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I. Voorwoord 
Het onderwerp van mijn scriptie is ontstaan doordat ik het afgelopen half jaar nauw 

betrokken ben geweest bij project SkillsCoach. Project SkillsCoach heeft mij 

aangetrokken, omdat ten eerste onderwijs mij heel erg aantrekt, maar ook omdat ik er 

geïnteresseerd ben ik verschillende manier en factoren binnen coaching. Binnen dit 

project vond ik een mooie combinatie van mijn twee interesses, waar ook nog veel 

ruimte was voor innovatie en ontwikkeling. Persoonlijk ben ik meer een praktijkwerken 

dan iemand die vanuit de theorie werkt. Ik zeg altijd: “Nieuwe plannen zijn er om uit te 

proberen.” Dit wou ik ook naar voren laten komen in mijn afstudeeronderzoek en 

vandaar is de keuze gemaakt om muzisch agogische workshop te ontwerpen en uit te 

voeren. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in een derdejaars mbo Styling & Design klas, waar wij vele 

positieve en enthousiaste feedback hebben mogen ontvangen op mijn workshops. Team 

SkillsCoach Friesland is ook erg enthousiast over dit nieuwe concept en willen na de 

zomervakantie starten met het aanbieden van dit concept binnen de mbo scholen in 

Leeuwarden. In samenwerking met project SkillsCoach zal ik betrokken blijven bij de 

uitvoering van mijn ontwikkelde concept. 

 

In de voorbereiding en tijdens de uitvoering heb ik ontzettend veel support en hulp 

gehad van de mensen uit mijn netwerk die ik het afgelopen half jaar heb mogen 

opbouwen. Al deze mensen wil ik daarom even in het zonnetje zetten en bedanken voor 

hun medewerking. Als allereerst wil ik Henk Boonstra bedanken voor de constante 

ondersteuning, kritisch oog en feedback tijdens de begeleidingsmomenten in mijn 

onderzoeksperiode. Daarbij wil ik ook Szilvia Simon bedanken voor de opstart en de 

scriptie ondersteuning die ik heb mogen ontvangen van haar vanuit Mentorprogramma 

Friesland/ project SkillsCoach. Ook wil ik team SkillsCoach Friesland bedanken voor hun 

warme ontvangst binnen het project en het meedenken binnen de ontwikkeling van mijn 

concept. Bedankt Akke Gerlsma en Oege Reitsma (NHLStenden), Marja de Boer 

(Friesland College),Jeannette Nieuwenhuis(Van Hall Larenstein), Elly Bolsius en Eelkje 

Algra(Nordwin College) en Brigitta Bruinsma (ROC Friese Poort). 

In het bijzonder wil ik Akke Gerlsma nog extra bedanken voor haar hulp bij de werving 

van hbo-studentmentoren/ workshopleiders, waardoor ik een workshopteam heb kunnen 

samenstellen. 

Natuurlijk wil ik dan ook mijn team van workshopleiders Aukje van der Veen, Bodine 

Kloosterman en Arthur Stein bedanken voor de goede samenwerking en jullie steun 

tijdens de uitvoering. En daarbij mijn workshop assistentes Elena Barison, Pia Sedlmeier, 

Sander Visser, Lotte Koper en Saskia Obbink voor hun afwisselende assistente bij de 

workshops. 

Binnen Friesland College wil ik graag Jessie en Harm bedanken voor het beschikbaar 

stellen van hun mbo-klassen, zodat ik bij Jessie mijn metingen en uitvoering kon 

waarmaken en bij Harm mijn metingen kon doen bij de controleklas. 

Tot slot wil ik alle mbo-studenten van beide klassen bedanken voor hun medewerking in 

de uitvoering van mijn scriptie en de vijf hbo-studentmentoren binnen SkillsCoach voor 

hun tijd en de medewerking bij mijn interviews. 

 

Tijdens mijn scriptie periode ben ik dankbaar voor de vele nieuwe mensen die ik heb 

mogen ontmoeten en het netwerk wat ik heb kunnen opbouwen. 

 

 

Ik wens u veel plezier toe bij het lezen van deze scriptie. 

 

Yvonne van der Veen, 

Leeuwarden, september 2019 



II. Samenvatting 
 
In dit onderzoeksrapport is er geëxperimenteerd met een mogelijke passende werkvorm 

voor project SkillsCoach. Project SkillsCoach zet zich in om studentmentoring tussen 

mbo- en hbo-studenten tot stand te brengen, zodat mbo-studenten voorbereidt worden- 

en inzicht krijgen in het studeren aan het hbo.  

Het project loopt tegen het probleem aan dat zij te weinig naamsbekendheid hebben en 

dat studentmentoring niet genoeg toegang krijgt binnen de scholen. Skillscoach heeft 

daarom gevraagd om te zoeken naar een passende werkvorm om het project te laten 

integreren in het onderwijsbeleid en studentmentoring tastbaar en een vast onderdeel te 

maken binnen het onderwijs. 

Binnen dit onderzoek is er geëxperimenteerd met het inzetten van de muzisch agogische 

werkvorm. De muzisch agogische werkvorm vormt een actieve, creatieve en interactieve 

werkvorm om ervarings- en belevingsgericht te kunnen leren. Deze werkvorm is 

vormgegeven in een reeks van vier workshop onderleiding van hbo-studentmentoren. In 

deze workshops zijn onderwerpen behandeld die ,vanuit vooronderzoek, fungeren als 

uitvalsfactoren en generieke studievaardigheden voor voormalig mbo-studenten in het 

hbo. 

De effectiviteit van de werkvorm is gemeten door het afnemen van kwantitatieve 

enquêtes en kwalitatieve groepsinterviews ,in een voor- en nameting, bij een interventie- 

en controle klas. Vanuit de resultaten kan geconcludeerd worden dat de muzisch 

agogische workshops de mbo-studenten in de experimentele klas zowel bewust als 

onbewust inzichten hebben gegeven in het studeren aan het hbo. Vanuit het 

resultaatverschil tussen experimentele- en controle klas is duidelijk te zien dat de 

experimentele klas een grotere stijging laat zien in de nameting. Daarbij is ,door de inzet 

van hbo-studentmentoren als workshopleiders, tijdens de uitvoering verbinding 

gecreëerd tussen mbo en hbo-studenten en is studentmentoring dichtbij en tastbaar 

gemaakt. 

Steekwoorden  
Studentmentoring 

Naamsbekendheid  

Muzisch agogische werkvorm 

Uitvalsfactoren 

Generieke studievaardigheden  

III. Summary  
This research report experimented with a possible suitable working method for the 

SkillsCoach project.  The SkillsCoach project is committed to achieving student mentoring 

between MBO and University students. With the studentmentoring MBO student can be 

prepared for studying at University. 

The project has the problem that there name recognition is to little and that 

studentmentoring does not get enough access within the schools. Because of that 

SkillsCoach is looking for a suitable working method which can be a part of the education 

policy and what makes studentmentoring a part of education. 

Within this research , experiments were conducted with the use of expressive agogic 

methods. The expressive agogic method forms an active, creative and interactive method 

to be able to learn through experience. This method is designed in four workshops 

superviced by Univeristy student mentors. Topics covered by these workshops act as 

failure factors for MBO student when studying at University. 

The effectiveness off the working method was measured by conducting quantitative 

surveys and qualitative group interviews. The effectiveness was measured in a pre-test 

and post-test, in a intervention and control group. Form the results it can be concluded 

that the expressive agogic workshops have given the MBO students in the experimental 
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class both conscious and unconscious insights into studying at University. The difference 

in results between the experimetal and control class makes it clear that the experimental 

class shows a bigger increase in the follow-up measurement. In addition, the use of 

University student mentors as workshopleaders during te implementation has created a 

connection between MBO and University students, and student mentoring is made close 

and tangible. 

 

Keywords  
 

Studentmentoring 

Brand awareness  

Expressive agogic method 

Failure factors 

Generic study skills



Inhoudsopgave 
I. Voorwoord....................................................................................................................................... 3 

II. Samenvatting ................................................................................................................................... 4 

Steekwoorden ..................................................................................................................................... 4 

III.     Summary ......................................................................................................................................... 4 

Keywords ............................................................................................................................................. 5 

1. Inleiding ............................................................................................................................................... 8 

1.1 Aanleiding en achtergrond van het onderzoek ............................................................................. 8 

Probleemstelling en doelstelling ......................................................................................................... 8 

1.3 Muzisch agogisch werken .............................................................................................................. 9 

1. Didactische aansluiting ................................................................................................................ 9 

2. Pedagogische aansluiting .......................................................................................................... 10 

3. Leefomgeving ............................................................................................................................ 10 

4. Verwachtingen omtrent de opleiding ....................................................................................... 10 

Tien generieke studievaardigheden .............................................................................................. 10 

Deelvraag 1 .................................................................................................................................... 11 

Waarde van muzisch agogisch werken ......................................................................................... 11 

Uitvoering ...................................................................................................................................... 11 

1.4 Vraagstelling ................................................................................................................................ 14 

2. Methodeomschrijving ....................................................................................................................... 16 

2.1 Verantwoording onderzoekstype- populatie en dataverzameling ............................................. 16 

Deelvraag 1: ................................................................................................................................... 16 

Deelvraag 2 en 3: ........................................................................................................................... 17 

2.2 Verantwoording operationalisatie .............................................................................................. 18 

3. Resultaten .......................................................................................................................................... 23 

Deelvraag 1 ........................................................................................................................................ 23 

Deelvraag 2 en 3 ................................................................................................................................ 26 

Experimentele klas ........................................................................................................................ 26 

Controle klas .................................................................................................................................. 30 

4.  Conclusie, discussie en aanbeveling ................................................................................................. 32 

4.1 Conclusie ..................................................................................................................................... 32 

4.2 Discussie ...................................................................................................................................... 35 

Werkvorm: ..................................................................................................................................... 35 



NHL-Stenden Hogeschool | Social Work | Afstudeeronderzoek:  Muzisch agogisch werken binnen SkillsCoach 

 

7 
 

Voorbereiding: ............................................................................................................................... 35 

Onderzoeksmiddelen: ................................................................................................................... 35 

Onderzoeksbeoordeling vanuit de SPH ......................................................................................... 36 

4.3 Aanbeveling ................................................................................................................................. 37 

Werkvorm: ..................................................................................................................................... 37 

Voorbereidingen: ........................................................................................................................... 37 

Onderzoeksmethode: .................................................................................................................... 37 

Onderzoeksbeoordeling vanuit de SPH ......................................................................................... 38 

Literatuurlijst ......................................................................................................................................... 39 

Bijlagen .................................................................................................................................................. 40 

 



NHL-Stenden Hogeschool | Social Work | Afstudeeronderzoek:  Muzisch agogisch werken binnen SkillsCoach 

 

8 
 

1. Inleiding 

1.1 Aanleiding en achtergrond van het onderzoek 
Uit cijfers van de Inspectie van het Onderwijs is gebleken dat er na het eerste jaar van 

een hbo-opleiding meer voormaling mbo-studenten uitvallen dan voormalig havisten of 

vwo’ers. Vanuit de statistiek1 van de Inspectie van het Onderwijs is een groeiende 

stijging van voormalig mbo-studenten te zien van 20% in 2009, naar 23% in 2013. Dit in 

tegenstelling tot 12% bij voormalig havisten en 4% bij voormalig vwo’ers in 2013 (De 

Inspectie van het Onderwijs, 2015). 

  
Om uitval bij voormalig mbo-studenten in Friesland tegen te gaan en hen voor te 

bereiden op de mogelijke uitvalfactoren, is het project SkillsCoach vanaf maart 2018 in 

werking gezet. Project SkillsCoach is opgericht vanuit Mentorprogramma Friesland. 

Mentorprogramma Friesland werkt vanuit het doel om mentoring als extra stimulans in te 

zetten voor hulpvragenden. Dit door hen te koppelen aan een mentor die aansluit op de 

hulpvraag, zodat zij gezamenlijk kunnen werken aan persoonlijke-, professionele- en 

emotionele ontwikkelingen (Mentorprogramma Friesland, 2019). Binnen 

Mentorprogramma zijn verschillende projecten opgezet waaronder het project  

SkillsCoach. 

 

Project SkillsCoach werkt vanuit het plan om individuele studentmentoring tot stand te 

brengen door een hbo-studentmentor te koppelen aan een mbo-student. Het doel van 

deze individuele studentmentoring is dat hbo-studentmentoren de mbo-student inzicht 

kan geven- en voor kan bereiden op het hbo en hen eventueel in het eerste half jaar van 

het hbo te ondersteunen. Het gaat hierbij om één op één studentmentoring 

(StudentLab,2017).  

Probleemstelling en doelstelling 
Project SkillsCoach is sinds maart 2018 actief in Friesland en heeft zich tot dusver 

gevestigd binnen de mbo en hbo scholen in Leeuwarden. Een aantal scholen binnen 

Leeuwarden benoemen het project met de naam ‘SkillsCoach’ en andere scholen 

benoemen het project met ‘ Studentmentoring’. In dit onderzoek benoemen we het 

project met de naam SkillsCoach.  

Het afgelopen jaar heeft project SkillsCoach gewerkt aan het opbouwen van 

naamsbekendheid door presentaties te geven op scholen. Door middel van deze 

presentaties wil het project mbo en hbo-studenten werven om individuele 

studentmentoring tot stand te kunnen brengen.  

De student koppelingen worden gevormd door nauwe samenwerking tussen mbo en hbo 

scholen in Leeuwarden. Bij aanmelding wordt de koppeling gebaseerd op de hulpvraag, 

de wensen en de behoeften van de mbo-student. Hierbij wordt een passende hbo-

studentmentor gezocht. Het realiseren van nieuwe studentmentor koppeling valt tegen. 

Het project loopt tegen het probleem aan dat de naamsbekendheid van het project niet 

groot genoeg is binnen de scholen, dat studentmentoring nog niet genoeg toegang krijgt 

binnen het onderwijs en dat het werven en koppelen van studenten mede daardoor tijd 

en energierovend is. Omdat er veel tijd zit in het bekendmaken van het project, wil 

project SkillsCoach een andere aanpak uitproberen. 

 

SkillsCoach is zoekende naar een passende werkvorm waarbij het project klassikaal een 

reeks lessen of een project kan aanbieden aan mbo-studenten. Op deze manier wil het 

project in groepsvorm de mbo-studenten inzicht geven in en hen voor bereiden op de 

doorstroom en overgang naar het hoger onderwijs.  

Binnen de werkvorm wil het project gaan samenwerken met de hbo-studentmentoren. 

De hbo-studentmentoren krijgen een leidinggevende rol in de uitvoering van de lessen of 

het project. Deze samenwerking wordt tot stand gebracht om studentmentoring tastbaar 

 
1 Terug te vinden in bijlage 2 
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te maken binnen de werkvorm en na de reeks lessen of na het project de mbo-studenten 

de mogelijkheid te bieden om een koppel te vormen met één van de hbo-

studentmentoren. 

 

Het project heeft voor dit onderzoek gevraagd om een mogelijk passende werkvorm te 

gaan ontwerpen en te gaan experimenteren in de praktijk. 

Met een passende werkvorm wil het project integreren in het onderwijsbeleid en van 

studentmentoring een vast onderdeel maken binnen het onderwijs. 

1.3 Muzisch agogisch werken 
In dit onderzoek zijn er vier workshops ontworpen- en geëxperimenteerd met het 

inzetten van de muzisch agogische werkvorm.   

Er is voor de muzisch agogisch werkvorm gekozen, omdat muzisch agogisch werken een 

laagdrempelige en creatieve manier vormt om ervaringsgericht en belevingsgericht te 

leren. Deze benaderingswijze draagt bij aan een inzichts- en/of veranderingsproces in 

een agogisch professionele context (Behrend, 2015). Mogelijke processen kunnen zijn: 

• Het bewust worden, inzicht geven in of uiten van gedachten, gevoelens en 

gedrag. 

• Het ontwikkelen van creativiteit, talenten en persoonlijke- en sociale 

vaardigheden. 

• Het activeren en in beweging brengen binnen het veranderingsproces. 

 

Binnen het experiment is de muzisch agogische werkvorm vormgegeven in een reeks van 

vier klassikale workshops.  

Uit vooronderzoek naar de doorstroom van mbo naar hbo zijn verschillende 

uitvalsfactoren naar voren gekomen waar mbo-studenten moeilijkheden ervaren bij de 

overgang van middelbaar naar en in het eerste jaar van het hoger onderwijs. Elke 

workshop is gebaseerd op verschillende aspecten binnen de vier uitvalsfactor groepen: 

Didactische aansluiting, Pedagogische aansluiting, Leefomgeving en Verwachtingen 

omtrent de opleiding en de generieke studievaardigheden.  

1. Didactische aansluiting 

Binnen de didactische aansluiting is het voor voormalig mbo-studenten belangrijk dat zij 

de omslag van onderwijsbeleid kunnen maken. Het middelbaar onderwijs richt zich op 

inductief onderwijs waarbij ervaringen vanuit de praktijk omgezet worden naar de 

theorie. Het hoger onderwijs gaat daarentegen juist deductief te werk en werken vanuit 

een theoretisch startpunt. Dit theoretische startpunt wordt onderzocht, geanalyseerd en 

onderbouwd voordat deze omgezet wordt in de praktijk (LICA, 2006). Daarbij werkt het 

middelbaar onderwijs met veel contacturen, kleine en vaste klas en een open toegang 

naar personeel en docenten (Lowe & Cook, 2003). In tegenstelling tot het hoger 

onderwijs waar minder persoonlijk contact is met docenten, relatief weinig vaste 

contacturen zijn, maar een grote mate van zelfstudie wordt verwacht (Verweij, 2008). 

Naast de bovenstaande didactische werkvormen vraagt het niveauverschil in generieke 

studievaardigheden2 om competentie ontwikkeling. Vanuit het rapport van De Haas & 

Bek (z.j.) komen tien generieke studievaardigheden naar voren waarin een 

niveauverschil is te zien binnen het middelbaar en het hoger onderwijs. Het hoge 

onderwijstempo, grotere omvang van leertaken en het daarbij passende taalgebruik en 

schriftelijke vormgeving zijn voorbeelden van onderdelen waar studenten niveauverschil 

ervaren binnen het hoger onderwijs (De Haas, A. & Bek, A., z.j.).   

  

 
2 Terug te vinden in bijlage 3 
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2. Pedagogische aansluiting  

Binnen de pedagogische aansluiting draait het vooral om het ‘thuis voelen’ binnen je 

nieuwe leeromgeving, thuis voelen in een andere groepsvorming, andere manier van 

toetsing, taalgebruik en de vormgeving van studiematerialen (LICA, 2006). Door het 

hoge onderwijstempo en de grote mate van zelfstudie kan de verwerking van nieuwe 

begrippen, informatie en nieuwe leeromgeving leiden tot moeilijkheden (LICA,2006). 

Daarbij spelen de persoonlijke kenmerken als: leeftijd, geslacht, intelligentie en 

leefomgeving een grote rol in het omschakelen en inzetten van eigen competenties en 

kwaliteiten in een nieuwe leeromgeving (De Witte & Sneyers, 2016). Bij studenten die 

daar onvoldoende op zijn voorbereid, kan dit leiden tot het dalen van eigen waarde, 

onderpresteren en daaropvolgend uitval van de studenten (Lowe & Cook, 2003). 

3. Leefomgeving 

Ook de leefomgeving van de student is een belangrijke uitvalsfactor. Aan de hand van 

het student integratiemodel van Tinto (1975)3 is te zien dat de familie- en 

netwerkachtergrond een belangrijke factor is binnen de doorstroom naar het hoger 

onderwijs. Het is belangrijk dat de student steun kan krijgen vanuit familie en netwerk 

bij de zoektocht naar een passende opleiding en dat familie en netwerk financiële steun 

kan bieden wanneer nodig. Uit onderzoek is gebleken dat financiële problemen één van 

de hoofdredenen is van uitval binnen het hoger onderwijs (Bennet, 2013). Dit kan 

ontstaan wanneer de student of de familie financieel niet garant kan staan voor het 

collegegeld of voor de zelfvoorzienendheid van de student. 

Bij de overgang naar het hoger onderwijs zullen sommige studenten ervoor kiezen om 

zelfstandig te gaan wonen of moeten zij verhuizen naar de stad waarin zij gaan studeren. 

De studenten krijgen te maken met veel vrijheid, vaste lasten en verantwoordelijkheden 

naast hun studie. De balans houden tussen zelfvoorziening en studeren is een risicofactor 

met betrekking tot uitval binnen het hoger onderwijs (De Haas, A. & Bek, A., z.j.). 

4. Verwachtingen omtrent de opleiding 

Vaak zijn mbo-studenten onvoldoende geïnformeerd over de inhoud van de studie en de 

toekomstige mogelijkheden op de arbeidsmarkt (Peel, 2000). Door onrealistische 

verwachtingen van de studie kunnen deze in de realiteit tegenvallen, waardoor studenten 

uitvallen (Lowe & Cook, 2003). 

Kwaliteit van voorlichtingen, aanbieden van doorstroom trajecten en het motiveren van 

bezoeken van opendagen en meeloopdagen zijn essentieel in dit proces. Afstemming en 

samenwerking tussen mbo en hbo-onderwijsinstellingen is van groot belang voor een 

soepele overgang voor studenten van middelbaar naar hoger onderwijs (Verweij, 2008). 
 

Tien generieke studievaardigheden 

Aansluitend op dat alle workshops gebaseerd zijn op uitvalsfactoren heeft elke workshop 

als bouwsteen één of meer studievaardigheden uit de tien generieke studievaardigheden 

vanuit het rapport van De Haas & Bek (z.j.). In dit rapport is per studievaardigheid 

zichtbaar wat de verschillen zijn in de doorstroom van mbo naar hbo en welke 

competenties vanuit de student daarbij nodig zijn. 

De tien generieke studievaardigheden zijn: 1. plannen en zelfstandig werken, 2. teksten 

lezen en leren, 3. informatie zoeken en verwerken, 4. presenteren, 5. verslagen maken, 

6. onderzoek, 7. reflecteren, 8. analyseren, 9. samenwerken en 10. ICT inzet. Deze 

studievaardigheden vallen onder de didactische aansluiting.   

 

  

 
3 Terug te vinden in bijlage 4 
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Deelvraag 1 

Naast dat de workshops gebaseerd zijn op de uitvalsfactoren en één of meer generieke 

studievaardigheden als bouwsteen hebben, worden de definitieve onderwerpen van de 

workshops beslist door de resultaten vanuit deelvraag 1. Binnen deelvraag 1 is er 

onderzocht met welke hulpvragen mbo-studenten vanuit henzelf komen bij hun 

SkillsCoach/ hbo-studentmentor en over welke onderwerpen, met betrekking tot het hbo, 

mbo-studenten meer willen weten. Door inzicht te krijgen in de hulpvragen vanuit de 

doelgroep biedt dit de mogelijkheid om de onderwerpen binnen de workshops hier 

nauwkeurig op af te stemmen. De resultaten worden daarom mede als richtlijn gebruikt 

in de keuze van de onderwerpen in de muzisch agogische workshops.  

 

Waarde van muzisch agogisch werken 

Er is voor de muzisch agogische werkvorm gekozen, omdat deze werkvorm voor de 

ontwerper de gelegenheid biedt om vele aspecten vanuit de uitvalsfactoren en de 

studievaardigheden te kunnen verwerken en te combineren op een creatieve en 

interactieve manier.  

De waarde van de muzische agogische werkvorm inzetten in een workshop is dat de 

student in een creatieve en actieve werkvorm bewust en onbewust aan het oefenen met 

de bovenstaande verschillende studievaardigheden. De waarde van deze werkvorm voor 

het project SkillsCoach is dat deze werkvorm de mogelijkheid biedt om aan alle 

ontwerpvragen te voldoen. Deze werkvorm biedt de mogelijkheid om klassikaal en dus in 

groepsvorm ingezet te worden, om binnen de werkvorm combinaties te kunnen maken 

van meerdere uitvalsfactoren en generieke studievaardigheden, om aan te sluiten op de 

overgang naar zowel het hbo als het werkveld en het is mogelijk om deze werkvorm uit 

te kunnen voeren in de samenwerking met de hbo-studentmentoren en het tastbaar 

maken van studentmentoring. 

Daarbij is het belang van deze werkvorm dat project SkillsCoach veel mbo-studenten in 

één keer kan bereiken en hen tegelijkertijd inzicht kan geven en kan voorbereiden op de 

overgang naar het hbo.   

   

Uitvoering  

Dit experiment is uitgevoerd bij een derdejaars mbo-klas van de opleiding Styling & 

Design aan het Friesland College. Vanuit het project is het doel om de mbo-studenten 

voor te bereiden op de overgang naar het hbo, maar in dit experiment is dit doel breder 

getrokken naar het voorbereiden op de volgende stap.  

De volgende stap na het behalen van het mbo-diploma kan de overgang naar het hoger 

onderwijs zijn, maar het kan ook zijn dat de student kiest voor de overgang naar het 

werkveld. Iedere mbo-student in een klas maakt daarin een eigen keuze, maar zij krijgen 

wel allemaal dezelfde workshop aangeboden binnen dit experiment. Ook deze klas was 

een combinatie van studenten die willen doorstromen naar het hbo of na deze opleiding 

het werkveld in willen gaan. Mede daarom is er in dit onderzoek een bewuste selectie 

gemaakt van onderwerpen die zowel aansluiten op de overgang naar het hbo als op de 

overgang naar het werkveld.  

In de muzisch agogische workshops is er gekozen voor de onderwerpen: Plannen, 

persoonlijke kwaliteiten en valkuilen, gespreksvoering en geheel zelfvoorzienend en 

zelfstandigheid. Hieronder staat kort de inhoud van de workshops beschreven. Daarbij is 

ook te lezen welke vorm van de muzisch agogische werkvorm er is ingezet tijdens de 

workshop en aan welke uitvalsfactoren en studievaardigheden zijn gewerkt. 
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Workshops: 

Workshop 1: Plannen 

In de eerste workshop is er aandacht besteed aan het onderdeel ‘Plannen’.  Er is voor dit 

onderwerp gekozen, omdat dit één van de belangrijkste studievaardigheden is bij het 

studeren aan het hbo. Studenten krijgen met vele zelfstudie uren te maken die de 

student volledig zelf moet inplannen.  

De workshop bestond uit een klassikale opdracht waarbij ieder voor zichzelf een ‘to do 

list’ en een ‘to don’t list’ heeft moeten maken.  De workshops is klassikaal vervolgd het 

bekend maken van- en laten oefenen met het urgentie model van Eisenhower. 

Operationalisatie onderdelen: 

 

 
 

 
 

Workshop 2: Kwaliteiten en valkuilen 

De tweede workshop is in de vorm van een drama activiteit opgezet. De drama activiteit 

bestond uit het opzetten en uitvoeren van een toneelstuk in groepsverband, waarin de 

studenten hun eigen kwaliteit en valkuil expliciet in het stuk moesten verwerken.  

Er is voor deze workshop gekozen om de studenten bewust te maken- en in te laten zien 

wat zij zien als hun kwaliteit en valkuil. Door dit in een toneelstuk te verwerken hebben 

zij inzicht gekregen in hoe zij deze kwaliteit en valkuil inzetten en uiten. 

Operationalisatie onderdelen: 
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Workshop 3: Gespreksvoering  

In de vorm van een rollenspel is de workshop ‘Gespreksvoering’ opgezet. Voor deze 

workshop zijn er zes acteurs, waarvan twee internationale acteurs, ingezet om als 

gesprekvoerder van een externe partij te fungeren. In groepjes van drie studenten 

gingen zij het gesprek aan en kregen zij de rol van één gesprekvoerder en twee 

observatoren. Bij elke acteur was er een ander onderwerp van gesprek aan de orde. 

Denk aan onderwerpen als: Opleidingskeuze gesprek, sollicitatie gesprek, 

voortgangsgesprek ect. Er is voor deze workshop gekozen om ervaring op te doen met- 

en inzicht te krijgen in gespreksvoering met externe partijen, om bewustwording te 

creëren in eigen sterktes en zwaktes tijdens gespreksvoering en te reflecteren en te leren 

van de mede studenten in gespreksvoering. 

Operationalisatie onderdelen: 

 

 

 
Workshop 4: Geheel zelfvoorzienend en zelfstandig 

In het eerste deel van deze workshop werd de klas opgesplitst in 4 groepen, waarbij 

ieder de volgende casus kreeg:  

“Per september start jij met een hbo opleiding en ga jij in een studentenhuis wonen in 

Leeuwarden. Iedereen in jouw omgeving is er op tegen dat jij op jezelf gaat wonen en 

denken dat jij dat niet aan kunt. Nu is aan jou de taak om je omgeving te overtuigen dat 

jij op jezelf wonen in combinatie met een hbo opleiding makkelijk aankunt.”  

De groepen kregen de opdracht zich te verplaatsen in de toekomstige leefsituatie en 

daarbij een overzicht te maken wat er allemaal geregeld moet worden qua inschrijvingen 

enz. en een financieel overzicht te maken. Tot slot moest iedere student een individuele 

pitch maken om de klas te overtuigen dat zij geheel zelfvoorzienend en zelfstandig 

wonen makkelijk aankunnen. Er is voor deze workshop gekozen om de mbo-studenten 

inzicht te geven in verantwoordelijkheden, het financiële plaatje en wat er geregeld moet 

worden wanneer je geheel zelfvoorzienend en zelfstandig gaat leven als hbo-student. 

Operationalisatie onderdelen: 
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Uit de resultaten van deelvraag 1 kwam naar voren dat mbo-studenten inzicht willen 

krijgen in het studeren aan het hbo. Inzichten in zowel de moeilijkheidgraad en de 

verantwoordelijkheden binnen het hbo als hoe een hbo studiejaar eruit ziet. 

 

In het tweede deel van de vierde workshop is er gestart met het bijlangs gaan van de 

generieke studievaardigheden. Bij elke vaardigheid is bekend gemaakt in welke workshop 

de studenten aan deze vaardigheid hebben gewerkt. Daarbij hebben de hbo-

studentmentoren/de workshopleiders bij elke vaardigheid vanuit ervaring verteld hoe zij 

hier aan werken binnen heb hbo en hoe deze verder ontwikkeld worden binnen het hbo. 

Vervolgens is inzicht gegeven in hoe een hbo studiejaar eruit ziet aan de hand van een 

schema. Er zijn inzichten gegeven in onderandere het aantal modules, EC’s, propedeuse, 

stagemogelijkheden, minor/specialisaties, keuzepunten, contracturen vs. zelfstudie 

enzovoort. Tot slot is de workshop afgesloten met een korte pitch over project 

SkillsCoach. Er is aangegeven dat iedere mbo-student gekoppeld kan worden aan een 

hbo-studentmentor. Daarbij is uitgelegd hoe de studentmentoring globaal verloopt en 

wat het project en de koppeling voor hen kan betekenen bij de voorbereiden op- en het 

studeren aan het hbo. 

 

De workshops zijn gegeven onderleiding van hbo-studentmentoren. Een groot voordeel 

van het inzetten van hbo-studentmentoren is dat zij ervaringsdeskundig zijn in de 

onderwerpen die worden behandeld in de workshops en zij zich kunnen verplaatsen in de 

overgang naar het hoger onderwijs. Daarbij wordt studentmentoring dichterbij gebracht 

en tastbaar gemaakt voor de mbo-studenten. 

 

Bovenstaand heeft u gelezen dat de muzisch agogische werkvorm op papier een 

werkvorm is waarin alle wensen van het project mogelijk gemaakt worden.   

In dit onderzoek is deze werkvorm ook geëxperimenteerd in de praktijk om inzichtelijk te 

krijgen of de muzisch agogische werkvorm in de praktijk een passend en effectieve 

werkvorm is. Om dit te kunnen onderzoeken zijn de volgende vragen gekoppeld aan het 

onderzoek. 

 

1.4 Vraagstelling 
De hoofdvraag bij dit onderzoek luidt: 

In welke mate krijgen mbo-studenten ,door middel van muzisch agogische workshops 

vanuit project Skillscoach, meer inzicht in de hbo-studentvaardigheden.    

 

Voor de start van de uitvoering is er binnen de bestaande individuele koppels van project 

SkillsCoach onderzoek gedaan naar deelvraag 1: 

Met welke vragen komen huidige mbo-student bij hun Skillscoach/ hbo-student mentor, 

met betrekking tot de hbo-studentvaardigheden. 
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Vervolgens is er tijdens het experimenteel onderzoek een voor- en een nameting gedaan 

aan de hand van deelvraag 2 en 3 om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden. 

Deelvraag 2: Hoe beoordelen de twee groepen mbo-studenten hun hbo-

studentvaardigheden voor de interventie?  

 

Deelvraag 3: Hoe beoordelen de twee groepen mbo-studenten hun hbo-

studentvaardigheden na de interventie?  

 

 

Hoe deze deelvragen zijn gemeten staat weergegeven in hoofdstuk 2: 

Methodeomschrijving. 
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2. Methodeomschrijving  
 Onderzoeksmethode  Middelen  Populatie 

Deelvraag 

1 

Fieldresearch 

 

Halfgestructureerd 

interview 

Gekoppelde hbo-

studentmentoren 

Deelvraag 

2 

Ontwerpgericht-  en 

experimenteel onderzoek 

Enquête en 

groepsinterview 

Mbo-studenten 

Deelvraag 

3 

Ontwerpgericht-  en 

experimenteel onderzoek 

Enquête en 

groepsinterview  

Mbo-studenten 

2.1 Verantwoording onderzoekstype- populatie en dataverzameling   
Het afgelopen half jaar is er een ontwerpgericht- en experimenteel onderzoek uitgevoerd, 

waarbij de muzisch agogische werkvorm klassikaal is ingezet om mbo-studenten inzicht 

te geven in- en voor te bereiden op het hbo.  

Deelvraag 1: 

Voor de uitvoering is er vooronderzoek gedaan door middel van fieldresearch  

Er is voor dit vooronderzoek gekozen om inzichtelijk te krijgen met welke hulpvragen en 

over welke onderwerpen mbo-studenten vragen hebben met betrekking tot het hbo. 

Deze onderwerpen kunnen mogelijk aangeboden worden in de muzisch agogische 

workshops. 

Dit vooronderzoek is gedaan door het inzetten van een kwalitatief halfgestructureerd 

interview bij hbo-studentmentoren. Er is gekozen voor halfgestructureerde interviews, 

omdat deze vorm de interviewer de mogelijkheid biedt om te reageren en door te vragen 

op een antwoord van de geïnterviewde.  

De populatie voor de interviews voor deelvraag 1 waren hbo-studentmentoren die in een 

SkillsCoach koppel zitten met een mbo-student. Van de twintig bestaande koppels is er 

een steekproef gedaan van vijf respondenten. Deze steekproef is gebaseerd op de vijf 

koppels die op dit moment het meest actief zijn. 

 

Het interview bestond uit drie delen. Het eerste deel bestond uit introductievragen om 

inzicht te krijgen in hoe het koppel tot stand is gekomen en hoelang het koppel in stand 

is. Dit om achtergrondinformatie te verkrijgen over het koppel.  

Het middendeel bestond uit vier open kernvragen die specifiek zijn gevraagd om 

deelvraag 1 te kunnen beantwoorden. 

De eerste drie vragen waren gericht op het inzichtelijk krijgen van de hulpvragen en 

onderwerpen waarmee de mbo-student zelf bij de hbo-studentmentor kwam en hoe de 

hbo-studentmentor de mbo-student daarmee heeft kunnen helpen.  

Er is hiervoor gekozen, omdat het doel van dit interview was om inzichtelijk te krijgen 

met welke hulpvragen de mbo-student zelf kwam.   

Wanneer ervoor was gekozen om elke kernvragen te koppelen aan de uitvalsfactoren, 

wordt het risico gelopen dat het interview gestuurd wordt naar onderwerpen en 

antwoorden die in de loop van de mentoring momenten naar voren zijn gekomen. Deze 

gestuurde antwoorden kunnen deelvraag 1 niet beantwoorden, omdat dit niet als 

(eerste) hulpvraag heeft gefungeerd vanuit de mbo-student zelf.  

De vierde vraag was een topicvraag over de tien generieke studievaardigheden4. Bij deze 

vraag is de poster met de tien generieke vaardigheden getoond aan de geïnterviewde, 

met de vraag of er binnen de mentoring ook één of meerdere vaardigheden naar voren 

zijn gekomen en zijn behandeld. Er is voor gekozen om één gerichte vraag te stellen om 

inzichtelijk te krijgen over welke generieke studievaardigheden mbo-studenten vragen 

hebben gehad en met welke studievaardigheden zij bekend zijn. Vanuit deze resultaten 

kan er in het ontwerpen van de workshops worden gekeken naar welke generieke 

studievaardigheden er aangeboden moeten worden. 

 

 
4 Terug te vinden in bijlage 3 
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Het derde deel bestond uit afsluitende vragen om inzicht te krijgen in de ervaring van de 

hbo-studentmentoren binnen SkillsCoach en om feedback te kunnen ontvangen. Ook is 

aan hen gevraagd of zij begeleiding en/of handvaten nodig hebben vanuit SkillsCoach en 

of zij nog tips hebben voor SkillsCoach.  

 

Elk interview is vastgelegd door middel van een audio opname, zodat er tijdens het 

interview aandachtig geluisterd en geobserveerd kon worden. Voor elk interview is er 

toestemming gevraagd aan de geïnterviewde of het interview opgenomen mocht worden. 

De vijf halfgestructureerde interview zijn omgezet in tekst en geanalyseerd aan de hand 

van het achtstappenplan van Verhoeven (2011). De interviews zijn toegevoegd aan 

bijlage 6. 

Deelvraag 2 en 3: 

In één mbo/interventie klas is het ontwerpgericht- en experimenteel onderzoek 

uitgevoerd, waarbij gebruik is gemaakt van kwantitatieve en kwalitatieve 

onderzoeksmethoden. Het was een ontwerpgericht onderzoek, omdat er een reeks van 

vier muzisch agogische workshops5 zijn ontworpen waarin onderwerpen zijn verwerkt 

gebaseerd zijn op de uitvalsfactoren, tien generieke studievaardigheden mede vanuit de 

resultaten van deelvraag 1. Het is daarbij een experimenteel onderzoek, omdat de vier 

workshops zijn uitgevoerd bij derdejaars mbo-studenten van de opleiding Styling & 

Design van het Friesland College te Leeuwarden. Hierbij is er geëxperimenteerd en 

gemeten of de muzisch agogische werkvorm een passende en effectieve werkvorm is om 

mbo-studenten inzicht te geven in- en voor te bereiden op het studeren aan het hbo. Dit 

experiment is gemeten door middel van een voor- en een nameting. 

Om te kunnen meten zijn er door gemiddeld tien studenten uit de interventie en 

gemiddeld tien studenten uit de controle klas kwantitatieve enquêtes ingevuld. Het 

gemiddelde aantal wordt aangegeven, omdat het aantal studenten tijdens de voor- en 

nameting verschillend was. 

De enquête bestond uit twintig lineaire schaalvragen geformuleerd als stelling, waarbij de 

studenten zichzelf hebben moeten beoordelen met een cijfer van één tot en met tien. De 

keuze voor de antwoordmogelijkheid van één tot en met tien is gekozen met de 

gedachtegang dat studenten op verslagen en toetsen ook een cijfer tussen de één tot en 

met tien krijgen. Hierdoor is het voor de studenten makkelijker om in te leven in de 

manier van beoordelen en zullen zij zichzelf kritischer beoordelen met een cijfer. De 

enquête hebben de studenten online ingevuld in Google Forms. Er is gekozen voor 

Google Forms, omdat dit programma de resultaten van de enquête automatisch in 

staafdiagrammen verwerkt. De stellingen van de enquête waren gekoppeld aan de 

uitvalsfactoren en de tien generieke studievaardigheden6. Er is hiervoor gekozen, omdat 

de aspecten binnen de uitvalsfactoren en de tien generieke studievaardigheden de basis 

vormen voor de workshops. In elke workshop zitten één of meer van deze aspecten 

verwerkt. Door deze enquête kunnen deze aspecten gemeten worden. 

Daarnaast is er een steekproef gedaan van vier mbo-studenten uit de experimentele 

klas, waarbij er een kwalitatief groepsinterview is afgenomen. Voor deze steekproef is er 

klassikaal de vraag gesteld wie van de studenten ,na het behalen van de mbo-diploma, 

wil gaan doorstuderen aan het hbo. Uit deze studenten zijn er willekeurig vier studenten 

aangewezen om deel te nemen aan het kwalitatief groepsinterview. 

Het groepsinterview bestond uit vijf verdiepende vragen gekoppeld aan vijf stellingen uit 

de enquête.  

Elk interview is vastgelegd door middel van een audio opname. Voor elk interview is er 

toestemming gevraagd aan de geïnterviewden. De groepsinterviews zijn omgezet in tekst 

en geanalyseerd aan de hand van het achtstappenplan van Verhoeven (2011). 

Bij het meten van deelvraag 2 en 3 is er gekozen voor het inzetten van de enquête in 

een mbo-interventie en een mbo-controle klas. Dit om de verschillen in resultaat van het 

experiment te kunnen meten (Verhoeven,2011). 

 
5 Weergegeven in hoofdstuk 1 ‘Workshops’ 
6 Weergegeven in hoofdstuk 2.2 ‘Verantwoording van operationalisatie’ 
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De analyse van kwantitatieve enquêtes zijn per stelling weergegeven in een geclusterd 

staafdiagram, waarbij de twee variabelen van de voor- en de nameting duidelijk naar 

voren komen (Verhoeven,2011). Deze staafdiagrammen zijn toegevoegd aan bijlage 8. 

 

2.2 Verantwoording operationalisatie 
De hbo-studentvaardigheden vanuit dit onderzoek zijn in de voor- en de nameting 

verwerkt in de enquête7.  In het onderstaande operationalisatie tabel staat weergegeven 

welke vraag vanuit de enquête aansluit op welke hbo-studentvaardigheid. In de kolom 

daarnaast staat weergegeven welke onderdelen vanuit de operationalisatie in welke 

workshop is verwerkt. 

  

 
7 Terug te vinden in bijlage 7 
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In de workshopomschrijvingen in hoofdstuk 1 onder het kopje uitvoering: Workshops 

staat omschreven hoe uitvalsfactoren en/of generieke studievaardigheden in de praktijk 

zijn verwerkt. In hoofdstuk 2 ‘Methodeomschrijving’ is weergegeven dat deze zijn 

gemeten door het afleggen van een kwantitatieve enquête en een kwalitatief 

groepsinterview in een voor- en een nameting en waarom er voor deze methoden zijn 

gekozen.  

De kwantitatieve enquête is vormgegeven in twintig lineaire schaalvragen in de vorm van 

stellingen, waarbij binnen het kwalitatieve groepsinterview dieper wordt ingegaan op vijf 

van de twintig lineaire schaalvragen. Hieronder wordt in tekst weergegeven welke 

enquêtestellingen en interviewvragen gekoppeld zijn aan elke uitvalfactor en de 

generieke studievaardigheid.  

De gehele enquête en de vragen van het groepsinterview kunt u vinden in bijlage 7. 
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Studievaardigheden 

Didactische aansluiting:  

Binnen de didactische aansluiting bij de doorstroom van middelbaar naar hoger onderwijs 

gaat het om de omslag kunnen maken van inductief naar deductief onderwijs. Daarbij 

krijgen studenten in het hoger onderwijs te maken met een grote vorm van zelfstudie, 

hoger onderwijstempo en een grotere omvang van leertaken met de daarbij horende 

schriftelijke vormgeving en het niveauverschil in generieke studievaardigheden. 

In dit onderzoek is er binnen de didactische aansluiting gemeten op de grote mate van 

zelfstudie, minder persoonlijk contact met docenten en de daarbij eigen 

verantwoordelijkheid van plannen. Het meten van de generieke studievaardigheden is 

losgekoppeld van de didactische aansluiting. 

 

In de enquête zijn stelling 5 en 8 gekoppeld aan de didactische aansluiting. De stellingen 

luiden als volgt: 

5. Ik ben altijd in staat om zelfstandig te werken zonder hulp van mijn coach of 

medestudenten. 

8. Ik weet hoe ik mij stressloos kan voorbereiden voor een toets. 

In het interview is er dieper ingegaan op stelling 5 en is hen de vraag gesteld of de 

studenten in staat zijn om zelfstandig te kunnen werken zonder hulp van hun coach of 

medestudenten en hoe zij dit ervaren binnen de opleiding. 

 

Tien generieke studievaardigheden:  

De tien generieke studievaardigheden vallen feitelijk onder de didactische aansluiting, 

omdat deze te maken hebben met de overgang van inductief naar deductief onderwijs.  

De generieke studievaardigheden zijn de algemene studievaardigheden die de student 

zowel in het middelbaar onderwijs als in het hoger onderwijs ontwikkeld, alleen op een 

ander niveau. Vanuit het rapport van De Haas & Bek (z.j.) wordt er per studievaardigheid 

weergegeven wat de verschillen zijn tussen het middelbaar- en het hoger onderwijs en 

welke competenties vanuit de student daarbij nodig zijn. Hieronder wordt per 

studievaardigheid aangegeven hoe elke studievaardigheid is gemeten. 

In de enquête: 

1. Plannen en zelfstandig werken 

In de enquête zijn stelling 5, 6 en 7 gekoppeld aan de studievaardigheid plannen 

en zelfstandig werken. De stellingen luiden als volgt: 

5. Ik ben in staat om zelfstandig te werken zonder hulp van coach of 

medestudenten.  

6. Ik heb een effectieve manier van plannen gevonden die perfect bij mij past 

7. Ik houd mij altijd aan mijn planning. 

 

2. Teksten lezen en leren: 

In de enquête zijn stelling 9 en 10 gekoppeld aan teksten lezen en leren. De 

stellingen luiden als volgt: 

9. Ik weet waar ik definities van onbekende begrippen kan opzoeken/vinden. 

10. Ik kan vanuit de theorie onderwerpen onderbouwen/ toelichten. 

 

3. Informatie zoeken en verwerken: 

In de enquête zijn stelling 9 en 10 gekoppeld aan informatie zoeken en 

verwerken. De stellingen luiden als volgt: 

9. Ik weet waar ik definities van onbekende begrippen kan opzoeken/vinden. 

10. Ik kan vanuit de theorie onderwerpen onderbouwen/ toelichten. 

 

4. Presenteren: 

In de enquête is stelling 13 gekoppeld aan presenteren. De stelling luidt als volgt: 

13. Ik vind presenteren makkelijk. 

 

  



NHL-Stenden Hogeschool | Social Work | Afstudeeronderzoek:  Muzisch agogisch werken binnen SkillsCoach 

 

21 
 

5. Verslagen maken: 

Deze studievaardigheid is niet verwerkt in de enquête en in het interview. Binnen 

de workshops is deze studievaardigheid niet behandeld. 

 

6. Onderzoeken: 

Deze studievaardigheid is niet verwerkt in de enquête en in het interview. Binnen 

de workshops is deze studievaardigheid niet behandeld. 

 

7. Reflecteren: 

Deze studievaardigheid is niet verwerkt in de enquête en in het interview. Binnen 

workshops 2 is er wel geoefend met zelfreflectie en reflecteren op de 

medestudenten. 

 

8. Analyseren: 

Deze studievaardigheid is niet verwerkt in de enquête en in het interview. Binnen 

de workshops is deze studievaardigheid niet behandeld. 

 

9. Samenwerken: 

In de enquête is stelling 12 gekoppeld aan samenwerken. De stelling luidt als 

volgt: 

12. Ik kan goed werken/functioneren in groepsverband. 

 

10. ICT inzetten: 

In de enquête is stelling 16 gekoppeld aan ICT inzetten. De stelling luidt als volgt: 

16. Ik kan informatie weergeven/verwerken in Microsoft Officeprogramma’s. 

 

Pedagogische aansluiting: 

Bij pedagogische aansluiting gaat het om je thuis kunnen voelen in een nieuwe 

leeromgeving met daarbij nieuwe vormgeving van studiemateriaal, toetsing, 

groepsvorming en het verwerken van deze vernieuwingen. Ook draait de pedagogische 

aansluiting om de persoonlijke kenmerken en hoe deze kunnen worden ingezet in de 

nieuwe leeromgeving. 

In dit onderzoek is de pedagogische aansluiting gemeten op de kwaliteiten en valkuilen 

van de student in het onderwijs en hoe snel iemand zich thuis voelt in een nieuwe 

omgeving.  

In de enquête zijn stelling 14, 15 en 17 gekoppeld aan de pedagogische aansluiting. De 

stellingen luiden als volgt: 

14. Ik ken mijn kwaliteiten binnen mijn studie 

15. Ik ken mijn valkuilen binnen mijn studie 

17. Ik voel mij snel thuis in een nieuwe/onbekende omgeving. 

 

In het groepsinterview is er dieper in gegaan op stelling 17 en is er gevraagd naar hoe 

snel zij zich thuis voelen in een nieuwe/onbekende omgeving en waaraan zij dit merken. 

 

Leefomgeving: 

Bij de uitvalsfactor ‘Leefomgeving’ gaat het erom dat de student een balans moet vinden 

tussen studeren, verantwoordelijkheden en privé. Het is hierbij belangrijk dat de student 

het financiële plaatje inzichtelijk heeft en welke verantwoordelijkheden de student moet 

dragen bij een geheel zelfvoorzienend en zelfstandig leven. In dit onderzoek is de factor 

leefomgeving gemeten op financiële steun en verantwoordelijkheden bij zelfvoorzienend 

en zelfstandigheid. 

In de enquête zijn stelling 20 en 21 gekoppeld aan leefomgeving. De stellingen luiden als 

volgt: 

20.Ik heb al mijn financiën inzichtelijk 

21.Ik weet welke verantwoordelijkheden ik krijg wanneer ik geheel zelfvoorzienend en 

zelfstandig ga wonen. 
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In het groepsinterview is er dieper ingegaan op stelling 21 en is er gevraagd aan de 

studenten aan welke verantwoordelijkheden zij denken die bij zelfvoorzienend en 

zelfstandigheid komen kijken. 

 

Hulp en steun vanuit netwerk: 

Bij het aspect ‘Hulp en steun vanuit het netwerk’ gaat het erom dat de student steun 

vanuit familie en het netwerk krijgt bij het zoeken naar een passende opleiding of dat 

familie en netwerk garant kunnen staan en financiële steun kunnen bieden. 

In de enquête zijn stelling 18 en 19 gekoppeld aan hulp en steun vanuit het netwerk.   

De stellingen luiden als volgt: 

18. Mijn netwerk kan mij helpen bij het maken van de juiste studiekeuze 

19. Ik kan terugvallen op mijn netwerk wanneer in financiële steun nodig heb 

 

Verwachtingen omtrent hbo-opleiding: 

Bij de uitvalsfactor ‘Verwachtingen omtrent een hbo-opleiding’ gaat het erom dat 

doorstroom studenten voldoende geïnformeerd moeten worden over de inhoud van de 

studie en de toekomstige mogelijkheden op de arbeidsmarkt.  

In dit onderzoek zijn de verwachtingen en de inzichten in de toekomstige hbo-opleiding 

gemeten en het inzicht in de mogelijkheden op de arbeidsmarkt .  

In de enquête zijn stelling 2, 3 en 4 gekoppeld aan de verwachtingen omtrent de hbo-

opleiding. De stellingen luiden als volgt: 

2. Ik weet hoe ik een goed beeld kan krijgen van mijn toekomstige opleiding 

3. Ik weet wat ik kan verwachten op het hbo 

4. Ik weet waar ik kan werken met mijn toekomstige hbo diploma 

 

In het groepsinterview is er dieper ingegaan op stelling 2 en 3. Bij stelling 2 is er 

gevraagd naar hoe zij denken een goed beeld te kunnen krijgen van hun toekomstige 

opleiding en welke mogelijkheden zij daarvoor inzetten.  Bij stelling 3 is er gevraagd naar 

wat de studenten tot nu toe weten over wat hen te wachten op het hbo en wat voor 

regels en verantwoordelijkheden zij gaan tegenkomen. 

  



NHL-Stenden Hogeschool | Social Work | Afstudeeronderzoek:  Muzisch agogisch werken binnen SkillsCoach 

 

23 
 

3. Resultaten  

Deelvraag 1 
Met welke vragen komen huidige mbo-student bij hun Skillscoach/hbo-student mentor, 

met betrekking tot de hbo-studentvaardigheden. 

De resultaten vanuit deelvraag één zijn gebaseerd op de vijf halfgestructureerde 

interviews8 die zijn afgenomen bij de vijf hbo-studentmentoren binnen project 

SkillsCoach. In de methodeomschrijving is weergegeven dat het half gestructureerde 

interview bestond uit introvragen, kern vragen en afsluitende vragen.  

De resultaten zijn gebaseerd op de antwoorden vanuit de kernvragen. De kernvragen uit 

het halfgestructureerde interview waren gericht op het inzichtelijk krijgen van de 

hulpvragen van de mbo-student en welke vragen en onderwerpen er over het hbo 

aanbod zijn gekomen.  

De resultaten zijn weergegeven per interview. De specifieke hulpvraag en zijn de 

besproken onderwerpen zijn gekoppeld aan de uitvalsfactor groepen en generieke 

studievaardigheden. 

 

Bijlage I: 

Hulpvraag 

Verwachtingen ontrent opleiding 

De mbo-student uit bijlage I kwam met de hulpvraag om algemeen inzicht te kunnen 

krijgen in het studeren aan het hbo. Daarbij wou de mbo-student specifiek hulp bij het 

inzicht krijgen in hoeveel praktijk ervaring je als student gaat opdoen in het hbo.  

 

Besproken 

Didactische aansluiting: 

Binnen de didactische aansluiting is er besproken hoe de balans is tussen vaste 

schooluren en het aantal uren aan zelfstudie in het hbo. 

Generieke studievaardigheden: 

Wat betreft de generieke studievaardigheden is er besproken wat de ervaring vanuit de 

hbo-studentmentor is geweest in ‘teksten leren en lezen’ en hoe je hbo-studentmentor 

het plannen van de zelfstudie uren heeft aangepakt. Vanuit de mbo-student werd 

aangegeven dat zij de studievaardigheden ‘Samenwerken’ en ‘Presenteren’ nog lastig 

vind in de praktijk. 

(Bijlage 6–I, pagina 43 & 44) 

 

Bijlage II: 

Hulpvraag 

Verwachtingen ontrent opleiding 

De student was nog oriënterende naar een passende vervolgopleiding en kwam daarbij 

met de hulpvraag om ondersteund te worden bij het inzicht krijgen van verschillende hbo 

opleidingen. De student zocht daarbij naar handvaten om een studiekeuze te kunnen 

maken. 

 

Besproken 

Pedagogische aansluiting: 

De hbo-studentmentor en de mbo-student zijn gaan kijken naar de benodigde 

bijpassende competenties die nodig zijn binnen de specifieke opleidingen. Daarbij is 

besproken of de mbo-student meer van zelfstandig- of samenwerken houdt, om 

vervolgens te kijken welke opleiding het beste bij de mbo-student zou aansluiten. 

 

  

 
8 Te vinden in bijlage 6 
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Leefomgeving: 

Bij de oriëntatie naar een passende opleiding heeft de hbo-studentmentor met de mbo-

student besproken op welke school en in welke stad de mbo-student zou willen gaan 

studeren. Dit om te kunnen kijken naar de opleidingen binnen die scholen.  

Daarnaast is tijdens de mentoring naar voren gekomen dat de mbo-studenten graag op 

buitenlandse stage wil tijdens haar hbo opleiding. In de zoektocht naar een passende 

opleiding is ook hier rekening mee gehouden. 

Verder is er tijdens de mentoring niet besproken wat de mbo-student eventueel moet 

voorbereidingen voor een buitenlandse stage en hoe de  leefomgeving zal veranderen 

tijdens een buitenlandse stage. 

(Bijlage 6-II, pagina 45, 46 & 47) 

 

Bijlage III: 

Hulpvraag 

Verwachting ontrent opleiding 

De mbo-student uit bijlage III had de hulpvraag om zich te oriënteren op de 

vervolgopleiding Social Work om te kijken of deze opleiding passend is voor de mbo-

student. 

Omdat de hbo-student de mbo-student hier niet volledig bij kon helpen is de koppeling 

uiteindelijk stop gezet en overgedragen naar een andere hbo-studentmentor. 

 

Besproken 

Omdat het koppel niet meer actief is, is er gevraagd aan de hbo-studentmentor wat hij 

bespreekbaar zou maken en waar hij mbo-studenten op zou willen voorbereiden bij het 

studeren aan het hbo. 

Didactische aansluiting: 

De hbo-studentmentor zou mbo-studenten willen voorbereiden op de grote omvang van 

leertaken en het zoeken van passende informatie. De hbo-studentmentor geeft aan dat 

hij hierin een groot verschil heeft ervaren tussen het middelbaar- en het hoger onderwijs. 

Generieke studievaardigheden: 

De hbo-studentmentor geeft aan dat mbo-studenten voorbereidt moeten worden op de 

studievaardigheid ‘Plannen en zelfstandig werken’ op het hbo. Aansluitend daarop zou hij 

mbo-studenten willen voorbereiden op de studievaardigheid ‘Teksten lezen en leren’. Hij 

geeft aan dat het plannen van leren belangrijk en noodzakelijk is binnen het hbo. Beide 

heeft hij ervaren als een struikelblok binnen zijn opleiding en had hier graag 

ondersteuning in willen hebben. 

(Bijlage 6-III, pagina 49 & 50) 

 

Bijlage IV: 

Hulpvraag 

Verwachting ontrent opleiding 

In bijlage IV kwam mbo-studenten met de specifieke hulpvraag om inzicht te krijgen in 

het eerste jaar van het hbo. Gekoppeld aan de didactische aansluiting kwam hierbij de 

vraag naar voren of je als hbo-student veel naar school moet. Daarbij gekoppeld aan de 

pedagogische aan sluiting had de student de vraag hoe het zit met de deadlines binnen 

het hbo en hoeveel deadlines je minimaal in het eerste jaar moet halen. 

Pedagogische aansluiting 

Daarnaast kwam binnen het aspect ‘persoonlijke kenmerken’ gekoppeld aan ‘nieuwe 

groepsvorming’  de vraag vanuit de mbo-student naar voren te willen leren ‘nee’ te 

kunnen zeggen en zich te willen ontwikkelen in leiding geven binnen een groep en daar 

zelfverzekerder in te willen worden. 
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Besproken 

Generieke studievaardigheden: 

Naast het behandelen van de bovenstaande hulpvragen is de studievaardigheid ‘Plannen’ 

besproken. Vanuit de mbo-student kwam gekoppeld aan deze studievaardigheid de vraag 

hoe de hbo-studentmentor dit doet binnen zowel zelfstandig werken als samenwerken. 

Pedagogische aansluiting: 

Binnen het aspect ‘informatie zoeken en verwerken’ van de generieke 

studievaardigheden is er aandacht is besteed aan waar de toekomstige hbo-student naar 

informatie kan vragen en waar de informatie te vinden is binnen de school en op je eigen 

studentaccount op de schoolwebsite. Binnen de pedagogische aansluiting valt dit onder 

het aspect ‘Verwerking van informatie binnen nieuwe leeromgeving’.  

(Bijlage 6-IV, pagina 53 &54) 

 

Bijlage V: 

Hulpvraag 

Generieke studievaardigheden: 

De mbo-student uit bijlage V had de specifieke hulpvraag om te willen leren plannen ter 

voorbereiding op het hbo. 

Pedagogische aansluiting: 

Binnen het aspect ‘persoonlijke kenmerken’ gekoppeld aan ‘nieuwe groepsvorming’ kwam 

de mbo-student met de hulpvraag zich willen ontwikkelen in het functioneren in 

groepsverband. De mbo-student kwam met de hulpvraag dat de mbo-student wou leren 

om out of the box te kunnen denken en zich te durven uiten in een groep. Hierbij is het 

onderdeel zelfreflectie behandeld. 

 

Besproken 

Generieke studievaardigheden: 

Gekoppeld aan de hulpvraag heeft de hbo-studentmentor de mbo-student inzicht 

gegeven in zijn planning binnen het hbo en heeft de hbo-studentmentor met de mbo-

student besproken hoe hij dat zelf aanpakt binnen het hbo. 

Didactische aansluiting: 

Tijdens de mentoring kwam naar voren dat het de mbo-student moeilijk lijkt om grote 

verslagen te maken. De hbo-studentmentor heeft dit aspect met de mbo-student 

besproken en doorgenomen door eigen verslagen in te zetten als voorbeeld, om de mbo-

student inzicht te geven in verslaglegging binnen het hbo.  

(Bijlage 6-V, pagina 56 & 57)  
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Deelvraag 2 en 3 
Deelvraag 2: Hoe beoordelen de twee groepen mbo-studenten hun hbo-

studentvaardigheden voor de interventie?  

Deelvraag 3: Hoe beoordelen de twee groepen mbo-studenten hun hbo-

studentvaardigheden na de interventie?  

De resultaten uit deelvraag twee en drie komen voort uit de ingevulde kwantitatieve 

enquêtes die afgenomen zijn binnen de experimentele- en de controle klas en de 

afgenomen kwalitatieve groepsinterviews die afgenomen zijn in de experimentele klas. 

De resultaten zijn per klas weergegeven.  

 

Eerst is er een schema weergegeven waarin de resultaten van de enquêtes zijn omgezet 

in percentages. Deze percentages zijn opgesplitst in ‘onvoldoende’ en ‘voldoende’. 

Onvoldoende betekend het percentage van hoeveel procent van de mbo-studenten die 

enquêtestelling hebben beantwoord/beoordeeld met een cijfer van 1 tot en met 5. 

Voldoende geeft het percentage aan van de mbo-studenten die de enquêtestelling 

hebben beantwoord/beoordeeld met een cijfer van 6 tot en met 10. 

Daaronder volgt er een samenvatting van de meest opvallende percentage verschillen 

vanuit de ingevulde enquêtes. Bij de experimentele klas worden de resultaten van de 

enquêtes aangevuld met meest opvallende resultaten vanuit het groepsinterview. 

 

Experimentele klas 
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Aan de gehele percentagelijst in de categorie ‘voldoende’ is te zien dat 85% van de 

enquêtevragen in percentages zijn gestegen tussen de voor- en de nameting.  

Bij de eerste drie enquêtevragen is gemeten of de mbo-studenten inzichten hebben 

gekregen van toekomstige opleidingen en het studeren aan het hbo.  

In de enquête bij stelling 3: ‘Ik weet wat ik kan verwachten op het hbo’ is er een forse 

stijging te zien van 44,4% naar 100% van de studenten die de stelling met een 

voldoende beoordelen (Bijlage 8, pagina 64). Aanvullend op deze stelling is in het 

groepsinterview de vraag gesteld: “In hoeverre weten jullie wat jullie te wachten staat op 

het hbo?”.  In de voormeting kwamen de antwoorden naar voren dat de mbo-studenten 

hadden gehoord dat studenten op het hbo meer theorie moeten leren en veel zelfstandig 

moeten werken. Daarbij was bij één van de studenten bekend was dat je een bepaald 

aantal punten in je eerste jaar moest behalen, omdat je anders van de opleiding af moet 

(Bijlage 9, pagina 83 & 84). 

In de nameting kwamen de antwoorden naar voren dat op het hbo meer vanuit de 

theorie gewerkt wordt, maar dat er ook best veel praktijkervaring is in het hbo. Daarbij 

had een student inzicht gekregen in dat je minder schooluren hebt, waarbij je de 

zelfstudie uren zelfstandig moet inplannen. Hierop vulde één van de student aan dat er in 

het hbo aan het eind van elke periode één deadline is voor het inleveren van verslagen 

en maken van de toetsen, dus dat je tijdens de schoolperiode naast elkaar moet plannen 

voor het leren van je toetsen en het maken van je verslagen (Bijlage 9, pagina 88). 

Daarbij gaven de studenten ook aan dat ze geen inzicht hebben gekregen in mogelijke 

toekomstige opleidingen die aansluiten op hun mbo-opleiding. Aansluitend op stelling 2: 

‘Ik weet hoe ik een goed beeld kan krijgen van mijn toekomstige hbo opleiding’ gaven de 

mbo-studenten terug dat ze graag voorbereid hadden willen worden- en inzicht hadden 

willen krijgen op een specifieke toekomstige opleiding die aansluit als vervolgopleiding. 

Vanuit de resultaten uit de enquête bij deze stelling is er wel een stijging te zijn van 

55,6% naar 83,3% van de studenten die dit met een voldoende beoordeeld (Bijlage 8, 

pagina 63). 

 

In de eerste workshop is ingegaan op de studievaardigheid ‘Plannen’. Deze specifieke 

studievaardigheid is niet gemeten binnen het groepsinterview, hierboven beschreven 

blijkt wel uit het groepsinterview dat de studenten inzicht hebben gekregen in dat 

plannen een belangrijke studievaardigheid is binnen het hbo.  

In de enquête zijn stelling zes en zeven specifiek gekoppeld aan deze studievaardigheid. 

Vanuit de resultaten is te zien dat bij beide vragen een kleine vooruitgang is geboekt van 

66,7% naar 83,3% bij stelling zes en van 50% tot 70% bij stelling zeven van de 

studenten die deze stelling met een voldoende beoordeeld (Bijlage 8, pagina 67 & 68).  

 

In drie van de vier workshops geoefend met de studievaardigheid ‘Presenteren’. Dit 

zowel in groepsverband als individueel. In de resultaten is bij de stelling ‘Ik vind 

presenteren makkelijk’ een stijgende uitkomst te zien van 50% naar 70% van er 

studenten die presenteren makkelijker zijn gaan vinden (Bijlage 8, pagina 74). 

 

Opvallend is dat de studievaardigheid  ‘informatie zoeken en verwerken’  in de resultaten 

een stijging laat zien. Bij stelling 10 ‘Ik kan vanuit de theorie mijn onderwerpen 

onderbouwen/toelichten’ is een stijging te zien van 16,7% naar 60% (Bijlage 8, pagina 

71).  

Ook laten de resultaten ,bij het aspect over steun vanuit netwerk bij studiekeuze of 

financiële steun, bij stelling 18 en stelling 19 bij beide stellingen een stabiele stijging 

zichtbaar van 66,7% naar 80% van de mbo-studenten die deze stellingen met een 

voldoende beantwoorden (Bijlage 8, pagina 79 & 80).  

Deze resultaten zijn opvallend, omdat deze specifieke aspecten niet nadrukkelijk zijn 

behandeld tijdens de workshops, maar voor studenten wel inzichtelijker geworden. 
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Bij de laatste enquête stelling: “Ik weet welke verantwoordelijkheden ik krijg wanneer ik 

geheel zelfvoorzienend en zelfstandig ga wonen”  is er een kleine daling zichtbaar van 

91,7% naar 90% (Bijlage 8, pagina 82). In de workshop vier is er in het eerste deel van 

de workshop geïnvesteerd in het inzichtelijk maken van verantwoordelijkheden en 

financiën bij zelfvoorzienend en zelfstandigheid. De resultaten van de enquête geven aan 

dat het van belang is om hier extra aandacht aan te besteden. Hieronder in de 

staafdiagrammen is daarbij wel te zien dat bij de voldoendes hogere cijfers zijn gegeven 

in de nameting, dan bij de voormeting. Ondanks de kleine daling tonen de 

staafdiagrammen een vorm van succes aan.  
  

 

 

 

 

 

 

 

Staafdiagram: Voormeting stelling 20 
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Staafdiagram: Nameting stelling 20 

 

 

Daarnaast geven de resultaten vanuit het groepsinterview aan dat de mbo-studenten 

verschillende inzichten hebben gekregen. In de voormeting weten de studenten te 

benoemen dat zij vaste lasten als boodschappen en gas,water en elektra moeten betalen. 

Daarbij dat je je moet inschrijven voor een appartement, studiefinanciering moet 

aanvragen en er om moet denken dat je de deur van je huis op slot doet als je weggaat 

(Bijlage 9, pagina 86).   

In de nameting komt terug dat het inschrijven voor een appartement belangrijk is en 

hebben zij het inzicht gekregen in hun abonnement lasten en dat zij naast alle vaste 

lasten ook geld over moeten houden voor vrijetijdsbesteding. Daarbij geven de studenten 

aan dat zij hebben geleerd hoeveel collegegeld zij per jaar moeten betalen in het hbo, 

dat studiefinanciering in het hbo niet mogelijk is, maar deze omgezet is in een lening 

(Bijlage 9, pagina 89). 

 
Tot slot zijn er in de enquête en in het interview aspecten gemeten die niet in de 

workshops behandeld zijn. Bijvoorbeeld bij stelling 17 en interviewvraag 4 is ingegaan op 

hoe snel de mbo-studenten zich thuis voelen in een nieuwe/onbekende omgeving. In de 

enquête is een kleine stijging te zien van 66,7% naar 80% (Bijlage 8, pagina 78). In de 

nameting van het interview werd door de studenten aangegeven dat zij hierin nog geen 

verschil ervaren. Zij geven aan tijdens de workshops niet de ervaring te hebben gehad 

van een nieuwe/onbekende omgeving, omdat zij de workshops hebben uitgevoerd met 

bekende klasgenoten (Bijlage 9, pagina 88). 
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Controle klas 

 
 

Vanuit de gehele percentagelijst is te zien dat de percentages redelijk constant blijven. In 

de lijst is te zien 40% van de resultaten gestegen in percentage, 40% van de resultaten 

gedaald zijn in percentage en dat 20% stabiel is gebleven.  

 

Opvallend is dat de controle klas bij de eerste drie stelling lager beoordelen in de 

nameting (Bijlage 10, pagina 83, 84 & 85). In de eerste drie stelling is gemeten of de 

mbo-studenten inzichten hebben gekregen in toekomstige opleidingen en het studeren 

aan het hbo. In vergelijking met de experimentele klas is te zien dat de experimentele 

klas in de enquête een duidelijke stijging laat zien bij deze drie stellingen. 
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Bij de enquête stellingen over de generieke studievaardigheden9 is er te zien dat de 

percentages redelijk contant in de voor- en de nameting. In de percentagelijst is er 

maximale stijging of daling in percentages te zien van 10%. Alleen bij stelling 6 ‘Ik heb 

een effectieve manier van plannen gevonden die perfect bij mij past’ is er te zien dat de 

controleklas een stijging laat zien van 30% naar 63,6% (Bijlage 10, pagina 94).  

 

  

 
9 Stelling 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16 
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4.  Conclusie, discussie en aanbeveling 

4.1 Conclusie  
SkillsCoach Friesland is opgezet om studentmentoring tussen een mbo- en een hbo-

student tot stand te brengen om de mbo-student inzicht te geven in- en voor te kunnen 

bereiden op het hbo en op deze manier uitval tegen te gaan van voormalig mbo-

studenten in het eerste jaar van het hbo. 

Project SkillsCoach loopt tegen het probleem aan dat de naamsbekendheid van het 

project niet groot genoeg is binnen de scholen. Hierdoor krijgt studentmentoring niet 

genoeg toegang binnen de scholen en kunnen ze weinig studenten bereiken om 

studentmentoring tot stand te kunnen brengen. 

Voor dit onderzoek heeft project SkillsCoach gevraagd om een mogelijk passende 

werkvorm te gaan ontwerpen en deze te gaan experimenteren in de praktijk. Een 

werkvorm die klassikaal of als project ingezet kan worden, waar mbo-studenten inzicht 

krijgen in- en voorbereidt worden op het hbo en waarin samengewerkt wordt met hbo-

studenten om studenten te verbinden en studentmentoring tastbaar te maken. 

Binnen dit onderzoek is er een reeks van vier muzisch agogische workshops ontworpen 

en zijn deze geëxperimenteerd onderleiding van hbo-studenten, bij een klas mbo-

studenten.  

Hierbij is de volgende hoofdvraag gemeten: 

In welke mate krijgen mbo-studenten ,door middel van muzisch agogische workshops 

vanuit project Skillscoach, meer inzicht in de hbo-studentvaardigheden.    

 

Deelvraag 1: 

Deelvraag 1 heeft meegewerkt om ,vanuit de studentmentoring koppels en de doelgroep 

zelf, inzichtelijk te krijgen welke hulpvragen en onderwerpen met betrekking op het hbo 

belangrijk zijn om te behandelen in de reeks workshops.  

Er kan geconcludeerd worden vanuit de resultaten van deelvraag 1 dat het belangrijk is 

om mbo-studenten te informeren en voor te lichten over de mogelijkheden in het maken 

van een studiekeuze. Daarnaast komt er sterk naar voren dat het voor mbo-studenten 

onduidelijk is wat de verschillen in onderwijsbeleid zijn en hoe de indeling van een 

studiejaar eruit ziet binnen het hbo. Vanuit de resultaten kan geconcludeerd worden dat 

iedere mbo-student ervaringgerichte vragen aan zijn/haar hbo-studentmentor heeft 

gesteld om vanuit ervaringsverhalen inzicht te krijgen het onderwijsbeleid en de 

moeilijkheidsgraad in het hbo. 

Vooral op de hoeveelheid van zelfstudie, samenwerken en praktijkervaring binnen het 

hbo blijken mbo-studenten antwoorden, duidelijkheid en inzicht te willen hebben. Deze 

aspecten zijn gekoppeld aan de studievaardigheden: Plannen en zelfstandig werken, 

samenwerken en verslagen maken. 

Opvallend is dat er binnen studentmentoring weinig tot niet gesproken wordt over 

bijkomstige veranderingen in privé situaties en leefomgeving. Er wordt veelal gefocust op 

de inhoud van opleidingen en het uitvoeren van studievaardigheden vanuit ervaring van 

de hbo-studentmentor.  

 

Deelvraag 2 en 3 

Uit de resultaten van de enquêtemeting van de experimentele klas blijkt dat de mbo-

studenten 85% van de stellingen hoger hebben beoordeeld in de nameting. Uit de 

resultaten van de enquêtemeting van de controle klas is te zien dat 40% van de 

stellingen hoger, 40% van de stellingen lager en 20% van de stellingen constant zijn 

beoordeeld door de mbo-studenten. Vanuit deze percentageverschillen kan de conclusie 

getrokken worden dat de mbo-studenten vanuit de experimentele klas meer inzichten 

hebben gekregen in de hbo-studentvaardigheden. 

  



NHL-Stenden Hogeschool | Social Work | Afstudeeronderzoek:  Muzisch agogisch werken binnen SkillsCoach 

 

33 
 

Specifiek valt dit te concluderen uit de percentageverschillen van de eerste drie stelling. 

Dit is te verklaren door het feit dat de experimentele klas een workshop heeft gehad 

gericht op het inzicht krijgen in het studeren aan het hbo. Voor de experimentele klas is 

een hbo -studiejaar beeldend gemaakt, gepresenteerd en is er ruimte geweest om al hun 

vragen over het hbo te kunnen stellen. 

 

Uit beide enquête resultaten valt te concluderen dat zowel de studenten uit de 

experimentele- als uit de controle klas binnen het mbo bekend zijn met de generieke 

studievaardigheden. Beide klassen beoordelen de studievaardigheden veelal met een 

voldoende. Wanneer de percentage lijsten naast elkaar gelegd worden kan er 

geconcludeerd worden dat het percentageverschil tussen voor- en nameting bij de 

experimentele klas groter is dan bij de controle klas.  

 

 
Conclusie Hoofdvraag 

In welke mate krijgen mbo-studenten ,door middel van muzisch agogische workshops 

vanuit project Skillscoach, meer inzicht in de hbo-studentvaardigheden.    

 

Uit de feitelijke resultaten/percentageverschillen vanuit de enquêtemeting kan 

geconcludeerd worden dat de muzisch agogische werkvorm effect heeft gehad in het 

inzicht geven van hbo-studentvaardigheden bij de experimentele klas. Duidelijk is te zien 

dat de experimentele klas over de gehele enquête gezien een grotere stijging laat zien in 

de percentages dan de controle klas. 

Uitgaande van de resultaten vanuit het groepinterview is te zien dat de mbo-studenten 

tussen de voor- en de nameting specifieke onderwerpen vanuit uitvalsfactoren en een 

hbo studiejaar onderdelen inzichtelijk hebben. Wel was te zien dat de mbo-studenten 

vele aspecten en onderwerpen hebben benoemd die tijdens de workshop ,voor en door 

de studenten, beeldend zijn gemaakt doordat de studenten deze aspecten zelf hebben 

moeten weergeven in een tabel of poster of doordat deze aspecten waren weergegeven 

in een presentatie die gegeven is door de workshopleiders. In het groepsinterview zijn er 

geen specifieke aspecten en studievaardigheden benoemd waar de mbo-studenten 

uitvoerend onbewust mee bezig zijn geweest binnen de werkvorm. Dit valt mogelijk te 

verklaren, doordat deze onbewuste aspecten en studievaardigheden waar mee geoefend 

pas in de laatste workshop zijn teruggekoppeld- en inzichtelijk zijn gemaakt voor de 

experimentele klas. 

Vanuit de enquête meting komt wel degelijk naar voren dat deze onbewust behandelde 

uitvalsfactoren en studievaardigheden hoger scoren in de nameting van de experimentele 

klas. Zo is te zien dat de studievaardigheden ‘Presenteren’ en ‘Samenwerken’  hoger 

scoren in de nameting. Door de workshops actief en interactief te maken zijn er met deze 

studievaardigheden geoefend, maar zijn deze niet specifiek als onderwerp behandeld. 

Vanuit deze resultaten kan geconcludeerd worden dat de muzisch agogische werkvorm 

ook in het onbewust leren effectief is. 

 

Ook kwam vanuit de praktijk naar voren dat de studenten enthousiast waren over de 

actieve en interactieve werkvorm. De workshopleiders kregen positieve reacties vanuit de 

klas, waarbij één student de uitspraak deed: 

“Ik heb niet het gevoel gehad dat jullie een groep hbo-studenten zijn die ons kwamen 

vertellen over het hbo, maar ik had meer het gevoel dat we het gezamenlijk deden.” 

Uit onder andere deze uitspraak vanuit de praktijk kan er geconcludeerd worden dat de 

muzisch agogische werkvorm de mbo- en hbo-studenten verbindt door samen te werken. 

Onbewust zijn de studenten werkende met studentmentoring en wordt studentmentoring 

automatisch dichtbij gebracht en tastbaar gemaakt. 
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De precieze mate van het effect van het inzicht krijgen in de hbo-studentvaardigheden 

door het inzetten van de muzisch agogische werkvorm zijn vanuit de metingen moeilijk 

aan te geven. In dit experimentele onderzoek hebben we te maken met de feitelijke 

resultaten vanuit de metingen van enquêtes en groepsinterviews, maar ook met 

feedbackmomenten en reacties vanuit de praktijkervaring.  Ook deze feedbackmomenten 

en reacties van de interactieve en actieve muzisch agogische werkvorm tellen mee in het 

meten van het effect van het inzetten van deze werkvorm. Vanuit de beoordelingseisen 

van de SPH is het niet toegestaan om deze invloeden mee te laten tellen in de resultaten. 

 

Tot slot kan geconcludeerd worden dat deze werkvorm de mogelijkheden biedt om aan 

alle ontwerpvragen en wensen te voldoen vanuit project SkillsCoach. Zo kan de 

werkvorm klassikaal en dus in groepsvorm ingezet te worden. Daarbij is het mogelijk om 

deze werkvorm uit te kunnen voeren in de samenwerking met de hbo-studentmentoren 

en het tastbaar maken van studentmentoring. En tot slot kunnen binnen deze werkvorm 

combinaties worden maken van meerdere uitvalsfactoren en generieke 

studievaardigheden, om aan te sluiten op de overgang naar zowel het hbo als het 

werkveld.  
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4.2 Discussie 

Werkvorm: 

De muzisch agogische werkvorm is effectief in een klassikale zetting en kan uitgebouwd 

worden met meer workshops. Dit biedt de mogelijkheid voor SkillsCoach om deze 

werkvorm te laten integreren en het een vast onderdeel te laten worden binnen het 

onderwijsbeleid. Daarnaast kan er binnen de werkvorm samengewerkt worden met hbo-

studentmentoren, waardoor studentmentoring tastbaar wordt gemaakt. Wanneer de 

werkvorm is geïntegreerd in het onderwijsbeleid krijgt het project naamsbekendheid bij 

iedere opleiding en zal studentmentoring een begrip worden binnen de scholen.   

 

In dit experiment is er een bewuste selectie gemaakt van onderwerpen die zowel in de 

volgende stap naar het hbo als in de volgende stap naar het werkveld van toepassing 

zijn. Als discussiepunt geeft een combinatie klas van doorstroom naar hbo en werkveld 

de beperking dat niet alle specifieke aspecten vanuit de uitvalsfactoren en vanuit de 

studievaardigheden in een combinatieklas behandeld kunnen worden.  

Daarnaast zijn studenten binnen de muzisch agogische werkvorm zowel bewust als 

onbewust bezig geweest met het oefenen met- en inzichtelijk krijgen van de aspecten 

vanuit de uitvalsfactoren en de generieke studievaardigheden.  

Uit het groepsinterview blijkt dat de aspecten die beeldend zijn gemaakt beter zijn 

blijven hangen bij de mbo-studenten. Als discussiepunt komt hierbij naar voren dat er 

tijdens de uitvoering te weinig aandacht is besteed aan het evalueren van de aspecten. 

 

Voorbereiding: 

Als discussiepunt binnen de voorbereiding van de uitvoering komt naar voren dat het 

samenstellen van een vaste groep workshopleiders niet mogelijk was. Binnen dit 

onderzoek zouden de workshops gegeven worden door een groep Skillscoach hbo-

studentmentoren. In de voorbereiding bleek het onmogelijk om een vaste groep hbo-

studentmentoren bij elkaar te krijgen die alle workshops als workshopleider ingezet kon 

worden. Dit doordat de hbo-studentmentoren hun agenda’s niet konden aansluiten op de 

workshopmomenten. Hierdoor was de groep workshopleiders wisselend en was er elke 

week een andere groep van workshopleiders. 

Dit heeft er mede voor gezorgd dat het niet mogelijk was om vast voor- en 

nabesprekingmomenten te plannen om de workshop gezamenlijk voor te bereiden en te 

evalueren. 

Onderzoeksmiddelen: 

Enquête  

In de voor- en de nameting is er gebruik gemaakt van het inzetten van een enquête.  

Daarbij bleek binnen dit onderzoek het discussiepunt naar voren te komen dat de 

vormgeving van de enquête niet specifiek was afgestemd op de aangeboden aspecten 

van uitvalsfactoren en generieke studievaardigheden binnen de workshops. De stellingen 

binnen de enquête zijn breed ingezet, waardoor er meer aspecten werden gemeten dan 

dat er zijn behandeld in de workshops.  

Daarnaast varieerden de respondentgroepen ten eerste in het aantal studenten en ten 

tweede werd de enquête in de voor- en de nameting ingevuld door 7 dezelfde mbo-

studenten en waarbij het andere deel bestond uit verschillende/wisselende studenten. 

Door beiden verzwakt de betrouwbaarheid van de resultaten van de voor- en de 

nameting. Automatisch heeft dit een belemmering gevormd voor het meten van de 

effectiviteit van de muzisch agogische werkvorm bij het inzicht geven in- en het 

voorbereiden op de hbo-studentvaardigheden. 

Het was niet mogelijk om deze resultaten aan te passen en in te korten naar de 

resultaten van de zeven studenten die de voor- én de nameting hebben gedaan, omdat 

de mbo-studenten de enquête online hebben ingevuld in Google Forms. De resultaten 

zijn onbewerkbaar en worden automatisch samengevoegd in staafdiagrammen. 
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De aan het enquête gekoppeld groepsinterview was de juiste aanvulling. Het 

groepsinterview versterkt de resultaten van de enquête, doordat er binnen het interview 

doorgevraagd is op een aantal stellingen vanuit de enquête. 

 
Groepsinterview 
Een discussiepunt gekoppeld aan het groepinterview is dat er twee vragen in het 

groepsinterview verwerkt waren die niet specifiek behandeld zijn in de workshop. Deze 

vragen kunnen niet specifiek resultaten aantonen op het effect van de workshops.  

Onderzoeksbeoordeling vanuit de SPH 

Het format van onderzoek en de beoordelingseisen van de SPH waren lastig in te passen 

binnen het weergeven van resultaten en het trekken van conclusies in dit experimenteel 

onderzoek. Als onderzoeker maakt dit het lastig, omdat je naast de feitelijke resultaten 

vanuit de metingen, ook met praktijk situaties te maken krijgt waarin vele handelingen 

en factoren afspelen die niet feitelijk en door metingen te analyseren zijn. 

De beoordelingscriteria vanuit de SPH geven weinig ruimte om een volledig beeld te 

kunnen geven van het gehele effect vanuit zowel de gemeten resultaten als de praktijk 

weer te kunnen geven. Hierdoor is het voor de onderzoeker puzzelen om de resultaten 

puur feitelijk te houden.  
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4.3 Aanbeveling 

Werkvorm: 

De aanbeveling voor het inzetten van deze werkvorm is om de muzisch agogische 

workshops uit te breiden tot een project. Een project specifiek ingericht voor studenten 

die willen doorstromen naar het hbo, waarin alle aspecten van uitvalsfactoren en 

generieke studievaardigheden met betrekking tot het hbo naar voren kunnen komen. 

Het specificeren en uitbreiden van de onderwerpen die in de workshops worden 

aangeboden vergroten de mate waarin de mbo-studenten inzicht krijgen in- en 

voorbereidt worden op het hbo. Dit biedt de mogelijkheid om deze werkvorm als vast 

onderdeel te kunnen aanbieden binnen het onderwijsbeleid. 

Voor de uitbreiding van de workshops is de combinatie van aspecten beeldend maken en 

onbewust met aspecten te laten oefenen aan te bevelen. Uit de resultaten blijkt dat 

studenten de beeldend gemaakte aspecten expliciet onthouden. 

Voor de onbewuste aspecten de aanbeveling om na elke workshop te evalueren en te 

benadrukken aan welke aspecten binnen de uitvalsfactoren en aan welke 

studievaardigheden de mbo-studenten hebben gewerkt. Dit om de studenten bewust te 

maken van- en inzicht te geven in dat zij ook op een onbewuste manieren in muzisch 

agogische workshops bezig zijn en oefenen met deze aspecten. 

Voorbereidingen: 

Een aanbeveling voor de start van het geven van de volgende reeks workshops is om een 

vast team van workshopleiders te hebben. Het team moet bestaat uit maximaal 3 

workshopleiders/hbo-studentmentoren op een groep van 15 á 20 mbo-studenten. Door 

een vast team neer te zetten vergroot het de kans op verbinding maken tussen mbo- en 

hbo-studenten, waardoor studentmentoring tastbaar wordt. Daarbij geeft een vast team 

rust in de klas en stabiliteit tijdens de workshops.  

Voor de workshopleiders biedt een vast team de mogelijkheid- en is het belangrijk om 

vaste momenten in te plannen om de workshops te kunnen voorbereiden en na te 

bespreken. 

Onderzoeksmethode: 

Halfgestructureerde interviews 

De aanbeveling voor de halfgestructureerde interviews met de hbo-studentmentoren is 

om dezelfde opbouw van het half gestructureerde interview behouden. In het interview 

eerst ingaan en duidelijkheid scheppen op de eigen hulpvragen vanuit de mbo-studenten. 

Vervolgens naast de topicvraag over de generieke studievaardigheden, is de aanbeveling 

het interview aan te vullen met gerichte vragen over specifieke aspecten binnen de 

uitvalsfactoren. 

  

Enquête  

Voor het meten van het volgende onderzoek door het inzetten van enquêtes is de 

aanbeveling om de enquête op papier laten invullen door de mbo-studenten. Hierdoor 

kun je als onderzoeker de betrouwbaarheid van de enquête versterken door alleen de 

enquêtes te analyseren die door dezelfde studenten zijn ingevuld. 

Daarbij de enquête vragen inkorten en alleen baseren op de aspecten binnen de 

uitvalsfactoren en de generieke studievaardigheden die specifiek worden behandeld in de 

workshops. 

 

Groepsinterview 

Voor het meten van het volgende onderzoek is het meten door het inzetten van 

groepsinterviews een aanbeveling. Daaraan gekoppeld is wel de aanbeveling om de 

vragen van het interview specifiek te koppelen aan de onderwerpen die in de workshops 

aanbod komen. 
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Onderzoeksbeoordeling vanuit de SPH 

Voor de beoordelingcriteria voor het onderzoek doen binnen de opleiding Sociaal 

Pedagogisch Hulpverlening geeft dit onderzoek de aanbeveling om een format te 

ontwikkelen voor ontwerpgerichte- en experimentele onderzoeken. Een format wat 

ruimte biedt om praktijk ervaringen te kunnen weergeven in het uitwerking van het 

onderzoek. Begrijpelijk is dat praktijkervaringen niet mee gerekend kunnen worden 

binnen de feitelijke resultaten, maar door het niet weer te kunnen geven van evaluatie 

momenten, feedback en reacties vanuit de praktijk is het onmogelijk om het gehele 

effect te kunnen schetsen van het experimentele onderzoek. 

Ten eerste maakt dit het lastig voor de onderzoeker om alleen de feitelijke resultaten te 

filteren vanuit het gehele experiment. 

Ten tweede is het lastig om een totaal beeld te vormen van uitvoering en effecten van 

het experiment voor de opdrachtgever. 
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Bijlage 3: Tien generieke vaardigeheden  



Bijlage 4: Student integratiemodel Tinto(1975) 

 

 

 

Bijlage 5: Workshopomschrijving  
Elke workshop heeft als bouwsteen één of meer generieke studievaardigheden 
die onbewust worden uitgevoerd door de studenten. Daarbij zijn de studenten 

bewust bezig met één van de aspecten die behoren tot uitvalsfactoren. 
Bijvoorbeeld: In workshop 2 was de muzische werkvorm toneelspelen. De 
bewuste opdracht was om uit de kwaliteiten- en valkuilen kaartjes twee kaartjes 

te zoeken die bij jou als persoon passen. Vervolgens werd de groep opgesplitst in 
kleine groepen en kregen zij de opdracht om een toneelstuk vorm te geven 

waarin ieders kwaliteit en valkuil naar voren kwam. Deze heeft iedere groep 
uitgevoerd en na elk toneelstuk hebben we klassikaal besproken welke 
kwaliteiten en valkuilen wij hebben gezien. Onbewust zijn de studenten bezig 

geweest met de studievaardigheden: Samenwerken, presenteren en reflecteren 
op zowel henzelf als op de andere klasgenoten. Zo zijn zij bezig geweest met 

verschillende studievaardigheden die binnen de didactische aansluiting horen en 
zijn zij bezig geweest met een deel van persoonlijke kenmerken(de kwaliteiten 
en valkuilen) binnen de uitvalsfactor pedagogische aansluiting. 



Bijlage 6: Interviews deelvraag 1 
 

Bijlage I : SkillsCoach hbo-studentmentor A. 

Dikgedrukt = interviewvragen interviewer   Aspecten van: 

       Geel Didactische aansluiting 

Schuin gedrukt = antwoorden geïnterviewden Roze Pedagogische aansluiting 

       Blauw Leefomgeving 

Normale lettertype = reacties interviewer  Groen Verwachtingen ontrent opleiding

  

Bedankt dat je even tijd voor mij vrij kunt maken. Ik ben op dit moment bezig met mijn 

scriptie en mijn scriptie doe ik binnen SkillsCoach. We zin natuurlijk bezig met het 

makkelijker maken van de doorstroom van mbo naar hbo, maar we merken binnen 

SkillsCoach dat het maken en vasthouden van de koppels moeizaam verloopt. Binnen 

mijn onderzoek ga ik dan ook een andere werkvorm uittesten om te kijken of dit werkt 

binnen SkillsCoach en effectief is voor de doorstroom van mbo naar hbo. Op dit moment 

doe ik vooronderzoek bij de SkillsCoach koppels met voornamelijk de vraag met welke 

vragen mbo studenten bij jullie komen over het hbo. Daar zal dit interview over gaan. 

Intro vragen 

Hoelang zit jij in een koppel met jouw mbo-student? 

Uhm, even denken. Nu ongeveer vier maanden. Ik ben toen gekoppeld aan een meisje 

van Friese Poort. Zij zat in haar laatste jaar van het mbo, maar liep ook erg achter met 

haar verslagen. Na deze opleiding wou ze graag verder naar een vervolgopleiding op de 

Hanze in Groningen, maar ze kan waarschijnlijk haar schooljaar dit jaar nog niet 

afronden, dus gaat ze later naar het hbo. 

Hoe heb je dat toen aangepakt toen je wist dat ze nog niet naar het hbo kan? 

Hebben jullie daarna nog wel afgesproken? 

Ja, we hebben wel al vaak afgesproken. We zien elkaar bijna elke week, maar dan help ik 

haar ook met haar school opdrachten. Dus gaat dan niet alleen over het hbo. 

Hoe vaak hebben jullie nu ongeveer afgesproken? 

Uhm, ik denk ongeveer zeven of acht keer. 

En hoe vind je het dat je de mbo-student niet alleen helpt met de overgang naar 

het hbo, maar ook met haar opleiding die ze nu doet? 

Ik vind dat heel leuk. In het begin hebben we wel veel over het hbo gesproken ook, maar 

na twee keer gaf ze aan dat ze niet kon afspreken die week, omdat ze te horen had 

gekregen dat ze die vrijdag een verslag moest inleveren. Toen heb ik zelf aangeboden 

om langs te komen en haar te helpen. Ook vanuit mijn kant vooral om het contact  te 

behouden. 

Dat is wel slim van jou. Anders loop je inderdaad het risico dat het contact minder wordt. 

Ja, inderdaad. 

Maar je gaf aan dat jullie in het begin wel veel over het hbo hebben gesproken. 



Kernvragen 

Met welke hulpvraag over het hbo kwam de mbo student bij jou? 
In eerste instantie wou ze weten hoe het hbo is in het algemeen en dan vooral over zelfstudie, hoe het 
zit met schooluren en stages. Ze had gehoord dat je op hbo bijna nooit naar school hoeft en dat je 
bijna geen stage hebt. Dus toen heb ik haar uitgelegd dat je inderdaad weinig uren op school hebt, 
maar wel al je verslagen en toetsen leren in je vrije tijd moet doen. Toen heb ik ook verteld hoe ik dat 
heb gedaan in de afgelopen 3 jaar. En over stage heb ik uitgelegd hoeveel stage je gemiddeld moet 
lopen in je opleiding en ook over de minor, want dat is ook praktijkervaring opdoen, dus eigenlijk ook 
een soort stage. Eigenlijk heb ik vooral verteld over hoe een schooljaar er ongeveer uitziet met 
modules en deadlines enzo.  
Later had ze me ook wel vaak nodig bij haar verslagen. Of ik haar daar ook bij wou helpen en 
meekijken of de verslagen goed waren enzo. Daar heb ik haar toen ook veel bij geholpen. 
 

Ja, precies. Eigenlijk ben je ook een beetje haar studie mentor geweest. Over het hbo 

hoor ik wel dat het wel echt meer over de inhoud van een schooljaar gaat. Want ze wist 

al wat voor opleiding ze wou doen? 

Ja, ze wil Mondzorgkunde aan de Hanze gaan doen. 

En welke vragen had jouw mentee over haar toekomstige opleiding? 

Over de opleiding zelf best wel weinig, omdat iemand uit haar familie ook die opleiding 

had gedaan, dus die kon haar alles vertellen. Het waren meer vragen hoe ik het vond en 

wat mijn ervaringen zijn en wat ze ongeveer kon verwachten op het hbo. Ik heb vroeger 

zelf ook mbo gedaan, dus ik kon vanuit eigen ervaring wel vertellen wat voor mij een 

groot verschil was tussen mbo en hbo. 

En welke verschillen waren dat voor jou? 

Voor mij vooral dat ik heel erg moest wennen aan de toetsstof. Ik begreep veel moeilijke 

worden niet die in de boeken stonden, dus heb al die woorden moeten opzoeken op 

internet of in het woordenboek. Daarnaast vond ik het ook moeilijk om met alle vrijheid 

om te gaan in het begin. Later vind je wel een manier om dat te doen, maar in het begin 

was dat wel even wennen. En verder had ik niet verwacht dat je zoveel moest 

samenwerken en praktijkervaring op ging doen in het hbo. Ik dacht eerst ook dat je veel 

zelf moest gaan doen. Dat kon ik haar ook vertellen dat je hier ook veel praktijkervaring 

kan opdoen.   

Ik hoor al heel veel dingen echt over de inhoud van de studiejaren op het hbo. Nu heb ik 

zelf vooronderzoek gedaan naar de studievaardigheden van mbo en hbo en dat zijn deze 

tien op deze poster. Hebben jullie het ook over één of meerder 

studievaardigheden gehad ? 

Uhm, ja dan ook vooral over plannen en zelfstandig werken, omdat ik daar ook wel echt 

mijn weg in moest vinden. Verder ook wel over teksten lezen en leren. Ook dat vanuit 

mijn eigen ervaringen hoe ik dat heb ervaren en aangepakt met de moeilijke woorden, 

maar ook met het scannen wat is belangrijke informatie voor je toets of verslag en wat 

niet. Toen heb ik ook aangegeven dat je dat scannen binnen je opleiding ook leert. 

Wanneer je de hoorcolleges blijft volgen dan weet je ook welke begrippen en welke 

toetsstof het belangrijkst zijn en wanneer je je toetsstof doorleest en focust op die 

punten met de bijbehorende stof, leer je hoe je de belangrijkste onderdelen er uit haalt. 



Ja,precies.  
En verder ook nog over andere studievaardigheden gehad? 
 
Ja, ze gaf aan dat samenwerken op dit moment binnen haar opleiding niet zo soepel gaat en dat ze 
samenwerken daarom ook niet zo leuk vindt. Het stukje samenwerken komt best wel overeen in mbo 
en hbo, alleen omdat de opdrachten heel anders zijn. Verder vertelde ze dat ze presenteren best wel 
eng vindt, maar dat ze dat ook al moet doen in het mbo, dus dat komt wel goed. Over de andere 
studievaardigheden hebben we het niet echt gehad volgens mij.  
 
Zo zie je ook weer de overeenkomsten en d e verschillen binnen het mbo en hbo. 
 
Ja, inderdaad. Op zich zijn er ook best wel veel overeenkomsten, maar in het hbo is het dat een stapje 
moeilijker en wordt er meer van verwacht. 
 
Ja, inderdaad. 
 

Afsluitende vragen 
 
Maar hoe verloopt jullie koppeling op dit moment nog? 
 
Wij hebben nog steeds veel contact. Bij elke afspraak plannen we een volgende afspraak en verder 
houden we elkaar op de hoogte via whatsapp. We spreken bijna elke week af en soms na twee weken 
weer. Soms dat kan iemand niet of komt er iets tussen. Maar wel vaak. 
 
Dat is goed om te horen dat jullie veel contact hebben. En lukt het begeleiden voor jou allemaal? 
Of heb jij nog iets nodig vanuit SkillsCoach waardoor het makkelijker wordt? 
 
Nee, niet dat ik weet. Het begeleiden lukt wel, want mijn mentee heeft altijd wel gerichte vragen. Ik 
weet nog dat ze toen destijds vertelenden dat wij als mentoren ook trainingen gingen krijgen over 
mentoring en het ondersteuning. Daar heb ik verder niks meer van gehoord. Zelf heb ik dat denk ik 
niet nodig gehad, omdat ik al drie jaar in het hbo zit, dus daar kan ik wel veel over vertellen. Maar 
misschien had ik nog iets anders van hun kunnen leren in die trainingen. 
 
Dat is wel een goeie inderdaad. Daar zal ik eens navraag naar doen. 
En heb je verder nog tips voor SkillsCoach? 
 
Uhm, ik denk vooral meer naamsbekendheid krijgen. Veel mensen weten nog niet dat SkillsCoach 
bestaat en wat Skillscoach is. Dat ik best wel jammer, want als ik naar mijn eigen koppel kijk zie ik 
echt dat ik mijn mentee echt goed kan helpen. Daarbij leer ik er zelf ook heel veel van. En verder die 
trainingen alsnog aanbieden en iedereen daar voor uitnodigen.  
 
Dit ga ik zeker meenemen. Dankjewel. 
Heb jij verder nog vragen of dingen die je kwijt wilt? 
 
Nee, ik zou het zo niet weten, dus ik denk het niet. 
 
Oké, en anders mag je altijd nog een mailtje sturen met je vragen. Dan wil ik je bedanken dat je tijd 
voor mij wou vrijmaken en met mij dit interview wou doen



Bijlage II : SkillsCoach hbo-studentmentor G. 

Dikgedrukt = interviewvragen interviewer   Aspecten van: 

       Geel Didactische aansluiting 

Schuin gedrukt = antwoorden geïnterviewden Roze Pedagogische aansluiting 

       Blauw Leefomgeving 

Normale lettertype = reacties interviewer  Groen Verwachtingen ontrent opleiding 

 

Super dat je even tijd kon vrij maken voor dit interview.  Ik ben op dit moment mijn 

scriptie aan het schrijven. Daarvoor doe ik een onderzoek binnen SkillsCoach om en 

nieuwe werkvorm uit te testen en te kijken of dit effectief is. Nu ben ik voor mijn 

vooronderzoek een aantal SkillCoaches aan het interviewen om er achter te komen met 

wat voor vragen mbo studenten tot nu toe bij jullie komen, dus daar zullen mijn 

interview vragen voornamelijk over gaan.  

 

Intro vragen 

Want hoelang zit je nu in een koppel? 

 

Uhm, op dit moment twee maanden. Ik heb mij toen aangemeld bij SkillsCoach en toen 

heeft A. contact met mij opgenomen dat ze een mbo-student voor mij had die ik kon 

begeleiden. Toen kreeg ik het nummer en hebben we een kennismakingsgesprek gepland 

en zijn we van start gegaan. 

 

En je had dan alleen met die student een kennismaking of was A. daar ook bij 

aanwezig? 

 

Nee, er was verder niemand bij. A. die heeft mij het nummer gestuurd en toen heb ik 

zelf contact opgenomen. 

 

Oké. Dat heb je dus zelf opgepakt. 

 

Ja, klopt 

 

Kernvragen 

 

En met wat voor hulpvraag kwam ze bij jou? 

 

 Haar hoofdvraag was vooral dat ze nog niet precies wist welke opleiding ze wilde gaan 

doen. Ze was nog oriënterende naar welke opleiding ze wil doen. Dus ze ging zelf open 

het gesprek in en wou algemene tips over een studiekeuze. Ze had nog geen gerichte 

vragen. 

 

Oké, de vraag was dus nog heel open wat je samen met haar moest gaan uitzoeken. 

 

Hoe heb je toen aangepakt? Om haar te kunnen helpen. 

 

Even kijken. In het eerste gesprek hebben we op internet gekeken naar verschillende 

opleidingen die haar wel leuk leken en daar zijn we een beetje globaal op in gegaan. 

Vervolgens heb ik haar geadviseerd om een selectie te maken van de 3 leukste 

opleidingen, zodat we de volgende keer  gerichter kunnen kijken naar de opleidingen. 

Toen heeft ze haar top drie naar mij toegestuurd via de app. Vervolgens ben ik gaan 

kijken of ik mensen kende binnen die opleidingen en heb ik toen hen met elkaar in 

contact gebracht, zodat ze ervaringsverhalen kon ontvangen van die studenten. 



En zij is nu in contact met die studenten? 

 

Ja, klopt. En ik heb haar in contact gebracht met docenten van die opleidingen.  

 

Dat is een hele mooie ingang voor haar. 

 

Ja, daar had ze wel wat aan, want ze heeft ook de meeloopdagen en proefstuderen 

meegedaan, dus daardoor kreeg ze wel een beter beeld van de studie. 

 

Ja, precies. Je gaf net ook aan dat je in het eerste gesprek met haar had aangegeven dat 

ze eerste extra onderzoek moet doen naar de opleidingen en ook wat er in de opleiding 

naar voren komt.  

Is dat dan meer over hoe de opleiding er globaal uitziet? Of ook meer over de 

studievaardigheden binnen de opleiding? 

 

Nou, eerst heb ik gevraagd waar ze wil gaan studeren, omdat studie hier op NHLStenden 

anders vormgegeven worden dan bijvoorbeeld op de Hanze. Toen heb ik doorgevraagd of 

ze bijvoorbeeld in het buitenland wilt studeren tijdens haar studie, welke ze competenties 

ze wil gaan ontwikkelen en over verschillende soorten richtingen in de minoren. Daar heb 

ik het met haar over gehad. Maar ook over de lesindeling is op verschillende scholen wat 

betreft verplichte aanwezigheid en of ze meer van zelfstandig werken houdt of in groepen 

werken. In grote lijnen zegmaar. Dat was wel handig, want ze gaf aan dat ze wel naar 

het buitenland wil, omdat ze meer van de wereld wil zien. Zo konden we ook kijken wat 

de mogelijkheden qua stage en minoren zijn in het buitenland. Daar hebben we bij de 

verschillende opleidingen en scholen naar gekeken. Maar ze had interesse in hele 

verschillende opleidingen van creatieve tot journalistiek en pabo. We zijn toen gericht 

gaan zoeken hoe elke opleiding wordt vorm gegeven op elke school om te kijken of dat 

ook bij haar past. 

 

Ja, precies. Jullie hebben wel echt veel tijd gestoken in het goed vooronderzoek doen van 

de verschillende opleidingen op verschillende scholen. En daarbij ook onbewust gekeken 

naar waar zij dan uiteindelijk haar studie wilt gaan volgen en daar misschien dan ook 

gaat wonen. 

Hebben jullie het daar ook specifiek over gehad? Over of ze bij har ouders blijft 

wonen of op kamers wilt? 

 

Ja, ze is nu achtien, dus ze wil bij haar ouders blijven wonen. Maar ik heb toen ook 

aangegeven dat ze echt haar keuze moet maken op basis van de beste studie voor haar 

en niet op de leukste studentenstad. Dit gaf ik vooral ook aan, omdat ik van vrienden om 

me heen ook wel hoor dat ze de verkeerde stad hebben gekozen, omdat daar het 

studentenleven leuker is, maar dan het volgende jaar toch wel naar de juiste school 

gaan. Maar ze zei dat ze eerst niet op kamers wilde, dus we zijn vooral ingegaan op de 

invulling van de opleiding. 

 

Dus jullie zijn wel echt gericht gebleven op de opleiding en verder niet hoe een eventueel 

studentenleven eruit komt te zien. 

 

 Nee, omdat ik denk dat het handiger is dat zij de goeie algemene informatie kreeg over 

de studies en verder is het haar keuze naar welke stad ze dan wil gaan. 

 

En hebben jullie het er ook over gehad dat haar ouders haar steunen in het 

studeren aan het hbo? Of hebben jullie het daar niet over gehad. 

 

Uhm, daar hebben we het niet echt over gehad, maar ze zei wel dat haar ouders wel 

achter haar sta als zij een leuke opleiding heeft gevonden. 



Oké, dat is wel mooi dat dat soort onderwerpen ook kort wel naar voren komen tijdens 

jullie gesprekken. 

Hebben jullie het verder ook nog gehad over de studievaardigheden die zij gaat 

tegenkomen binnen het hbo? Wat het verschil is daarin in mbo en hbo. 

 

Ja, niet specifieke studievaardigheden, maar meer naar de competenties die zij nodig 

heeft en die in de opleiding dan naar voren komen. Dus bijvoorbeeld wat voor 

competenties er bij de pabo nodig zijn om voor de klas te kunnen staan. Meer op die 

manier. Daarbij hebben we ook gekeken welke competenties er in welke fase van de 

opleiding naar voren komen. In verband met dat wanneer een creatieve competentie 

halverwege jaar 2 pas naar voren komt, kan het ook zijn dat je die in het eerste jaar al 

deels hebt kunnen ontwikkelen, dus dat maakt het dan haalbaar in jaar twee. 

 

Ja, dus echt even ingegaan op de inhoud van de opleiding en wat heb je wanneer 

ongeveer nodig qua competenties. Heel goed. 

 

Afsluitende vragen  

 

Hoe vaak in de maand spreken jullie ongeveer af? 

 

Meestal één keer in de twee of drie weken. Dat hangt af van wat we in het vorige 

gesprek hebben besproken en of ze daarvoor iets moet gaan uitzoeken. Daarbij zit ze 

ook nog met haar examens, dus dat verschilt dan soms, maar ondertussen hebben we 

wel app contact wanneer dat nodig is.  

 

En neemt zij dan altijd het initiatief om contact met jou op te nemen? 

 

Ja, meestal wanneer zij dingen heeft uigezocht stuurt ze weer een berichtje om af te 

spreken. Wanneer ik een tijdje niks van haar hoor dan doe ik zelf ook wel eens een 

berichtje of alles goed gaat. Niet om te vragen of ze binnenkort weer wilt afspreken, 

maar meer om te vragen of alles lukt met het uitzoeken van dingen of haar examens. 

 

Dus het initiatief voor afspreken ligt voor het grootste deel wel bij haar hoor ik wel. 

 

Ja, dat wel. 

 

Oké. Nou, opzich waren dit al mijn vragen wel van mijn interview. Nu heb ik ook nog een 

aantal vragen vanuit het project die ik jou zou willen stellen, omdat wij ook verder willen 

ontwikkelen de komende tijd. 

 

Is er iets wat jij nog nodig hebt vanuit SkillsCoach wat jou nog zou kunnen 

helpen bij het ondersteunen bij de coaching? 

 

Nee, denk ik niet. Ik studeer als best lang en heb meerdere opleidingen gedaan, dus ik 

weet en herken dan ook wel veel wat betreft studeren. Daarnaast heeft A. nog een mail 

gestuurd om te vragen of alles goed ging, of dat ik nog ergens hulp bij nodig had. Dus 

dat is wel aangeboden vanuit SkillsCoach. 

 

Heb je misschien nog andere tips voor SkillsCoach waar we nog aandacht aan 

moeten besteden? 

 

Ja, dat had ik al aangegeven ook bij O. en A.  dat ze misschien even moeten 

onderzoeken of de naam niet afschrikt. Daarbij ook de huistyle en branding 

aantrekkelijker maken en persoonlijker maken. In de zin van dat een coach niet alleen 

maar probleemgericht is, maar meer op persoonlijke eigenschappen ingaan en dat ook 

laten zien in bijvoorbeeld foto’s en promofilmpjes.



Dit zijn wel goede puntjes die ik mee ga nemen naar de volgende vergadering. Opzich 

zijn dit al mijn vragen van mijn interview 

 

Heb  verder nog dingen die je kwijt wilt of dat jij nog vragen hebt? 

 

Nee, dat was het wel wat betreft de uitstraling van het project. Verder voor mezelf heb ik 

niet veel begeleiding nodig vanuit SkillsCoach, dus dat lukt mij zelf wel. Anders kan ik 

altijd bij A. en O. terecht. Verder heb ik geen andere dingen meer. 

 

 Helemaal goed, dan gaan we afsluiten. Heel erg bedankt voor je tijd en voor dit 

interview. 

 



Bijlage III : SkillsCoach hbo-studentmentor A. 

Dikgedrukt = interviewvragen interviewer   Aspecten van: 

       Geel Didactische aansluiting 

Schuin gedrukt = antwoorden geïnterviewden Roze Pedagogische aansluiting 

       Blauw Leefomgeving 

Normale lettertype = reacties interviewer  Groen Verwachtingen ontrent opleiding 

 

Super dat je mee wilt werken aan mijn onderzoek. Ik doe mijn onderzoek binnen 

SkillsCoach en daar merken we dat de koppelingen best wel moeizaam tot stand komen. 

Binnen mijn onderzoek ga ik een experiment doen met een nieuwe werkvorm in 

groepsvorm om te kijken of die effectief werkt en aansluit SkillsCoach. Op dit moment 

doe ik voor onderzoek bij de koppels binnen SkillsCoach over hoe dat gaat en met wat 

voor vragen mbo-studenten bij jullie komen, dus ik ga jou een aantal vragen stellen over 

jouw koppeling en wat er tot nu toe besproken is. 

Intro vragen 

Hoelang zit jij in een koppel met jouw mbo-student? 

Uhm, nou sinds een paar maanden, maar het verloopt nog niet helemaal soepel. Ik zit in 

een koppel met een jongen van 29 jaar, heeft drie kinderen en zit nu op het mbo. In 

tegenstelling tot mij, want ik ben nu net 20 geworden en zit nu in het eerste jaar van het 

hbo. Dus is best wel een groot verschil in de levensfase waarin hij zit en waarin ik zit. 

Maar hoe is jullie koppel tot stand gekomen een paar maanden geleden? 

We waren hier op de opendag en toen was er een jonge jongen die had ons dit project 

uitgelegd en toen kon je je ook meteen inschrijven via een formulier. Dat heb ik toen 

gedaan en toe kreeg ik bericht van A. dat ze een mentee voor me had gevonden. Toen 

heb ik contact met hem opgenomen, maar hij is zegmaar al veel stappen verder in zijn 

leven dan ik. Ik denk dat het maken van matches nog niet helemaal goed verloopt 

binnen SkillsCoach, want wij pasten niet heel goed bij elkaar. 

Jaa precies. In zijn levensfases is hij al een aantal stappen verder. Maar hij zit op dit 

moment op het mbo? 

Ja, klopt. 

En hij wou graag voorbereidt worden op het hbo? 

Ja, onder andere. Het waren niet alleen vragen over het hbo. Hij wist nog niet precies 

welke opleiding hij wou gaan doen als hij al naar het hbo zou gaan. Hij wou dan 

misschien Social Work gaan doen. Van die opleiding weet ik zelf niks vanaf, dus dat was 

ook al geen goeie match. 



Kernvragen 

Hoe heb jij dit toen aangepakt en hoe heb jij deze student met zijn vragen 

kunnen helpen? 

Ik ben toen eerst met hem gaan kijken op de site wat Social Work voor opleiding is en 

wat je allemaal voor die opleiding moet doen. Daarbij heb ik hem ook nog in contact 

gebracht met een vriend van mij die die opleiding doet. Dat was wel handig, want toe 

kon hij alles vragen wat hij wou weten. Later  heb ik wel  bij A. neergelegd dat het voor 

mij lastig is om hem te helpen. Ik matchte niet helemaal met deze jongen. 

 Dit is wel een goed puntje om er naar te gaan kijken hoe wij de koppels matchen en 

waar we dat op baseren, want het zou zonde zijn als dit vaker gaat voorkomen.  

Ja, precies. Is misschien wel handig dat er ook meer gekeken word naar elkaars opleiding 

en interesses. Of dat de studentmentoren precies moeten aangeven waar zij studenten 

mee kunnen helpen. Dan kun je ook gerichter zoeken. 

Ja, precies. Maar jij zit nu zelf op het hbo. Wat zou  jij een mbo-student mee 

willen geven binnen het studeren aan het hbo? 

Vanaf het begin beginnen met leren en dat goed bijhouden. Ik kom dat nu heel erg tegen 

dat ik daardoor veel toetsen niet heb gehaald en nu veel herkansingen moet doen. Als er 

bij mij een coach was geweest die dat heel duidelijk had aangegeven, dan had ik daar 

misschien wel naar geluisterd. 

Oei, ja. Daar kom je dan nu inderdaad wel achter. Dus een beetje beter plannen van je 

toetsstof. 

Ja, dat inderdaad. 

Oké, want plannen is ook één van de vastgestelde studievaardigheden. Ik heb hier een 

poster met alle studievaardigheden. Zijn er ook nog andere studievaardigheden 

waarin jij een verschil merkt tussen mbo en hbo? 

Ja, wel als eerst plannen en zelfstandig werken. Dat kom ik nu wel heel erg tegen. In het 

mbo herinneren ze nog vaak aan toetsen en inleverdata. In het hbo totaal niet en moet 

je dat zelf in de gaten houden. Daarbij trouwens ook verslagen maken, want in het mbo 

wordt het verslag dan nagekeken en als er iets mist of verbeterd moet worden dan 

zeggen ze dat en mag je het verslag daarna weer inleveren. Als je beoordelingpunten 

vanuit het hbo mist in je verslag krijg je je verslag gewoon terug zonder dat het verslag 

is nagekeken, dus dat ik hier veel strenger. Ik denk dat mbo daar ook iets strenger in 

mag worden. Dat dat ook al een goeie voorbereiding is voor mbo-studenten. 

Dat is inderdaad wel een goeie tip. Die kan ik altijd even aankaarten. 
Maar zie je naast verschillen ook veel overeenkomsten in studievaardigheden tussen mbo en hbo 
onderwijs? 
 
Ja, op zich is samenwerken wel altijd hetzelfde, alleen heb je nu hele andere opdrachten 

en moet je veel meer overleggen en elkaar controleren, omdat ze strenger zijn met de 

beoordelingen. En presenteren hebben we ook heel veel in het mbo gedaan en dat 

moeten we nu in het hbo ook weer veel doen, dus dat heb ik in het mbo al wel geleerd. 

Ik merk wel dat ik presenteren vaak makkelijker 



vind dan de studenten die vanaf de havo komen, omdat ik dat al heel vaak heb gedaan 

en zij bijna nooit. Dat is wel goed aan het mbo. 

Ja, dit is ook wel herkenbaar voor mij inderdaad. Uhm, op zich waren dit eigenlijk wel al 

mijn vragen voor mijn interview. Nog één laatste. 

 

 

Afsluitende vragen 

 

Heb je nog tips voor SkillsCoach hoe we bepaalde dingen nog moeten 

aanpakken of veranderen? 

 

Ja, zoals ik zonet al zei de hbo en mbo studenten echt matches op misschien opleidingen 

of iemand zoeken die de hulpvraag van de mbo-student wel kan beantwoorden en bij kan 

helpen. En verder ook dat ze vanuit SkillsCoach contact moeten onderhouden met de 

hbo-studentmentoren, want het lijkt me wel heel leuk om te doen, maar ik heb na die 

match nooit meer iets van gehoord. Maar verder zou ik het zo niet weten, omdat mijn 

koppel ook geen succes was. 

Nou, dit zijn al hele goeie tips waar we zeker iets mee kunnen. Verder heb ik geen 

vragen meer voor jou, maar wil ik je heel erg bedankten voor je tijd en dat je wou 

meedoen aan mijn interview. Bedankt. 

 



Bijlage IV : SkillsCoach hbo-studentmentor M. 

Dikgedrukt = interviewvragen interviewer   Aspecten van: 

       Geel Didactische aansluiting 

Schuin gedrukt = antwoorden geïnterviewden Roze Pedagogische aansluiting 

       Blauw Leefomgeving 

Normale lettertype = reacties interviewer  Groen Verwachtingen ontrent opleiding 

 

Super dat je tijd voor me vrij kan maken voor dit interview. Ik ben nu bezig met mijn 

scriptie en ik zou je graag een paar vragen willen stellen over jouw koppeling binnen 

SkillsCoach. 

Introvragen 

Is de koppeling van jou nog in stand op dit moment? 

Ja, ik heb er twee, maar één zie ik nog heel weinig, omdat ze zei dat ze nu alles weet 

wat ze wou weten. Ze zit nu in jaar twee van het mbo,  dus ze heeft nog een jaar om een 

keuze te maken. Ik heb haar geholpen bij het rondkijken naar verschillende opleidingen 

om een studie keuze te kunnen maken. 

 En dan heb je nog één? 

 Ja, dat is een jongen die na de zomervakantie start met een hbo-opleiding. Hij twijfelde 

tussen drie verschillende opleidingen, dus ik heb met hem gekeken wat de opleiding 

inhouden en wat dan het beste bij hem past. 

 Hoe vaak peer week of maand spreken jullie af? 

Dat verschild, maar dat laat ik ook een beetje van hun afhangen. Over het algemeen 

twee keer in de maand en daarnaast nog af en toe app contact  wanneer ze vragen 

hebben. 

Ja, precies. Op die manier 

Want ik zit nu zelf binnen project SkillsCoach. Ik ben nu bezig met hoe wij de koppeling 

in de toekomst tot stand gaan brengen. We werken nu met één op één koppels, alleen 

wat we veel horen is dat de koppels na gemiddeld 4 afspraken uit elkaar vallen, omdat 

de mbo-studenten dan alles weten wat ze willen weten. Mbo-studenten hebben weinig 

inzicht in wat ze te wachten staat in het hbo, dus is het voor hen ook lastig om de juiste 

vragen te kunnen stellen. Ik ben nu bezig met het  ontwerpen van een concept waarbij ik 

a.h.v. leuke activiteiten en workshops mbo-studenten inzichten wil geven in het hbo. In 

wat kom je in het hbo tegen en studievaardigheden, maar wat er allemaal bij komt kijken 

wanneer je tijdens je studie op jezelf gaat wonen. 

Vandaar dat ik jou nu ook interview met vragen over met welke hulpvragen de mbo-

studenten bij jou zijn gekomen, om zo ook inzicht te krijgen in de onderwerpen waar de 

mbo-studenten mee bezig zijn wat betreft het hbo en waar ik in mijn workshops op kan 

aanvullen.



Kern vragen   

Hoelang zat je nu met die tweede mbo-student in een koppel? 

 

Uuhm, vanaf januari, dus nu een paar maanden. Hij had aangegeven dat hij een 

vrouwelijke coach wou, dus toen ben ik aan hem gekoppeld. 

Met wat voor vragen komen de mbo-studenten bij jou? 

Voornamelijk over hoe het eerste jaar van het hbo eruit ziet. Moet je veel naar school? 

Hoe zit het met de deadlines? Hoeveel deadlines moet je minimaal behalen in het eerste 

jaar halen? Uhm, of je ook een docent als je mentor/coach krijgt. Ze vragen ook vooral 

of het hbo moeilijk is, maar dat vind ik lastig om te zeggen, want dat verschild per  

persoon. Ik zeg dat wel dat wanneer je uit het mbo komt je praktijk ontwikkeling  veel 

beter is en dan kan theorie in het begin lastig zijn, maar als je alles bijhoud en aanwezig 

bent bij de lessen dat dat het theoriedeel veel makkelijker maakt. 

Ze vragen ook hoe de toetsing is ingedeeld binnen mijn opleiding. Dat vooral en ook in 

het begin gingen we samen kijken naar welke opleiding het beste bij hen past. Dat 

probeer ik dan door te kijken naar hun interesses en vooral aangeraden om een open 

dag te bezoeken en meeloopdag te doen. 

En wanneer hen meerder studie leuk leek, ging ik kijken of ik bekenden had in die 

opleiding en dan bracht ik ze met elkaar in contact, zodat ze daar ook hun vragen 

konden stellen. 

 

Dus je helpt ze ook door ze in contact te brengen met personen die op dat moment in de 

opleiding zitten. 

 

Ja, in principe wel. Nog niet heel veel hbo’ers weten nu van SkillsCoach af, dus op deze 

manier helpen ze mbo-studenten ook mee. 

 

Ja, precies. En ik hoorde al vele dingen voorbij komen over deadlines en vooral de 

tijdsindeling hier op het hbo en hoe ze ondersteunt worden. 

 

Ja, ja, klopt. 

 

Oké. Zijn er daarnaast ook nog andere specifieke dingen waar jullie een keer 

over gehad hebben? 

 

Bij de eerste heb ik in het begin gevraagd wat zij wou leren in de koppeling met mij en 

toen zij ze dat ze wil leren om nee te zeggen en leiding te geven in een groep. Daarin 

heb ik een paar tips kunnen geven, omdat ik vorig moduul les had gekregen in leiding 

geven en omdat ik het vroeger zelf ook lastig vond om nee te zeggen, kon ik haar nu 

uitleggen hoe ik dat nu doe. Dat was dus ook heel toevallig allemaal. 

 

Ja, inderdaad. Zo kun je haar heel mooi vanuit je eigen ervaringen helpen.  

En over studievaardigheden binnen het hbo? Hebben jullie het daar ook over 

gehad?  Kijk, ik heb een poster meegenomen. Uit mijn vooronderzoek kwam ik 

erachter dat deze tien studievaardigheden zijn vastgesteld binnen het hbo.  

Hebben jullie het over specifiek één van deze studievaardigheden gehad? 

 

Ja, best veel eigenlijk. Over plannen, zelfstanding werken, verslagen maken, 

onderzoeken en reflecteren kwam toen ook aan bod. Samenwerken en informatie zoeken 

en verwerken ook, maar ICT en reflecteren wat minder. 

 



En op wat voor manieren hebben jullie die studievaardigheden kunnen 

behandelen? 

Nou, ze vroegen er dan naar of je veel zelfstandig of samen moet werken en hoe het dan 

zit met plannen ook, omdat dat in mbo niet echt nodig is. Toen heb ik wel uitgelegd dat 

je in het hbo wel goed moet plannen en zelfstandig moet kunnen werken, omdat je niet 

zoveel op school bent. Je hebt dus minder mogelijkheden om met je medestudenten en 

docenten te overleggen en dingen te vragen. Daarbij ook dat je heel veel 

groepsopdrachten en projecten hebt, dus dat samenwerken ook belangrijk is. 

 

Heb je alles toen vanuit je eigen ervaringen verteld of heb je ook mensen of 

middelen ingezet waar ze even naar toe konden gaan? 

 

Nee, dit heb ik echt puur uit mijn eigen ervaring verteld. 

 

Oké. Je zei ook nog dat je het over informatie zoeken en verwerken had gehad? 

Hoe heb je die behandeld toen? 

 

Nou, vooral over waar je die informatie vandaan moet halen, want op het mbo krijg je de 

opdracht waar vaak precies in staat wat er in het verslag moeten. Zo van dit moet je 

doen en daar kun je veel informatie vinden. Hier op het hbo werken ze daarin veel meer 

met steekwoorden en dan moet je zelf onderzoek gaan doen naar de juiste informatie 

voor bij het onderwerp en voor in je verslag, dus toen heb ik uitgelegd hoe je dan binnen 

de mediatheek informatie kan zoeken en dat je veel bij je medestudenten terecht kan. 

 

Afsluitende vragen 

 

Hoe vind je het om een mentor te zijn? 

 

Ik vind het heel leuk, omdat ik het ook leuk vind om mensen te helpen. Als ik iemand 

kan helpen met een opleiding zoeken, dan vind ik dat wel leuk om te doen. 

 

Hoe vaak heb je in totaal met je mentee afgesproken tot nu toe? 

 

Met dat meisje denk ik wel zes keer en die jongen die ik nu nog heb denk ik nu vier keer, 

ongeveer één keer in de maand. 

 

Het is voor ons ook meer even een vraag om in te kunnen schatten hoelang koppels in 

stand blijven. 

Hoe vind je je koppel verlopen met het contact en de sfeer tussen je mentee en 

jou? 

 

Bij beide vind ik het  wel goed gaan. Bij het meisje had ik later de indruk dat ze me niet 

meer nodig had, omdat ze geen contact meer onderhield.  Toen heb ik bij haar 

aangegeven dat ze me altijd mag appen wanneer ze me nodig heeft en wanneer dat niet 

meer het geval is, ze dat ook tegen mij mag zeggen. 

 

Dat is dat stukje nee zeggen wat zij ook graag wou leren hè. 

 

Ja, klop. Ik kreeg ook de indruk dat ze het niet meer nodig had of dat ze het niet meer 

wou. Dat contact is nu een beetje vervaagd ook. 

 

Dan heb je nu eigenlijk ook al een doel met haar bereikt dat ze het wel heeft durven 

zeggen dat ze je niet meer nodig heeft, dus eigenlijk nee heeft gezegd tegen jouw 

aanbod.



En die jongen waar je nu nog mee in een koppel zit. Hoe gaat dat? 

 

Ja, dat gaat goed. Hij komt ook zelf met het initiatief om een afspraak te maken. En toen 

ik hier op de open dag stond heb ik hem ook uitgenodigd, dus is van beide kanten 

initiatief. 

 

 Okee, mooi.  Dit zijn eigenlijk alle vragen die ik over jou en je mentee  had willen 

stellen. Ik heb nu nog een aantal vragen die ik je wil stellen vanuit SkillsCoach. Jij bent 

toentertijd gekoppeld door A.  en dan heb je en nummer van je mentee gekregen en dan 

moet je zelf contact opnemen met je mentee. 

 

Heb jij in opstartfase hierin iets nodig gehad vanuit SkillsCoach wat je op dat 

moment hebt gemist qua ondersteuning? 

 

Persoonlijk vind ik wel dat wij als mentoren heel weinig contact hebben met A. en de 

andere mentoren. In het begin hadden we best veel contact momenten en konden we 

veel dingen met elkaar bespreken en elkaar advies te geven in dingen.  Nu is alles op 

eigen houtje. Ik vind dat niet lastig, omdat ik best al veel ervaring heb, maar was wel fijn 

om ervaringen te kunnen delen met de anderen en elkaar ook verder te kunnen helpen. 

 

En krijg jij genoeg handvaten vanuit SkillsCaoch die jij kan gebruiken tijdens je 

ondersteuningsmomenten met je mbo-studenten? 

 

Ik zou een handleiding wel handig vinden. Zo kan ik zelf ook even bijhouden wat 

belangrijk is om het over te hebben met mijn mentee. En die zou ik mijn mentee dan ook 

kunnen meegeven. Dat helpt misschien ook wel bij het verder kunnen verdiepen in de 

onderwerpen als mbo-student. 

 

En iets van een cursus of iets anders, zou dat ook handig zijn? 

We zijn even zoekende, dus vandaar dat ik dit even vraag. 

 

Ik denk dat een aantal workshops dan wel leuker zou zijn, want dan doe je ook iets en 

dan kun je het ook zelf ervaren. 

 

Hele goeie. Heb je verder nog tips voor ons/ voor SkillsCoach. 

 

Ja, wel weer die contact momenten doen met de mentoren. En wat betreft koppelingen 

was het in het begin zo dat er veel hbo-studentmentoren beschikbaar waren, maar geen 

mbo-studenten. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat de mbo slb’er  per opleiding 

SkillsCoach en het hbo bespreekbaar maakt. En wanneer wij op open dagen staan dat wij 

goed worden voorbereid om ook daar te werven voor SkillsCoach. De laatste keer stond 

ik er voor mijn opleiding, maar opzich had ik heel veel mbo-studenten kunnen 

aanspreken voor SkillsCoach, dus daar moet SkillsCoach meer tijd en energie in steken. 

SkillsCoach had toen een eigen plaats op de opendag, maar die mbo-studenten komen 

voor een opleiding. Het was handiger geweest dat er bij elke opleidingstafel ook iemand 

aanwezig was van SkillsCoach, om ze op die manier ook over SkillsCoach te kunnen 

vertellen en hen een aanmeldingsformulier te kunnen meegeven. Ook niemand in mijn 

eigen klas wist dat ik bij het project zat en dat SkillsCoach bestond, dus 

naamsbekendheid krijgen is wel belangrijk. 

 

Dat zijn goeie tips. Heb je verder nog iets wat je kwijt wil? 

 

Nee, ik heb alles wel gezegd denk ik. Ik heb geen andere dingen meer. 

 

Oké, super.  Dan was dit mijn laatste vraag aan jou en wil ik jou heel erg bedanken voor 

je tijd en dat ik je mocht interviewen. 



Bijlage V : SkillsCoach hbo-studentmentor S. 

Dikgedrukt = interviewvragen interviewer   Aspecten van: 

       Geel Didactische aansluiting 

Schuin gedrukt = antwoorden geïnterviewden Roze Pedagogische aansluiting 

       Blauw Leefomgeving 

Normale lettertype = reacties interviewer  Groen Verwachtingen ontrent opleiding 

 

Bedankt dat je even tijd voor mij wilt vrij maken. Op dit moment ben ik bezig met mijn 

onderzoek binnen SkillsCoach, over hoe we de doorstroom van mbo naar hbo nog beter 

kunnen maken. Binnen SkillsCoach komen we erachter dat de koppelingen niet geheel 

soepel verlopen, dus ik ga binnen mijn onderzoek een nieuwe werkvorm uitproberen. Ik 

ben nu vooral bezig met vooronderzoek over met welke vragen de mbo-studenten op dit 

moment komen bij onze SkillsCoaches en welke onderwerpen zijn er belangrijk om in 

mijn uitvoering naar voren te laten komen.  Dus daar ga ik je nu een aantal vragen over 

stellen. 

 

Introvragen 

Hoelang zit jij in een koppel met je mentee? 

 

Sinds vorig jaar, dus nu bijna een jaar. Ik kreeg toen een mentee die nu social work doet 

en ik merk dat de koppeling nu ook naar zijn einde loopt, omdat alles goed gaat met 

hem. 

 

Ooh dat is al best een lange tijd. 

En hoe kwam jouw koppel tot stand? 

 

M. vroeg of ik deze student wou coachen en zij heeft toen een ontmoeting tot stand 

gebracht. Die student had wel allemaal vragen die ik kon beantwoorden en waar ik hem 

mee kon helpen. Daarnaast hebben we in het begin ook vergaderingen gehad waar mbo 

en hbo-studenten op af kwamen. Daaruit kwamen ook mbo-studenten die een coach 

nodig hadden en mijn mentee kwam toen via M. bij mij terecht. 

 

Kernvragen 

Met welke vragen kwam jouw mentee bij jou? 

 

Hij had twee dingen wat hij graag wou leren en dat was planningen maken en out of the 

box kunnen denken. Hij gaf aan dat hij bijvoorbeeld in groepsverband vaak niet durft ze 

zeggen wat hij denk en wat zijn ideeën zijn. Maar tijdens de afspraken kwamen er ook 

nog kleine dingen naar voren wat hem dan moeilijk lijkt in het hbo. Dingen als grote 

verslagen maken ofzo. 

Toen heb ik hem een paar voorbeelden laten zien van mijn eigen verslagen en daar op in 

gespeeld. 

 

Hoe heb je je mentee daarmee kunnen helpen? 

 

Vooral door voorbeelden te laten zien van mijn eigen verslagen, planningen en portfolio. 

Daarbij ook uitgelegd hoe opdrachten eruit zien en dat de opdracht niet heel uitgebreid is 

omschreven, dat je dan veel zelf moet uitzoeken, maar ook dat je daardoor je eigen 

draai aan de opdracht kan geven.  

Ik heb wel vooral voorbeelden laten zien, want dan heeft hij er ook een beeld bij. En 

daarbij heb ik dan uitgelegd hoe ik dat heb aangepakt.



Heb je ook nog andere middelen of mensen ingezet tijdens de ondersteuning? 

 

Nee. Ik heb het vooral gedaan door te laten zien wat ik allemaal zelf heb gedaan en mijn 

eigen ervaringsverhalen over wat je kan verwachten op het hbo. Ik kom zelf ook van 

mbo, dus ik weet nog wel waar ik toen tegenaan liep. 

Daarbij heb ik hem ook vooral gerustgesteld over de overstap naar hbo. Vaak wordt het 

hbo heel groot gemaakt en of het heel moeilijk is en dat vind ik best wel kwalijk. Dus ik 

vind het belangrijk dat mbo-studenten gerust worden gesteld daarin. 

 

Dat is inderdaad best wel kwalijk. Vaak wordt er heel erg de nadruk gelegd op hoe 

moeilijk heb hbo is. 

 

Ja, precies. 

 

Ik snap wat je bedoelt. Hé, ik hoor al veel goeie dingen die jullie hebben besproken en 

dat je veel voorbeelden meebrengt om hem inzicht te geven in het hbo. Ook veel 

aspecten die ik tegen ben gekomen in mijn vooronderzoek naar studievaardigheden. 

Ik heb een poster meegenomen, want vanuit vooronderzoek kwamen deze tien 

studievaardigheden naar voren.  Hebben jullie het ook over één van deze 

studievaardigheden gehad? 

 

Ja, vooral dan over planningen maken. Toen heb ik uitgelegd hoe ik dat heb gedaan en 

heb ik mijn planningen laten zien aan hem. Maar ook wel reflecteren, denk ik. Dan wel 

vooral zelfreflectie, omdat hij out of the box wil kunnen denken, dus hebben we het er 

wel over gehad wanneer en waardoor dat hem nu niet lukt. 

 

En verder ook nog andere studievaardigheden? 

 

Ja, we hebben het ook gehad over hoe verslagen er ongeveer uit zien op het hbo, dus we 

hebben het over verslagen maken gehad. Ook hoe opdrachten worden gegeven en hoe ik 

het toen heb aangepakt om de opdracht uit te werken. Dus ook over informatie zoeken 

en verwerken wel. 

 

En hoe hebben jullie het out of the box denken nog aangepakt? Hebben jullie 

het er daarbij ook over gehad waarom hij dit wil ontwikkelen? 

 

Hij heeft alleen verteld dat hij in groepen of in de klas het moeilijk vindt om zijn mening 

of antwoord te geven en dat hij wel graag wil leren om dat te doen, maar ook om nieuwe 

ideeën te kunnen bedenken binnen een groep. Ik heb hem toen tips gegeven om vooral 

veel op internet te zoeken en naar de bibliotheek te gaan om daar te zoeken. Ook om te 

kijken of te zoeken naar bijpassende activiteiten. Verder hebben we het er niet over 

gehad waarom hij dat niet durft of over zijn privé leven.   

 

Had je mentee ook nog andere vragen? 

 

Niet echt. Het ging puur alleen over zijn twee vraagstukken en over de voorlichtingen die 

wij gaven. Meer alleen gericht op bepaalde studievaardigheden en hoe dat gaat binnen 

het hbo.  

 

 



Afsluitende vragen 

Hoe vaak heb je in totaal met je mentee afgesproken? 

 

Nu ongeveer vijf keer in dit jaar. De laatste keer was hij het vergeten en daarna kon hij 

niet, dus toen heb ik hem de verantwoordelijkheid gegeven dat hij zelf een nieuwe 

afspraak met mij moet maken. Daarnaast hebben wij ook voorlichtingen gegeven op 

scholen. Waar we beide ons ervaringsverhaal konden vertellen. Maar nu moet hij eerst 

weer zelf initiatief nemen. Ik denk dat hij ook geen vragen meer heeft en dat ik hem 

goed heb kunnen helpen. Het contact is er tot nu toe niet meer geweest, dus we hebben 

het nog officieel afgesloten. 

 

Wat hebben jullie daar verteld tijdens die voorlichting? 

 

We hebben laten zien hoe een week van een hbo’er eruit ziet. Met daarbij een planning, 

hoe leer je voor tentamens en die overstap van mbo naar hbo hoe ik die zelf heb 

meegemaakt. Ik heb toen ook de nadruk gelegd op dat de overstap minder groot is dan 

dat er wordt gezegd en de studenten op de positieve manier geruststellen. En natuurlijk 

onze eigen ervaringen van zowel mij als mijn mentee. 

 

 

 Heb jij nog iets gemist vanuit SkillsCoach ter ondersteuning? 

 

Nee, ik denk dat je vanuit SkillsCoach niet veel kunt verwachten qua ondersteuning, 

omdat het initiatief toch bij de student zelf ligt. 

 

Dat klopt. Het is natuurlijk wel zo dat je een mentee krijgt met zijn hulpvragen. Ik kan 

me dan ook indenken dat mentoren dan zoiets kunnen hebben van: ‘Ja, hoe moet ik dit 

eigenlijk gaan beantwoorden en waar is mijn ondersteuning daarin in hoe ik die student 

het beste kan begeleiden. 

 

Ooh, op die manier. Dat klopt. Daar hebben zij niet echt een stappenplan voor hoe je dat 

moet aanpakken, maar in de vergaderingen vorig jaar werd wel heel duidelijk 

aangegeven wat de bedoeling is van SkillsCoach en wat er verwacht word. Dat was wel 

een goeie voorlichting toen voor ons. Verder krijg je geen studiehandleiding inderdaad. 

Dat kan voor sommige mentoren wel makkelijk zijn. 

 

Heb jij nog tips voor project SkillsCoach? 

Vooral klassikale lessen geven. Op die manier kun je veel meer studenten in één keer 

bereiken en je heb face to face contact. Studenten kunnen ook al op dat moment vragen 

stellen. Eigenlijk zou het mooiste zijn dat zij dit in het lessenpakket aanbieden op het 

mbo of dat SkillsCoach lessen aanbiedt hier op het hbo in het eerste half jaar.  

Daarbij heb ik voor SkillsCoach ook op de opendag gestaan op NHL-Stenden, alleen dat 

was niet zo goed geregeld met materialen. We waren niet heel duidelijk zichtbaar op de 

opendag. Ik denk dat het handig is om tijdens de opendag de tafel leuk aankleden en 

meer promotie materialen te regelen.  

Op de opendag moet je ze echt aanspreken, want ze komen niet naar ons toe. Toen 

kregen we best wel positieve reacties dat ze het heel interessant vinden. Ik denk dat 

wanneer de studenten weten dat SkillsCoach bestaat dat er dan meer interesse is voor 

het project. Veel promoten op de mbo scholen en ze meteen laten inschrijven. 

En voor de studenten die meewerken binnen SkillsCoach er iets van een beloning 

tegenover zetten.  Het is een vrijwilligerstaak, maar wanneer studenten er EC’s er voor 

terug krijgen zijn er veel meer geïnteresseerd in dit project.  

 

Dat zijn hele bruikbare tips. Bedankt. Die ga ik zeker even doorgeven.  Dan waren dit 

voor mijn interview al mijn vragen. Heel erg bedankt dat je wou meewerken. 



Bijlage 7: Leeg enquête formulier en groepsinterview vragen 
 

bijlage 7.1 : Lege enquête



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 7.2: Groepsinterview vragen 

De eerste vraag was :  ik weet hoe ik een goed beeld kan krijgen van mijn opleiding.. 

1. Hoe kun je een goed beeld krijgen van je opleiding?  Wat zijn de opties en 

mogelijkheden daarvoor? 

 

De tweede vraag was: ik weet wat ik kan verwachten op het hbo….  Jullie hebben… 

ingevuld 

2. Wat weten jullie van het hbo wat jullie te wachten staat? 

 

Één van de vragen was of je altijd zelfstandig aan het werk kunt gaan zonder hulp of 

aansturing van coach of mede klasgenoten? 

3. Hoe goed ben jij in zelfstandig werken? Of heb je vaak hulp van je coach of 

medestudenten nodig? 

 

Op de vraag dat je je snel thuis voelt binnen een nieuwe/onbekende omgeving. 

4. Waar merk je dat aan dat je je wel of niet snel thuis voelt of op e gemak bent. 

 

Ik weet welke verantwoordelijkheden ik krijg wanneer ik geheel zelfvoorzienend en 

zelfstandig ga wonen. 

5. Aan welke verantwoordelijkheden denken jullie? 



Bijlage 8: Staafdiagrammen voor-/ nameting enquêtes experimentele klas 
Vraag 1: Voormeting 

Vraag 1: Nameting 
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Vraag 20: Voormeting 

 

Vraag 20: Nameting 



Bijlage 9: Groepsinterviews experimentele klas 
 

Voormeting 

 

Jullie hebben zonet een enquête ingevuld voor mijn onderzoek. Daarbij heb ik een 

interview gemaakt die ik met jullie ga doen over 5 dan de 20 enquête vragen waar wij nu 

dieper op in gaan. 

Vraag 1: 

De eerste vraag in mijn enquête was ‘Ik weet hoe ik een goed beeld kan krijgen van mijn 

volgende opleiding’. Hoe kunnen jullie dat goeie beeld krijgen en wat voor opties 

een mogelijkheden zien jullie daarvoor om je opleiding in beeld te krijgen? 

1: Ik vind het altijd wel prettig om met studenten van de opleiding zelf te praten die een 

klas hoger zitten. 

En hoe bereik je die mensen dan? 

1: Vooral via opendagen denk ik.  Tenminste dat had ik op de opendag van deze school 

ook dat ik met studenten kon praten over de opleiding. 

2:Bij de opendag van het AMFI heb ik toen ook met veel studenten gesproken, dus zo 

kom je wel snel veel te weten over de opleiding. En mijn nicht heeft één jaar de AMFI 

gedaan, dus die kan mij daar ook veel over vertellen. 

En hebben jullie nog meer opties of mogelijkheden ? 

3: Ja, op mijn stage vraag ik ook vaak collega’s war voor opleidingen zij hebben gedaan 

en hoe zij zijn gekomen waar ze nu zijn. Als ik dan weer andere opleidingen of cursussen 

hoor dan vind ik dat wel interessant op eens naar te kijken. 

4: Op mijn stage heb ik ook veel mensen ontmoet die op verschillende kunstacademies 

een studie volgen, dus dat was voor mij ook wel handig om te horen welke verschillende 

scholen en opleidingen er allemaal zijn. 

  

Vraag 2: 

De tweede vraag op mijn enquête was: ‘Ik weet wat ik kan gaan verwachten op het hbo’.  

In hoeverre weten jullie wat jullie staat te wachten in het hbo? 

1: Nou eigenlijk niet zo heel veel. Ik heb wel van vriendinnen gehoord die nu hbo doen 

dat hbo een stuk pittiger is dan mbo. 

En wat maakt het zo pittig heb je gehoord? 

1: Dat ze meer uit de boeken moeten leren zeiden zij. Wij doen meer dingen maken, 

maar zij hebben ook veel toetsen die ze moeten leren.



2: In het eerste jaar moeten ze bepaald aantal punten halen, want anders dan haal je je 

opleiding niet of moet je er af. 

3: Maar is dat ook niet heel verschillend tussen de hbo opleidingen? Want ik denk als je 

naar de kunstacademie gaat dat het met punten ook al anders is. 

4: Volgens mij is het ook heel veel zelfstandig. Dat is wat ik vaak hoor, maar dat zeiden 

ze ook bij het mbo, alleen dat is ook niet zo. Maar ik verwacht op het hbo wel dat het 

meer zelfstandiger wordt. 

Oke, mooie antwoorden. Het hbo heeft wel algemene regels waar elke opleiding aan 

moet voldoen en inderdaad elke opleiding is heel verschillend.  Hebben jullie een 

beetje inzicht in wat die algemene regels binnen het hbo zijn? 

1, 2, 3, 4,:  Nee, nog geen idee eigenlijk. 

3: We hebben ons ook nog niet echt verdiept in het hbo en we hebben het op school er 

ook nog nooit over gehad over wat voor opleidingen binnen het hbo je kunt gaan doen na 

deze opleiding. 

 

Vraag 3: 

Één van de vragen was of je altijd zelfstandig aan het werkt kunt zonder hulp of 

aansturing van e coach of medeklasgenoten. Daar bedoel ik dan ook echt mee dat je van 

begin tot eind alles alleen kan doen binnen een opdracht. Hoe ervaren jullie dat zelf? 

1: Ja, Ik kan dat zeker wel, maar ik heb niet altijd de motivatie daarvoor. Af en toe heb 

ik een zetje in mijn rug nodig om even weer aan de slag te kunnen, dus dan vind ik het 

wel fijn om met klasgenoten samen te werken. 

2: Het is ook maar net wat de opdracht is. 

3: Ja, dat ook. Persoonlijk vind ik het ook altijd fijn om feedback te krijgen van anderen. 

Ik kan wel zelfstandig werken, maar uiteindelijk heb ik wel zoiets van dat ik het wil laten 

checken door iemand anders. 

En als je nou in procenten mag aangeven hoeveel procent je zelfstandig hebt 

gedaan van begin tot eind van je opdracht. Hoeveel procent zou dat gemiddeld 

zijn? 

1: Wij moeten hier op de opleiding de opdrachten zo wie zo best wel zelfstandig doen, 

dus ik denk wel 80% 

2: Ja, maar we hebben ook wel vaak hulp van Tom en als ik vragen heb dan kunnen we 

altijd aan elkaar vragen en elkaar helpen in de klas. 

3: En we moeten wel altijd alles tussendoor bespreken in de klas over hoever je bent en 

wat je precies hebt gedaan, dus in dat opzicht is het nooit echt geheel zelfstandig. 

4: Ja, ze willen wel altijd weten hoever je bent en waar je mee bezig bent. 

2: Ik vind ook heel erg dat de opdrachten duidelijke richtlijnen heeft en dat je daarbij 

heel zelfstandig voor de opdrachten moet zijn, omdat er bijna precies staat wat je 



allemaal moet doen. Je hebt niet echt andere opties om het anders te doen dan dat er in 

de opdracht staat. 

Vraag 4:  

De volgende vraag gaat over hoe snel jij je thuis voelt in een onbekende of nieuwe 

omgeving. Denk daarbij bijvoorbeeld aan je eerste werkdag op je nieuwe werk, stage 

plek of je nieuwe school enzovoort. Hoe snel voelen jullie je thuis in een nieuwe 

omgeving? 

1: Ik echt heel snel. Het is natuurlijk altijd even inkomen, maar naar dag 1 voel ik me 

altijd al wel thuis tot nu toe. Wanneer durf te praten, te vragen of ik mijn mening durf te 

geven dan voelt het voor mij wel dat ik me op mijn plek voel. 

2: Ik echt niet. Ligt wel aan de mensen die daar zijn. Wanneer er bekenden zijn of 

mensen waar ik het goed mee kan vinden, dan voel ik me wel sneller thuis. Maar vaak 

ben ik een beetje afwachtend wanneer ik er niet zeker van ben wat ik moet doen en hoe 

iets werkt dan wacht ik liever even af. 

3: Nee, ik ook niet.  Ik heb altijd wel bevestiging nodig. Ik had bijvoorbeeld de eerste 

schooldag ook best wel moeite om mezelf te zijn. Het ligt bij mij vaak aan de mensen 

waarmee ik omga. Als ik het daar goed mee kan vinden dan durf ik ook sneller mezelf te 

zijn. 

4: Op de eerste schooldag voelde ik me al wel snel thuis, maar dat was ook omdat ik H. 

Al kende in de klas. Maar bijvoorbeeld op mijn stage vind ik het wel moeilijk om mezelf 

te kunnen laten zien, omdat mijn stagebegeleidsters dan ouder zijn dan ik en ik dan 

tegen hen op kijk. En op mijn andere stage voelde ik me ook niet zo op mijn plek, omdat 

daar veel mannen vanuit de techniek aan het werk waren en ik al snel voelde dat ik daar 

niet tussen paste. Eigenlijk heb ik een beetje een maatje nodig waar ik goed mee kan 

opschieten en dan voel ik me wel thuis. 

 

Vraag 5: 

De laatste vraag. Één van de enquête vragen was: ‘ Ik weet welke 

verantwoordelijkheden in krijg, wanneer ik geheel zelfvoorzienend en zelfstandig ga 

wonen’. Aan wat voor verantwoordelijkheden denken jullie bij deze vraag? 

1: Ik heb voor mijn stage een tijdje in Amsterdam gewoond, maar wanneer je echt op 

jezelf gaat dat je dan veel meer verantwoordelijkheden hebt.  

Gezamenlijk op elkaar aangevuld antwoord:  

Gas, water en elektra en boodschappen, maar ook schoonmaakspullen en al die kleine 

dingen. 

 

2: Ik denk dat we verantwoordelijkheden wel een beetje kennen. Je moet je ook gaan 

inschrijven om een appartement te kunnen huren, contracten tekenen.  Appartementen 

of kamers krijgen is echt moeilijk, vooral in Amsterdam . Heel vaak moet je een bepaald 

inkomen, een vaste baan hebben of bepaalde leeftijd hebben om te mogen huren.  

4: Maar gelukkig heb ik mijn ouders die mij daar goed bij kunnen  helpen en daar 

verstand van hebben.



Maar wanneer je dan wel op jezelf woont en bent geheel zelfvoorzienend, waarbij je alles 

zelf betaald en regelt. Wat voor verantwoordelijkheden denken jullie dat daar 

allemaal bij komen kijken? 

3: Veel vaste lasten in ieder geval. De deur achter je op slot doen. Ik woon in een dorp, 

dus ik ben dat niet gewend, maar dat moet in Amsterdam wel. 

4: Ook goed voor jezelf zorgen, want er is dan niet meer een vader of moeder die eten 

voor je maakt en voor je zorgt. 

2: Studiefinanciering aanvragen en dan uitwonende beurs, maar volgens mij is dat wel 

makkelijk om te doen. 

Okee, ik zal niks verklappen. Ik woon nu 5 jaar geheel zelfvoorzienend en zelfstandig op 

mezelf, dus ik weet wat er allemaal bij komt kijken, maar ik zeg niks. Ik ben benieuwd 

wat jullie over vier weken op deze vraag antwoorden. 

Dit was ook alweer de laatste vraag.  Over vier weken ga ik weer een interview met jullie 

doen. Het is precies hetzelfde interview dan dat ik nu ook met jullie heb gedaan, dus 

jullie weten de vragen. Ik ben benieuwd wat voor antwoorden jullie dan gaan geven en of 

daar veel verschil in zit.   

Voor nu bedankt dames.



Nameting 

 

Vorige week hebben jullie de laatste workshop gehad en ook de enquête ingevuld. Nu 

gaan we ook het laatste interview doen. Zoals is bij het eerste interview al zei krijgen 

jullie dit interview precies dezelfde vragen. Zo kan ik duidelijk het verschil zien in jullie 

antwoorden. 

Vraag 1: 

 

De eerste vraag in mijn enquête was ‘Ik weet hoe ik een goed beeld kan krijgen van mijn 

volgende opleiding’. Nu is mijn vraag aan jullie of jullie ook meer inzicht hebben 

gekregen in meerdere opties een mogelijkheden om een goed beeld te kunnen krijgen 

van je vervolg opleiding. 

 

1: Persoonlijk vond ik de laatste les over financiën wel interessant. Dit heeft me wel 

inzicht gegeven. En ook het deel over de indeling van een studiejaar op het hbo en de 

regels voor de propedeuse ook. 

Maar qua hbo studies sloot het niet aan bij wat wij hierna gaan doen.  

 

2: Als je naar de AMFI gaat dan heb je misschien een hele andere soort indeling van het 

schooljaar, dus we hebben eigenlijk nog niet zo’n goed beeld van hoe het AMFI 

bijvoorbeeld is. Maar om specifiek voor die opleiding informatie te kunnen krijgen zouden 

we eventueel nog naar opendagen kunnen. 

 

3: Vooral met die les met gespreksvoering vond ik het fijn dat we na het gesprekje kort 

even konden praten en vragen konden stellen over wat het verschil is tussen mbo en 

hbo. Dat vond ik wel fijn. 

Maar wat V. dan ook zegt, je hebt het niet specifiek over de opleiding die je hierna zou 

willen doen, maar meer over het algemeen beeld van het hbo. 

 

En hebben jullie verder nog mogelijkheden en opties gehoord waardoor je 

inzicht kan krijgen in opleidingen in het hbo onderwijs?  

1: Wat we vorige keer ook al zeiden, veel met studenten en docenten praten van de 

opleiding die je wilt gaan doen. 

2: Ja, en ook meeloopdagen en opendagen langs gaan. 

4: Ja, want dan ben je ook meer gericht op de studie die je wilt gaan doen. 

 

Vraag 2: 

Dan ga ik naar vraag 2. Dat was: ‘Ik weet wat ik kan gaan verwachten op het hbo’.  De 

laatste les was daar dan vooral op gericht waar we het hebben gehad over hoe een hbo-

jaar er globaal uitziet. En ik hoorde al dat jullie bij de workshop gespreksvoering ook al 

vragen hadden kunnen stellen over het hbo. In hoeverre weten jullie nu wat jullie 

kunnen verwachten op het hbo ?



1: Wat me is bijgebleven is dat er veel meer theorie is in het hbo.  

2: Maar ook nog steeds wel veel praktijk wat jullie vertelden. Best wel veel 

praktijkervaring. En ik denk ook, omdat de AMFI een creatieve opleiding is, dat je dan 

altijd veel dingen aan het maken bent 

3: In het hbo heb je ook veel zelfstandigheid, tenminste wat ik heb onthouden is dat 

jullie zeiden dat je weinig schooluren hebt en de vrije uren zelfstandig moet inplannen. 

4: Ja, veel plannen inderdaad. Dat je veel dingen naast elkaar moet doen van 

verschillende verslagen en de toetsen van elke periode. Dat je dan alles op één deadline 

moet inleveren. 

 

Vraag 3: 

Deze vraag gaat over dat je altijd zelfstandig aan het werkt kunt zonder hulp of 

aansturing van je coach of medeklasgenoten.  Hoe denken jullie daar nu over? 

1: Ik denk nu wel dat dat echt nodig is wanneer je hbo gaat doen, omdat je zoveel 

zelfstandig aan het werk bent. 

2: Ik denk ook dat je bij het hbo de lessen goed oplet en dat je veel aan die informatie 

hebt wanneer je zelfstandig aan het werk moet. Dus ik denk wel dat het volgen van die 

lessen wel nodig is in het hbo. 

3: Ja, en ook dat je in de les goed moet opletten en mee moet schrijven wat er wordt 

vertelt en dan meteen daarna er mee bezig moet gaan, want anders ben je de informatie 

alweer vergeten. 

4: Op zich red ik mezelf altijd wel met mijn verslagen en opdrachten, dus ik denk dat ik 

daar dan ook voor mij geen probleem hoeft te zijn in het hbo. 

  

Vraag 4: 

We gaan naar de volgende vraag en dat is de vraag hoe snel jij jou thuis kunt voelen 

binnen een nieuwe/ onbekende omgeving. Vorige keer waren daar hele 

verschillende  antwoorden op.  Hoe denken jullie daar nu over? 

Gezamenlijk antwoord:  Nog steeds wel hetzelfde. 

 Oke, want aangezien wij ook een onbekende groep studenten waren die ook bij 

jullie in de klas lessen kwamen geven. Dat is eigenlijk ook nieuw en onbekend. 

Hoe hebben jullie dat ervaren? 

1: Dat is wel anders. Bijvoorbeeld met dat toneelspelen in de tweede les. Dat had ik 

nooit op mijn gemak gedaan in een onbekende klas. Wij kennen elkaar al in de klas en 

dan zijn jullie als onbekende mensen er wel bij, maar je kan zelf dan wel terugvallen op 

je bekende klasgenoten. 

Reactie anderen:  ja, zo hebben wij dat ook ervaren.



Vraag 5: 

Dan ben ik alweer aangekomen bij de laatste vraag. Ik weet welke 

verantwoordelijkheden ik krijg wanneer ik geheel zelfvoorzienend en 

zelfstandig ga wonen. Dat gaat vooral over de laatste workshop.   Aan welke 

verantwoordelijkheden denken jullie ? 

1: Ja, echt aan best wel veel.  Ook aan zorgverzekering, dat je je in kunt schrijven voor 

een woning en ook dat je bij sommige woningen huurtoeslag kan krijgen. 

2: En best wel veel wist ik eigenlijk allemaal al wel. Toen we het aan het opschrijven 

waren wist ik heel veel dingen wel weer. Alleen over die schulden terug betalen dat wist 

ik niet precies. Dat had ik nog nooit opgezocht. En dat een studiejaar 2000 euro per jaar 

is wist ik ook niet. 

3: Ik wist ook niet dat je geen studiefinanciering kan krijgen als e naar het hbo gaat en 

dat dat dan een lening wordt die je later moet terug betalen. 

En aan welke verantwoordelijkheden denken jullie nog meer? 

1: Dingen als boodschappen en verzorgingsspullen kopen 

2: Ja, en ook abonnementen van telefoon, netflix en spotify enzo die je allemaal moet 

betalen. 

3: En ook inschrijven in verschillende steden, want je moet best lang ingeschreven staan 

voordat je een woning kunt krijgen. 

4: Maar ook dat je ook geld moet overhouden om nieuwe kleding te kunnen kopen of 

opstap te kunnen gaan. 

 

Dit was alweer de laatste vraag. Dames ik wil jullie bedanken dat jullie wouden 

meewerken aan deze interviews voor mijn scriptie!  En ik wens jullie nog veel succes met 

jullie laatste schoolweken. 

 



Bijlag 10: Staafdiagrammen voor-/ nameting enquêtes controle klas 
 

Vraag 1: Voormeting 

 

Vraag 1: Nameting 

 

 

 



Vraag 2: Voormeting 

 

Vraag 2: Nameting 

 

 



Vraag 3: Voormeting 

 

Vraag 3: Nameting 

 

 



Vraag 4: Voormeting 

 

Vraag 4: Nameting 

 

 

 



Vraag 5: Voormeting 

 

Vraag 5: Nameting 

 

 



Vraag 6: Voormeting 

 

Vraag 6: Nameting 

 

 

 



Vraag 7: Voormeting 

 

Vraag 7: Nameting 

 



Vraag 8: Voormeting 

 

Vraag 8: Nameting 

 

 

 



Vraag 9: Voormeting 

 

Vraag 9: Nameting 

 

 

 



Vraag 10: Voormeting 

 

Vraag 10: Nameting 

 

 

 



Vraag 11: Voormeting 

 

Vraag 11: Nameting 

 

 



Vraag 12: Voormeting 

 

Vraag 12: Nameting 

 

 



Vraag 13: Voormeting 

 

Vraag 13: Nameting 

 

 

 



Vraag 14: Voormeting 

 

Vraag 14: Nameting 

 

 

 



Vraag 15: Voormeting 

 

Vraag 15: Nameting 

 

 

 



Vraag 16: Voormeting 

 

Vraag 16: Nameting 

 

 



Vraag 17: Voormeting 

 

 

Vraag 17: Nameting 

 

 

 



Vraag 18: Voormeting 

 

Vraag 18: Nameting 

 

 



Vraag 19: Voormeting 

 

Vraag 19: Nameting 

 

 

 



Vraag 20: Voormeting 

 

Vraag 20: Nameting 

 

 

 



Bijlage 11: Advies onderzoeksbegeleider praktijk 
 

 

Wat vindt u sterke onderdelen van de afstudeerscriptie (concept)? 

 

Het is een ontwerpgericht onderzoek met een goeie vormgeving die bruikbaar is als  

leerstof voor docenten en studenten. De werkvorm sluit aan op de vraag van project 

SkillsCoach. 

 

 

Wat is uw advies aan de student ter verbetering van de afstudeerscriptie en waarom? 

 

Blijf tijdens het proces terugkoppeling zoeken naar opdrachtgever, collega’s en 

docenten. Stel de studenten centraal in het proces. 

 

 

Wat is uw oordeel over de wijze waarop de student het onderzoeksproces gestalte 

heeft gegeven (goed/ voldoende/onvoldoende): Goed 

 

Je ideeën passen bij onze vraag vanuit SkillsCoach.  Daarbij had je een goede 

structuur in je workshops en een uitstekende planning. 

  

 

Wat is uw oordeel over de bruikbaarheid van het onderzoek (goed/ 

voldoende/onvoldoende): Goed 

 

We gaan werk maken van e aanbevelingen. Jij hebt een nieuwe activiteit vormgegeven 

die bruikbaar is binnen SkillsCoach. 

 

Handtekening: 

 

Szilvia Simon 

 

 

Zie volgende pagina voor het ingevulde formulier en de handtekening van Szilvia Simon. 

 

 

Naam student-onderzoeker: Yvonne van der Veen 

 

Opleiding: SPH 

 

Relatienummer: 1395137 

 

Naam en functie onderzoeksbegeleider praktijk: 

Szilvia Simon, Manager Mentorprogramma Friesland  

Datum: 16-09-2019 
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