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VOORWOORD 

 
In dit verslag is een onderzoek, naar aanleiding van de vraag vanuit de organisatie 
MentorProgramma Friesland, uitgewerkt. De aanwezige onderdelen zijn onder andere;  
 

 Introductie stagebedrijf & 

 Operationalisering onderzoek 

 Analyses  

 Conclusie  
 

Dit verslag is met dank aan Derek Kuipers (docent en promovendus aan de NHL), Paula Bijvoets 
(coördinator MentorProgramma Friesland), Sietse Harkema (stage begeleidende docent) en de 
studenten van het X-Honours programma  geschreven. Zij hebben gezorgd voor de nodige input en 
ideeën. 
 
 

Door; Elise van der Linde 
 
 
Elise van der Linde 
NHL te Leeuwarden 
20-12-2015 
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ONDERZOEKSVERSLAG 
 

1 INLEIDING 
 

AANLEIDING & DOEL/ FUNCTIE ONDERZOEKSOPDRACHT 
 

1.1.1 AANLEIDING  

 

Mijn stage vervul ik de komende twintig weken bij het MentorProgramma Friesland. In opdracht van 
MentorProgramma Friesland voer ik een onderzoek uit. De uitgang van dit onderzoek is het oplossen 
van een ‘probleem’ binnen MentorProgramma Friesland.  Uit gesprekken met de coördinatoren van 
het MentorProgramma Friesland bleek de naamsbekendheid van het programma nog niet optimaal 
te zijn. Mijn onderzoek zal ik dan ook met oog op dit onderwerp gaan vervullen.  
 

1.1.2 DOEL/ FUNCTIE ONDERZOEKSOPDRACHT 

 

Het doel van het onderzoek is het vinden van een geschikte oplossing op een vraagstuk (probleem) 
binnen MentorProgramma Friesland aan de hand van de methodiek Design Thinking. Het vraagstuk; 
naamsbekendheid, heeft hier de leidende factor.  
 
Om te bevestigen of naamsbekendheid wel degelijk het desbetreffende vraagstuk is, wordt 
bestaande informatie vergaard en geanalyseerd.    
 
De bestaande informatie is vergaard aan de hand van gesprekken met coördinatoren van 
MentorProgramma Friesland en gesprekken met medestudenten van de NHL. Hieruit bleek de 
naamsbekendheid onder scholen een probleem te zijn. Het onderzoeken van de naamsbekendheid 
onder alle MBO en HBO partnerscholen van MentorProgramma Friesland is te omslachtig, waarop 
gezocht werd naar een geschikte afgebakende doelgroep (zie 3.2.1 Selecteren 
waarnemingseenheden).  
 
De doelgroep betreft studenten binnen het X-Honours programma op de NHL. Aan de hand van de 
kennis van de coördinatoren van het MentorProgramma Friesland, ontstond de volgende conclusie; 
wanneer een programma binnen de scholen meer naamsbekendheid wil krijgen, dit nu vooral op 
twee manieren gebeurd. Het programma wordt of is onderdeel van de school/ opleiding, of het 
programma krijgt bekendheid door de studenten zelf (door studenten voor studenten). Omdat 
MentorProgramma Friesland al onder X-Honours studenten bekend wordt gemaakt (weliswaar door 
de aanwezige leraren) en het in zekere zin ook al onderdeel uit maakt van het X-Honours programma 
volgde, opzoek naar antwoorden, een gesprek met Oege Reitsma (coördinator van het X-Honours 
programma). Dhr. Reitsma wist te vertellen dat men X-Honours studenten, aan het begin van het 
tweede jaar, bekend maakt met het MentorProgramma Friesland en hierna nog één of twee keer een 
informatie bijeenkomst organiseert omtrent MentorProgramma Friesland. Echter, deze methodes 
staan nog niet vast en vormen geen constante factor. 
 
Dit houd in dat het één enkele keer in het tweede jaar bij de X-Honours studenten wordt genoemd 
en daarna niet weer. Uit al deze informatie (existing knowledge) werd gaande weg een hoofdvraag 
(goal) geformuleerd (zie pagina 11, 1.3.1 Hoofdvraag)
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BESCHRIJVING CONTEXT OPDRACHT & OPDRACHTGEVER 

 

1.2.1 BEDRIJFSBESCHRIJVING 

 

MentorProgramma Friesland is een overkoepelende non-profit organisatie, ontstaan vanuit de 
samenwerking van 4 verschillende MBO en HBO scholen met als core business mentoring. Later 
hebben zich hier verschillende projecten bij aan gesloten die nu onder deze overkoepelende 
organisatie vallen. Projecten die onder MentorProgramma Friesland vallen zijn o.a. 
MentorProgramma, Present Promotions, Stichting VerbindMij en het strategische 
partnerschapproject SESAME. MentorProgramma (waarbij de core business mentoring centraal 
staat) en Present Promotions (ontstaan als promotieteam voor allochtone jongeren, nu leerbedrijf 

voor MBO & HBO studenten, worden gefinancierd vanuit de scholen. Andere projecten worden 
gefinancierd vanuit verschillende subsidies. Het coördinatiepunt van MentorProgramma Friesland 
bevind zich in de Kanselarij te Leeuwarden, sinds januari 2015. 10 mensen zijn werkzaam voor 
MentorProgramma Friesland, waarvan twee collega’s verantwoordelijk zijn voor de core business van 
het programma, namelijk mentoring. Het programma is tevens de enige in zijn soort in Friesland en 
ondervindt dus geen directe concurrente.  
 

1.2.2 7S MODEL MCKINSEY 

 

MentorProgramma Friesland wordt hier intern geanalyseerd aan de hand van het 7S Model van 
McKinsey. Zie figuur 1.1. (Muilwijk, 7S model/ Intemarketing, 2009-2015) 
 
  

figuur 1.1 
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 STRUCTUUR 
 

Zoals bij 1.2.1 Bedrijfsbeschrijving al aangegeven word, is de organisatie MentorProgramma Friesland 
bestaande uit 10 medewerkers. Één hiervan is hoofd van de organisatie. Twee medewerkers 
vervullen de cor-business; mentoring en koppelen studenten aan mentoren uit het bedrijfsleven of 
studentmentoren aan andere studenten. De andere zeven medewerkers zijn werkzaam onder 
verschillende projecten van MentorProgramma Friesland of programma’s welke deel uit maken van 
MentorProgramma Friesland. 
 
Intern heerst een informele sfeer, maar extern straalt MentorProgramma Friesland een formele sfeer 
uit. Zo wordt er rekening gehouden met het taalgebruik en de klederdracht. 
 
 

 STRATEGIE 
MentorProgramma Friesland wil jongeren de tools toereiken om de (school) loopbaan zo succesvol 
mogelijk te laten verlopen. De strategie van MentorProgramma Friesland is; studenten koppelen aan 
rolmodellen uit het bedrijfsleven of studenten aan studenten koppelen. Dit ter bevordering van de 
(school) loopbaan.  
 
Men doet dit aan de hand van vrijwillige mentoren uit het bedrijfsleven en financiële middelen 
toegereikt vanuit subsidies en scholen. Ook zijn studenten hierbij van ongekend belang. Zij zijn 
tenslotte niet alleen de doelgroep, maar zij zijn binnen het verbeteren van de organisatie en het 
onderling begeleiden van studenten (als studentmentor) een essentieel  onderdeel. 
 

 SYSTEMEN 
 

Elke maandag is er overleg tussen leidinggevende en coördinatoren van MentorProgramma 
Friesland. Hierbij worden agenda punten besproken en ‘taken’ verdeeld. Indien nodig, is er ook 
overleg ingepland met werknemers welke werkzaam zijn onder projecten/ programma’s welke deel 
uit maken van MentorProgramma Friesland. 
 
Het programma is een sociaal programma en is dus erg persoonlijk ingesteld. Zowel het contact 
intern als extern verloopt erg persoonlijk. Denk hierbij het behouden van contact met 
belanghebbenden (de doelgroep; mentoren en studenten) en waar nodig zal een persoonlijke 
afspraak ingepland worden.  
 

 STIJL 
 

Zoals bij Systemen al wordt vermeld, is de communicatie intern erg persoonlijk en zoals bij Structuur 
al wordt vermeld, is de communicatie intern informeel. Deze informele, persoonlijke sfeer –ook 
vanuit de leidinggevende- zorgt voor een prettige werkomgeving, waarbij onderlinge conflicten 
nauwelijks ontstaan en drukte op de werkvloer te samen wordt verminderd.  
 

 VAARDIGHEDEN (SKILLS) 
 

Alle medewerkers van MentorProgramma Friesland beschikken over goede, ontwikkelde 
communicatieve vaardigheden. Op deze manier wordt de persoonlijke sfeer, zowel intern als extern, 
bewaakt en behouden. Ook zijn zij allen ondernemend en oplossend gericht denkend, waardoor 
nieuwe uitdagen noch ‘problemen’ niet ontweken worden.  
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 PERSONEEL (STAFF)  
 

De organisatie is opgebouwd uit de extrinsieke motivatie van medewerkers en belanghebbende om 
de medemens te helpen groeien en ontwikkelen. Het behoud van het personeel wordt dan ook 
voornamelijk op deze extrinsieke motivatie gegooid. Een must van het personeel is dan ook dat zij 
over deze extrinsieke motivatie beschikken. Ook moeten zij sociaal niet gesloten zijn en 
communicatief vaardig zijn, om sociale aspect intern en extern te waarborgen. 
 

 GEDEELDE WAARDEN (SHARED VALUES) 
 

Zoals bij personeel  al aangegeven is, is de extrinsieke, gedeelde motivatie van de medewerkers van 
essentieel belang ten opzichte van de leefbaarheid van de organisatie. De medewerkers die op het 
moment werkzaam zijn bij MentorProgramma Friesland, delen gelijke waarden en normen omtrent 
de omgang met mensen en de motivatie om anderen te helpen groeien en ontwikkelen.  
 
De Missie van de organisatie is het kunnen verbeteren van de (school)loopbaan van alle studenten 
binnen MBO en HBO onderwijsinstellingen in het aan de hand van mentoring. De Visie richt zich op 
de jaarlijkse doelen; het mentor netwerk laten groeien en jaarlijks (meer) nieuwe koppelingen 
creëren en dus meer studenten bereiken. Deze doelen worden behaald aan de hand van de bij 
strategie genoemde strategie.  
 

1.2.3 BESCHRIJVING RELEVANTE ONTWIKKELINGEN 

 
Het MentorProgramma Friesland is in 1997 opgericht vanuit een samenwerking van verschillende 
scholen in de regio Friesland met als eerste doel de kansen van anderstaligen te vergroten door hen 
te koppelen aan een rolmodel uit het bedrijfsleven. Echter, de doelgroep breide zich al snel uit, 
waardoor nu alle studenten van de betrokken instituten deel kunnen nemen aan MentorProgramma 
Friesland. De betrokken instituten zijn het Friesland College, ROC Friese Poort, Stenden Hogeschool 
en de NHL Hogeschool. In samenwerking met het Oranje Fonds en de verschillende instituten koppelt 
het MentorProgramma Friesland mentor en mentee.  
 

1.2.4 DESTEP-ANALYSE 

 

Ter toevoeging op boven beschreven ontwikkelingen binnen MentorProgramma Friesland is de 
DESTEP-analyse uitgevoerd. Hieronder de resultaten op de uitgevoerde DESTEP-analyse. (Muilwijk, 
DESTEP analyse/ Intemarketing, 2009-2015) 
 

 Demografisch 
Een afname of toename van studerend Leeuwarden heeft weinig tot geen invloed op de organisatie, 
omdat er altijd nog genoeg studenten overblijven om te benaderen. Op het moment kampt 
MentorProgramma Friesland juist met een te kort aan personeel om aan de vraag te voldoen. Het zal 
bij dit programma niet snel voorkomen dat de vraag en het aanbod negatief tegenover elkaar staan.  
 

 Economisch 
MentorProgramma Friesland wordt voor het grootste gedeelte gefinancieërd vanuit de vier hoge 
scholen; Friesland College, ROC Friese Poort, NHL Hogeschool & Stenden Hogeschool te Leeuwarden. 
Projecten/ programma’s welke deel uit maken van MentorProgramma Friesland worden 
voornamelijk gesubsidieerd vanuit geldschieters als; Rabobank of het Oranjefonds. Nu er op veel 
vlakken binnen de economie bezuinigd wordt, is er kans dat financiële middelen komen te vervallen. 
MentorProgramma Friesland is op het moment dan ook druk bezig met het zoeken naar een 
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commerciële, financiële oplossing. Deze oplossing is een verbetering op het financiële model welke 
het Mentor Programma in Rotterdam toepast. Dit model legt de nadruk op commerciële organisaties 
die baat hebben bij de betrekking van medewerkers bij sociale en zelfsturende projecten.  
 

 Sociaal-cultureel 
Zoals bij Demografisch al aangegeven wordt, zal in vermindering of toename in studenten niet 
afbreuk doen aan de organisatie. Indien er het ene jaar meer studenten naar Groningen trekken dan 
naar Leeuwarden in verhouding tot voorgaande jaren, zal dit de organisatie niet ten slechte doen. 
Het blijkt namelijk nergens uit dat studerend Leeuwarden binnen enkele jaren leeg loopt.  
 

 Technologisch 
MentorProgramma Friesland gaat met haar tijd mee door nieuwe communicatie middelen nauw in 
de gaten te houden en indien nodig over te stappen op andere communicatie middelen. Echter, deze 
ontwikkelingen zijn niet ingrijpend en heel indrukwekkend voor de organisatie noch de medewerkers 
en dragen geen hoge kosten met zich mee, waardoor hier zonder moeite op ingespeeld kan worden.  
 

 Ecologisch 
MentorProgramma Friesland heeft geen directe nog indirecte verbinding met de fysieke omgeving. 
Zij produceren geen vuilafstotende producten of leveren diensten waarbij sprake is van contact met 
de fysieke omgeving.   
 
 

 Politiek 
MentorProgramma Friesland is met de aanvraag van subsidies en het behalen van mogelijke omzet, 
afhankelijk van wet-en regelgeving. Zo mag de organisatie als non-profit organisatie geen winst 
maken en kunnen eisen omtrent subsidie aanvragen, jaarlijks wijzigen. Echter, deze mogelijke 
wijzigingen hebben in het verleden ook niet gezorgd voor problemen of grote ome gooien binnen de 
organisatie en zullen dit in de toekomst waarschijnlijk ook niet doen (afgaande op feiten van de 
afgelopen jaren).  
 

1.2.5 BESCHRIJVING BELANGRIJKE ACTOREN & BELANGHEBBENDEN 

 

MentorProgramma Friesland werkt nauw samen met de instituten Friesland College, ROC Friese 
Poort, Stenden Hogeschool,de NHL Hogeschool en het Oranje Fonds. Friesland College en ROC Friese 
Poort zijn VMBO en MBO gerichte leeronderwijs instellingen. Stenden Hogeschool en NHL 
Hogeschool zijn HBO gerichte leeronderwijs instellingen.  
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PROBLEEMDEFINITIE 

 
Uit voorafgaande gesprekken bleek de naamsbekendheid een probleem te vormen voor 
MentorProgramma Friesland. Zo zijn zij niet negatief in beeld bij hen die wel bekend zijn met het 
programma, maar er zijn weinig studenten die bekend zijn met het programma. Dit vraagstuk is 
opgepakt en meegenomen in dit onderzoek. Ten eerste is aan de hand van informatie vergaren en 
analyseren, bevestigd of de naamsbekendheid wel degelijk een probleem is.  

Zoals bij 1.1.2 Doel/ functie onderzoeksopdracht beschreven is, is dit wel degelijk het probleem. Zo 

bleek maar een enkele student waar mee gesproken was, bekend te zijn met MentorProgramma 

Friesland. Uit de ondervindingen beschreven bij; 1.1.2 Doel/ functie onderzoeksopdracht, is een 

hoofdvraag opgesteld. 

1.3.1 HOOFDVRAAG  

 

Hoe kan het MentorProgramma Friesland een constante factor worden en blijven binnen het X-
Honours programma op de NHL Hogeschool? 

 

1.3.2 DEELVRAGEN  

 

Het beantwoorden van de hoofdvraag gebeurt bij Design Thinking niet aan de hand van deelvragen. 
Je zoekt namelijk niet naar nieuwe kennis, maar naar een nieuwe oplossing/ methode (tool) aan de 
hand van bestaande kennis. Je stelt verschillende ‘deelvragen’ gaande het onderzoek, maar deze 
worden niet vooraf opgesteld.   
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2 OPERATIONALISERING  

2.1 MOGELIJKE ONDERZOEKSMETHODEN 

 

Om tot een conclusie en een aanbeveling te komen op de hoofdvraag, zijn er verschillende 
onderzoeksmethoden die toegepast kunnen worden. Zo kan er gebruik gemaakt worden van de 
traditionele onderzoeksmethoden; kwalitatieve- en kwantitatieve onderzoeksmethoden of de 
minder traditionele onderzoeksmethoden; Design Thinking (wordt ook wel gezien als herhalend 
onderzoek).   
 
Bij kwalitatief onderzoek wordt meer diepgaande informatie verzameld. Indien deze informatie 
vergaard moet worden bij een doelgroep, bedraagt het hier vaak een klein aantal respondenten.  
 
Bij kwantitatief onderzoek wordt informatie vergaard bij een groot aantal respondenten. Hierdoor 
kan cijfermatig inzicht worden verkregen en is er de mogelijkheid om procentuele verhoudingen 
weer te geven. (n.v.t., 2015) 
 
Beiden methodieken worden toegepast om een probleem binnen een organisatie te analyseren en 
hier- aan de hand van nieuwe informatie- een oplossing voor te bedenken.  Echter, de oplossing is 
beperkt en niet zeker van een positief resultaat. Bij Design Thinking wordt bestaande informatie 
vergaard, geanalyseerd en omgezet naar een oplossing welke, met behulp van de doelgroep, getest 
is. Design Thinking wordt niet alleen toegepast om bijvoorbeeld nieuwe, werkende strategieën te 
ontwerpen, maar voornamelijk om nieuwe producten of tools te ontwerpen.  
 
Het doel van dit onderzoek is niet alleen antwoord krijgen op de hoofdvraag, maar hier ook een tool 
bij ontwikkelen waarbij een positief resultaat garant staat. Dit maakt Design Thinking bij dit 
onderzoek de meest geschikte methodiek.  

2.2 THEORETISCH KADER 

 

Dit onderzoek ga ik uitvoeren aan de hand van Design Thinking. Design Thinking is een mensgerichte 
manier voor het oplossen van moeilijke problemen. Dit aan de hand van praktische en innovatieve 
oplossingen, waarbij nieuwe producten, diensten, ervaringen en strategieën worden ontworpen.   
 
Zo richt Design Thinking zich eerst op de mens (de doelgroep) en niet op dingen of producten. Je 
ervaart de doelgroep door in hun schoenen te staan. Je leert door de ogen van de doelgroep te kijken 
en ontdekt hun verhaal. Je start elk ontwerp door het probleem wat echte mensen ervaren; jouw 
doelgroep te identificeren. Je vergaart bestaande kennis en bouwt deze om tot nieuwe oplossingen 
(zie figuur 1.2 (Kuipers, 2015)).  

 
Design Thinkers observeren de doelgroep, de fysieke omgevingen van de doelgroep, testen 
prototypes met/ op de doelgroep en nemen de analyses van het prototype en de vergaarde 
kennis weer mee in het ontwerp.  
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Design Thinking maakt gebruik van een toolkit van methoden en kan door iedereen worden 
toegepast. Vanaf zakelijke ontwerpers en leidinggevenden tot aan schoolkinderen. (Curedale, 2013) 
 
Echter, Design Thinking kent meerdere vormen. Service Design is daar één van. Bij Service Design 
hoef je niet zo zeer naar een tool/ product toe te werken, maar kunnen ook nieuwe organisatie 
structuren, operationele processen en service ervaringen ontworpen worden (Schneider, 2010). 
Service Design is de methodiek welke toegepast wordt bij dit onderzoek, omdat het doel van het 
onderzoek niet is om een nieuw product op de markt te brengen, maar om te zoeken naar een 
gepaste oplossing voor een probleem binnen de organisatie MentorProgramma Friesland. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figuur 1.2  
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2.3 SYNTHESE THEORETISCHE BEGRIPPEN IN EEN CONCEPTUEEL MODEL 

 

Model 1.2 geeft de stappen weer die de methodiek Design Thinking doorloopt. Echter, gedurende 
het onderzoek zullen deze stappen niet op volgorde doorlopen worden. Je kunt bij Design Thinking 
namelijk niet plannen wat je tegen gaat komen en wanneer, maar je kunt wel plannen dat je iets 
tegen gaat komen en in welk stadium dit ongeveer plaats zal vinden. De stadiums van planning 
binnen Design thinking vloeien in elkaar over, maar geven wel duidelijk weer dat je op een gegeven 
moment meer duidelijkheid moet hebben vergaard over een bepaald stadium. De verschillende 
stadiums die men tijdens Design Thinking ervaart zijn terug te vinden in afbeelding 1.2 (Tripp & 
Bichelmeyer). Hier is bijvoorbeeld af te lezen dat je begint met het vergaren van existing knowledge, 
maar halverwege ook al bouwt aan een prototype.  
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2.4 OPERATIONALISERING 

 
Bij de methodiek Design Thinking worden traditionele meetinstrumenten niet bij voorbaat 
vastgelegd. Net als bij de deelvragen zoekt men gaande het onderzoek naar geschikte tools om 
bestaande kennis te vergaren, deze te analyseren en toe te passen op het ontwerp (‘tool’). Wel 
kunnen richtlijnen in kaart gebracht worden.   
 
Zo wordt de doelgroep geanalyseerd aan de hand van observaties. Ook zullen zij geplaatst worden in 
focusgroepen, deelnemen aan brainstormsessies en zullen zij een korte vragenlijst in moeten vullen.  
Met de betrokkenen van MentorProgramma Friesland zijn gesprekken gevoerd en zullen –indien 
nodig- gevolg gesprekken ingepland worden.  
 

2.4.1 TUSSENTIJDS OPGESTELDE ‘DEELVRAGEN’  

 

Al deze deelvragen zijn opgesteld om te achterhalen wat bedoeld wordt met constant, of er wel 
behoefte is (vanuit de studenten) naar een constante factor en of de naamsbekendheid ook wel een 
dergelijk probleem is.  
 

 Wat wordt bedoeld met ‘constant’? 
 Is de naamsbekendheid van MentorProgramma Friesland een daadwerkelijk probleem? 

 
Deze tussentijds opgestelde deelvragen zijn beantwoord aan de hand van een korte vragenlijst 
(enquête). Deze manier van toetsing is een kwantitatieve onderzoeksmethoden. De enquête is online 
afgenomen aan de hand van Google-Formulieren. De statistische resultaten worden door dit 
programma automatisch verwerkt en berekend. Echter, de samenhangvragen (zie 2.4.1.1 Tussentijds 
opgestelde ‘samenhangvragen’) worden berekend aan de hand van het statistische analyse 
programma SPSS.  
 

 Is de naamsbekendheid van MentorProgramma Friesland een daadwerkelijk probleem? 
 Is de gegeven informatie nuttig? 
 Is een bijeenkomst een goede manier van communiceren? 
 Is er behoefte aan een constante factor? 

 

2.4.1.1 TUSSENTIJDS OPGESTELDE ‘SAMENHANGVRAGEN´  

 

 Is er een verband tussen de studenten die de bijeenkomst zinvol/ nuttig vonden en de 
studenten die de bijeenkomst een goede manier van informeren vonden? 

 Is er een verband tussen de studenten die de bijeenkomst zinvol/ nuttig vonden de 
studenten die meer informatie over MentorProgramma Friesland zouden willen ontvangen? 

 Is er een verband tussen de studenten die de bijeenkomst een goede manier van informeren 
vonden en de studenten die meer informatie over MentorProgramma Friesland zouden 
willen ontvagen? 

 
 

 

  



16 | P a g i n a  

 

3 ONDERZOEKSOPZET 

3.1 BEANTWOORDING VRAGEN 

 

3.1.1 ONDERZOEKSTYPE 

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van Service Design. Hierbij wordt niet zozeer naar een 
nieuw product toegewerkt, maar kunnen ook nieuwe organisatie structuren, operationele processen 
en service ervaringen ontworpen worden (Schneider, 2010). Wat voor soort ontwerp er verschijnen 
zal is afhankelijk van de resultaten uit de analyses die afgenomen worden gedurende het onderzoek. 
Het ontwerp moet echter een oplossing zijn op de hoofdvraag. 
  

3.1.2 DATA VERZAMELINGSMETHODEN 

 

De data zal vergaart worden aan de hand van het analyseren van de doelgroep; brainstormsessies 
met de doelgroep aangaan, de doelgroep in focusgroepen plaatsen en het afnemen van een korte 
vragenlijst onder de doelgroep. Ook is er met betrokkenen van MentorProgramma Friesland 
gesproken en zullen meerdere gesprekken volgen. Verdere data verzamelingsmethoden zullen 
afhangen van de tussentijdse afgenomen analyses en getrokken resultaten.  
 

3.1.3 MEETINSTRUMENTEN 

 
Een meerderheid van het onderzoek wordt handmatig verwerkt en geanalyseerd. De korte 
vragenlijst welke, naar aanleiding van tussentijds opgestelde deelvragen, opgesteld is, zal echter voor 
een deel geanalyseerd worden door Google-Formulieren en een deel door het statistische analyse 
programma SPSS.  
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3.2 TOEPASSEN MEETMETHODEN 
 

3.2.1 SELECTEREN WAARNEMINGSEENHEDEN 

 

De waarnemingseenheid, welke in dit onderzoek de doelgroep betreft, is gekozen aan de hand van 
de toegankelijkheid. De doelgroep moet makkelijk toegankelijk zijn in verband met het organiseren  
van brainstormsessies en/ of focusgroepen op korte termijn. Aan de hand van deze criteria zijn we 
uitgekomen bij het X-Honours programma van de NHL Hogeschool. Oege Reitsma is de coördinator 
van het X-Honours programma en tevens de contactpersoon tussen het onderzoek en de X-Honours 
studenten. De heer Reitsma maakt het organiseren van brainstormsessies en/ of focusgroepen 
realiseerbaar.  
 

3.2.2 DATA VERZAMELING BIJ WAARNEMINGSEENHEDEN 

 
De doelgroep bestaat uit studenten van het X-Honours programma. Het X-Honours programma is 
een driejarig programma op het NHL, waarbij eerstejaars X-Honours studenten tweedejaars NHL 
studenten zijn. Tweedejaars X-Honours studenten zijn derdejaars NHL studenten en derdejaars X-
Honours studenten zijn vierdejaars NHL studenten. De doelgroep betreffende het onderzoek, zijn 
eerste jaar X-Honours studenten en dus tweedejaars NHL studenten. Het betreft hier +/- 90 
studenten. Hiervan waren +/- 70 studenten aanwezig op 18 november bij een workshop waarbij het 
MentorProgramma Friesland (eenmalig) geïntroduceerd werd onder eerstejaars X-Honours 
studenten. Deze +/- 70 studenten wordt gevraagd de korte vragenlijst (enquête) in te vullen en zullen 
verder meegenomen worden in het onderzoek.  
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3.3 ANALYSEREN GEGEVENS 

 

Het betrekken van de doelgroep bij mijn onderzoek is van essentieel belang. Zo moet ik de drijfveren, 
motivaties en behoeftes van de doelgroep leren kennen om een geschikte oplossing voor het 
probleem te ontwikkelen. Ook zal de doelgroep bij het analyseren (testen) van het prototype 
(oplossing) betrokken worden, zodat de garantie op een waardevolle oplossing vergroot wordt. De 
doelgroep zal binnen het onderzoek op verschillende manieren benadert worden. Zo zullen/zijn zij 
geobserveerd en geanalyseerd worden en zullen er brainstormsessies, focusgroepen en testgroepen 
samengesteld worden. Conclusies worden getrokken nadat vele overeenkomsten gevonden zijn uit 
gesprekken en analyses. 
 
De vragenlijst die afgenomen wordt, wordt tevens door Google-Formulieren geanalyseerd en door 
het statistische analyse programma SPSS  Verbanden worden gezocht aan de hand van het SPSS 
programma. Hierbij wordt de correlatie methode toegepast. De correlatie methode zal uitgevoerd 
worden door middel van de Spearman toets, omdat beide variabelen gemeten zijn op ordinaal 
meetniveau. (University) 
 
Als we de methodiek willen koppelen aan een traditionele onderzoeksmethode, is het vergelijkbaar 
met een kwalitatieve onderzoeksmethode.   
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4 ANALYSERESULTATEN 

4.1 ERVARING 

 

4.1.1 BIJEENKOMST & ENQUÊTE 

 

 Wat wordt bedoeld met ‘constant’? 
 
Constant betekend volgens het woordenboek (N.v.t, Woordenboek - Betekenis van constant): 
 

constant: con` stant 
(«Frans«Latijn) 
bijvoeglijk naamwoord en bijwoord 
 
1 
bestendig, niet veranderend, gelijk blijvend; standvastig: het 
weer bleef constant ; 
2 
doorlopend, voortdurend (in deze bet meestal ` constant ): ze 
zeurde constant om een ijsje 

constant: altijd, onveranderlijk, standvastig 

constant: continu, doorlopend, ononderbroken, voortdurend 
 
bestendig, onveranderlijk, stabiel, standvastig 
 

 
 Is de naamsbekendheid van MentorProgramma Friesland een daadwerkelijk probleem? 
 

Begin het onderzoek zijn tachtig studenten (willekeurige MBO & HBO studenten in Leeuwarden) 
gevraagd of zij bekend zijn met MentorProgramma Friesland en of zij weten wat het programma 
inhoud. Van de tachtig studenten wisten maar acht te vertellen dat zij bekend zijn met het 
programma en wat dit programma (ongeveer) in houd (de resultaten hierop zijn turvend 
bijgehouden en zijn dus niet in de bijlage terug te vinden). Dit zou dat van alle 30.000 studerende in 
Leeuwarden, maar 3.000 studenten MentorProgramma Friesland kennen. (N.v.t, Onderwijs / 
www.leeuwarden.nl)MentorProgramma is de enige in haar soort in Friesland en zou dus heel het 
marktaandeel kunnen bestrijken. 3.000 van de 30.000 potentiële studentmentoren/ mentee’s, houd 
in dat MentorProgramma een marktaandeel van 10% heeft. Als enige in haar soort (in Friesland), zou 
het marktaandeel relatief hoger moeten en kunnen liggen.  
 
Volgens de steekproefcalculator (zie bijlage, pagina 47) moet bij een betrouwbaarheidsniveau van 
90% en een foutmarge van 5%, 268 mensen gevraagd worden. De betrouwbaarheid is hier erg laag , 
omdat maar 80 studenten gevraagd zijn. Toch nemen we dit feit wel mee, omdat coördinatoren deze 
resultaten onderbouwen aan de hand van 18 jaar ervaring.  
 
Ook de enquête geeft een beeld over de naamsbekendheid. Zie pagina 21, 4.1.2 Resultaten enquête. 
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4.1.2 BIJEENKOMST & ENQUÊTE 

 

18 november, 2015 is een bijeenkomst georganiseerd van uit MentorProgramma Friesland in 
samenwerking met het X-Honours programma. Het doel van deze bijeenkomst was het introduceren 
van MentorProgramma Friesland onder de X-Honours studenten aan de hand van verschillende 
workshops. 60 studenten (exclusief belanghebbenden) waren op deze middag aanwezig. De 
studenten leerden MentorProgramma Friesland kennen door een eenmalige bijeenkomst.  
 
Na afloop is een enkele student aangesproken met de vraag om kort een reflectie te geven op de 
dag. Coördinatoren van MentorProgramma Friesland en het X-Honours programma kwamen tot de 
conclusie dat er onder de studenten nog enkele vragen waren omtrent het programma. Het gaat hier 
om de vragen: 
 

 Hoeveel mentoren heeft MentorProgramma Friesland in het netwerk bestand? 
 Hoe gaat de koppeling in tussen mentor en mentee in zijn werk? 
 Moet je met een bepaalde vraag zitten om mentee te worden? 

 
Deze vragen zijn later bij een terugkom bijeenkomst door een stagiair van MentorProgramma 
Friesland toegelicht. Bij deze bijeenkomst is een oproep gedaan aan de studenten die 18 november 
op de bijeenkomst aanwezig waren, om een korte vragenlijst in te vullen (zie bijlage, pagina 35). Deze 
vragenlijst was het gevolg van enkele tussentijds opgestelde deelvragen. Het betreft hier de 
deelvragen: 
 

 Is de naamsbekendheid van MentorProgramma Friesland een daadwerkelijk probleem? 
 Is de gegeven informatie nuttig? 
 Is een bijeenkomst een goede manier van communiceren? 
 Is er behoefte aan een constante factor? 

 
De respons op de enquête bedroeg 43 studenten van de 60 aanwezige studenten op de bijeenkomst 
van 18 november. Dit is een respons van 71,7% (zie bijlage, pagina 37 t/m 39). Echter, de 
steekproefgrootte moet bij een betrouwbaarheid van 90% en een foutmarge van 5% op 49 
respondenten liggen. Als de foutmarge op 7% wordt gelegd, is bij een betrouwbaarheid van 90% een 
response van 42 vereist. Deze respons ligt vooral zo hoog,  omdat het hier maar een lage populatie 
betreft. Normaliter is een respons ≥ 50 extreem hoog. De betrouwbaarheid bij deze enquête is 
gemiddeld goed, maar zou (om de foutmarge naar de 5% te verlagen) met een respons van 6 
studenten omhoog mogen. (N.v.t, Steekproef algemeen/ Steekproefcalculator) 
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4.2 ANALYSES 

 

4.2.1 RESULTATEN ENQUÊTE 

 

De enquête bestond uit vijf vragen (zie bijlage, pagina 35), waarvan de resultaten terug te vinden zijn 
in cirkeldiagrammen in de bijlage (zie pagina 37 t/m 39): 
 

1. Was je al bekend met MentorProgramma Friesland voor de bijeenkomst van woensdag 18 
november? 

2. Zo ja, hoe kende je MentorProgramma Friesland? 
3. Vond je de bijeenkomst van 18 november zinvol/ nuttig? 
4. Vond je de bijeenkomst van 18 november een goede manier van informeren? 
5. Zou je nog meer informatie willen ontvangen over MentorProgramma Friesland? 

 
 7% van de respondenten was al bekend met het programma en 9,3% was niet zeker of hij/ zij al 
bekend was met het programma en gaf het antwoord; misschien. 57,1% van de respondenten die al 
bekend was met het programma of misschien als antwoord gaf, kent het programma via leraren. 
28,6% kent het via  mede studenten en 14,3% via anders, namelijk; stagemarkt.  
 
Het merendeel van de respondenten was voor 18 november nog niet bekend met het programma. 
Dit merendeel bedraagt 83,7%. Voor hen was vraag 2 niet van toepassing.  
 
69,8% van de respondenten vond de bijeenkomst van 18 november zinvol/ nuttig. 2,3% vond dit niet 
het geval en 27,9% vond de bijeenkomt redelijk zinvol/ nuttig. 83,7% van de respondenten vindt de 
bijeenkomst van 18 november een goede manier van informeren. 2,3% vindt dit niet en 14% vindt dit 
een redelijk goede manier van informeren.   
 
Tot slot zou 32,6% van de respondenten meer informatie willen ontvangen over MentorProgramma 
Friesland.  11,6% van de respondenten wil geen extra informatie over het programma ontvangen en 
55,8% wil misschien meer informatie ontvangen. (zie bijlage, pagina 37 t/m 39) 
 

4.1.2.1 SAMENHANGVRAGEN 

 

Naar aanleiding van de enquête zijn drie samenhangvragen opgesteld. 
  

 Is er een verband tussen de studenten die de bijeenkomst zinvol/ nuttig vonden en de 
studenten die de bijeenkomst een goede manier van informeren vonden? 

 Is er een verband tussen de studenten die de bijeenkomst zinvol/ nuttig vonden de 
studenten die meer informatie over MentorProgramma Friesland zouden willen ontvangen? 

 Is er een verband tussen de studenten die de bijeenkomst een goede manier van informeren 
vonden en de studenten die meer informatie over MentorProgramma Friesland zouden 
willen ontvagen? 
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Aan de hand van de correlatie methode, kunnen verbanden tussen de verschillende enquête vragen 
worden opgespoord. Hierbij worden de correlatie coëfficiënt en de significante waarde onder  
elkaar gezet en kan afgelezen worden of er inderdaad verbanden aanwezig zijn. Er is 
spraken van een verband als de significante waarde   kleiner is dan  0,05.In dit geval is er  
sprake van een alternatieve hypothese. Indien de significante waarde groter is dan 0,05,  
wordt de nulhypothese niet verworpen en is er geen spraken van een verband. Als de  
nulhypothese wel verworpen wordt, kan aan de correlatiecoëfficiënt afgelezen worden of het  
verband positief of negatief is.  
 
De nulhypothese & de alternatieve hypothese tussen knelpunten (zie bijlage, pagina 40 t/m 42) 
 
 

 Is er een verband tussen de studenten die de bijeenkomst zinvol/ nuttig vonden en de 
studenten die de bijeenkomst een goede manier van informeren vonden? 

 
Nulhypothese: Er is geen verband tussen de studenten die de bijeenkomst zinvol/ nuttig 
vonden en de studenten die de bijeenkomst een goede manier van informeren vonden. 

 
Alternatieve hypothese: Er is wel een verband tussen de studenten die de bijeenkomst 
zinvol/ nuttig vonden en de studenten die de bijeenkomst een goede manier van informeren 
vonden. 

 
De significante waarde is 0,634. De significante waarde is niet significant, wat inhoud dat de 
nulhypothese niet verworpen wordt en er geen verband is aangetoond tussen de studenten die de 
bijeenkomst zinvol/ nuttig vonden en de studenten die de bijeenkomst een goede manier van 
informeren vonden. 
 
 

 Is er een verband tussen de studenten die de bijeenkomst zinvol/ nuttig vonden de studenten 
die meer informatie over MentorProgramma Friesland zouden willen ontvangen? 

 
Nulhypothese: Er is geen verband tussen de studenten die de bijeenkomst zinvol/ nuttig 
vonden de studenten die meer informatie over MentorProgramma Friesland zouden willen 
ontvangen? 

 
Alternatieve hypothese: Er is wel een verband tussen de studenten die de bijeenkomst 
zinvol/ nuttig vonden de studenten die meer informatie over MentorProgramma Friesland 
zouden willen ontvangen? 

 
De significante waarde is 0,148. De significante waarde is niet significant, wat inhoud dat de 
nulhypothese niet verworpen wordt en er geen verband is aangetoond tussen de studenten die de 
bijeenkomst zinvol/ nuttig vonden de studenten die meer informatie over MentorProgramma 
Friesland zouden willen ontvangen. 
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 Is er een verband tussen de studenten die de bijeenkomst een goede manier van informeren 
vonden en de studenten die meer informatie over MentorProgramma Friesland zouden willen 
ontvagen? 

 
Nulhypothese: Er is geen verband tussen de studenten die de bijeenkomst een goede manier 
van informeren vonden en de studenten die meer informatie over MentorProgramma 
Friesland zouden willen ontvagen. 

 
Alternatieve hypothese: Er is wel een verband tussen de studenten die de bijeenkomst een 
goede manier van informeren vonden en de studenten die meer informatie over 
MentorProgramma Friesland zouden willen ontvagen. 

 
De significante waarde is 0,032. De significante waarde is significant, wat inhoud dat 
de nulhypothese verworpen wordt en er een verband is aangetoond tussen de studenten die de  
bijeenkomst een goede manier van informeren vonden en de studenten die meer informatie over  
MentorProgramma Friesland zouden willen ontvagen. 
 
 Uit de output blijkt de correlatie coëfficiënt onder de 0 te liggen, dus -. Hieruit kan opgemaakt 
worden dat het verband negatief is, wat inhoud dat zij elkaar tegenwerken. Als op de ene vraag veel 
positieve antwoorden worden gegeven, worden op de andere vraag (veel) negatieve antwoorden 
gegeven. Echter, een correlatie coëfficiënt moet zo ver mogelijk van de 0 af liggen en is vanaf 0,5/ 0,6 
of -0,5/ -0,6 het best. Dit, omdat de conclusie anders niet volledig aanvaard is. De correlatie 
coëfficiënt ligt hier op -0,328, iets hoger dan gewenst. Het resultaat mag niet als aanvaardbaar in de 
conclusie meegenomen worden.  
 

4.1.2.2 SAMENHANGVRAGEN CONCLUSIE 

 
Uit de samenhangvragen blijkt er alleen een verband te zijn tussen de studenten die de bijeenkomst 
een goede manier van informeren vonden en de studenten die meer informatie over 
MentorProgramma Friesland zouden willen ontvagen. Echter, de correlatie coëfficiënt  is te hoog, 
waardoor het resultaat niet als aanvaardbaar in de conclusie meegenomen mag worden. 
 
Er zijn dus geen aanvaardbare verbanden aangetoond. 
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4.2.2 ANALYSERESULTATEN BRAINSTORMSESSIE 

 

Woensdag 16 december stond een brainstormsessie met +/- 10 X-Honours studenten van het NHL op 
de planning. Echter, deze werd verplaatst naar de vrijdag (18 december) in verband met een 
tijdgebrek in de eigen planning van het verkenningsprogramma van het X-Honours. De 
brainstormsessie werd omgezet in een inloopsessie welke plaats vond van 11:00 uur tot 15:00 uur. In 
dit inloopspreekuur zijn uiteindelijk vijf studenten met input gekomen. De input die de studenten 
leverde, is opgesteld samen met X-Honours studenten. De input moest voldoen aan enkele eisen (zie 
4.2.2.1 Eisen).  
 

4.2.2.1  EISEN 

 

Deze eisen zijn opgesteld in overleg met coördinatoren van MentorProgramma Friesland en zijn 
afgeleid van de middelen die MentorProgramma tot haar beschikking heeft.  
 
De tool (het idee/ product) moet: 
 

1. toegankelijk & zichtbaar zijn voor X-Honours studenten  
2. een low budget uitvoer hebben 
3. tijdloos zijn of makkelijk en low budget te vernieuwen zijn 
4. tijd besparend zijn (of niet heel veel extra tijd in beslag nemen van de coördinatoren) 
5. een constante factor vormen (studenten moeten er het hele jaar op terug kunnen vallen) 
6. haalbaar zijn 

 

4.2.2.2 RESULTATEN BRAINSTORMSESSIE  

 

De resultaten op de brainstormsessie zijn: 
 

 Het plaatsen van een artikel in de studentenkrant 
 Herhalende informatie bijeenkomsten organiseren 
 Een introductie filmpje op communicatie platformen plaatsen 
 Studenten lid maken van een eigen communicatie groep (en dit vermelden bij een informatie 

bijeenkomst) 
 Inloopspreekuur organiseren (na een gegeven informatie bijeenkomst) 
 Optie aanbieden om een mentor, mentee gesprek bij te wonen 
 Docenten informeren aan de hand van een nieuwsbrief 
 Banner plaatsen in het X-lab 
 Een onderdeel van (een nog te ontwikkelen) site van het X-Honours 
 MentorProgramma vestigen binnen de school 
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4.2.3 TOELICHTING RESULTATEN 

 

Om te bepalen welke oplossingen geschikt zijn om te testen (een prototype van te maken), wordt 
een top drie samengesteld van de boven genoemde mogelijkheden. Hiervoor wordt eerst gekeken in 
hoeverre de resultaten voldoen aan de eisen.  
 

 Het plaatsen van een artikel in de studentenkrant 
Het plaatsen van een artikel in de studentenkrant (Leeuwarden) is toegankelijk voor studenten van 
alle opleidingen. Zo wordt de krant jaarlijks 5 maal uitgebracht met een oplage van 20.000 stuks. 
(N.v.t, Leeuwarder Studentenkrant >> >> FAQ, 2016) 
 
De kosten voor het plaatsen van een artikel zijn niet bekend. Wil de tool een constante factor 
vormen, moet er bij elke uitgave een artikel geplaatst zijn. Dit zorgt voor een verhoogd kosten plaatje 
en vergt extra tijd en creativiteit van de coördinatoren. Zo zal er niet bij elke opgave een zelfde tekst 
geplaatst kunnen worden, omdat dit anders eentonig wordt. Het idee is dus niet tijdloos en zal 
gaande weg lastiger worden om te vernieuwen (ideeën zijn op).   Het idee is wel haalbaar, alleen 
kunnen derde en vierdejaars de krant mislopen. Het is voor hen dus niet vindbaar.  
 

 Herhalende informatie bijeenkomsten organiseren 
Het organiseren van bijeenkomsten vergt veel tijd en creativiteit. Zo koste het organiseren van de 
bijeenkomst van 18 november 4 weken. De toegankelijkheid is hierbij dan weer erg hoog, omdat als 
de studenten de informatie ontvagen over wanneer, hoe laat en als de locatie binnen school of de 
kanselarij is, alle studenten aanwezig kunnen zijn. De kosten voor het organiseren liggen relatief laag. 
Aan de locatie hoeven geen kosten besteed te worden, alleen aan koffie en thee.  
 
Het constant organiseren van informatie bijeenkomsten is bijna niet haalbaar, i.v.m de tijd die nodig 
is om het te organiseren en al snel alle X-Honours studenten bekend zijn met het programma en de 
bijeenkomsten zat worden. Het tijdloos maken van zo’n bijeenkomst is dus haast niet mogelijk.  

 
 Een introductie filmpje op communicatie platformen plaatsen 

Het maken van een introductie filmpje is een eenmalige actie, welke op vele vlakken gebruikt kan 
worden. De manier van informeren sluit erg aan op de tijd en zal ook niet snel uit de tijd gaan. Het is 
een goede constante factor, alleen is dan de vraag; waar te plaatsen? Het maken van een introductie 
filmpje kost eenmalig veel tijd en het is een relatief grote investering. Het aanpassen van het 
introductie filmpje is niet gemakkelijk en kan vaak niet low-budget gedaan worden.  
 
Het idee is zeker haalbaar en de kosten zullen omloog gedreven worden als er studenten bij de 
ontwikkeling betrokken zullen worden, alleen het is meer een tool die als extra reclame/ hulpmiddel 
gebruikt kan worden en niet als eindproduct. Het constante in combinatie met de vindbaarheid doet 
bij dit idee te niet.  
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 Studenten lid maken van een eigen communicatie groep (en dit vermelden bij een informatie 
bijeenkomst) 

Het ontwikkelen van een eigen communicatie platform is duur, tenzij gebruik gemaakt wordt van 
bestaande platformen (denk aan Facebook of Twitter). Het nadeel van bestaand platformen is dat 
constante informatie hier op verdwijnt of steeds opnieuw geplaatst moet worden. Echter, als 
studenten lid worden van zo’n platform is het plaatsen van constante informatie niet nodig, maar 
kan ook nieuwe en afwisselende informatie geplaatst worden. Studenten moeten constant herinnert 
worden aan MentorProgramma. Het plaatsen van informatie op zo’n platform vergt tijd, maar niet 
extreem veel. Het idee is haalbaar en makkelijk en low-budget te vernieuwen. Het communicatie 
platform kan goed met de tijd meegroeien. 
 

 Inloopspreekuur organiseren (na een gegeven informatie bijeenkomst) 
De toegankelijkheid en vindbaarheid van het organiseren van een inloopspreekuur is zeer groot. Er 
kan zelf bepaald worden welke studenten uitgenodigd worden om hierbij aanwezig te zijn (dus ook 
leerlingen van andere opleidingen kunnen uitgenodigd worden). De kosten hiervan zullen erg laag 
zijn. De locatie kan namelijk op het NHL (een van de samenwerkingspartners) zelf of op de kanselarij, 
waardoor er geen kosten zullen zijn voor locatie. Alleen koffie of drinken moet vanuit 
MentorProgramma vergoed worden. 
 
Het herhalend organiseren van een inloopspreekuur voor dezelfde opleiding/ programma, zal 
studenten niet aantrekken om steeds weer te komen. Echter, je bied studenten wel de om (een keer 
per maand bijvoorbeeld) langs te komen met vragen 
 

 Optie aanbieden om een mentor, mentee gesprek bij te wonen 
Het aanbieden van de optie om als X-Honours student een gesprek tussen mentor en mentee bij te 
wonen, kost veel tijd om te organiseren. Het is wel een low-budget idee en erg tijdloos. De 
haalbaarheid en de toegankelijkheid zijn erg laag, omdat niet alle mentoren en mentee’s om dit idee 
staan te springen. Als er een grote vraag vanuit de X-Honours studenten voor dit idee komt, is het 
mogelijk dat de vraag en aanbod niet op elkaar afgestemd kunnen worden.  
 
Ook dit idee is meer een tool die je extra aanbied, dan dat je het gebruikt als eindproduct.  
 

 Docenten informeren aan de hand van een nieuwsbrief 
Het ontwikkelen van een eigen nieuwsbrief kost veel tijd en veel geld. Uiteraard is het mogelijk om te 
kijken of er studenten zijn die deze opdracht op willen pakken (en er tegelijkertijd schoolpunten mee 
verdienen), alleen dan ben je afhankelijk van derde en niet zeker. De toegankelijkheid van een 
nieuwsbrief is goed en constant indien deze steeds op een vaste datum geleverd wordt. Derde en 
vierdejaars X-Honours studenten kunnen deze nieuwsbrief echter wel mislopen.  
 
Het ontwikkelen van een eigen nieuwsbrief is wel tijdloos en kan makkelijk aangepast worden aan de 
externe vraag/ modernisatie. Door de hoge kosten en de tijd die er in gestoken moet worden, is het 
idee minder haalbaar.  
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 Banner plaatsen in het X-lab 
Een banner plaatsen in het X-lab zorgt voor een constante zichtbaarheid, waardoor men steeds weer 
herinnert wordt aan MentorProgramma Friesland. Het is een simpele low-budget oplossing, 
makkelijk en low-budget te vervangen, tijdbesparend en tijdloos. Alleen derde en vierdejaars X-
Honours studenten zullen de banner niet constant in het zicht hebben. De toegankelijkheid en de 
vindbaarheid tot de banner is er wel, maar wordt beperkt tot één locatie.  
 
Het plaatsen van een banner kost niet veel tijd, alleen is de vraag om informatie hiermee nog niet 
beantwoord. Vragen zullen niet verdwijnen en de vraag waar informatie gevonden moet worden is 
hier ook niet mee opgelost.  
 

 Een onderdeel van (een nog te ontwikkelen) site van het X-Honours 
Een site ontwikkeld speciaal voor het X-Honours programma met functies waar alle X-Honours 
studenten gebruik van moeten maken, zorgt ervoor dat alle X-Honours studenten deze site zullen 
betreden en of kunnen betreden. De toegankelijkheid hiervan is dus erg hoog. MentorProgramma 
Friesland aan deze site koppelen, zorgt er dus voor dat MentorProgramma Friesland op een erg 
toegankelijke manier terug is te vinden en constant in het zicht is van X-Honours studenten (die 
gebruik maken van de site).  
 
Omdat de site ontwikkeld wordt voor het X-Honours programma liggen de kosten niet bij 
MentorProgramma, maar bij de NHL. Ook zullen de kosten hiervan in de toekomst niet snel verhaald 
worden op MentorProgramma Friesland, omdat de NHL in samenwerking is met MentorProgramma 
Friesland. Tevens zullen er voor de technische ontwikkelingen die gedaan moeten worden om 
MentorProgramma aan de site toe te voegen, geen kosten berekend worden, omdat de site (in dit 
vroege stadium) ontwikkeld en beheert wordt door studenten. Doordat studenten de ontwikkeling 
doen, zit er weinig tot geen tijd voor de coördinatoren in om de informatie over het programma over 
te brengen aan studenten. Echter, zij zullen wel door de site meer mail/ telefoon contact ontvangen, 
maar dit is nog altijd meer tijdbesparend dan dat men op de studenten af moet stappen.  De 
coördinatoren kunnen meer studenten bereiken, met minder moeite.  
 
Sociale media en internet is in een tijd als deze erg in trek. Als iemand iets op moet zoeken, wordt 
internet er 9 van de 10 keren bij gepakt. Een site is daarom erg tijdloos en makkelijk aan te passen 
om met de tijd mee te blijven gaan.  
 

 MentorProgramma vestigen binnen de school 
De toegankelijkheid van een vestiging binnen een school is erg hoog. Ook derde en vierdejaars X-
Honours studenten kunnen deze vestiging makkelijk vinden door de constante aanwezigheid van de 
vestiging, ondanks dat zij niet altijd aanwezig zijn op school. In samenwerking met de NHL is er de 
mogelijkheid om een gratis ruimte toegewezen te krijgen, waardoor je beschikt over een constante 
positie voor studenten (en belanghebbenden). Echter, er moet wel ruimte beschikbaar zijn, wat 
inhoud dat het niet een idee is wat direct uitgevoerd kan worden.  
 
Het idee is erg tijdloos, maar wel tijdrovend. Er moet alle keren (afhankelijk van de tijden die 
aangegeven worden) iemand aanwezig zijn. Het tijdrovende vlak wordt alleen beperkt, doordat één 
van de coördinatoren verantwoordelijk is voor de afdeling HBO en hier veel aanwezig moet zijn. Het 
is dus een praktische oplossing.  
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4.2.3.1 BECIJFERING RESULTATEN 

 
In het schema hieronder worden er punten toegekend aan de ideeën bij de eisen die gesteld worden. 
Per onderdeel kunnen 5 punten toegekend worden en kan dus een totaal behaald worden van 30 
punten. Hoe meer punten, hoe meer een idee aan de eis voldoet. De punten zijn opgesteld naar 
aanleiding van de toelichting van de resultaten (zie 4.2.2 Toelichting resultaten).  
 

Idee Toegank-
elijkheid/ 
vindbaarhei
d 

Low-
budget 

Tijdloos Tijdbes-
parend 

Constant Haalbaar-
heid 

Totaa
l  

Artikel in 
studentenkrant 

4 3 1 2 3 5 18 

Informatiebijeen
komsten 

5 5 2 1 3 3 19 

Introductie 
filmpje 

3 2 5 4 3 5 22 

Eigen 
communicatie 
platform 

5 4 5 4 5 5 28 

Inloopspreekuren 5 4 2 3 4 4 22 

Bijwonen 
mentor, mentee 
gesprek 

3 5 5 2 2 3 22 

Nieuwsbrief 4 2 5 1 4 4 20 

Banner 4 5 5 4 4 5 29 

Onderdeel van 
site 

5 5 5 5 5 5 30 

Vestiging binnen 
school 

5 5 5 3 5 4 27 

 

 

4.2.4 TOP 4 RESULTATEN 

 

1. Een onderdeel van (een nog te ontwikkelen) site van het X-Honours 
2. Banner plaatsen in het X-lab 
3. Studenten lid maken van een eigen communicatie groep (en dit vermelden bij een 

informatie bijeenkomst) 
4. MentorProgramma vestigen binnen de school 
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5 CONCLUSIE 

 

5.1 BEANTWOORDING DEELVRAGEN 
 

5.1.1 ANALYSERESULTATEN  TUSSENTIJDSE DEELVRAGEN 

 
 Wat wordt bedoeld met ‘constant’? 

Met constant wordt in dit onderzoek ook standvastig, doorlopend en continu bedoeld. Het 
eindproduct moet constant toegankelijk zijn voor X-Honours studenten en zij moeten de informatie 
die prijs gegeven wordt op dit eindproduct kunnen benaderen wanneer hij/zij daar belang bij heeft.  
 

 Is de naamsbekendheid van MentorProgramma Friesland een daadwerkelijk probleem? 
Van de 30.000 studenten in Leeuwarden zijn er maar +/- 3.000 studenten bekend met 
MentorProgramma Friesland. Dit is een marktaandeel van 10%, wat relatief laag is voor een 
organisatie welke als enige de markt beheert (in Friesland).  
 
Uit de enquête bleek 83,7% van de respondenten niet bekend te zijn met MentorProgramma 
Friesland (voor de bijeenkomst van 18 november).16,3% was al wel bekend of meende het te 
kennen. Een grote meerderheid was dus nog niet bekend met het programma.  
 
De naamsbekendheid is/was onder de X-Honours studenten & andere studenten nog erg laag/ 
slecht.  
 

 Is de gegeven informatie nuttig? 
69,8% van de respondenten vond de bijeenkomst van 18 november zinvol/ nuttig. 2,3% vond dit niet 
het geval en 27,9% vond de bijeenkomt redelijk zinvol/ nuttig. 
 
Het merendeel vond de gegeven informatie dus nuttig en een ander deel vond dit redelijk. De 
gegeven informatie is dus nuttig, maar zou nog aangepast kunnen worden om de 27,9% positiever te 
maken.  
 

 Is een bijeenkomst een goede manier van communiceren? 
Het merendeel van 83,7% vond de bijeenkomst een goede manier van communiceren. Het 
overbrengen van informatie aan de hand van een bijeenkomst met workshops is dus een goede 
manier van communiceren en overbrengen van informatie.  
 

 Is er behoefte aan een constante factor? 
32,6% van de respondenten meer informatie willen ontvangen over MentorProgramma Friesland. 
Het merendeel van de respondenten (55,8%) gaf aan nog niet zeker te weten dat hij of zij meer 
informatie zou willen ontvangen. Vooral voor hen die nog niet zeker weten of zij belang hebben bij 
meer informatie is het belangrijk een constante factor te ontwikkelen die herhalend in het zicht is en 
of makkelijk vindbaar. Deze respondenten zijn vaak wel geïnteresseerd, maar zullen minder snel de 
stap zetten naar het zoeken van meer informatie. Een constante factor is dan ook zeker van belang.  
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5.1.2 ANALYSERESULTATEN BRAINSTORMSESSIE 

 

Uit de brainstormsessie zijn ideeën gekomen die aan de hand van eisen zijn beoordeeld en becijferd. 
Het gevolg van deze becijfering is een top 4 aan tools (mogelijke eindproducten). Op nummer één 
staat het idee met de meesten punten en zo verminderd het bij elke hoger nummer. Het betreft hier 
de top 4: 
 

1. Een onderdeel van (een nog te ontwikkelen) site van het X-Honours 
2. Banner plaatsen in het X-lab 
3. Studenten lid maken van een eigen communicatie groep (en dit vermelden bij een 

informatie bijeenkomst) 
4. MentorProgramma vestigen binnen de school 

 

5.2 BEANTWOORDING HOOFDVRAAG 

 
De hoofdvraag luid als volgt: 
 

Hoe kan het MentorProgramma Friesland een constante factor worden en blijven binnen het 
X-Honours programma op de NHL Hogeschool? 

 
MentorProgramma Friesland kan een constante factor worden binnen het X-Honours programma 
door gebruik te maken van een tool die zichtbaar en toegankelijk is, low budget uit te voeren is, 
tijdloos of makkelijk te vernieuwen is, tijd besparend is, een constante factoor vormt en bovendien 
haalbaar is.  
 

5.3 CONCLUSIE & INPUT BEROEPSPRODUCT 

 

De conclusie van het onderzoek is dat MentorProgramma moet gaan communiceren via een 
bestaande (of nog te ontwikkelen) site van het X-Honours. MentorProgramma Friesland wordt dan 
onderdeel van een site waar X-Honours studenten gebruik van (zullen) maken of op hun tijd kunnen 
bekijken.  
 

5.4 VALIDITEIT VAN DE CONCLUSIE 

 

5.4.1 CONTROLEERBAARHEID 

 

De resultaten van de enquêtes zijn te controleren via het gebruikte gmail account. De 80 willekeurige 
MBO en HBO studenten die in een vroeg stadium gevraagd zijn of zij bekend zijn met 
MentorProgramma Friesland en of zij wisten wat dit inhoud, zijn turvend bijgehouden. Deze 
uitwerkingen zijn niet terug te vinden in de bijlage noch ergens anders in het onderzoek. Echter, 
indien nodig kunnen zij getoond worden.  
 
De uitvoer van de brainstormsessie is te controleren aan de hand van de contactgegevens van de 
desbetreffende studenten. Met deze gegevens wordt vertrouwd gehandeld, waardoor ze niet terug 
te vinden zijn in het onderzoek ,maar ook deze kunnen getoond worden indien er naar gevraagd 
wordt.  
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5.4.2 BETROUWBAARHEID 

 

Design Thinking is een methodiek die van start gaat, een idee bedenkt, test en of de voor en nadelen 
bij elkaar afstreept en het idee weer aanpast of een nieuw idee bedenkt. Het is een methodiek 
waarbij de betrouwbaarheid/ herhaalbaarheid vaak niet te testen is, omdat een andere groep met 
andere ideeën kan komen. Dit maakt geen van de ideeën fout of goed. Er kunnen meer oplossingen 
zijn op één vraagstuk. Echter, de input bij dit onderzoek en de brainstormsessie komt van een zo 
groot mogelijke groep respondenten. Ondanks de matige aanwezigheid van 5 studenten bij de 
brainstormsessie, was de input van deze studenten een overeengestemde input tussen een groter 
aantal studenten.  
 
Volgens de steekproefcalculator had de respons op de enquête nog iets hoger mogen zijn en de 
respons op de eerst gestelde vraag (afgenomen onder 80 willekeurige MBO & HBO studenten in een 
vroeg stadium van het onderzoek) had veel hoger moeten zijn. De resultaten zijn wel meegenomen, 
omdat de coördinatoren dit feit bevestigde met een ervaring van 18 jaar op dit vlak.  

5.4.3 AANPASSINGEN 

 
Om het onderzoek te verbeteren hadden er enkele stappen anders ondernomen kunnen worden. Zo 
had de respons van de enquête hoger kunnen liggen als deze bij de terugkom bijeenkomst uitgeprint 
mee was genomen en direct uit was gedeeld. Hierdoor had de foutmarge verminderd kunnen 
worden en had het betrouwbaarheidsniveau nog hoger kunnen liggen.  
 
Ook had de brainstormsessie eerder ingepland moeten worden zodat er meer geanticipeerd had 
kunnen worden op onverwachte tegenslagen (zoals een tijdgebrek in de eigen planning van het 
verkenningsprogramma van het X-Honours programma).  
 
 
Alle deelvragen die tussentijds opgesteld zijn benoemen en beantwoorden (benoemen bij hoofdstuk 
4). De resultaten uit de brainstormsessie op een rijtje zetten van top 1 t/m…. en dan de voor en de 
voor en nadelen nogmaals kort benoemen. Dan de nummer 1 benoemen.  
Wat heb je nodig voor het  
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6  BEROEPSPRODUCT 

 

6.1 VERWERKING CONCLUSIE 
 

De conclusie van het onderzoek is dat MentorProgramma moet gaan communiceren via een 
bestaande (of nog te ontwikkelen) site van het X-Honours. MentorProgramma Friesland wordt dan 
onderdeel van een site waar X-Honours studenten gebruik van (zullen) maken of op hun tijd kunnen 
bekijken.(zie pagina 30, 5.3 Conclusie & input beroepsproduct). 
Het plan is dus het deelnemen aan de ontwikkeling van een eigen site voor het X-Honours 
programma. De site wordt ontwikkeld door X-Honours studenten zelf. De site wordt praktisch 
ingedeeld en richt zich bij voorhand op het kunnen uploaden, delen en aanpassen van het portfolio 
welke alle X-Honours studenten samen moeten stellen om hun X-Honours degree te kunnen 
behalen. Het is dus een praktische site waarbij de kans groot is dat studenten er gebruik van zullen 
maken. Het tweede doel van de site is het communiceren tussen X-Honours studenten onderling en 
het delen van hun ideeën/ projecten. Een derde doel (doel voor de toekomst) is dat organisaties zich 
kunnen aanmelden op de site en projecten kunnen aanbieden.  
Een site met een erg praktische instelling waar alle X-Honours studenten zich (kunnen) aanmelden. 
Het plan is dat MentorProgramma een eigen pagina op deze site krijgt waar studenten in contact 
kunnen komen met coördinatoren van het programma, informatie kunnen vinden over 
MentorProgramma zelf en over mogelijke mentoren. 
 

6.2 OPLOSSING BEDRIJFSPROBLEEM 
 

6.2.1 SUGGESTIES  

 

Om het probleem op de naamsbekendheid op te lossen, moet MentorProgramma geïntroduceerd 
worden binnen bestaande opleidingen/ programma’s binnen scholen. De beste manier is om mee te 
liften op bestaande communicatie/ internet platformen van de desbetreffende opleiding. Het X-
Honours is hierbij als ‘test’ programma uitgekozen. Er is een manier gevonden om 
MentorProgramma Friesland een constante factor te laten vormen binnen het X-Honours 
programma.  
 
Enkele X-Honours studenten zijn een eigen website aan het ontwikkelen voor X-Honours studenten. 
Via deze site kunnen zij hun portfolio updaten, contact houden met andere X-Honours studenten en 
hun ideeën voor projecten enz. delen. MentorProgramma gaat een eigen plekje op deze site krijgen. 
Een plek waar studenten informatie kunnen vinden over mogelijke mentoren, MentorProgramma 
Friesland zelf en in contact kunnen komen met één van de coördinatoren van het programma.  
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6.3 FINANCIËLE ONDERBOUWING 

 

De site wordt ontwikkeld voor het X-Honours programma door X-Honours studenten en is kosteloos. 
Als de site zich gaat ontwikkelen en er misschien een samenwerking ontstaat met bedrijven (zodat zij 
hun opdrachten/ projecten kunnen plaatsen en zij hiervoor ‘goedkope’ studenten aan kunnen 
trekken) en belanghebbende, zullen er onderhoud- en update kosten bijkomen. Echter, doordat het 
een site is voor het X-Honours programma en dus ook het NHL, zullen de kosten eerder bij de NHL 
verhaald worden dan bij MentorProgramma Friesland. Tenslotte is MentorProgramma Friesland ook 
een partner van de NHL hogeschool.  
 
Kosten kunnen in de toekomst ook bedrukt worden door een verdien model welke aan de site wordt 
gekoppeld; bedrijven betalen voor hun aanmelding op de site.  
 

6.4 IMPLEMENTATIEPLAN 

 

MentorProgramma Friesland hoeft intern geen processen te veranderen om aan dit plan uit te 
kunnen werken. Er zal (na uitvoering van het idee) mogelijk meer contact gezocht worden met de 
coördinatoren van het programma, maar dit veranderd het proces van bijvoorbeeld koppelen niet.  
 
De medewerkers van MentorProgramma moeten natuurlijk wel (op de achtergrond) betrokken 
blijven bij de uitvoer van het plan, zodat het helemaal naar hun wens ingericht wordt, maar de 
volledige betrokkenheid kan overgelaten worden aan een stagiaire.  
 
De uitvoer van het plan kost +/- 6 maanden en zal na de zomervakantie gelanceerd worden.  
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BIJLAGEN 

 

ENQUÊTE 

Om meer zicht te krijgen op hoe de naamsbekendheid van het MentorProgramma Friesland was voor de 
bijeenkomst van woensdag 18 november, is een korte vragenlijst samengesteld. De vragenlijst neemt nog geen 
twee minuten van je tijd in beslag. Er worden geen persoonlijke gegevens gevraagd. Het MentorProgramma 
Friesland dankt je voor het invullen van de enquête. 
*Vereist 

1. Was je al bekend met het MentorProgramma Friesland voor de bijeenkomst van woensdag 18 
november?* 

o  Ja 

o  Nee 

o  Wel eens van gehoord 
2. Zo ja, hoe kende je het MentorProgramma Friesland? 

o  Via medestudenten 

o  Via leraren 

o  Via sociale media 

o  Anders:  
3. Vond je de bijeenkomst van 18 november zinvol/ nuttig? * 
(vond je de overgebrachte informatie nuttig) 

o  Ja 

o  Nee 

o  Redelijk 
4. Vond je de bijeenkomst van 18 november een goede manier van informeren? * 

o  Ja 

o  Nee 

o  Redelijk 
5. Zou je nog meer informatie willen ontvangen over het MentorProgramma Friesland? * 

o  Ja 

o  Nee 

o  Misschien 
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CODERING SPSS 

 

Vraag 
Nr. 

Naam 
variabele 

Omschrijving Codering Meetniveau  

1 BekendmetM
PF 

Was je al bekend met MPF voor 
de bijeenkomst van 18 
november? 

1: ja 
2: nee 
3: wel eens van gehoord 

Ordinaal 

2 Hoe Zo ja, hoe kende je MPF? 1: via medestudenten 
2: via leraren 
3: via sociale media 
4: anders 

Ordinaal 

3 Zinvolnuttig Vond je de bijeenkomst van 18 
november nuttig/ zinvol? 

1: ja 
2: nee 
3: redelijk 

Ordinaal 

4 Goedemanieri
nformeren 

Vond je de bijeenkomst van 18 
november een goede manier van 
informeren? 

1: ja 
2: nee 
3: redelijk 

Ordinaal 

5 meerinfowille
n 

Zou je meer informatie willen 
ontvangen over MPF? 

1: ja 
2: nee 
3: misschien  

Ordinaal  
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STATISTISCHE RESULTATEN ENQUÊTE 

 

 

 

7%

84%

9%

1. Was je al bekend met het MentorProgramma voor de 
bijeenkomst van woensdag 18 november?

ja nee misschien

57%29%

14%

2. Zo ja, hoe kende je het MentorProgramma?

via leraren via mede studenten anders



38 | P a g i n a  

 

 

 

70%

2%

28%

3. Vond je de bijeenkomst van 18 november zinvol/ nuttig?

ja nee redelijk

84%

2% 14%

4. Vond je de bijeenkomst van 18 november een goede 
manier van informeren?

ja nee redelijk
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32%

12%

56%

5. Zou je nog meer informatie willen ontvangen over het 
MentorProgramma?

ja nee misschien
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STATISTISCHE OUTPUT SAMENHANGVRAGEN 

 

Is er een verband tussen de studenten die de bijeenkomst zinvol/ nuttig vonden en de studenten 
die de bijeenkomst een goede manier van informeren vonden? 
 
Stap 1: Nulhypothese= Er is geen verband tussen de studenten die de bijeenkomst zinvol/ 

nuttig vonden en de studenten die de bijeenkomst een goede manier van informeren 
vonden. 

 Alternatieve hypothese= Er is wel een verband tussen de studenten die de 
bijeenkomst zinvol/ nuttig vonden en de studenten die de bijeenkomst een goede 
manier van informeren vonden.   

Stap 2: De juiste toets is de Spearman’s, rangcorrelatietoets omdat beide variabelen 
gemeten zijn op ordinaal niveau 

Stap 3:  Output 
Correlations 

 Vond je de 
bijeenkomst 

van 18 
november 

nuttig/ zinvol? 

Vond je de 
bijeenkomst 

van 18 
november een 
goede manier 

van 
informeren? 

Spearman’s rho 

Vond je de bijeenkomst 
van 18 november nuttig/ 
zinvol? 

Correlation Coefficient 1,000 ,075 

Sig. (2-tailed) . ,634 

N 43 43 

Vond je de bijeenkomst 
van 18 november een 
goede manier van 
informeren? 

Correlation Coefficient ,075 1,000 

Sig. (2-tailed) ,634 . 

N 43 43 

 
Stap 4.  De significante waarde is 0,634. De significante waarde is niet significant, wat inhoud dat de 
nulhypothese niet verworpen wordt en er geen verband is aangetoond tussen de studenten die de 
bijeenkomst zinvol/ nuttig vonden en de studenten die de bijeenkomst een goede manier van 
informeren vonden. 
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Is er een verband tussen de studenten die de bijeenkomst zinvol/ nuttig vonden de studenten die 
meer informatie over MentorProgramma Friesland zouden willen ontvangen? 
 
Stap 1: Nulhypothese= Er is geen verband tussen de studenten die de bijeenkomst zinvol/ 

nuttig vonden de studenten die meer informatie over MentorProgramma Friesland 
zouden willen ontvangen. 

 Alternatieve hypothese= Er is wel een verband tussen de studenten die de 
bijeenkomst zinvol/ nuttig vonden de studenten die meer informatie over 
MentorProgramma Friesland zouden willen ontvangen. 

Stap 2: De juiste toets is de Spearman’s, rangcorrelatietoets omdat beide variabelen 
gemeten zijn op ordinaal niveau 

Stap 3:  Output 
Correlations 

 Vond je de 
bijeenkomst 

van 18 
november 

nuttig/ zinvol? 

Zou je meer 
informatie 

willen 
ontvangen 
over MPF? 

Spearman’s rho 

Vond je de bijeenkomst 
van 18 november nuttig/ 
zinvol? 

Correlation Coefficient 1,000 ,224 

Sig. (2-tailed) . ,148 

N 43 43 

Zou je meer informatie 
willen ontvangen over 
MPF? 

Correlation Coefficient ,224 1,000 

Sig. (2-tailed) ,148 . 

N 43 43 

 
Stap 4.  De significante waarde is 0,148. De significante waarde is niet significant, wat inhoud dat de 
nulhypothese niet verworpen wordt en er geen verband is aangetoond tussen de studenten die de 
bijeenkomst zinvol/ nuttig vonden de studenten die meer informatie over MentorProgramma 
Friesland zouden willen ontvangen. 
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Is er een verband tussen de studenten die de bijeenkomst een goede manier van informeren 
vonden en de studenten die meer informatie over MentorProgramma Friesland zouden willen 
ontvagen? 
 
Stap 1: Nulhypothese= Er is geen verband tussen de studenten die de bijeenkomst een 

goede manier van informeren vonden en de studenten die meer informatie over 
MentorProgramma Friesland zouden willen ontvagen. 

 Alternatieve hypothese= Er is wel een verband tussen de studenten die de 
bijeenkomst een goede manier van informeren vonden en de studenten die meer 
informatie over MentorProgramma Friesland zouden willen ontvagen. 

Stap 2: De juiste toets is de Spearman’s, rangcorrelatietoets omdat beide variabelen 
gemeten zijn op ordinaal niveau 

Stap 3:  Output 
Correlations 

 Vond je de 
bijeenkomst 

van 18 
november een 
goede manier 

van 
informeren? 

Zou je meer 
informatie 

willen 
ontvangen 
over MPF? 

Spearman’s rho 

Vond je de bijeenkomst 
van 18 november een 
goede manier van 
informeren? 

Correlation Coefficient 1,000 -,328* 

Sig. (2-tailed) . ,032 

N 43 43 

Zou je meer informatie 
willen ontvangen over 
MPF? 

Correlation Coefficient -,328* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,032 . 

N 43 43 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
Stap 4.  De significante waarde is 0,032. De significante waarde is significant, wat inhoud dat 
de nulhypothese verworpen wordt en er een verband is aangetoond tussen de studenten die de  
bijeenkomst een goede manier van informeren vonden en de studenten die meer informatie over  
MentorProgramma Friesland zouden willen ontvagen. 
 
 Uit de output blijkt de correlatie coëfficiënt onder de 0 te liggen, dus -. Hieruit kan opgemaakt 
worden dat het verband negatief is, wat inhoud dat zij elkaar tegenwerken. Als op de ene vraag veel 
positieve antwoorden worden gegeven, worden op de andere vraag (veel) negatieve antwoorden 
gegeven. Echter, een correlatie coëfficiënt moet zo ver mogelijk van de 0 af liggen en is vanaf 0,5/ 0,6 
of -0,5/ -0,6 het best. Dit, omdat de conclusie anders niet volledig aanvaard is. De correlatie 
coëfficiënt ligt hier op -0,328, iets hoger dan gewenst. De conclusie mag niet meegenomen worden 
als volledig aanvaardbaar. 
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VERSLAG 18 NOVEMBER  

 

Woensdag middag 18 november 2015 maakten studenten van het X-Honours programma van de 
NHL kennis met MentorProgramma Friesland.  
 
Deze middag, onder begeleiding van Oege Reitsma (coördinator van het X-Honours programma) en  
Elise van der Linde (stagiair MentorProgramma), stond in het teken van de bewustwording van het  
belang van het hebben van een mentor. Dit werd gedaan aan de hand van workshops, gastsprekers  
en ter afsluiting; ronde tafel gesprekken met mentoren.   
 
Ik zal mij eerst even voorstellen. Als bedrijfskunde MER student, stagiaire van MentorProgramma  
Friesland, mentee en tevens studentmentor, doe ik onderzoek naar het verbeteren van de  
naamsbekendheid van het programma. Het organiseren van een workshopmiddag voor X-Honours  
studenten omtrent mentoring kan bij dit onderzoek natuurlijk niet ontbreken.  
 
Bij de eerste workshop werden studenten gevraagd wat volgens hen een (school)loopbaan succesvol  
maakt. Hierbij moesten zij acht woorden; zelfvertrouwen, motivatie, rolmodel, begeleiding,  
netwerken, plezier, zelfstandigheid & acceptatie, op volgorde leggen van belangrijkheid. De  
voornaamste bevinding bij deze workshop was, dat studenten een nog onbekend beeld hadden bij  
het woord rolmodel en deze daarom onderaan plaatsten. Tussen de twee workshops in is door mij  
toegelicht wat wij hiermee bedoelen en wat MentorProgramma Friesland precies doet.  
 
Hierna werden de studenten gevraagd wat voor eigenschappen een goede mentor nodig heeft. De  
dingen die bij hen opkwamen, moesten zij tekenen. Hier kwamen afbeeldingen uit als; grote oren  
(om goed te kunnen luisteren) en een uil (die symbool staat voor wijsheid). Na de toelichting van het  
woord mentor (voor de start van de workshop), leek geen enkele student moeite te hebben met het  
uitvoeren van de opdracht.  
 
Extra toevoeging werd aan de dag gegeven door de aanwezige gastsprekers. Het betrof Marjon Mast,  
Mustafa Boutzamar & Etienne de Pierre. Zij vertelden kort hun ervaringen met MentorProgramma  
Friesland en het belang van netwerken.  
 
De dag werd afgesloten met ronde tafel gesprekken met 7 mentoren. De studenten en mentoren  
waren vrij om te vragen en zeggen wat hij of zij wilden. De studenten deden volop mee aan de  
workshops en de reacties waren ronduit positief. Al met al een geslaagde middag.  
 
Elise van der Linde 
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OUTPUT ENQUÊTE 
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STEEKPROEFCALCULATOR ENQUÊTE 
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STEEKPROEFCALCULATOR WILLEKEURIGE AFNAME VRAGEN 

 

 


