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Voorwoord 
Voor u ligt het adviesrapport over het vraagstuk van het internationale project Claim Your Future, dit 
vraagstuk luidt: “Op welke wijze kan de persoonlijke ontwikkeling, gericht op de soft skills, van de 
student die deelneemt aan het project Claim Your Future worden weergeven waarbij rekening wordt 
gehouden met de culturele verschillen?”  
 
Dit adviesrapport is geschreven in het kader van het afstuderen voor de opleiding Human Resource 
Management aan de NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden en vanuit de opdrachtgever Szilvia 
Simon van Claim Your Future, MentorProgramma Friesland.  
 
Graag wil ik Szilvia Simon en Martin Bos bedanken voor de goede begeleiding vanuit 
MentorProgramma Friesland. Daarnaast wil ik mijn stagedocent Marjan Visser bedanken voor haar 
ondersteuning en begeleiding gedurende dit onderzoek en Karin Bouius voor het organiseren en 
verzorgen van de leerzame ateliers. Naast mijn opdrachtgever en docenten, wil ik ook graag iedereen 
bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan dit onderzoek dat een mooi eindproduct heeft 
opgeleverd. 
 
Ik wens u veel leesplezier toe. 
 
Marita de Vries 
 
Leeuwarden, 24 mei 2019 
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Managementsamenvatting 
Een van de ambities en doelstellingen van Claim Your Future is het volgen van de ontwikkeling van de 
deelnemende studenten. Dit is belangrijk omdat het project innovatie tot stand brengt. Het is de 
bedoeling dat de persoonlijke ontwikkeling van de student wordt weergegeven door middel van een 
longitudinal measurement tool (de tool). 
 
De soft skills: persoonlijk leiderschap, samenwerken, kritisch denken, cultureel bewustzijn en 
zelfverzekerdheid, zijn essentieel bij het weergeven van de persoonlijke ontwikkeling van de student. 
Deze essentiële soft skills dienen in verschillende hoofdstukken van de tool aan bod te komen: 
 
In het hoofdstuk ‘Professionele houding’ komen persoonlijke leiderschap en zelfverzekerdheid aan 
bod. Bij persoonlijke leiderschap is het belangrijk dat er wordt gevraagd naar de persoonlijke 
leerdoelen van de student, inzicht in vaardigheden, eigenschappen en kwaliteiten en de pro-activiteit 
van de student. Bij zelfverzekerdheid staat centraal dat studenten een groei doormaken in het geven 
van workshops, presentaties, netwerken etc. Het is aanbevolen om dit hoofdstuk te meten aan de 
hand van een zelfrapportagevragenlijst, waar bij verschillende ontwerpen een storyline wordt 
toegepast.  
 
In het hoofdstuk ‘Samenwerken’ komen de vaardigheden samenwerken en cultureel bewustzijn aan 
bod. Bij samenwerken staat de interactie met anderen centraal; het geven en ontvangen van feedback, 
communicatie tussen de studenten en de inzet van de studenten. Er wordt aanbevolen dat 
samenwerken wordt gemeten aan de hand van een studentarena en een zelfrapportagevragenlijst. De 
student dient een reflectie te schrijven van de studentarena, wat een onderdeel moet zijn van de tool. 
Bij de bevordering van het cultureel bewustzijn staat de internationale trainingsweek centraal. Het is 
aanbevolen om dit in een zelfrapportagevragenlijst aan bod te laten komen, waar de vragen gericht 
zijn op de internationale trainingsweek. 
 
In het hoofdstuk ‘Kritisch denken’ is het van belang dat de volgende aspecten aan bod komen: 
analyseren en gebruik maken van informatie, probleemoplossend denken en het aanpakken van 
complexe problemen en zaken. Het wordt aanbevolen dat de bevordering van kritisch denken wordt 
gemeten aan de hand van een zelfrapportagevragenlijst. Deze vragenlijst dient te worden onderbouwt 
met enkele situatieschetsen en storylines. In de tool dienen de vragen te worden gericht op de 
leeractiviteiten van CYF en de aspiratie van de student.  
 
Daarnaast is er aanbevolen om na de realisatie van de tool, een pilot te organiseren met alle zes 
deelnemende Europese landen. Gedurende deze pilot moet de tool worden getest en kan deze worden 
aangepast waar nodig. Per land dienen drie studenten mee te werken aan deze pilot. Aan de hand van 
deze pilot kan er worden geconcludeerd of de tool op een gebruiksvriendelijke wijze wordt ervaren en 
of de studenten optimaal hun persoonlijke ontwikkeling gedurende Claim Your Future kunnen 
beschrijven. 
 
Er zijn meerdere culturele verschillen van invloed kunnen zijn op de tool, omdat het een tool wordt die 
voor zes Europese landen geldt. De culturele verschillen die van invloed zijn hebben betrekking op de 
volgende onderwerpen: het omschrijven van de persoonlijke ontwikkeling, de omgang met feedback, 
het prestatieniveau en het uitspreken van waardering.  
 
De kosten die aan deze aanbevelingen gebonden zijn, zijn nihil. Dit komt doordat er veel wordt gewerkt 
met studenten die deelnemen aan Claim Your Future en er altijd beschikbare ruimtes zijn.  
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Inleiding 
Dit adviesrapport richt zich op het internationale project Claim Your Future. Het doel van Claim Your 
Future is om studenten regionaal en transnationaal te inspireren om verandering en innovatie te 
sturen door een rolmodel te zijn voor hun leeftijdsgenoten en door het vergroten van hun bewustzijn. 
De student wordt zich bewust van het feit dat er voortdurend investering nodig is in vaardigheden en 
ambities voor de rest van zijn of haar leven. Deze bewustwording sluit goed aan bij verschillende 
externe ontwikkelingen, namelijk: De arbeidsmarkt in Europa verandert sneller dan ooit, dit leidt ertoe 
dat er nieuwe vaardigheden en kennis wordt verwacht van studenten die de arbeidsmarkt gaan 
betreden.  
 
Een van de ambities en doelstellingen van Claim Your Future is het volgen van de ontwikkeling van de 
deelnemende studenten. Het is de bedoeling dat de persoonlijke ontwikkeling van de student wordt 
weergegeven door middel van een longitudinal measurement tool, dit was tevens het doel van het 
onderzoek.  
 
In het onderzoeksrapport is er uitvoerig onderzoek gedaan naar een geschikte invulling voor de tool. 
Het onderzoek onderscheidde zich in drie kernbegrippen, namelijk: persoonlijke ontwikkeling (gericht 
op de soft skills), tools en culturele verschillen.  
 
In dit adviesrapport is er aandacht besteed aan verschillende aspecten. Allereerst is het onderzoeks-
kader beschreven. In het onderzoekskader is de aanleiding, probleemstelling, doelstelling en 
vraagstelling beschreven. In het volgende hoofdstuk is de methodologie van het onderzoek in 
hoofdlijnen beschreven. Vervolgens is er een beknopt overzicht weergegeven van de meest relevante 
analyseresultaten en conclusies vanuit het onderzoek. Tot slot zijn de aanbevelingen en de 
implementatie daarvan weergegeven. 
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1. Onderzoekskader 
In dit hoofdstuk is het onderzoekskader beschreven. Allereerst is de aanleiding beschreven van het 
onderzoek. Aan de hand van interne en externe analyse is de probleemanalyse beschreven, waarin 
ook de aanleiding is meegenomen. De interne en de externe analyse zijn bijgevoegd als bijlage. 
Vervolgens zijn de doelstellingen beschreven, de doelstellingen onderscheiden zich in het 
organisatiedoel en het onderzoeksdoel. Tot slot is de hoofdvraag met bijbehorende deelvragen voor 
dit afstudeeronderzoek weergeven in dit hoofdstuk. 
 

1.1 Aanleiding  
De arbeidsmarkt in Europa verandert sneller dan ooit (European Commission, 2017). Dit leidt ertoe dat 
er nieuwe vaardigheden en kennis van studenten wordt verwacht die de arbeidsmarkt gaan betreden 
(Walma-van der Molen & Kirschner, 2017). Het project Claim Your Future (hierna: CYF) sluit goed aan 
bij deze Europese ontwikkelingen. De student wordt gedurende CYF zich bewust van het feit dat er 
voortdurende investering nodig is in vaardigheden en ambities voor de rest van zijn of haar leven 
(Projectplan Claim Your Future, 2017, p. 26). Er is één onderliggend principe dat elke actie van CYF 
stuurt, namelijk: Students in the lead. Dit project bestaat uit bestaat uit jonge studenten die hun 
dromen willen nastreven in hun privé- en professionele leven door hun regio positief te beïnvloeden.  
 
De student die deelneemt aan CYF zal tijdens dit project een persoonlijke ontwikkeling doormaken. De 
student ontdekt bijvoorbeeld nieuwe vaardigheden, verbetert zijn bestaande vaardigheden en de 
student krijgt een betere visie op zijn persoonlijke, educatieve en professionele toekomst (Claim Your 
Future, 2018).  
 
Een van de ambities en doelstellingen van het project is het volgen van de ontwikkeling van de 
deelnemende studenten. Dit is belangrijk omdat het project innovatie tot stand brengt; het meten van 
de impact die deze innovatie op de studenten heeft, draagt bij aan het vasthouden van de activiteiten 
in het onderwijs. Het is de bedoeling dat de persoonlijke ontwikkeling van de student wordt 
weergegeven door middel van een longitudinal measurement tool. (Simon, Informatie Claim Your 
Future, 2018). De tool dient het leerproces van de student over een langere periode te volgen: aan het 
begin, tussentijds, aan het einde en een half jaar na het beëindigen van het project. Het is dus de 
bedoeling dat de student gedurende de gehele projectperiode wordt gevolgd, zodat het effect en de 
impact van het project op individueel niveau wordt benadrukt (2017, p. 43).  
 
Er zijn verschillende redenen waarom het ontwikkelen van een tool noodzakelijk is (2018). Ten eerste 
is CYF een innovatief project waar er vooronderstellingen zijn dat de student die deelneemt aan dit 
project een ontwikkeling doormaakt. Daarom is het belangrijk om aan het einde van een bepaalde 
periode aan te tonen dat de student een ontwikkeling heeft doorgemaakt. Ten tweede is het 
ontwikkelen van een tool noodzakelijk omdat het een Europees project is dat de Europese Unie heeft 
toegekend. In Europese projecten moet er vaak worden voldaan aan een ‘intellectual output’, dit is bij 
CYF van toepassing. In het projectplan is opgenomen dat het longitudinal measurement tool (de tool) 
dient als het intellectual output van Nederland voor CYF (2017, p. 43).  
 

1.2 Probleemanalyse 
De probleemanalyse is gebaseerd op de aanleiding, de interne analyse (Bijlage I) en de externe analyse 
(Bijlage II). Uit de externe analyse blijkt dat de wereld snel verandert door globalisering en dat dit leidt 
tot verschillende uitdagingen voor Europa (European Commission, 2017). Ten eerste verandert de 
arbeidsmarkt, hierdoor wordt er andere kennis en vaardigheden verwacht van de studenten die de 
arbeidsmarkt gaan betreden (Walma-van der Molen & Kirschner, 2017). Onderdeel hiervan zijn de 21st 
century skills. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en ondernemerschap (Voogt 
& Pareja Roblin, 2010). De EU vindt dat alle studenten zouden moeten profiteren van ten minste een 
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praktische ondernemerservaring (European Commission, 2012, pp. 3-4). Een andere ontwikkeling in 
Europa is de migratietoename (CBS, 2019). Door deze ontwikkeling zijn transnationale samenlevingen 
ontstaan. Deze transnationale samenlevingen kunnen gepaard gaan met culturele verschillen.  
 
CYF sluit goed aan bij het feit dat de student zich bewust wordt dat er voortdurende investering nodig 
is in vaardigheden en ambities, ambities op persoonlijk- en onderwijsniveau (2017, p. 26). Alle zes 
deelnemende landen hebben ieder hun eigen achtergrond en ervaringen in de regio om deel te nemen 
aan CYF (2017, pp. 4-25).  
 
De student die deelneemt aan het project zal tijdens dit proces een persoonlijke ontwikkeling 
doormaken. De student ontdekt bijvoorbeeld nieuwe vaardigheden, verbetert zijn bestaande 
vaardigheden en de student krijgt een betere visie op zijn persoonlijke, educatieve en professionele 
toekomst (Claim Your Future, 2018). Deze persoonlijke ontwikkeling dient te worden weergegeven in 
een tool.  
 
Van de zes deelnemende Europese landen is Nederland verantwoordelijk om de longitudinal 
measurement tool (de tool) te ontwikkelen die dient als het intellectual output (2019). Er is één 
onderliggend principe dat elke actie van CYF stuurt, namelijk: Students in the lead. De tool wordt 
daarom ontwikkeld door een student. Een klein deel van de tool is al in proces, maar deze dient nog 
voor een groot gedeelte aan te moeten worden gevuld. Deze tool dient gebruikt de worden in de zes 
deelnemende Europese landen, er moet dus rekening worden gehouden met de culturele verschillen 
bij het ontwikkelen van de tool. De tool richt zich op de gehele projectperiode van CYF, het is dus een 
hulpmiddel dat breed kan worden gebruikt, tijdens en na de CYF-projectperiode (2017, p. 43).  
 
Er zijn verschillende redenen waarom het ontwikkelen van een tool noodzakelijk is (2018). Ten eerste 
is CYF een innovatief project waar er vooronderstellingen zijn dat de student die deelneemt aan dit 
project een ontwikkeling doormaakt. Ten tweede is het ontwikkelen van een tool noodzakelijk omdat 
het een Europees project is waarvoor de Europese Unie heeft toegekend. De tool dient als een 
‘intellectual output’ voor CYF. In het projectplan is opgenomen dat het longitudinal measurement tool 
(de tool) dient als het intellectual output van Nederland voor CYF (2017, p. 43). Als de tool niet wordt 
ontwikkeld, verleent Erasmus niet langer budget voor het project, omdat er dan niet wordt voldaan 
aan de voorwaarden van Erasmus (Bos, 2019). 
 

1.3 Doelstellingen 
Organisatiedoel 
Het creëren van een tool die de persoonlijke ontwikkeling van de student weergeeft gedurende de 
gehele projectperiode van Claim Your Future.  
 
Onderzoeksdoel 
Het doen van aanbevelingen voor juni 2019 aan Claim Your Future gericht op het ontwikkelen van een 
tool door inzicht te bieden op welke wijze deze tool het best kan worden ingevuld om de persoonlijke 
ontwikkeling van de student weer te geven waarbij rekening wordt gehouden met de culturele 
verschillen.  
 

1.4 Vraagstelling 
Hoofdvraag  
Op welke wijze kan de persoonlijke ontwikkeling, gericht op de soft skills, van de student die deelneemt 
aan het project Claim Your Future worden weergeven waarbij rekening wordt gehouden met de 
culturele verschillen?  
 



   

8 
 

Deelvraag 1: Welke soft skills zijn van belang bij het weergeven van de persoonlijke ontwikkeling van 
de student?  
 
Deelvraag 2: Welke tools worden er gebruikt om de persoonlijke ontwikkeling van de student te 
meten? 
 
Deelvraag 3: Op welke wijze kan de persoonlijke ontwikkeling van de student worden weergegeven? 
 
Deelvraag 4: Welke culturele verschillen spelen een rol in de zes deelnemende Europese landen? 
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2. Methodologie 
 

2.1 Dataverzamelingsmethoden 
Theoretisch kader 
Voor het theoretisch kader zijn er verschillende secundaire gegevens geanalyseerd (2014, p. 22). Via 
Google Scholar en verschillende boeken van de NHL Stenden Hogeschool bibliotheek zijn deze 
secundaire gegevens gevonden en vervolgens nader toegelicht. 
 
Praktijkonderzoek  
Dit onderzoek is een kwalitatief onderzoek, het is een kwalitatief onderzoek omdat het niet gaat om 
feiten en cijfers maar om een advies over de tool waarbij de input van anderen een belangrijke rol 
speelt (2014, p. 23 & 62). Voor dit onderzoek zijn er verschillende interviews afgenomen. De 
vragenlijsten voor de interviews zijn gebaseerd op de niveaus: gedrag, bekwaamheden en 
overtuigingen van het ui-model van Bateson en Dilts. Dit model is toegevoegd in Bijlage III. 
 
Er is gekozen voor half gestructureerde interviews (2014, p. 109). Er zijn verschillende 
interviewvragenlijsten opgesteld, gebaseerd op de drie niveaus van Bateson en Dilts (gedrag, 
bekwaamheden en overtuigen). De reden dat er verschillende vragenlijsten zijn opgesteld, is omdat er 
personen zijn geïnterviewd uit verschillende werkvelden:  
 
Deelnemende studenten – Er zijn in totaal zeven deelnemende studenten geïnterviewd, de uitkomsten 
van deze interviews zijn besproken met vier alumnistudenten. Bij deze interviews is er gebruik gemaakt 
van de gedrag- en bekwaamhedenvragenlijst (1). Gedurende deze interviews stond hun gemaakte 
persoonlijke ontwikkeling centraal, niet in hoeverre maar op welke wijze.  
 
Lectoren – In totaal zijn er vijf lectoren geïnterviewd. De lectoren zijn geselecteerd op basis van hun 
functie en hun vakgebied. Bij deze interviews is er gebruik gemaakt van de gedrag- en 
bekwaamhedenvragenlijst (2). Gedurende deze interviews stond de invulling en vormgeving van de 
tool centraal, bijvoorbeeld over welke verschillende meetinstrumenten er in de tool kunnen worden 
toegepast.  
 
Projectcoördinatoren – In eerste instantie zouden alle projectcoördinatoren worden geïnterviewd. 
Maar respons van Portugal en Groot-Brittannië is, na meerdere malen te hebben herinnerd, 
uitgebleven. Bij deze interviews is er gebruik gemaakt van de overtuigingenvragenlijst. In deze 
vragenlijst stonden de vragen omtrent culturele verschillen centraal. Het doel hiervan was om te 
achterhalen welke culturele verschillen van invloed zouden kunnen zijn op de vormgeving van de tool 
en de wijze waarop de studenten hun persoonlijke ontwikkeling beschrijven.  
 
Alle interviews zijn opgenomen met een voicerecorder. De spraakopnames zijn getranscribeerd, 
gecodeerd en vervolgens geanalyseerd.  
 

2.2 Validiteit en betrouwbaarheid  
Er is gebruik gemaakt van verschillende bronnen voor het theoretisch kader, hierdoor is de kwaliteit 
en betrouwbaarheid van het onderzoek hoger (2014, p. 66). Omdat er niet vanuit één perspectief 
wordt geredeneerd, maar vanuit verschillende perspectieven (bronnen). 
 
Door verschillende werkvelden te interviewen verhoogt dit ook de betrouwbaarheid en validiteit van 
het onderzoek. Het onderzoek wordt hierdoor valide, omdat de kans op systematische fouten wordt 
verkleind (2014, pp. 66-68). Dit heeft veelal te maken met het grote aantal respondenten dat is 
geïnterviewd en de nauwkeurige manier van het verwerken. 
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3. Resultaten en conclusies  
In dit hoofdstuk zijn de resultaten en conclusies per kernbegrip weergegeven, het gaat om de volgende 
kernbegrippen: persoonlijke ontwikkeling (gericht op de soft skills), tools en culturele verschillen.  
 

3.1 Persoonlijke ontwikkeling 
De relevante vaardigheden, afkomstig uit het theoretisch kader (Bijlage IV), zijn besproken met de heer 
van Diggelen (2019). Vaardigheden die samenhang vertonen of een overkoepelende betekenis hebben 
zijn samengevoegd. Een overzicht hiervan is in onderstaand figuur weergegeven. Deze opbouw van 
vaardigheden is de leidraad geweest voor de interviewvragen die zijn afgenomen bij deelnemende 
studenten: 

De volgende vaardigheden zijn 
essentieel voor de tool van CYF om de 
persoonlijke ontwikkeling van de 
studenten weer te geven.  
 
Persoonlijk leiderschap 
Uit het theoretisch kader blijkt dat 
bewustwording van doelen in het leven 
en het inzicht in eigen eigenschappen, 
kwaliteiten en vaardigheden onder de 
term persoonlijk leiderschap vallen. Uit 
het praktijkonderzoek blijkt dat de helft 
van de deelnemende studenten en 
alumnistudenten niet bewust heeft 
nagedacht over persoonlijke 
leerdoelen. Het project heeft tevens 
tot doel om het ambitieniveau van 
studenten effectief te verhogen en 
gedurende het project geldt dat de 
‘Students in the lead’ zijn. Bovenstaand 
is de reden waarom persoonlijk 
leiderschap essentieel is voor CYF. 
 
Kritisch denken 
Kritisch denken wordt gezien als een 
overkoepelende factor voor 
verschillende vaardigheden (figuur 1). 
De vaardigheden kwamen in alle 
modellen uit het theoretisch kader aan 

bod. Uit de interviews blijkt dat kritisch denken (bijna) altijd wordt toegepast binnen CYF, maar dat dit 
vaak een onbewust proces is. Kritisch denken is essentieel voor CYF, omdat de studenten deze 
vaardigheid dienen te gebruiken bij het uitvoeren van verschillende leeractiviteiten van CYF en bij het 
uitwerken van hun aspiratie.   
 
Samenwerken 
De vaardigheid samenwerken komt in alle modellen uit het theoretisch kader aan bod. Ook de 
deelnemende studenten en de alumnistudenten geven aan dat samenwerken essentieel is voor CYF. 
Deze vaardigheid is belangrijk voor CYF omdat er één onderliggend principe is dat elke actie van CYF 
stuurt, namelijk: Students in the lead. Dit betekent dat als er niet goed wordt samengewerkt tussen de 
studenten, dit ten koste gaat van de uitvoering van het project.   
 

Figuur 1: Overzicht vaardigheden.  
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Cultureel bewustzijn 
De vaardigheid cultureel bewustzijn kwam maar in één van de drie modellen aan bod in het theoretisch 
kader. Toch is deze vaardigheid essentieel voor CYF, de deelnemende studenten en alumnistudenten 
hebben dit bevestigd. Omdat deze vaardigheid een sterke koppeling heeft met doelen van CYF, 
namelijk: transnationaal leren en de bevordering van sociale inclusie. Met name in de internationale 
trainingsweken is deze vaardigheid bevorderd. 
 
Zelfverzekerdheid 
Zelfverzekerdheid is de enige essentiële vaardigheid voor CYF die niet in het theoretisch kader aan bod 
is gekomen. Uit het praktijkonderzoek, de interviews met deelnemende studenten en de gesprekken 
met alumnistudenten, is gebleken dat zelfverzekerdheid een essentiële vaardigheid is voor CYF. Met 
name voor de uitvoering van verschillende leeractiviteiten en bij het uitwerken van de aspiratie, omdat 
de studenten zich hierbij zelfverzekerd moeten voelen tegenover externe partijen. 
 

3.2 Vormgeving tool 
Uit de interviews is gebleken dat 4/5 respondenten het belangrijk vinden dat er variatie is in de tool. 
Met variatie wordt bedoeld dat er meerdere meetinstrumenten in de tool worden aangeboden om de 
persoonlijke ontwikkeling van de studenten vast te leggen. Respondent 3 geeft aan dat het waardevol 
is om de tool creatief en levendig te maken, dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van verschillende 
meetinstrumenten (variatie): 
 
Zelfrapportagevragenlijst 
Uit het theoretisch kader kan worden geconcludeerd dat een zelfrapportagevragenlijst een goede basis 
is voor de tool. Het praktijkonderzoek bevestigt dit, het gebruik van een zelfrapportagevragenlijst 
essentieel is om de persoonlijke ontwikkeling van de studenten te meten. Omdat een 
zelfrapportagevragenlijst betrouwbaar, efficiënt en laagdrempelig is en tot slot neemt het invullen van 
een zelfrapportagevragenlijst niet veel tijd in beslag.  
 
Storyline 
Er kan worden geconcludeerd dat een storyline op een effectieve wijze de persoonlijke ontwikkeling 
van de student kan weergeven. Een storyline houdt in dat de studenten hun persoonlijke ontwikkeling 
(gericht op een onderwerp) kunnen tekenen. Op de horizontale as staat de tijd weergeven en op de 
verticale as het niveau van bijvoorbeeld de vaardigheid. Het voordeel van een storyline is dat deze 
voor verschillende onderwerpen/vaardigheden kan worden toegepast en deze ook de tussenliggende 
periode van de verschillende meetmomenten vastlegt. 
 
Panelgesprek: studentarena 
Voorbeeld van een panelgesprek is ‘studentarena’. Hierbij staat groep studenten in het midden, met 
daaromheen een cirkel van andere studenten. Alleen de binnenste kring mag antwoord geven op de 
vragen die er gesteld worden. Ondertussen mag de buitenkring niet reageren. Vervolgens wisselen de 
binnenste en de buitenste kring en worden dezelfde vragen gesteld.   
 
Er kan worden geconcludeerd dat een studentarena een geschikte manier is om de persoonlijke 
ontwikkeling van de studenten te meten. Dit is een leerzame en waardevolle manier van meten dit 
blijkt uit het praktijkonderzoek. Er kan geconcludeerd worden dat als dit meetinstrument wordt 
toegepast om de persoonlijke ontwikkeling van de studenten te meten, het essentieel is dat het 
schrijven van een reflectie over de studentarena onderdeel wordt van de tool. Op deze wijze wordt de 
werklast bij de studenten gelegd en ervaren zij een extra leerdimensie. 
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3.3 Culturele invloeden 
Trompenaars en Hofstede zijn veel gebruikte modellen om de culturele verschillen te beschrijven. In 
dit onderzoek is er gebruik gemaakt van Hofstede. De reden dat er voor Hofstede is gekozen, is omdat 
de dimensies van Hofstede meer betrekking hebben op de persoonlijke ontwikkeling van studenten 
dan de dimensies van Trompenaars (Hofstede Insights, 2019). 
 
Er kan geconcludeerd worden vanuit het theoretisch kader en het praktijkonderzoek dat er meerdere 
culturele verschillen van invloed kunnen zijn op de tool die de persoonlijke ontwikkeling van de 
studenten weergeeft. Van Groot-Brittannië en Portugal zijn niet alle gegevens bekend, omdat respons 
is uitgebleven. Het kan dus voorkomen dat er vanuit Portugal en Groot-Brittannië meerdere culturele 
invloeden van toepassing zijn, maar dat deze niet zijn beschreven. De volgende aspecten zouden van 
invloed kunnen zijn: 
 
Omschrijven persoonlijke ontwikkeling 
Duitse studenten zijn het niet gewend om hun persoonlijke ontwikkeling te beschrijven, dit gebeurt 
niet op Duitse scholen. Het omschrijven van de persoonlijke ontwikkeling kan daarom als lastig worden 
ervaren onder de Duitse studenten. Gedurende het project kunnen de Litouwse studenten steeds 
beter hun persoonlijke ontwikkeling beschrijven. Net als de Duitse studenten, kunnen de Litouwse 
studenten het omschrijven van hun persoonlijke ontwikkeling in het begin ook als lastig ervaren.  
 
Omgang met feedback 
De omgang met feedback is met name belangrijk in de uitvoering van de studentarena. Voor de Duitse 
studenten kan het als lastig worden ervaren om hun medestudenten te voorzien van feedback. Omdat 
het in Duitsland gebruikelijk is dat feedback wordt geaccepteerd va niemand uit een hogere positie. 
De overige landen vertonen geen opvallende aspecten, alle deelnemende landen vinden het wel 
belangrijk dat feedback op een positieve wijze wordt geformuleerd.  
 
Prestatieniveau 
Zowel Duitsland als Groot-Brittannië zijn zeer prestatiegerichte landen. Studenten gaan vaak voor het 
hoogst haalbare wat betreft hun loopbaan. Dit prestatiegerichte karakter zou ertoe kunnen leiden dat 
de Duitse en Britse studenten bijvoorbeeld de bevordering van soft skills hoger omschrijven dan dat 
het daadwerkelijk is.  
 
Uitspreken van waardering 
Het uitspreken van waardering is met name belangrijk in de uitvoering van de studentarena. Voor 
zowel de Duitse als de Litouwse studenten kan het lastig zijn om hun waardering uit te spreken. Duitse 
studenten houden de waardering vaak voor zich en wat betreft de Litouwse studenten is deze 
verdeling ongeveer half om half.  
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4. Aanbevelingen  
De hoofdvraag luidt: Op welke wijze kan de persoonlijke ontwikkeling, gericht op de soft skills, van de 
student die deelneemt aan het project Claim Your Future worden weergeven waarbij rekening wordt 
gehouden met de culturele verschillen? Het antwoord op deze hoofdvraag leidt tot een aanbeveling 
over hoe de tool kan worden vormgegeven om de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemende CYF-
student weer te geven.  
 
Aanbeveling 1: Vormgeving tool 
De tool dient als gebruiksvriendelijk te worden ervaren, daarvoor is het belangrijk dat de tool niet te 
groot wordt, weinig tijd kost en dat het voor studenten laagdrempelig is om in te vullen. Het is 
essentieel dat de vaardigheden persoonlijk leiderschap, kritisch denken, samenwerken, cultureel 
bewustzijn en zelfverzekerdheid worden gemeten en dus aan bod komen in de tool, zo blijkt uit de 
conclusie van deelvraag 1 (paragraaf 3.1). Aanbevolen wordt om de vaardigheden te verdelen in 
verschillende hoofdstukken, zodat er een overzichtelijk geheel ontstaat in de tool voor de studenten. 
Onderstaande hoofdstukindeling wordt aanbevolen:  
 
Professionele houding 
In dit hoofdstuk dienen persoonlijk leiderschap en zelfverzekerdheid aan bod te komen. Bij 
persoonlijke leiderschap is het belangrijk dat er wordt gevraagd naar de persoonlijke leerdoelen van 
de student, inzicht in vaardigheden, eigenschappen en kwaliteiten en de pro-activiteit van de student. 
Bij zelfverzekerdheid staat centraal dat studenten een groei doormaken in het geven van workshops, 
presentaties, netwerken etc. Het wordt aanbevolen om dit hoofdstuk te meten aan de hand van een 
zelfrapportagevragenlijst, waar bij verschillende ontwerpen een storyline wordt toegepast. Een 
voorbeeld over hoe dit hoofdstuk er uit kan zien in weergegeven in Bijlage V. 
 
Samenwerken 
In dit hoofdstuk komen samenwerken en cultureel bewustzijn aan bod. Bij samenwerken staat de 
interactie met anderen centraal; het geven en ontvangen van feedback, communicatie tussen de 
studenten en de inzet van de studenten. Er wordt aanbevolen dat samenwerken wordt gemeten aan 
de hand van een studentarena en een zelfrapportagevragenlijst. De student dient een reflectie te 
schrijven van de studentarena, wat een onderdeel kan zijn van de tool. Bij de bevordering van het 
cultureel bewustzijn staat de internationale trainingsweek centraal. Het wordt aanbevolen om dit in 
een zelfrapportagevragenlijst aan bod te laten komen, waar de vragen gericht zijn op de internationale 
trainingsweek. Een voorbeeld over hoe dit hoofdstuk er uit kan zien in weergegeven in Bijlage VI. 
 
Kritisch denken 
In dit hoofdstuk staat kritisch denken centraal. Bij kritisch denken is het van belang dat de volgende 
aspecten aan bod komen: analyseren en gebruik maken van informatie, probleemoplossend denken 
en het aanpakken van complexe problemen en zaken. Het wordt aanbevolen dat de bevordering van 
kritisch denken wordt gemeten aan de hand van een zelfrapportagevragenlijst. Deze vragenlijst dient 
te worden onderbouwd met enkele situatieschetsen en storylines. In de tool dienen de vragen te 
worden gericht op de leeractiviteiten van CYF en de aspiratie van de student. Een voorbeeld over hoe 
dit hoofdstuk er uit kan zien in weergegeven in Bijlage VII. 
  
Aanbeveling 2: Organiseren van een pilot 
Aanbevolen wordt om na de realisatie van de tool, een pilot te organiseren met alle zes deelnemende 
Europese landen. Gedurende deze pilot moet de tool worden getest en kan deze worden aangepast 
waar nodig. Per land dienen drie studenten mee te werken aan deze pilot. Aanbevolen wordt dat van 
ieder land één student (namens de drie studenten) de tool bespreekt met de student die de tool 
ontwerp, via een (skype)afspraak maakt. 
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Aan de hand van deze pilot kan er worden geconcludeerd of de tool op een gebruiksvriendelijke wijze 
wordt ervaren en of de studenten optimaal hun persoonlijke ontwikkeling gedurende CYF kunnen 
beschrijven. Daarnaast kunnen de studenten eventuele aanvullingen geven over culturele verschillen 
die ook nog van toepassing zouden kunnen zijn op de tool. Na deze pilot kan de definitieve tool 
gerealiseerd worden. 
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5. Implementatie aanbevelingen 
Voor de implementatie van de aanbevelingen is er in dit hoofdstuk onderscheid gemaakt tussen de 
implementatie op korte termijn, middellang termijn en lange termijn. Aan ieder termijn is tevens een 
financieel overzicht gekoppeld.  
 

5.1 Korte termijn implementatie 
Op korte termijn dient de gehele tool gerealiseerd te worden. Een deel van de tool is al gerealiseerd 
en dit adviesrapport vult dat deel van de tool goed aan als tweede deel van de tool. Deze twee delen 
moeten worden samengevoegd om tot één grote tool te komen om de persoonlijke ontwikkeling van 
de deelnemende CYF-studenten te meten. Deze twee delen sluiten goed bij elkaar aan omdat, dit 
adviesrapport zich expliciet richt op essentiële vaardigheden voor CYF. Het deel van de tool dat er al 
is, gaat ook in op vaardigheden, maar dan in het algemeen over meerdere vaardigheden. Dit 
adviesrapport kan hier vervolgens een goede invulling op geven, omdat de deelnemende studenten 
dan vervolgens stil staan bij de essentiële vaardigheden voor CYF.  
 

Wat levert het op? Als de gehele tool is ontworpen, voldoet CYF aan een van de voorwaarden 
van Erasmus. Als de tool niet wordt ontwikkeld, verleent Erasmus niet 
langer budget voor het project, omdat er dan niet wordt voldaan aan de 
voorwaarden van Erasmus.  

Wat is ervoor nodig? Er is één onderliggend principe dat elke actie van CYF stuurt, namelijk: 
Students in the lead. Het is daarom aanbevolen dat een student de gehele 
tool realiseert. Dit betekent dat de betreffende student beide delen van 
de tool samenvoegt. Gedurende het samenvoegen is het van belang dat er 
drie afspraken van een dertig minuten plaatsvinden met de 
projectcoördinator van Nederland om de tool te bespreken.  

Risico’s  De tool moet worden vertaald naar het Engels, omdat het een Europees 
project is. Dit kan worden gezien als een risico omdat de Engelse taal van 
een hoog niveau moet zijn van de student.  

Kosten Tool bespreken: 30 minuten x 3 afspraken = 90 minuten / 1,5 uur.  
 
Totale kosten: 1,5 uur x €18,85 (uurloon) = €28,28 
 
Er zitten geen kosten verbonden aan de ruimte waar dit gesprek 
plaatsvindt. 

 
 

5.2 Middellang termijn implementatie 
Op middellang termijn is het aanbevolen om een pilot te organiseren met alle zes deelnemende 
Europese landen. Dit is op middellang termijn, omdat de gehele tool eerst gerealiseerd moet worden 
en vervolgens pas de pilot kan worden uitgevoerd. Per land dient één student (namens de drie 
studenten) de tool te bespreken met de student die de tool ontwerp via een (skype)afspraak. 
 

Wat levert het op? Aan de hand van deze pilot kan er worden geconcludeerd of de tool op 
een gebruiksvriendelijke wijze wordt ervaren en of de studenten optimaal 
hun persoonlijke ontwikkeling gedurende CYF kunnen beschrijven. Ook 
kunnen de studenten eventuele aanvullingen geven over culturele 
verschillen die ook nog van toepassing zouden kunnen zijn op de tool.  

Wat is ervoor nodig? De uitkomsten van de (skype)afspraken dient de student die de tool 
ontwerp te bespreken en te analyseren met de projectcoördinator van 
Nederland, dit zal ongeveer twee uren in beslag nemen.  

Tabel 1: Korte termijn implementatie.   
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Risico’s  Een risico zou kunnen zijn dat het niet mogelijk is om op korte termijn een 
(skype)afspraak te plannen. Hierdoor kan het proces langer duren.  

Kosten Uitkomsten (skype)afspraken bespreken: 
2 uren x €18,85 (uurloon) = €37,70 
 
Er zitten geen kosten verbonden aan de ruimte waar dit gesprek 
plaatsvindt.  

 
 

5.3 Lange termijn implementatie 
Op lange termijn dient de tool succesvol te worden ingezet gedurende de hele projectperiode van de 
deelnemende CYF-studenten in alle zes Europese deelnemende landen.  
 

Wat levert het op? Een van de doelstellingen van het project is het volgen van de persoonlijke 
ontwikkeling van de deelnemende studenten. Door middel van deze tool 
wordt deze doelstelling van CYF gerealiseerd. Dit is belangrijk omdat CYF 
innovatie tot stand brengt.  
 
Daarnaast richt CYF zich ook op het feit dat studenten relevante 
vaardigheden bereiken. Door de tool worden studenten zich bewuster van 
hun persoonlijke ontwikkeling, dit kan bijdragen aan het bereiken van deze 
relevante vaardigheden voor de 21e eeuw. Ook het ambitieniveau, zowel 
op persoonlijk- als onderwijsniveau, kan door de bewustwording van de 
gemaakte persoonlijke ontwikkeling effectief worden verhoogd. 
 
Zoals bij de korte termijn implementatie ook is beschreven, voldoet CYF 
aan een van de voorwaarden van Erasmus. Als de tool niet wordt 
ontwikkeld, verleent Erasmus niet langer budget voor het project, omdat 
er dan niet wordt voldaan aan de voorwaarden van Erasmus. 

Wat is ervoor nodig? Alle zes de projectcoördinatoren moeten de tool op vier verschillende 
momenten laten invullen door hun studenten. Er wordt vanuit gegaan dat 
dit in totaal voor de vier meetmomenten een uur per projectcoördinator 
in beslag gaat nemen (15 minuten per meetmoment). Hier wordt vanuit 
gegaan omdat de communicatie tegenwoordig op een snelle manier 
verloopt (Whatsapp) en de projectcoördinatoren de studenten alleen 
maar hoeven te wijzen op het feit dat zij de tool moeten invullen.  

Risico’s  Een risico kan zijn dat een student de tool niet invult en hierdoor niet 
voldoet aan de doelstellingen van het project.  

Kosten Er wordt bij de kosten vanuit gegaan dat ieder land twee groepen 
studenten heeft per jaar. Dat betekent dat iedere projectcoördinator twee 
uren per jaar met de tool bezig is. 2 uren x zes projectcoördinatoren = 12 
uren.  
 
Totale kosten:  12 uren x €18,85 (uurloon) = €226,20 

 

 
 

Tabel 2: Middellang termijn implementatie.   

Tabel 3: Lange termijn implementatie.   
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Bijlage I Interne analyse 
Stakeholders 
CYF kent verschillende stakeholders (Simon, Informatie Claim Your Future, 2018) (Bos, 2019), deze 
stakeholders zijn in onderstaande tabel weergegeven. Er is onderscheid gemaakt tussen primaire en 
secondaire stakeholders. Primaire stakeholders staan dicht bij het project, zijn direct betrokken en 
dragen bij aan het resultaat. Secundaire stakeholders staan wat verder van het project af, maar hebben 
wel een specifieke betrokkenheid en/of belang (Adviesbureau Levenskunst, 2018) (Stamsnijder, 2016, 
p. 23). 
 

 
 
Prioriteiten 
CYF richt zich op twee verschillende prioriteiten: bevordering van sociale inclusie en het bereiken van 
relevante vaardigheden en competenties (2017, p. 3). Het project heeft tot doel om het ambitieniveau 
van studenten effectief te verhogen, zowel persoonlijke als onderwijsambities. Ook het creëren van 
betere kansen door middel van een krachtige regionale impact en transnationaal leren in de Europese 
context van sociaal ondernemerschap is een doel van CYF. Transnationaal leren houdt in dat de student 
zich verplaatst in een andere culturele samenleving (Snel, Engbersen, & Leerkes, 2004). Het behalen 
van vaardigheden is met name gerelateerd aan persoonlijke doelen die studenten overtreffen doordat 
deze boven hun eigen verwachtingen uitkomen en hun ambities nastreven.  
 
De sociale inclusie wordt bevorderd doordat er binnen CYF specifieke aandacht is voor het betrekken 
van studenten met verschillende achtergronden, opleidingsniveaus, economische en sociale statussen. 
CYF richt zich met name op de bevordering van sociaal ondernemerschap, denkpatronen en 
vaardigheden, dit heeft ook te maken met het verbeteren van sociale inclusie. Sociaal 
ondernemerschap is gebaseerd op een saamhorige samenleving en lost sociale uitdagen op in lokale 
en regionale context. CYF stimuleert deze sociale ondernemersvaardigheden. Via zijn activiteiten en 
outputs bevordert het project de werkgelegenheid en participatie in de lokale en regionale 
gemeenschap (2017, p. 3).  
 
Er is beschreven dat een doel van CYF is om studenten ook transnationaal te inspireren om verandering 
en innovatie te sturen. Om dit te bevorderen worden er ieder jaar trainingsweken georganiseerd in 
een van de zes deelnemende Europese landen. De sociale conclusie wordt hierdoor ook bevorderd. Bij 

Primaire stakeholders 

Mbo en hbo-studenten – Mbo en hbo-studenten zijn de deelnemers van CYF. Het belang van de 
studenten is om een verschil te maken in de regio en hierbij een persoonlijke ontwikkeling door te 
maken door bevordering van verschillende vaardigheden.    

Organisaties en bedrijven uit de regio – Organisaties en bedrijven maken gebruik van CYF. Het belang 
van organisaties en bedrijven uit de regio is dat zij de input van de student kunnen betrekken bij de 
bedrijfsvoering.  

Overheden – Overheden maken gebruik van CYF. Het belang van de overheid is dat zij de input van 
de student kunnen betrekking in de beleidsvorming.   

Mbo en hbo-scholen in Friesland – Door CYF worden studenten betrokken in regionale vraagstukken. 
CYF draagt bij aan het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en andere vaardigheden.   

Secondaire stakeholders 

Europese Unie – De Europese Unie levert een Erasmusbeurs voor CYF. Het belang van de Europese 
Unie is dat studenten zich bewust worden en inspelen op de snel veranderde arbeidsmarkt. 

Europese Partners – Er zijn zes deelnemende Europese landen aan CYF. Het belang van hen is dat de 
studenten een positieve invloed uitoefenen op de regionale problemen en dat de studenten 
hierdoor een persoonlijke ontwikkeling doormaken.  

Tabel 1: Stakeholders Claim Your Future (Simon, Informatie Claim Your Future, 2018) (Bos, 2019). 
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de bevordering van sociale inclusie en het transnationaal leren, kunnen de culturele verschillen ook 
een rol spelen (Diversiteit in bedrijf, 2018, p. 7). 
 
Gedurende de trainingsweken wordt er door middel van presentaties en workshops stil gestaan bij de 
sociale problemen in de verschillende regio’s. In internationale groepen werd er gewerkt aan deze 
actuele thema’s (Trainingsweek Litouwen, 2019). Het project is dus transnationaal omdat de studenten 
in deze trainingsweken leren om in Europese contexten te werken en het internationale innovatieve 
denkpatroon van studenten wordt verbeterd (2017, p. 26). 
 
De tool 
Van de zes deelnemende Europese landen is Nederland verantwoordelijk om de longitudinal 
measurement tool (de tool) aan te leveren die dient als het intellectual output (2019). Er is één 
onderliggend principe dat elke actie van CYF stuurt, namelijk: Students in the lead. De tool wordt 
daarom ontwikkeld door een student. Een klein deel van de tool is al in proces, maar deze dient nog 
voor een groot gedeelte aan te moeten worden gevuld. Als de tool niet wordt ontwikkeld, verleent 
Erasmus niet langer budget voor het project, omdat er dan niet wordt voldaan aan de voorwaarden 
van Erasmus (Bos, 2019). 
 
In overleg met Szilvia Simon is ervoor gekozen dat de tool met name wordt gericht op de soft skills die 
de student ontwikkelt gedurende dit project (Simon, 2019). Eén van deze soft skills is persoonlijk 
leiderschap, omdat gedurende het project geldt dat de ‘Students in the lead’ zijn. Dit is ook de reden 
dat persoonlijk leiderschap is toegelicht in het theoretisch kader in de paragraaf ‘Persoonlijke 
ontwikkeling’. Daarnaast is de (veranderende) blik op de regio van de student ook een onderdeel van 
de tool.  
 
De tool richt zich op de gehele projectperiode van CYF. In het projectplan staat beschreven dat de 
gehele projectperiode ander halfjaar bedraagt. In het eerste jaar is de student actief met zijn of haar 
aspiratie binnen de regio. In het laatste half jaar richt de student zich op het delen van kennis en 
inspiratie met de nieuwe groep CYF-studenten (2017, p. 29). Het is dus een hulpmiddel dat breed kan 
worden gebruikt, tijdens en na de CYF-projectperiode (2017, p. 43). 
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Bijlage II Externe analyse 
Claim Your Future sluit aan bij verschillende externe trends en ontwikkelen in Europa. Ten eerste 
verandert de arbeidsmarkt in Europa sneller dan ooit (European Commission, 2017), dit heeft onder 
andere te maken met digitalisering, robotisering en het steeds flexibeler werken. Er is voorspeld dat 
er in de toekomst nog meer banen gaan verdwijnen en dat er nieuwe banen ontstaan door de 
veranderde arbeidsmarkt. Dit leidt er ook toe dat er nieuwe vaardigheden en kennis van studenten 
wordt verwacht die de arbeidsmarkt gaan betreden (Walma-van der Molen & Kirschner, 2017). 21st 
century skills (soft skills) worden daarom steeds belangrijker (Voogt & Pareja Roblin, 2010). 
 
Vaardigheden zoals kritisch denken, initiatief nemen, problemen oplossen en samenwerken kunnen 
studenten voorbereiden op de onvoorspelbare arbeidsmarkt van tegenwoordig. Ondernemerschap 
speelt hierin een grote rol. De EU moet ondernemersvaardigheden bevorderen door middel van 
nieuwe en creatieve manieren van lesgeven. Alle studenten zouden moeten profiteren van ten minste 
één praktische ondernemerservaring (European Commission, 2012, pp. 3-4).   
 
CYF ontwikkelt innovatieve hulpmiddelen en acties voor bovengenoemde context. Alle zes 
deelnemende landen hebben ieder hun eigen achtergrond en ervaringen in de regio om deel te nemen 
het project (2017, pp. 4-25). De studenten worden zich gedurende CYF bewust van het feit dat er een 
voortdurende investering nodig is in vaardigheden en ambities voor de rest van hun leven (2017, p. 
26). Het behalen van vaardigheden is met name gerelateerd aan persoonlijke doelen die studenten 
overtreffen doordat deze boven hun eigen verwachtingen uitkomen en hun ambities nastreven.  
 
Een andere ontwikkeling in Europa is de migratietoename. Europa is een aantrekkelijke bestemming 
voor allerlei soorten migranten (Europa NU, z.d.). Uit onderzoek is gebleken dat het aantal migranten 
met een westerse en niet-westerse achtergrond nog steeds toeneemt (CBS, 2019). Door deze 
globalisering zijn transnationale samenlevingen ontstaan. Het doel van CYF is om studenten regionaal 
en transnationaal te inspireren om verandering en innovatie te sturen. Studenten van CYF verplaatsen 
zich in de culturele samenleving van andere culturen. Daarnaast is het bevorderen van sociale inclusie 
een prioriteit van CYF (2017, p. 3). Binnen CYF is er specifieke aandacht voor het betrekken van 
studenten met verschillende achtergronden, opleidingsniveaus, economische en sociale statussen. Bij 
de bevordering van sociale inclusie en het transnationaal leren, kunnen de culturele verschillen ook 
een rol spelen (Diversiteit in bedrijf, 2018, p. 7). 
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Bijlage III Bateson en Dilts 
Als er wordt gereflecteerd in het kader van persoonlijke ontwikkeling kan de student inzicht krijgen in 
zijn of haar eigenschappen, kwaliteiten en vaardigheden. Een hulpmiddel bij reflecteren is het ui-model 
van Bateson en Dilts:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het ui-model van Bateson en Dilts wordt ook wel ‘Logische niveaus in denken en van verandering’ 
genoemd. Bateson introduceerde een aantal niveaus waarop personen functioneren (Bateson, 1972). 
Drie van deze niveaus worden hieronder nader toegelicht (Hopster, 2009) (Goossens, 2018, p. 184). 
 

Gedrag – Zichtbare acties en reacties die de student in zijn of haar omgeving vertoond 

Wat doe ik of wat zou ik moeten doen in deze situatie? 

Welke mogelijkheden heb ik? 

Hoe is mijn houding? 

Bekwaamheden – Inzichten, capaciteiten, vaardigheden en denkstrategieën van de student 

Welke kennis en vaardigheden heb ik om in deze situatie te handelen? 

Heb ik inzicht in de juiste aanpak? 

Overtuigingen – De generalisaties, verwachtingen, normen en waarden van de student 

Welke waarden bepalen mijn keuzes? 

Wat vind ik belangrijk en waarom doe ik dat? 

 
 
 
Deze drie niveaus hebben veel betrekking op dit onderzoek, dit is ook de reden dat er voor dit model 
is gekozen. De niveaus ‘gedrag en bekwaamheden’ passen bij de persoonlijke ontwikkeling die de 
student doormaakt. Het niveau ‘overtuigingen’ sluit goed aan bij de culturele verschillen, omdat deze 
over waarden en normen gaat. Dit model wordt gebruikt als hulpmiddel voor reflecteren, het doel van 
dit onderzoek is dat studenten ook gaan reflecteren op hun persoonlijke ontwikkeling door middel van 
de tool.  
 
 
 
 
  

Figuur 1: Het ui-model van Bateson en 

Dilts (Goossens, 2018, p. 183). 

Tabel 1: Overzicht relevante niveaus van Bateson en Dilts voor dit onderzoek. 
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Bijlage IV Relevante vaardigheden afkomstig uit het theoretisch kader 
In het theoretisch zijn verschillende vaardigheden beschreven van verschillende onderzoekers 
(Oetelaar; Marzano & Heflebower; Voogt & Pareja Roblin). Meerdere vaardigheden vertonen overlap 
en zijn relevant voor dit onderzoek: 
 
Soft skills 

• Samenwerking en begrijpen van en interactie met anderen – Deze vaardigheden komen in 
ieder model terug en vertonen veel samenhang. Gedurende CYF werken studenten veel samen 
en hebben zij een gedeelde verantwoordelijkheid. Hierdoor leert de student hoe iets op een 
ander overkomt en waar hij of zij op een bepaalde manier reageert.  

• Kennisconstructie, analyseren en gebruik maken van informatie en kritisch denken – Deze drie 
vaardigheden komen in ieder model terug en vertonen veel samenhang. Studenten moeten 
gedurende CYF nieuwe inzichten en informatie combineren met wat zij al weten, dit gebeurt 
vaak op een kritische manier van denken.  

• Probleemoplossend denken en aanpakken van complexe problemen en zaken – Deze 
vaardigheden komen in ieder model terug en vertonen veel samenhang. De leeractiviteiten 
van CYF richten zich op het zoeken van oplossing voor een probleem (aspiratie).  

• Jezelf kennen en beheersen – Deze vaardigheid komt terug in één model, maar is belangrijk 
voor de persoonlijke ontwikkeling van de student gedurende CYF. Bij CYF geldt ‘Students in the 
lead’, hierbij is het belangrijk dat de studenten zichzelf kennen en kunnen beheersen.  

• Cultureel bewustzijn – Deze vaardigheid komt terug in één model. Deze vaardigheid heeft een 
sterke koppeling met het doel van CYF. Het doel van CYF is onder andere om studenten 
regionaal en transnationaal te inspireren. Doordat er regionaal en transnationaal wordt 
gewerkt binnen CYF, ontwikkelen de studenten en cultureel bewustzijn.  

 
Persoonlijk leiderschap 

• Zelf-oordelend vermogen en sociale vaardigheid zijn vaardigheden die persoonlijk leiderschap 
bevorderen. Deze vaardigheden sluiten goed aan bij dit onderzoek en CYF. Zelf-oordelend 
vermogen omdat de tool een self-assessment is. Sociale vaardigheid wordt bevorderd door 
het regionaal en transnationaal werken van de studenten binnen CYF.  

• Bewustwording over doelen in het leven. Deze vaardigheid sluit goed aan bij CYF, omdat de 
studenten die deelnemen aan dit project, ieder hun eigen ambities, dromen en ideeën hebben 
over hun eigen toekomst en willen zich hiervoor inzetten. 

• Inzicht in eigen eigenschappen, kwaliteiten en vaardigheden. Voor de studenten die 
deelnemen aan CYF is het belangrijk dat zij inzicht hebben in bovengenoemde aspecten, zodat 
zij optimaal aan hun aspiratie kunnen werken.  

 
Reflecteren 

• Reflecteren wordt in dit onderzoek gezien als een vaardigheid. Reflecteren is een belangrijk 
begrip binnen dit onderzoek, omdat de studenten moeten reflecteren op hun gemaakte 
ontwikkeling (self assessment). Reflecteren is een middel om te leren handelen in toekomstige 
situaties. Studenten die deelnemen aan CYF zetten zich allen in voor hun toekomst.  
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Bijlage V Praktijkvoorbeeld Professionele houding 
Meetmoment 1: Aan het begin van de projectperiode. 
Meetmoment 2: Halverwege de projectperiode. 
Meetmoment 3: Aan het eind van de projectperiode. 
Meetmoment 4: Een half jaar na de projectperiode. 
 
 
 
 

 
 
Measuring moment 1 
 
What are your expectations of CYF? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
What are your personal learning goals for CYF? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Are you aware of your own skills and qualities? How can you use your skills and qualities during CYF? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Measuring moment 2 
 
Were your expectations of CYF correct? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Do you work on your learning goals? Can you describe your progress? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Professional attitude 
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Have new learning goals been added? If yes, which one? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Do you optimally use your skills and qualities during CYF? How could this be even more? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Do you feel confident when you are giving workshops and presentations? Can you explain.  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Measuring moment 3 
 
Do you have achieved your learning goals? In what way? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Can you draw the progress of achieving the learning goals? 
 
 
 
 
 
   ↑ 
Level 
 
 
 
 
 
 
  
  Time → 

 
 
Can you explain the heights and lows of achieving the learning goals? How did you work on it? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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In what why your confident changed by giving workshops and presentations during CYF? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Can you draw the progress of feeling more confident by giving workshops and presentations? 

 
Can you explain the heights and lows of feeling more confident? How did you work on it? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Measuring moment 4 
 
Do you still apply what you have learned from CYF? Can you explain.  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
What is the most important thing you have learned from CYF? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Would you recommend CYF to others?  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
   ↑ 
Level 
 
 
 
 
 
 
  
  Time → 
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Bijlage VI Praktijkvoorbeeld Samenwerken 
Meetmoment 1: Aan het begin van de projectperiode. 
Meetmoment 2: Halverwege de projectperiode. 
Meetmoment 3: Aan het eind van de projectperiode. 
Meetmoment 4: Een half jaar na de projectperiode. 
 
 
 
 
 
 

Measuring moment 1 
 
In what way do you think teamwork is important during CYF? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
When is a teamwork good? What could be your contribution? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Measuring moment 2 
 
How do you think the teamwork goes? Can you explain.  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Do you think the teamwork can be better? How can you ensure that? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
The project coordinator did a studentarena with you. Can you reflect on the following things: 

• Giving and receiving of feedback 

• Communication between the group 

• Your effort in the group 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Teamwork 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Measuring moment 3 
 
What have you learned from the teamwork? Can you explain. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
What do you think is important for good teamwork? Did this happen during CYF? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Cultural awareness 
 
Have you become more cultural aware during CYF? Can you explain. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
If yes, what contributed to that? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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How did you experience the international training week? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
What did you learn during the international training week? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
How did you like working with other countries/cultures?  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
What did you learn from working with other countries/cultures? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
What was the most impressive thing you have learnt during the international training week? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Measuring moment 4 
 
What is the most important thing you have learned from CYF about teamwork? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Bijlage VII Praktijkvoorbeeld Kritisch denken 
Meetmoment 1: Aan het begin van de projectperiode. 
Meetmoment 2: Halverwege de projectperiode. 
Meetmoment 3: Aan het eind van de projectperiode. 
Meetmoment 4: Een half jaar na de projectperiode. 
 
 
 
 
 

 
Measuring moment 1 
 
In what way do you think critical thinking is important during CYF? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Measuring moment 2 
 
Are you aware of your critical thinking by perform for example your aspiration or prepare a 
workshop? Can you explain. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
What steps do you take when you are preparing a workshop or presentation?  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Do you think these steps are good or do you want to it in a different way? Can you explain. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Suppose that things go completely wrong during a workshop. Someone forgets for example what to 
do. How would you approach this? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Critical thinking 
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What is your approach for your aspiration? Do you think this is a good approach? Do you want to 
change something? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Measuring moment 3 
 
Can you draw the progress of your development for the skill critical thinking? 

 
Can you explain the heights and lows of your progress?  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
At which moments was critical thinking very important? Why at that moment? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Measuring moment 4 
 
Have you started looking more critical at some things because of CYF? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
What is the most important thing you have learned from CYF about critical thinking? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
   ↑ 
Level 
 
 
 
 
 
 
  
  Time → 
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Bijlage VIII Reflectieverslag onderzoek 
Veranderingen ten aanzien van het Plan van aanpak 
De eerste deelvraag van het Plan van aanpak luidde: Wat houdt CYF in? Deze deelvraag is weggehaald 
en het antwoord op deze deelvraag is in het onderzoeksrapport verwerkt in de interne analyse. Deze 
deelvraag is vervangen voor de deelvraag: Welke soft skills zijn van belang bij het weergeven van de 
persoonlijke ontwikkeling van de student? Uit de feedback van het Plan van aanpak was gebleken dat 
er te weinig aandacht werd besteed aan de soft skills, hier was ik het zeker mee eens. Omdat het in dit 
onderzoek draait om de soft skills die gemeten moeten worden voor de persoonlijke ontwikkeling van 
de studenten. Dit is ook de reden dat ervoor is gekozen om deze nieuwe deelvraag toe te voegen.  
 
Vooral bij de interviews zijn er zaken anders gelopen dan vooraf werd verwacht/gehoopt. Ten eerste 
zouden er drie of vier deelnemende studenten van ieder land geïnterviewd worden. Maar het 
verkrijgen van de mailadressen verliep stroef. Van enkele landen had ik wel mailadressen, maar ik 
wilde graag van ieder land om zo een compleet beeld te krijgen. Omdat ik niet van ieder land 
mailadressen had gekregen, is ervoor gekozen om alleen Nederlandse studenten (7) te interviewen. 
Deze analyseresultaten van interviews zijn vervolgens besproken met vier alumnistudenten, zodat de 
resultaten op een nog hogere betrouwbaarheid berusten.  
 
Ten tweede de interviews met de projectcoördinatoren over de culturele verschillen. Er werd 
gestreefd naar het interviewen van alle projectcoördinatoren, maar helaas zijn de 
projectcoördinatoren van Portugal en Groot-Brittannië niet geïnterviewd. Dit komt omdat respons van 
hen is uitgebleven, ook na het versturen van herinneringen. Van deze twee landen is dus geen input 
verkregen over de culturele verschillen in de praktijk.  
 
In het plan van aanpak stond beschreven dat de interviews met de projectcoördinatoren via Skype 
zouden plaatsvinden. Alleen het interview met Spanje is via Skype gegaan, Litouwen gaf de voorkeur 
om de vragen te beantwoorden via de mail. De projectcoördinator van Duitsland was een tijd afwezig, 
daarom is ervoor gekozen om een Duitse student (tevens alumnistudent van CYF) te interviewen over 
de culturele verschillen. Dit interview heeft face to facto plaatsgevonden.  
 
Als derde de interviews met de lectoren. In het plan van aanpak was beschreven dat alle interviews 
letterlijk getranscribeerd zouden worden. Dit is bij de deelnemende studenten en de project-
coördinatoren wel gebeurd, maar bij de interviews met de lectoren niet. De reden daarvoor is dat er 
bij de interviews met de lectoren erg van de vragenlijst is afgeweken. Dit kwam doordat ik steeds 
verder kwam in het proces van onderzoek. Achteraf gezien hadden eerst alle interviews met de 
deelnemende studenten moeten plaatsvinden en vervolgens pas de interviews met de lectoren. Dit is 
nu door elkaar gegaan. Na de interviews met de deelnemende studenten wist ik op welke essentiële 
soft skills ik mij moest richten. Deze essentiële skills heb ik meegenomen in de laatste drie interviews 
met lectoren. Bij de eerste twee interviews met de lectoren, was ik mij nog niet bewust van deze soft 
skills en is er daarom ook niet naar gevraagd.  
 
Tot slot de interviews met de externe partijen. In het plan van aanpak was beschreven dat er twee 
externe zouden worden geïnterviewd. Maar na telefonisch contact te hebben gehad, bleek dat ik pas 
na de zomer een afspraak kon inplannen. Ik was van plan deze interviews pas na de interviews met de 
lectoren te laten plaatsvinden, omdat ik van mening was dat ik dan gerichtere vragen kon stellen met 
de input van de lectoren. Maar na de interviews met de lectoren, was ik al erg tevreden met de 
analyseresultaten waaruit ik goede conclusies kon schrijven. Dit was de reden dat ik geen contact meer 
heb opgenomen met andere externe partijen.  
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Model van Bateson en Dilts 
Gedurende dit onderzoek heb ik gebruik gemaakt van het ui-model van Bateson en Dilts. De gedrag en 
bekwaamheden sloten goed aan bij de persoonlijke ontwikkeling van de studenten en de 
overtuigingen bij de culturele verschillen. Tevens is dit model bedoeld voor reflecteren, de tool dient 
ook voor reflecteren. Dit model heeft mij in het begin heel erg geholpen om structuur te krijgen in dit 
onderzoek. Persoonlijk vind ik dat het model aan het einde van het onderzoek niet veel meer naar 
voren is gekomen. Dit komt doordat ik het lastig vond om het model toe te passen. Maar ik ben van 
mening dat ik het model onbewust wel steeds heb toegepast, omdat de koppeling met gedrag en 
bekwaamheden altijd terugkwam met de overtuigingen. Door dit onderzoek ben ik mij er bewuster 
van geworden dat het toepassen van een model erg help bij de structurering en de helderheid van het 
onderzoek.  
 
Validiteit en betrouwbaarheid 
Wat betreft de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek ben ik hier grotendeels tevreden over. 
Over het theoretisch kader ben ik geheel tevreden, omdat ik gebruik heb gemaakt van veel 
verschillende bronnen. Wat betreft het praktijkonderzoek ben ik niet tevreden over de validiteit van 
de culturele verschillen. Dit heeft te maken met het feit dat respons van Portugal en Groot-Brittannië 
is uitgebleven. Er zouden nog meer culturele invloeden kunnen zijn op de vormgeving van de tool en 
de wijze waarop de student zijn of haar persoonlijke ontwikkeling beschrijft. Maar deze informatie van 
Portugal en Groot-Brittannië ontbreekt. Toch is er geprobeerd om aan de hand van het theoretisch 
kader enkele culturele invloeden van Portugal en Groot-Brittannië te bepalen.  
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Bijlage IX Reflectieverslag competenties 
Dit reflectieverslag is geschreven aan de hand van de beschreven competenties in het 
afstudeervoorstel.  
 
Competentie A: Werken vanuit een professionele beroepshouding en vanuit persoonlijk leiderschap - 
Voor dit afstudeeronderzoek heb ik gewerkt met personen uit verschillende werkvelden. Ik ben van 
mening dat dit mijn professionele beroepshouding heeft bevorderd. Ik moest mij bijvoorbeeld bij ieder 
werkveld aanpassen aan de doelgroep en vanuit hier een professionele beroepshouding hebben. Het 
tussentijds feedback vragen was voor mij van groot belang, omdat het advies over de tool afgestemd 
moet zijn op de betreffende doelgroep (deelnemende studenten). Het vragen van feedback heb ik 
altijd op een professionele manier uitgevoerd. Zo heb ik bijvoorbeeld een keer een workshop 
georganiseerd met deelnemende studenten, dit vroeg ook om leiderschap.  Mijn persoonlijk 
leiderschap heb ik gedurende mijn afstudeerperiode ook bevorderd. Ik merk dat ik steviger in mijn 
schoenen sta en het niet erg vind om de leiding te nemen over een groep. Ik ben persoonlijk erg blij 
met deze ontwikkeling, omdat ik dit mee kan nemen naar mijn vervolgstudie (PABO verkort).  
 
Competentie C: Initiëren, faciliteren en implementeren van veranderingsprocessen in organisaties en 
andere samenwerkingsverbanden - Een klein gedeelte van de tool is al ontwikkeld. Mijn advies leidt 
tot het grootste gedeelte van de tool. Dit leidt dus tot het implementeren van een veranderingsproces 
binnen CYF. Deze tool dient voor alle samenwerkingsverbanden van CYF, namelijk alle zes 
deelnemende Europese landen. Een obstakel hierin zijn de culturele verschillen binnen deze zes 
Europese landen. Gedurende dit afstudeeronderzoek is er onderzoek gedaan naar welke culturele 
verschillen van invloed kunnen zijn op de vormgeving van de tool of de wijze waarop de studenten de 
tool zullen invullen. De verschillen die van invloed kunnen zijn, zijn beschreven. Er is gedurende het 
onderzoek dus goed rekening gehouden met de samenwerkingsverbanden. Persoonlijk heb ik op dit 
gebied heel veel geleerd. Kortom, ik heb een advies ontwikkelt om veranderingen in de organisatie te 
realiseren en heb deze op hoofdlijnen uitgezet. Tevens heb ik ook geanticipeerd op trens en mogelijke 
obstakels, de culturele verschillen.  
 
Competentie D: Ontwikkelen van individuen, teams en organisaties – Gedurende het onderzoek heb ik 
geanticipeerd op trens en ontwikkelingen op het gebied van de 21st century skills. Het is namelijk 
aanbevolen dat de tool ook wordt gericht op de vaardigheid ‘Samenwerken’. Op deze wijze heb ik 
gestuurd naar een goede manier van samenwerken; geven en ontvangen van feedback; communicatie 
tussen de studenten en de inzet van de studenten. Ik ben van mening dat dit de ontwikkeling van de 
studenten bevorderd, zowel op individueel- en teamniveau. Om tot deze resultaten te komen, heb ik 
veel verschillende gesprekstechnieken toegepast, omdat ik met veel verschillende werkvelden 
interviews heb gevoerd. Bij ieder werkveld hoorde een andere professionele aanpak. Door deze 
gesprekken te voeren als een beginnend professional, ben ik van mening dat dit heeft bijgedragen aan 
het gewenste eindresultaat.   
 
Competentie G: Verwerven en toepassen van inzichten en instrumenten van het HR-vakgebied - Het 
advies voor de invulling van de tool is tot stand gekomen door het toepassen van verschillende 
analyses. Hierdoor lever is een optimale bijdrage aan het organisatiebeleid, namelijk het realiseren van 
de longitudinal measurement tool. Het realiseren van deze tool is gecombineerd met verschillende 
externe ontwikkelingen met betrekking tot het toekomstbeeld van Europa. Daarnaast heb ik ook 
concrete voorstellen gedaan voor CYF, namelijk over op welke wijze de tool moet worden 
vormgegeven. Daarbij heb ik twee verschillende consequenties toegelicht: de culturele verschillen en 
de financiële kosten. Kortom, gedurende mijn onderzoek heb ik veel verschillende inzichten en 
instrumenten moeten toepassen. Ik ben van mening dat ik hier het afgelopen half jaar sterk in ben 
gegroeid.  
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Bijlage X Evaluatieformulier stagebegeleider 
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Bijlage XI Evaluatieformulier student 
 

 
 

Naam student: Marita de Vries  
 
Opdrachtgever/organisatie: MentorProgramma Friesland 
 
Mogelijke antwoorden:  
1=zeer mee oneens, 2=mee oneens, 3=neutraal, 4=mee eens, 5=zeer mee eens 
 

A Voorbereiding op het afstuderen: 1 2 3 4 5 

1 er werd duidelijke informatie verschaft (o.a. handleiding).     X 

2 er werd tijdig informatie verschaft.     X 

3 ik kreeg voldoende steun bij het vinden van een afstudeerplaats.    X  

4 er werd voldoende aandacht geschonken aan de komende afstudeerperiode.    X  

5 ik had voldoende invloed op de formulering van de opdracht.   X   

 

B De afstudeeropdracht: 1 2 3 4 5 

1 stimuleerde mij met anderen samen te werken.     X 

2 stimuleerde mij zelfstandig te werken.     X 

3 stimuleerde mijn betrokkenheid bij de opdracht.     X 

4 gaf mij inzicht in de toekomstige beroepspraktijk.   X   

 

C Tijdens het afstuderen: 1 2 3 4 5 

1 kreeg ik voldoende steun en terugkoppeling van de docent.     X 

2 kreeg ik voldoende steun en terugkoppeling van de opdrachtgever.    X  

3 werd ik in staat gesteld werkvormen te hanteren (opdracht, trainingen, 
vergaderingen, enz.) die mij voorbereiden op de beroepspraktijk. 

    X 

4 was het mogelijk kennis, inzicht en vaardigheden met elkaar te verbinden.    X  

5 kon ik over voldoende faciliteiten (computer, werkruimte, enz.) beschikken.     X 

6 De terugkomdagen / ateliers vond ik wel/ niet nuttig omdat: Ik vond dit wel nuttig, omdat ik het sparren samen 
met medestudenten erg waardevol vind. Je kon ervaringen delen en elkaar helpen/ondersteunen.  

 

 

D De afstudeeropdracht: 1 2 3 4 5 

1 sluit aan bij mijn voorkennis.     X 

2 sluit aan bij eerdere semesters / modulen.    X  

3 sluit aan bij mijn interesses.     X 

4 wordt met duidelijke criteria beoordeeld.     X 

5 kent een studiebelasting die overeenkomt met het aantal EC’s.     X 

 
Welke zaken hebben een positief, dan wel negatief effect gehad op de afstudeeropdracht? 
Aankruisen wat van toepassing is:  

E  + - Toelichting 

1 de docent. X  Ik vond dat Marjan Visser erg betrokken was bij 
mijn afstudeerproces, dat vond ik erg fijn. Als ik 
belang had bij een afspraak, was dit ook altijd op 
korte termijn mogelijk.  

2 medestudenten. X  Ik ben erg dankbaar voor de klas waar ik de 
gehele studie mee heb gevolgd. Altijd hebben 
wij veel aan elkaar gehad, ook tijdens de 
afstudeerperiode.  

3 de faciliteiten (computers, ruimte). X  Niet zo zeer van toepassing, omdat ik altijd werk 
op mijn eigen laptop. Maar de mogelijkheid was 
er zeker.  

4 de inhoud van de opdracht. X  Het was een breed onderwerp, waarin 
verschillende aspecten aan bod kwamen. 
Doordat er verschillende aspecten aan bod 
kwamen, was het zeer interessant en 
afwisselend.  

5 de opzet van het afstuderen. X  Prima. Een positief aspect vind ik de vrijheid die 
wij hebben gekregen, met betrekking tot de 
deadlines. Ik ben van mening dat dit de druk bij 
de studenten wat weghaalt en dat ieder wel zijn 
best doet om deze streefdeadlines te halen.  
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6 ikzelf. X  Gedurende mijn studie ben ik altijd erg 
gemotiveerd geweest. Toch heb ik soms wel wat 
last van mijn perfectionisme, wat ik ook heb 
gemerkt gedurende mijn afstudeerperiode. Dit 
leidde soms tot stress, wat achteraf niet nodig 
was.  

7 het tijdstip in de opleiding. X  Prima.  

 
Eventuele opmerkingen of suggesties: 

De inhoud van het atelier kwam niet altijd overeen met de ‘normale’ planning. Zo kwam bijvoorbeeld de methodologie 
pas aan bod na de officiële deadline van het plan van aanpak en kwam het analyseren en concluderen juist in een 
vroeg stadium aan bod. Misschien is dit qua planning ook wel niet anders mogelijk, maar dat was een punt dat mij 
was opgevallen en dit merkte ik ook bij andere studenten.  
 
 
 
 
 
 
 

 


