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SynOpSiS 

Sectie 1  Kader onderzoek

Algemene inleiding op het onderzoek
Het onderzoek sluit aan bij een visie in onze samenleving die leren ziet als een levenslang 
proces dat niet tot het onderwijs beperkt blijft, het is tevens een continue proces waarin 
een persoon in staat is om zijn eigen leren aan te sturen. Reflectie en bewustwording zijn 
basisvoorwaarden in dit proces. Het belang van openstaan voor persoonlijke ontwikke-
ling en het maken van eigen keuzes wordt nog eens benadrukt door de elkaar steeds 
sneller opvolgende veranderingen in onze maatschappij en het beschikbaar zijn van een 
ongekende hoeveelheid informatie. 
In de jaren `90 komt vanuit het bedrijfsleven een dringende oproep aan het Hoger Tech-
niekonderwijs om meer aandacht te besteden in het curriculum aan sociale en commu-
nicatieve vaardigheden in het kader van de ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten. 
Inzicht in de eigen persoonlijke kwaliteit en in die van anderen is niet alleen voor technici 
zelf van waarde, maar ook een voorwaarde om tot goede samenwerking te komen en 
leiding te geven. Groepswerk krijgt een plaats in het Techniekonderwijs. Tevens wordt 
gezocht naar mogelijkheden om studenten te stimuleren energie te stoppen in het 
ontwikkelen van zelfkennis.
In het HBO Techniekonderwijs ligt een set van competenties aan het curriculum ten 
grondslag. Het HBO Techniekonderwijs kan ondersteuning bieden aan studenten bij het 
internaliseren van competenties door zich verder te verdiepen in het “weten hoe”  het 
eigen maken van deze competenties te stimuleren. 
Het begrip competentie wordt op verschillende manieren gehanteerd. Het begrip 
“competentie” beschrijft gedrag vanuit een organisatie. Het begrip “competent” oftewel 
“bekwaamheid” verwijst naar algemene persoonlijke kwaliteiten die ontwikkeld kunnen 
worden. Het is een holistische manier van benaderen. De perceptie van studenten op de 
eigen competenties speelt bij het ontwikkelen ervan een belangrijke rol. 
In dit onderzoek ligt de nadruk op een intra-persoonlijke benadering. 
Het zoeken naar mogelijkheden om studenten Werktuigbouwkunde te stimuleren tot 
persoonlijke ontwikkeling en als onderzoeker een gevoeligheid ontwikkelen voor het 
perspectief van studenten, gaan samen.
Het is niet altijd vanzelfsprekend dat  (Techniek) studenten zelf in beweging komen voor 
hun persoonlijke ontwikkeling. De volgende kernvraag is daarom geformuleerd: zijn 
er mogelijkheden om studenten Techniek te stimuleren tot bewuste ontwikkeling van hun 
persoonlijke kwaliteiten?   



Het onderzoek is te zien als een probleemanalyse waarin wordt gezocht naar het “weten 
hoe” een mogelijkheid ontstaat om studenten Werktuigbouwkunde in beweging te 
brengen voor hun persoonlijke ontwikkeling.

Het onderzoek speelt zich af in de praktijk van een didactisch-pedagogisch project in 
het Hoger Technisch onderwijs.  Er is sprake van twee elkaar wederkerig implicerende  
basisvooronderstellingen.
1. De mens is een zingevend wezen, hij kent, indien mogelijk, zinvolle betekenis toe aan 

zijn omgeving. Hij wil zich geen object voelen maar als subject bestaan. Dit impliceert 
een intra-persoonlijke benadering. 

2. De mens acteert in een bepaalde situatie en wordt daardoor beïnvloed. Zichzelf leren 
kennen door interactie met anderen binnen een bepaalde context. Dit impliceert een 
interpersoonlijke benadering.

Gerichtheid op het intra-persoonlijke, door bewuste reflectie, is essentieel om per-
soonlijke ontwikkeling in beweging te brengen en in beweging te houden. Leren van 
interactie met anderen, maakt het mogelijk om zelfkennis te vergroten door bewuste 
reflectie op die interactie. 
Komen tot bewuste persoonlijke ontwikkeling is geen vanzelfsprekend proces. Leren be-
wust te reflecteren is fundamenteel om veranderingen en ontwikkelingen van de eigen 
persoonlijke kwaliteiten te onderkennen, deze kritisch te beschouwen en aanpassingen 
te doen.
Een zoektocht naar de weg naar binnen is wezenlijk om betekenis aan zichzelf en zijn 
omgeving toe te kennen. De manier waarop deze zoektocht vorm krijgt, zou van door-
slaggevend belang kunnen zijn. 
Welke aanpak en benaderingen in het Techniekonderwijs zijn gerelateerd aan het stimu-
leren van bewuste persoonlijke ontwikkeling? Een aantal benaderingen en manieren van 
leren worden geschetst. Het uitgangspunt is een contrast benadering. Het gaat hier om: 
een reproductieve en constructieve benadering van leren, een cognitieve en affectieve 
benadering van leren, transmissie- en ervaringsleren. Een constructieve benadering van 
leren, een affectieve benadering van leren en ervaringsleren passen binnen de visie van 
dit onderzoek. Leren over de persoonlijke manier van leren biedt een perspectief op 
leren. Zelfsturend leren is essentieel bij het leren leren en levenslang leren. De rol van 
docenten is van betekenis in het leerproces van studenten.

Het onderzoek is te zien als een exploratief en participerend actie gericht onderzoek in 
het onderwijs. Het onderzoek bestaat uit twee delen: een veldexperiment (vooronder-
zoek) en een casestudy. Het veldexperiment beschrijft en interpreteert de proceskant 



van een leerproces in een onderwijssituatie: de ontwikkeling van het SCV (Sociale en 
Communicatieve Vaardigheden) moduul. De beschrijving is aangevuld met citaten van 
studenten Werktuigbouwkunde en drie SCV collega`s. In Deel 2 is gekozen voor drie in-
dividuele interviews afgenomen bij tien onderzoekstudenten verspreid over een langere 
tijd om voor hen inzicht in hun persoonlijke ontwikkeling binnen het kader van hun 
opleiding mogelijk te maken.  

Conceptueel en methodologisch kader onderzoek

Conceptueel kader onderzoek
Het praktijkonderzoek is opgezet en uitgevoerd vanuit een sociaal-constructivistisch 
perspectief. Een ieder is voortdurend bezig zijn omgeving te “betekenen”. “Enactment” is 
het actieve proces waarin  mensen zich met een open blik op de wereld richten en daar-
mee iets nieuws voortbrengen. Achteraf ontstaat inzicht in het proces dat is doorlopen. 
Het onderzoek is gericht op de bewuste persoonlijke ontwikkeling van studenten Werk-
tuigbouwkunde binnen het kader van hun studie. Inzicht verkrijgen in je persoonlijke 
ontwikkeling houdt een intra-persoonlijk proces in. Om de bewuste persoonlijke ontwik-
keling van de studenten te stimuleren, tracht de docent-onderzoeker een gevoeligheid 
te ontwikkelen voor de wereld van de actoren. De houding en communicatie van de 
onderzoeker hebben invloed op de houding en de communicatie van de studenten, 
een interpersoonlijk proces. Kennis en inzicht zijn vanuit de sociaal constructivistische 
epistemologie het resultaat van communicatieve interactie tussen individuen.

Exploratief onderzoek
De aard van een exploratief onderzoek houdt in dat er geen strikt van te voren vast-
gelegde route door de onderzoeker kan worden gevolgd. Het onderzoekproces is een 
proces van ontdekkend onderzoeken. De uitgangspunten van de “grounded theory” zijn 
verbonden met het onderzoek. 
De onderwijsvisie van de onderzoeker is sterk verwant aan het ervaringsleren van Kolb, 
die vooral is gericht op intra-persoonlijke ontwikkeling. Leren is volgens Kolb het door 
ervaring creëren van kennis. Het is geen lineair proces. Het doorlopen van de leercyclus 
van Kolb vindt plaats vanuit een abstractieniveau: vanuit een metaniveau bewust reflec-
teren op het eigen leren. Het is een holistisch en cyclisch leerproces. De ervaringsgerichte 
docent heeft binnen de theorie van Kolb een wezenlijke rol. 



Methodologisch kader onderzoek
In het praktijkonderzoek is gezocht naar het “weten hoe”: op welke wijze ontstaat een 
mogelijkheid om studenten Werktuigbouwkunde te stimuleren in beweging te komen 
voor het zoeken naar de weg naar binnen. (Probleemanalyse).
De gehanteerde onderzoekprincipes zijn: werken vanuit een waarderende onderzoekbe-
nadering, het onderzoek vindt plaats samen met de betrokkenen, het onderzoek is een 
middel om te leren, zoeken naar een verbinding tussen de inhoud en de vorm van het 
onderzoek. Het onderzoek blijft dicht bij de onderzoekpraktijk en is gericht op verande-
ring. Een positieve en waarderende dialoog is steeds het uitgangspunt om openstelling 
voor bewuste reflectie te stimuleren.
In Deel 1. Vooronderzoek, is sprake van een Veldexperiment. De benaming refereert 
aan de methode van gegevensverzameling. Tijdens het Veldexperiment ontwikkelt de 
onderzoeker een zekere gevoeligheid voor het perspectief van studenten Werktuig-
bouwkunde op hun persoonlijke ontwikkeling. In deze fase vindt tevens het expliciet 
benoemen van de onderzoekbegrippen plaats.
In Deel 2. Casestudy, is gekozen voor een kleinschalig verdiepend onderzoek in relatie 
tot de onderzoekbegrippen. Deel 2 bevat drie kwalitatieve semigestructureerde diepte-
interviews afgenomen bij telkens 10 onderzoekstudenten aan de hand van vooraf opge-
stelde topiclijsten. Het gaat steeds om de achterliggende vraag: welke betekenis geven 
de onderzoekstudenten zelf aan hun persoonlijke ontwikkeling tijdens hun opleiding?
De onderzoekgegevens zijn zowel in Deel 1 als in Deel 2 verzameld via zelfrapportering.   

SeCtie 2 prAKtijKOnderzOeK

deel 1 Vooronderzoek

Kader moduul Sociale en Communicatieve Vaardigheden (SCV)
Het SCV moduul van de studierichting Werktuigbouwkunde vormt de basis van het 
vooronderzoek. Door de interactie van steeds wisselende deelnemers in een onder-
wijscontext worden voortdurend andere situaties gecreëerd. Het ervaringsgerichte SCV 
moduul wil ruimte bieden aan studenten Werktuigbouwkunde om zelfstandig keuzes 
te maken tijdens het uitvoeren van opdrachten die gericht zijn op de ontwikkeling van 
persoonlijke kwaliteiten in een omgeving waarin zij zich wel bevinden. De steeds terug-
kerende reflecties in de reflectieschriften vormen de doorgaande lijn die de SCV lessen 
met elkaar verbindt. Het boek “Persoonlijke kwaliteit” biedt theoretische ondersteuning 
bij onderwerpen die inhoudelijk gerelateerd zijn aan het SCV moduul.



Een flexibele opstelling van de SCV docent is van groot belang. De houding en commu-
nicatie van de SCV docent maken deel uit van de methode van dit onderzoek. Het proces 
van persoonlijk ervaren en ontwikkelen van SCV vaardigheden door de SCV docent  
neemt een aantal jaren in beslag. 
Tijdens de periode van 1998-2006 heeft de docent-onderzoeker reflecties en evaluaties 
uit de reflectieschriften van studenten Werktuigbouwkunde gekopieerd en deze ge-
hanteerd als houvast ter verbetering van de SCV lessen. Uit de reflecties en evaluaties 
komt naar voren  welke stimuli wel of niet werken, zodat indien wenselijk aanpassingen 
kunnen worden gedaan voor toekomstige SCV lessen. Gedurende het onderzoek zijn 
ervaringsgerichte SCV lessen verzorgd door de docent-onderzoeker voor zes docenten 
om de SCV praktijkervaring te delen.

SCV in de praktijk van techniekonderwijs
Het SCV moduul is opgenomen in de propedeuse van de studierichting Werktuigbouw-
kunde vanuit een nieuwe visie op techniek. Er is veel vrijheid in de ontwikkeling van het 
programma voor elke SCV docent. 
Gezamenlijk ervaring opdoen tijdens de SCV les is van belang. Het is steeds de vraag of 
de aangeboden stimuli voldoende motiverend zijn om de opdrachten op persoonlijke 
wijze uit te werken. Het verrassingselement tijdens de SCV les is van betekenis. Een 
aantal opdrachten zijn langere tijd in het SCV moduul opgenomen geweest. 
Het uitwerken van de leerstijlentest van Kolb is een leermoment tijdens de SCV les. De 
studenten maken kennis en onderkennen de eigen leerstijl. Het gezamenlijk invullen en 
uitwerken van de leerstijlentest maakt het mogelijk om voeling te krijgen met de eigen 
manier van leren, een intra-persoonlijk proces, en kennis te maken met de leerstijlen van 
medestudenten. Feedback op de uitwerking van de leerstijlentest is wezenlijk. Wanneer 
de leerstijlentest tijdens de opleiding slechts eenmaal wordt uitgewerkt, vindt er geen 
internalisering van de eigen leerstijl plaats.
Een aantal andere SCV opdrachten zijn: “Luisteren en niet luisteren”, “Het paradigma van 
de hond”, “Paradigma op schilderijen”, “Creatief ontwerp” en “Competenties en bekwaam-
heden”.  
Door het schrijven van een evaluatie na elke SCV periode worden studenten gestimu-
leerd om bewust over hun mening over het SCV moduul na te denken en deze mening 
te onderbouwen.



De data van het praktijkonderzoek in het veldexperiment zijn op twee manieren gege-
nereerd: 
– De ontwikkeling en vormgeving van het SCV moduul genereert data die bij dragen 

aan het “weten hoe” van het praktijkonderzoek.
– Het genereren van data via zelfrapportering biedt inzicht in de subjectieve beleving 

van betrokkenen.

Zelfrapportering in het SCV deel geeft zicht op de subjectieve beleving van studenten 
Werktuigbouwkunde, alsmede op het perspectief van drie SCV docenten. De onder-
zoekbegrippen komen impliciet naar voren in de reflecties en evaluaties van studenten. 
Het begrip “zelfstandigheid” komt in de reflecties van de studenten niet naar voren. 
Zelfstandig (autonoom)  functioneren is echter wel essentieel tijdens de SCV lessen. De 
SCV docent waarborgt het zelfstandig optreden van de studenten. 
Onderwerpen die gerelateerd zijn aan de onderzoekbegrippen en die naar voren komen 
in de reflecties en evaluaties van de studenten zijn: nadenken (gerelateerd aan reflecte-
ren), zelfkennis, motivatie en humor, en ontwikkeling.
Naast ervaring met en theoretische kennis van SCV thema`s zijn voor de SCV docent 
vooral gerichtheid op persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen en een goede sfeer 
tijdens de SCV lessen van belang. De communicatie  en de houding van de docent tijdens 
de SCV lessen is bepalend voor het verloop van de SCV lessen. Bewust ontwikkelen sti-
muleren vormt de kern van het SCV moduul.

Onderzoekbegrippen 

“Weten over” leidt niet vanzelfsprekend naar het “weten hoe”, zeker niet als het stimu-
lering van persoonlijke ontwikkeling betreft. De Onderzoekbegrippen bestaan uit: 
Kernwaarden en Kernbegrippen. Het “weten hoe” van de Kernwaarden en Kernbegrip-
pen zijn met elkaar verbonden. In de literatuur is gezocht naar onderling verbonden 
benaderingen en verdieping van de onderzoekbegrippen.
– Als Kernwaarden zijn geformuleerd: veiligheid en vertrouwen, ruimte en tijd, flexi-

biliteit, eenvoud, humor en spelenderwijs. Zij komen tot uiting in de houding en 
communicatie van de SCV docent.

– Als Kernbegrippen zijn geformuleerd: zelfkennis, autonomie, welbevinden en intrin-
sieke motivatie in relatie tot persoonlijke ontwikkeling.

Er is veel onderzoek verricht uit verwijzingen naar het “weten over” van de Kernbegrip-
pen, veel minder naar het “weten hoe” van de Kernbegrippen. Inzake het ”weten over” 
en het “weten hoe” van de Kernwaarden is weinig onderzoek verricht. De Kernbegrippen 
zijn aan elkaar gerelateerd en zijn verbonden met het persoonlijke leer- en ontwikke-



lingsproces dat zich afspeelt in het (Hoger Technisch) onderwijs. Het benoemen van de 
Kernwaarden is ondersteund door de reflecties en evaluaties van studenten Werktuig-
bouwkunde. De Kernwaarden zijn ontwikkeld vanuit een intra-persoonlijk perspectief. 
Zij vormen de basis van waaruit de SCV docent op eigen wijze vorm geeft aan de SCV 
lessen.
Bewust kiezen voor een manier van communiceren, draagt bij aan het verloop van com-
municatie in een onderwijscontext.  De kenmerken van een dialoog zijn herkenbaar in 
het SCV moduul: gelijkwaardigheid, wederzijds vertrouwen, wederzijds respect, weder-
zijdse openheid en wederzijds begrip. Bewust een bepaalde manier van communiceren 
hanteren, gaat niet vanzelf. Een waarderende houding en het tot stand komen van een 
gelijkwaardige dialoog met de studenten heeft als doel om binnen het SCV kader aan 
studenten zoveel mogelijk ruimte te laten om zelf hun beslissingen te nemen en hen te 
motiveren tot persoonlijke ontwikkeling. De manier waarop een SCV docent feedback 
geeft, heeft invloed op het lesgebeuren.  

deel 2 Casestudy

Tijdens het leerproces in het vooronderzoek van Deel 1 ontstaat behoefte aan verdie-
ping van inzicht in de intrinsieke motivatie en persoonlijke ontwikkeling van studenten 
Werktuigbouwkunde. De gedachtegang hier achter is dat het stimuleren van bewuste 
persoonlijke ontwikkeling van studenten gedurende de opleiding Werktuigbouwkunde 
meer tijd en ruimte nodig heeft om individuele studenten zich bewust te laten worden 
van verdieping en ontwikkeling van hun persoonlijke kwaliteiten.
Het onderzoek is gericht op het perspectief van de betrokken onderzoekstudenten. Dit 
biedt de mogelijkheid om van onderop data te genereren over de  subjectieve bele-
ving van tien studenten Werktuigbouwkunde gerelateerd aan het onderwijs tijdens de 
onderzoekperiode. De Kernbegrippen zijn steeds terugkerende bespreekpunten tijdens 
de individuele interviews. De Kernwaarden geven richting aan de communicatie en de 
houding van de onderzoeker.
Bewust reflecteren heeft een essentiële rol in een bewust ontwikkelingsproces. Bewuste 
persoonlijke ontwikkeling komt in Deel 2 naar voren in: de onderdelen “Begin en einde 
interviews”, “Perspectief” en “Ontwikkeling”.
Van elke onderzoekstudent is een Testimonio opgenomen in Deel 2. Onder andere “Zelf-
kennis” en “Persoonlijke ontwikkeling” komen in de Testimonio`s naar voren.    
Tijdens het onderzoek in Deel 2 zijn meerdere individuele interviews afgenomen ge-
durende een langere onderwijsperiode. Meerdere persoonlijke verhalen in de tijd zijn 
van belang voor het verkrijgen van meer inzicht in de bewuste ontwikkeling van de 
onderzoekstudenten en bieden de mogelijkheid tot internaliseren van aspecten van de 
persoonlijke ontwikkeling.



De Kernwaarden zijn tijdens de interviews een houvast voor de onderzoeker. De sfeer tij-
dens de interviews geeft richting aan het verloop van de interviews. Naast de kenmerken 
van een dialoog, zijn de kenmerken van de kritische dialoog toegepast en gestimuleerd 
bij de studenten.
De onderzoekstudenten krijgen de ruimte en de tijd tijdens de interviews om zich vanuit 
hun eigen waarden, vanuit zichzelf, te presenteren: hun narratief. Door het uitspreken 
van het eigen verhaal gerelateerd aan de Kernbegrippen, kan de onderzoekstudent zijn 
persoonlijke werkelijkheid beter leren kennen. Herhaling zorgt voor internalisering van 
het zelfbeeld.
Tijdens de voorbereidingsfase van de interviews besluiten tien onderzoekstudenten op 
geheel vrijwillige basis deel te nemen aan de interviews buiten de schooluren.  Aller-
eerst zijn topiclijsten opgesteld. Zij geven richting aan de interviews, maar laten ruimte 
voor het eigen verhaal. Naast het bespreekbaar maken van de Kernbegrippen is bij elk 
interview tevens gezocht naar “andere“ onderwerpen om het speelse karakter tijdens 
de interviews te bevorderen en om openheid en spontane reacties bij de studenten te 
stimuleren. 
Uit de interviews komt naar voren dat de  onderzoekstudenten open staan voor zelfkennis 
en er belang aan hechten om zelfkennis te bezitten en te ontwikkelen. De ontwikkeling 
van de persoonlijke leerstijl wordt zichtbaar in het onderdeel “Leerstijl” in de Testimonio`s. 
Bewustwording van de eigen leerstijl biedt bewuste leermomenten in nieuwe situaties. 
Iedere onderzoekstudent toont zijn eigen paradigma, zijn eigen subjectieve perspectief. 

Slotbeschouwing en aanbevelingen

Het laatste hoofdstuk bevat een terugblik op het onderzoek en een aantal aanbevelingen 
voor het Techniekonderwijs in het kader van het onderzoek. Het praktijkonderzoek heeft 
uiteindelijk geresulteerd in het formuleren van het B.O.S. model: het Bewust Ontwikkelen 
Stimuleren model. Het B.O.S. model bestaat uit twee delen. 
Deel 1 is gericht op openstelling en in beweging brengen van de persoonlijke ontwikke-
ling van studenten Werktuigbouwkunde.
Deel 2 omvat een drietal gesprekken verspreid over een langere onderwijsperiode om 
internalisering van de Kernbegrippen mogelijk te maken. De gesprekken zijn gericht 
op de individuele, persoonlijke ontwikkeling van studenten binnen het kader van hun 
onderwijssituatie. De onderzoekbegrippen worden steeds gehanteerd.
Zowel de Kernvraag als de deelvragen worden nader uitgewerkt en toegelicht in het 
B.O.S. model. Het hanteren van de methode van aanpak van het B.O.S. model  biedt een 
mogelijkheid om studenten Werktuigbouwkunde te stimuleren tot openstelling voor 
hun persoonlijke ontwikkeling. De gehanteerde methode leidt niet direct tot conclusies, 



maar biedt binnen een onderwijskader richtlijnen voor een mogelijke aanpak en vraagt 
om verder onderzoek.  
Het ontwikkelen van inzicht in de onderwerpen: intra-persoonlijke ontwikkeling, SCV 
moduul, reflecteren, leerstijl van Kolb, autonomie, individuele interviews en leerproces 
persoonlijke ontwikkeling, is van wezenlijk belang geweest voor het onderzoek en heeft 
bijgedragen aan het expliciet benoemen van de onderzoekbegrippen. 
Tot slot volgen er een aantal aanbevelingen voor het Techniekonderwijs, die gerelateerd 
zijn aan de methode van het B.O.S. model.



Stimulating Conscious Development 

Mechanism for movement in Engineering education

SynOpSiS 

Section 1 Framework of the study

General introduction to the study
The research study dovetails with a vision in our society that regards learning as a lifelong 
process that is not limited to education, but is a continual process in which people are ca-
pable of directing their own learning. Reflection and awareness are prerequisites in this 
process. The importance of being open to personal development and making personal 
choices is further underscored by societal developments that occur in increasingly rapid 
succession and the availability of an unprecedented volume of information. 
In the 1990s, there was an urgent appeal from the business sector to the Higher Enginee-
ring education sector to devote more attention to social and communication skills in the 
curriculum within the context of the development of personal qualities. Insight into one’s 
personal qualities and those of others is valuable not just to engineers themselves, but 
is also a condition for effective teamwork and leadership. Working in groups becomes a 
focus area in the Engineering curriculum. At the same time, opportunities to stimulate 
students to devote energy to developing self-knowledge are explored.
In Engineering studies at higher professional education level, a set of competencies 
underpins the curriculum. Engineering studies at higher professional education level 
can support students in internalising competencies by further immersing themselves in 
“knowing how” to stimulate mastering of these competencies. 
The term competencies is used in different ways. The term “competency” describes 
behaviour in an organisation. The term “competence” or “proficiency” refers to general 
personal qualities that can be developed. It represents a holistic approach. Students’ per-
ception of their own competencies plays an important role in the development thereof. 
In this study, the emphasis is on an intra-personal approach. 
The quest for opportunities to stimulate the personal development of Mechanical 
Engineering students, and developing a sensitivity to the perspective of students as a 
researcher, go hand in hand.
It is not always self-evident for (Engineering) students to motivate themselves in respect 
of their personal development. The following key question was therefore formulated: 



are there opportunities for stimulating Engineering students to consciously develop their 
personal qualities?   
The study can be viewed as a problem analysis that searches for the “knowing how” to 
create an opportunity to motivate Mechanical Engineering students in respect of their 
personal development.

The study takes place in the context of a practical didactic-pedagogical project in Higher 
Engineering  education.  There are two underlying presuppositions that mutual imply 
each other.
1. People are interpretive beings, if possible, they attach significant meaning to their en-

vironment. They don’t want to feel as an object, but to exist as a subject. This implies 
an intra-personal approach. 

2. People perform in a specific situation and are influenced by it. Get to know them-
selves through interaction with others within a specific context. This implies an 
interpersonal approach.

Focus on the intra-personal, by conscious reflection, is essential to set personal deve-
lopment in motion and keep it moving. Learning from interaction with others, makes 
it possible to expand one`s self-knowledge by conscious reflection on that interaction. 
To be able to get at personal development is not self-evident. Learning to reflect con-
sciously is fundamental to recognize changes and developments of one`s own personal 
qualities, contemplate  on them in a critical way and make adjustments.
A quest for the path to self-knowledge is essential to give meaning to oneself and the 
environment. The way in which this quest is shaped, could be of crucial importance. 
Which strategy and approaches in the Engineering curriculum are related to the stimu-
lation of conscious personal development? A number of approaches and methods of 
learning are outlined. The starting point is a divergent approach. That is: a reproductive 
and constructive approach to learning, a cognitive and affective approach to learning, 
transmission-oriented and experiential learning. A constructive approach to learning, 
an affective approach to learning and experiential learning fit within the scope of this 
study. Learning about one’s personal style of learning offers a perspective on learning. 
Self-guided learning is essential in learning to learn and lifelong learning. The role of 
lecturers is significant in the learning process of students.

The research study can be viewed as an exploratory and participatory action-oriented 
study in education. The study consists of two parts: a field experiment (preliminary re-
search) and a case study. The field experiment describes and interprets the process side 
of a learning process in an educational context: the development of the SCV (Social and 



Communication Skills) module. The description is supplemented with quotes from Me-
chanical Engineering students and three SCV colleagues. Part 2 contains three individual 
interviews with ten research students, spread over a longer period of time to enable the 
research students an insight into their personal development within the context of their 
study.  

Conceptual and methodological framework of the study

Conceptual framework of the study
The practical research was established and conducted from a social constructivist per-
spective. Everyone is constantly busy “making sense” of their environment. “Enactment” is 
the active process by which people view the world with an open mind and thus produce 
something new. Insight into the process followed is gained retrospectively. 
The research is focused on the conscious personal development of Mechanical En-
gineering students within the context of their study. To gain insight into the personal 
development of oneself entails an intra-personal process. To stimulate  the conscious 
personal development of the students, the researcher tries to step into the shoes of the 
actors, as it were. This entails an intra-personal approach. The attitude and communica-
tion style of the researcher influence the attitude and communication of the students, an 
interpersonal process. From a social constructivist epistemology perspective, knowledge 
and insight are the result of communicative interaction between individuals.

Exploratory research 
The nature of an exploratory research study means the researcher can follow no strictly 
predetermined route. The research process is a process of exploratory research. The 
research is connected to the principles of the “grounded theory”. 
The researcher’s educational vision is strongly related to Kolb’s experiential learning style, 
which focuses primarily on intra-personal development. According to Kolb, learning is 
the creation of knowledge through experience. It is not a linear process. Pass through 
Kolb’s learning cycle takes place at an abstract level: consciously reflecting on one’s own 
learning at a meta-level. It is a holistic and cyclical learning process. The experientially-
oriented lecturer has an essential role to play in Kolb’s theory. 

Methodological framework of the study
The practical research sought to identify the “knowing how”: how is an opportunity 
created to stimulate the motivation of Mechanical Engineering students to internalise. 
(Problem analysis).



The research principles applied are: working on the basis of an appreciative approach to 
research, the research takes place with those involved, the research is a means of lear-
ning, of looking for a connection between the content and the form of the research. The 
study adheres closely to research practice and is geared towards change. A positive and 
appreciative dialogue is of importance to stimulate openness for conscious reflection. 
In Part 1. Preliminary Research, a Field Experiment is conducted. The term refers to 
the method of data collection. During the Field Experiment, the researcher develops a 
certain affinity for the Mechanical Engineering students’ perspective on their personal 
development. Explicit designation of the research terms takes place in this phase.
In Part 2. Case Study, a small-scale, in-depth study is conducted in relation to the research 
terms. Part 2 contains three qualitative, semi-structured, in-depth interviews with 10 
research students based on predetermined topic lists. The underlying question is always: 
what significance do the research students themselves attach to their personal develop-
ment during their studies?
In both Part 1 and Part 2, the research data was gathered by means of self-reporting.   

SeCtiOn 2 prACtiCAl reSeArCh

part 1 preliminary research

Framework of the Social and Communication Skills (SCV) module
The SCV module of the Mechanical Engineering discipline forms the basis of the preli-
minary research. The interaction of continually changing participants in an educational 
context creates different situations continually. The experientially-oriented SCV mo-
dule aims to give Mechanical Engineering students the flexibility to make independent 
choices in carrying out assignments that focus on the development of personal qualities 
in an environment in which they feel well. The continually recurring reflections in the 
reflection papers form the common thread that connects the SCV lectures. The book 
“Persoonlijke kwaliteit” (Personal Qualities) offers theoretical support for subjects related 
to the SCV module in terms of content.
It is of great importance for the SCV lecturer to have a flexible attitude. The attitude and 
communication style of the SCV lecturer forms part of the methodology of this study. The 
process of personal experience and development of SCV skills by the SCV lecturer takes 
a number of years. 
During the period from 1998-2006, the lecturer-researcher copied reflections and 
evaluations of Mechanical Engineering students from their reflection notebooks. This 
provides a hold for improving the SCV lectures. The reflections and evaluations identify 



which stimuli are effective and which are not, so that changes can be made to future SCV 
lectures if desired. During the study, the lecturer-researcher gave experientially-oriented 
SCV lectures to six lecturers to share practical experience of SCV.

SCV in practice in engineering education
The SCV module is included in the foundation course for the Mechanical Engineering 
study programme thanks to a new vision for engineering. All SCV lecturers have a great 
deal of freedom in developing the programme. 
It is important to gain collective experience during the SCV lecture. The issue is always 
whether the stimuli offered provide sufficient motivation to adopt a personal approach 
in completing assignments. The element of surprise is relevant in SCV lectures. A number 
of assignments were included in the SCV module for a long time. 
Completion of Kolb’s learning style test provides a learning experience during the SCV 
lecture.  Students discover and identify their personal learning styles. Collectively com-
pleting and developing the learning style test makes it possible to gain a sense of the 
personal learning style, an intra-personal process, and to get to know the learning styles 
of fellow students. Feedback on the result of the learning style test is crucial. If the lear-
ning style test is only completed once during the study programme, no internalisation of 
one’s personal learning style takes place.
A number of other SCV assignments are: “Listening and not listening”, “The paradigm of 
the dog”, “Paradigm of paintings”, “Creative design” and “Competencies and competences 
(proficiencies)”.  
By writing an evaluation after every SCV period, students are encouraged to reflect con-
sciously on their views of the SCV module and to substantiate these views.

The data for the practical research in the field experiment was generated in two ways: 
– The development and design of the SCV module generates data that contributes to 

the “knowing how” of the practical research.
– Generate data via self-reporting offers an insight into the subjective experience of 

those involved.

Self-reporting in the SCV section provides an insight into the subjective experience of 
Mechanical Engineering students, as well as the perspective of three SCV lecturers. The 
research terms are highlighted implicitly in the students’ reflections and evaluations. 
The concept of “independence” does not come to the fore in the students’ reflections. 
However, independent (autonomous) functioning is essential in SCV lectures. The SCV 
lecturer guarantees independent behaviour from the students. 



Subjects related to the research terms which come to the fore in the students’ reflections 
and evaluations are: contemplation (related to reflection), self-knowledge, motivation 
and humour, and development.
In addition to experience and theoretical knowledge of SCV themes, a focus on the per-
sonal development of young people and a good atmosphere during the SCV lectures is 
especially important for the SCV lecturer. The communication and attitude of the lecturer 
during the SCV lectures is determinative for the progress of the SCV lectures. Encoura-
ging conscious development is the essence of the SCV module.

research terms
“Knowing about” does not automatically lead to “knowing how”, certainly not when it 
comes to stimulating personal development. The Research Terms consist of: Core Values 
and Keywords. The “knowing how” of the Core Values and Keywords are connected to 
one another. The literature was examined for interconnected approaches and to gain 
more in-depth knowledge of the research terms.
– The Core Values are: safety and trust, space and time, flexibility, simplicity, humour 

and learning through play. They are expressed in the attitude and communication 
style of the SCV lecturer.

– The Keywords are: self-knowledge, autonomy, wellbeing and intrinsic motivation in 
relation to personal development.

A great deal of research is conducted around references to the “knowing about” of the 
Keywords and far less into the “knowing how” of the Keywords. Little research was con-
ducted into the “knowing about” and “knowing how” of the Core Values. The Keywords 
are related to one another and are connected to the process of personal learning and 
development that takes place during (Higher Engineering and Technology) education. 
The designation of the Core Values is supported by the reflections and evaluations of 
the Mechanical Engineering students. The Core Values were developed from an intra-
personal perspective. They form the basis upon which the SCV lecturer shapes the SCV 
lectures in his/her own way.
Consciously choosing a method of communication contributes to the progress of com-
munication in an educational context. The characteristics of dialogue can be recognised 
in the SCV module: equality, mutual trust, mutual respect, mutual openness and mutual 
understanding. Consciously applying a specific method of communication does not hap-
pen automatically. The objective of an appreciative attitude and the establishment of 
an equitable dialogue with students is to give students as much freedom as possible to 
make their own decisions and to motivate them in terms of personal development within 



the context of SCV. The way in which a SCV lecturer gives feedback has an influence on 
the lectures.  

part 2 Case Study

During the learning process in the preliminary research of Part 1, there was a need for 
a deeper insight into the intrinsic motivation and personal development of Mechanical 
Engineering students. The idea behind this is that stimulating the conscious personal 
development of students during their Mechanical Engineering studies requires more 
time and space to make individual students aware of the expansion and development 
of their personal qualities.
The study focuses on the perspective of the relevant research students. This offers the 
opportunity to generate data about the subjective experience of ten Mechanical Engi-
neering students in relation to their studies during the research period from the bottom 
up. The Keywords form recurring discussion points during the individual interviews. The 
Core Values guide the researcher’s communication and attitude.
Conscious reflection plays an essential role in the process of conscious development. 
Conscious personal development is highlighted in Part 2 in: the “Beginning and end of 
interviews”, “Perspective” and “Development” sections.
A “Testimonio” from every research student is included in Part 2. “Self-knowledge” and 
“Personal development”, amongst others, feature in the “Testimonio`s”.
In Part 2 of the study, several individual interviews were held over a longer period of edu-
cation. Multiple personal stories spread over a longer period are important in terms of 
gaining a deeper understanding of the conscious development of the research students 
and offering an opportunity to internalise aspects of personal development.
The Core Values provide a hold for the researcher during the interviews. The atmosphere 
during the interviews determines the course of the interviews. In addition to the charac-
teristics of dialogue, the characteristics of critical dialogue are applied and stimulated by 
the students.
During the interviews, the research students were given the freedom and time to present 
themselves from their own individual values, from themselves: their narratives. By com-
municating their personal stories in relation to the Keywords, the research students can 
get to know their personal realities better. Repetition ensures internalisation of one’s 
self-image.
During the preparatory stage of the interviews, ten research students decided, on a 
completely voluntary basis, to participate in the interviews outside of their lectures. First, 
topic lists were produced. They provide a framework for the interviews, but also allow 
scope for personal stories. In addition to discussing the Keywords, each interview also co-



vered “other” topics to promote the playful character of the interviews and to encourage 
openness and spontaneous responses from the students. 
The interviews demonstrate the research students’ openness to self-knowledge and the 
importance they attach to acquiring and developing self-knowledge. Development of 
the personal learning style is apparent in the “Learning style” section of the “Testimonio`s”. 
Awareness of one’s personal learning style offers conscious learning experiences in new 
situations. Each research student demonstrates their own paradigm, their own subjective 
perspective. 

review and recommendations
The last chapter contains a review on the research study and a number of recommenda-
tions for the Engineering curriculum in the context of the study. The practical research 
ultimately resulted in the formulation of the B.O.S. model: the “Bewust Ontwikkelen 
Stimuleren” (Stimulating Conscious Development) model. The B.O.S. model consists of 
two parts.

Part 1 focuses on openness and stimulating the personal development of Mechanical 
Engineering students.
Part 2 comprises three interviews spread over a longer period of education to facilitate 
internalisation of the Keywords. The interviews focus on the individual, personal deve-
lopment of students in an educational context. The research terms are constantly used.
Both the Key Question and the sub-questions are worked out further and explained in 
the B.O.S. model. Use of the B.O.S. model approach offers an opportunity to encourage 
Mechanical Engineering students to be open to personal development. The methodo-
logy applied does not lead directly to conclusions, but offers guidelines for a potential 
strategy within an educational framework and calls for further research.
Developing and understanding of the subjects: intra-personal development, SCV module, 
reflection, Kolb’s learning style, autonomy, individual interviews and the learning process 
of personal development, was of critical importance to the study and contributed to the 
explicit designation of the research terms. 
Finally, there are a number of recommendations for the Engineering curriculum, which 
are related to the methodology of the B.O.S. model.
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voorwoord

Tijdens mijn doctoraalstudie Middeleeuwse Letterkunde aan de Radboud Universiteit 
te Nijmegen (1976-1979) kwam ik in aanraking met het onderwerp “Het ontstaan van 
het individu aan het einde van de 12e eeuw”. In de Lancelot codex verandert de figuur 
Lancelot in het laatste boek van de codex “Queeste de mort d` Arthur” geleidelijk van 
een reactieve ridder tot een individu dat nadenkt over zichzelf. Dit heeft grote invloed 
op zijn manier van kijken naar zijn omgeving en zijn reactie daarop. Ik werd gefascineerd 
door de invloed die zelfreflectie uitoefent op een individu en zijn persoonlijke ontwikke-
ling. Deze fascinatie heeft uiteindelijk geleid tot dit onderzoek.

Tegen het einde van het onderzoek heb ik mijn doctoraalscriptie herlezen. Het was weer 
verrassend om te ervaren op welke wijze de figuur Lancelot een beginnend reflectief 
vermogen ontwikkelt.

Het leerproces van het onderzoek is een proces van vallen en opstaan op een moeilijk 
begaanbaar pad geweest. Handelen vanuit mijn intuïtie en het “impliciete weten” delen 
via ervaring ging als vanzelf. Mondeling of schriftelijk doorgeven van mijn manier van 
aanpak was van een andere orde. In de “Tacit knowledge“ theorie van Polanyi herkende 
ik uiteindelijk het verloop van het onderzoekproces: van impliciet weten komen tot 
expliciete kennis is niet vanzelfsprekend.

Het lezen van het gedicht “Hoop” van Vaclav Havel heeft mij steeds opnieuw gemoti-
veerd om het onderzoek voort te zetten.

Het onderwijs heeft voor mij altijd een bijzondere aantrekkingskracht gehad. Het 
verzorgen van het SCV moduul heeft nog steeds een aparte plaats binnen mijn docent-
schap. Geen enkel ander vak heeft mij zoveel plezier bezorgd: het vormt de kern van 
mijn manier van onderwijzen. Tien studenten Werktuigbouwkunde zijn door deze 
manier van onderwijs gemotiveerd geraakt om op vrijwillige basis en op positieve wijze 
aan het onderzoek deel te nemen. Hun deelname is van grote waarde gebleken voor 
mijn onderzoek.

Een extra motivatie voor het stimuleren en motiveren van bewuste persoonlijke ont-
wikkeling bij Technische studenten komt voort uit de grote rol die Techniek in onze 
Westerse wereld speelt. Bewuste persoonlijke ontwikkeling leidt mogelijk tot bewuste 
keuzes. Niet alleen op persoonlijk vlak, maar ook op professioneel gebied.



 Sectie 1
Kader onderzoek



In dit gedeelte van het onderzoek is het kader van het onderzoek beschreven.
In hoofdstuk 1 schets ik de basis van het onderzoek die heeft geleid tot het formuleren 
van de vraagstelling van het onderzoek. Vervolgens presenteer ik mijn visie op 
onderwijs. Tenslotte eindigt hoofdstuk 1 met de aanpak van het onderzoek.
In hoofdstuk 2 defi nieer ik het conceptueel en het methodologisch kader van het 
onderzoek.
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Dit onderzoek sluit aan bij een visie in onze kennissamenleving die leren ziet als een 
levenslang proces dat niet tot het onderwijs beperkt blijft. Bij het begrip “leren” gaat 
het niet meer alleen om kennisoverdracht binnen een onderwijssysteem, maar ook om 
een continue proces waarin een persoon in staat is om zijn eigen leren aan te sturen. 
Refl ecteren op de ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten en bewust worden van het 
eigen verhaal zijn basisvoorwaarden om het persoonlijke ontwikkelingsproces aan te 
sturen.

“Centrale vraag voor nieuwe generaties is dan ook hoe zij hun biografi e willen en kunnen 
vormgeven. Leven heeft voor de nieuwe generatie meer en meer de betekenis van het 
verwerven van nieuwe biografi sche competenties: het gerefl ecteerd vermogen om nieuwe 
ervaringen aan eerdere ervaringen te koppelen en deze als zingevend en als basis voor de 
eigen biografi e te zien. Leven wordt hiermee steeds meer gelijk aan leren” (Diepstraten, 
2006 p. 3).

Elkaar steeds sneller opvolgende veranderingen op allerlei gebieden in onze maat-
schappij en het beschikbaar zijn van een ongekende hoeveelheid informatie via 
internet, onderschrijven het belang van zelfkennis en het open staan voor persoonlijke 
ontwikkeling van ieder individu. Bewust en actief keuzes maken om op je eigen pad te 
blijven lopen.

“De snelle en continue sociaal-culturele veranderingen teweeggebracht door de globali-
sering worden ook geacht een grote impact te hebben op het persoonlijke niveau, vooral 
gezien de vragen betreff ende de identiteit en het gevoel van het zelf. In deze context, wordt 
de vorming van de identiteit steeds meer gezien als een leerproces en nog belangrijker als 
een levenslang leerproces. (Zhao & Biesta, 2012 p.333).

De kernvraag hierbij is: welke persoonlijke kwaliteiten zijn wezenlijk voor jonge mensen 
in de toekomst om zich te kunnen handhaven in de maatschappij?
Momenteel zijn de 21st Century Skills in het onderwijs volop in ontwikkeling (http://
www.21stcenturyskills.nl/whitepaper). De 21st Century Skills worden beschreven als 
een samenhangend geheel van vaardigheden die nodig zijn voor iedereen om goed 
te kunnen functioneren in de 21e eeuw. De vaardigheden hebben vooral betrekking op 
ICT geletterdheid en persoonlijke vaardigheden, zoals: creativiteit, communiceren, pro-
bleemoplossend vermogen, sociaal- culturele vaardigheden en samenwerken. Echter 
niemand kan in de verre toekomst kijken. (de Volkskrant, (12 februari, 2015). “Wat weten 
de kleuters van nu over zeventien jaar?”). Studenten stimuleren tot persoonlijke ontwikke-
ling, zodat zij gaan zoeken naar welke weg zij willen bewandelen, is een essentiële taak 
van het onderwijs.
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“Een internationaal georiënteerde kenniseconomie vraagt om afgestudeerden die goed zijn 
opgeleid in hun vak, creatief zijn, kritisch en probleemoplossend kunnen denken en hande-
len, kunnen samenwerken in interdisciplinaire verbanden, zich thuis voelen in een diversiteit 
aan culturen en een brede kijk op de wereld hebben. De economische waarde van het hoger 
onderwijs is niet te scheiden van de bredere maatschappelijke waarde”. (Onderwijsraad: Ten 
Dam, G. Onderwijs van waarde. (2013, p. 2).

1.1 achtergrond

Vanuit het bedrijfsleven komt in de jaren 90 de dringende vraag om het Techniek-
onderwijs aan te passen. De moderne maatschappij is verweven met technologie; 
techniekontwikkelingen vinden steeds sneller plaats. Voor technici is het bezitten van 
alleen technische competenties niet meer toereikend om projecten uit te voeren of 
nieuwe technieken te ontwikkelen. De groeiende noodzaak van interdisciplinaire sa-
menwerkingsverbanden bij de ontwikkeling van producten, maakt duidelijk dat goede 
samenwerking een bepalende factor is om tot een gewenst resultaat te komen. Tot dan 
is er nog weinig aandacht besteed aan sociale en communicatieve vaardigheden in het 
kader van persoonlijke kwaliteit in het HBO Techniekonderwijs.
Voor het HBO Techniekonderwijs betekent het onder andere dat er aandacht moet komen 
voor: zelfstandig functioneren en pro-actief handelen, doelen stellen en verwezenlijken, 
samenwerken met professionals uit allerlei disciplines, flexibiliteit en creativiteit. Dit zijn 
eigenschappen geworden die er toe doen. Temeer omdat veel technici uiteindelijk in 
managementfuncties terecht komen.
In het blad “ Intermediair” verscheen in oktober 1998 het artikel “Ingenieurs aan de top” 
van sociaal- psycholoog Pim Paffen 1, waarin hij stelt dat de carrières van ingenieurs veel 
overeenkomsten vertonen.

“In de eerste twee jaar na hun afstuderen werken ze echt in hun vakgebied. Daarna worden 
ze projecthoofd en krijgen ze een paar mensen onder zich. Vervolgens maken ze de overstap 
naar het lijnmanagement en worden verantwoordelijk voor grote onderdelen van de pro-
ductie. Volgens Paffen is dat voor de meesten een keerpunt. Met techniek hebben ze weinig 
meer van doen. Ze krijgen opeens te maken met de essentie van het management: veran-
deringen doorvoeren, ziekteverzuim terugdringen, motivatie van werknemers opkrikken en 
kosten drukken. Het contact met mensen is daarin zeer belangrijk en communicatieve vaar-
digheden zijn meestal niet de sterkste kant van ingenieurs… Charisma, strategisch inzicht, 

1 Pim Paffen promoveerde op 17 september in dat jaar aan de Universiteit van Twente met het proefschrift “Loopbanen van 
ingenieurs in het algemeen management”.
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tact, ambitie en commercieel gevoel, het zijn kwaliteiten die geen enkele topondernemer 
kan missen. Ingenieurs die zulke kwaliteiten bezitten, hebben een voorsprong op andere 
managers in de dop”.

In 2013 is er in dit opzicht nog weinig veranderd, hetgeen moge blijken uit het artikel 
“Het ultieme gevolg van alles of niets”. (27 juli 2013, de Volkskrant).

“…Of iemand is een geweldige ingenieur. En dan moet hij hoofd Research en Development 
worden. Maar vaak is het helemaal niet zijn kracht. Een aantal jaren geleden deed ik on-
derzoek bij Nokia, dat toen enorm groeide. Allerlei wetenschappers die fantastische nieuwe 
technieken voor de mobiele telefoons wisten te bedenken, werden ineens de baas van een 
fabriek. Maar dat hield in dat ze de facto niet meer de rol van ingenieur hadden. Dat was 
erg moeilijk voor velen. Het creëerde identiteitsproblemen. Als resultaat probeerden veel van 
die mensen alles te doen: ingenieur blijven maar ook proberen hun mensen te leiden. Maar 
omdat ze nog teveel vasthielden aan hun ingenieursidentiteit, vielen ze in de valkuil van 
micro management”. (De Vries, hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering).

Communicatieve en sociale vaardigheden, alsmede emotionele intelligentie zijn voor 
technici essentieel geworden om professioneel te kunnen functioneren in het bedrijfs-
leven. Inzicht in de eigen persoonlijke kwaliteit en in die van anderen is niet alleen voor 
technici zelf van waarde, maar ook een voorwaarde om tot goede samenwerking te 
komen en leiding te geven. “Emotionele intelligentie in de praktijk” (1998 p. 65-66).) van 
Daniel Goleman onderstreept dit, in zijn:

“Hulp gevraagd: Techneuten met passie en intuïtie”.
Deze bewustwording (bij wetenschappelijk werk heeft uitblinken niets te maken met techni-
sche vaardigheden, maar alles met karakter) heeft ertoe geleid dat men zich er in het tertiair 
onderwijs in toenemende mate van bewust is geworden dat de emotionele intelligentie van 
toekomstige ingenieurs en wetenschappers beter ontwikkeld dient te zijn op het moment 
dat zij de arbeidsmarkt betreden.

“De vaardigheden die ingenieurs in de toekomst nodig zullen hebben, verschillen van dat-
gene waarvoor ze zijn opgeleid: namelijk om in een kamertje te zitten bij General Dynamics 
en daar propellerbaden te ontwerpen. Ze moeten alert genoeg zijn om elke 3, 4, 5 jaar van 
baan te veranderen. Ze moeten leren om als deel van een team ideeën te ontwikkelen en 
ten uitvoer te brengen, om een idee te verkopen, om kritiek en commentaar te verdragen, 
om zich aan te passen. Technische opleidingen hebben in het verleden die vaardigheden 
verwaarloosd. Dat kunnen ze zich in de toekomst niet meer veroorloven.”
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Bovenstaande maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden het HBO Techniekonder-
wijs. Het belang van, interdisciplinair, samenwerken en persoonlijke ontwikkeling voor 
technici wordt duidelijk.
Naast klassikaal onderwijs krijgen ook groepsgericht onderwijs en projectwerk een 
plaats in Techniek-onderwijs. Deze verandering vraagt om hele andere vaardigheden 
van zowel de docent als de student. (Geurts, & Meijers, 2003).
De ontwikkelingen hebben ook invloed op de niet-technische vakken binnen Techniek-
onderwijs, onder andere op het vak Communicatie. De student in ruimere zin vraagt om 
aandacht. Het zoeken naar mogelijkheden om jonge technische mensen te motiveren 
energie te stoppen in het ontwikkelen van zelfkennis, het leren (bewust) te reflecteren 
en samen te werken, is nog steeds in volle gang. De manier waarop de docent vorm 
geeft aan het stimuleren van het ontwikkelingsproces van de techniekstudenten, heeft 
grote invloed.

“Het stimuleren van nieuwe onderwijsvormen die beter aan zouden sluiten op deze multi-
disciplinaire samenleving vraagt om een dynamische setting die moeilijk van te voren kan 
worden gedefinieerd in boeken. Welke didactische methode kan men het beste gebruiken 
om het gewenste leerproces op gang te brengen? Hoe leren mensen zelfsturing? Hoe breng 
je reflectie tot stand? Welke leerprocessen zorgen ervoor dat mensen meer gemotiveerd 
raken? Deze leerprocessen gaan over gedragsverandering, persoonlijkheidsontwikkeling 
en emoties. Veranderingen van concepten en visies zijn veel meer dan alleen het kunnen 
reproduceren van bestaande kennis. Dit soort veranderingsprocessen is veel ingewikkelder 
dan de traditionele kennisoverdracht”. (Shulman, geciteerd in : Lectoraat Pedagogiek van 
de Beroepsvorming van de Haagse Hogeschool/TH Rijswijk, 2006, p..64).

“In een leerproces dat zowel emotioneel als cognitief van aard is en bij het ontwikkelen van 
een beroepsidentiteit, is aandacht voor emoties juist noodzakelijk voor het ontwikkelen van 
een meer reflectief bewustzijn” (Meijers, & Wardecker, geciteerd In: Lectoraat Pedagogiek 
van de Beroepsvorming van de Haagse Hogeschool/TH Rijswijk, 2006, p.64).

Er is nog weinig onderzoek verricht naar de competentie ontwikkeling van studenten: 
het integrale gebruik van kennis, vaardigheden en houdingen om professionele taken 
uit te kunnen voeren. Mijn onderzoek richt zich op deze competentie ontwikkeling, 
gezien vanuit het perspectief van studenten Werktuigbouwkunde.
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1.2 ontwIkkelIng

Organisaties vragen in deze aan snelle veranderingen onderhevige maatschappij niet 
meer alleen om vakkennis, maar ook om flexibele en breed inzetbare professionals (Ach-
tenhage, & Grubb, geciteerd in Baartman & Ruijs 2011). Het Hoger Techniekonderwijs is 
aan het veranderen.
In het Hoger Techniekonderwijs wordt van studenten verwacht dat zij tijdens hun op-
leiding competenties ontwikkelen en uiteindelijk ook bezitten. In een competentie zijn 
kennis, vaardigheden en houding met elkaar verweven.
In de set van HBO Techniek competenties in de laatste decennia van de 20ste eeuw 
ligt de focus op kennisoverdracht. Een nieuwe set van competenties is momenteel in 
ontwikkeling: de 21ste Century Skills in het (Hoger) onderwijs (Van den Oetelaar (2012). 
In de 21st Century Skills in het onderwijs ligt de focus niet alleen op kennisontwikkeling. 
De basis van deze competenties wordt gevormd door bewuste persoonlijke ontwikke-
ling: keuzes maken, creativiteit, communicatieve vaardigheden.
Bewust reflecteren is een belangrijke vaardigheid bij het ontwikkelen van de 21ste 
Century Skills in het onderwijs. Bewust reflecteren vraagt om het zoeken van de weg 
naar binnen.
Het Hoger onderwijs kan ondersteuning bieden aan studenten door zich verder te ver-
diepen in het “weten hoe” het eigen maken, het internaliseren van deze competenties, 
te stimuleren.

competentie

Onderzoekers zijn het niet eens over de definitie van “competentie”. Het concept 
“competentie” wordt op verschillende manieren in verschillende landen gebruikt. In 
de Amerikaanse en Engelse literatuur zijn twee verschillende concepten in gebruik: 
competency en competence.

Competency
Een competentie (competency) beschrijft gedrag vanuit het perspectief van een orga-
nisatie. (“Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving”, 2012. 
Vervangt competentiemodel, 2006. 21e Century Skills in het onderwijs). Het begrip 
“competentie” verwijst naar specifieke professionele capaciteiten. (Gonczi, Hager, & 
Anthanasou, geciteerd in Baartman, & Ruijs 2011 p.p. 385-386). Veel studenten beschou-
wen het uitwerken van competenties als het verrichten van activiteiten voor de docent 
en niet voor zichzelf. Het worden niet “hun” competenties.
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Competence
Het begrip competence (bekwaamheid, talent) verwijst naar algemene persoonlijke 
kwaliteiten die ontwikkeld kunnen worden. Het is een holistische manier van benaderen 
die naar voren treedt als er ruimte bestaat en waarde wordt gehecht aan het stimuleren 
van de talentontwikkeling van studenten.

“Een bekwaamheid ontwikkel je vooral als er een sterke persoonlijke belangstelling bestaat. 
Motivatie en nieuwsgierigheid spelen waarschijnlijk een rol”. (Kessels, 1999, p. 7).

Belangrijk is het feit dat competence wordt ontwikkeld door leren en doen en niet 
overgedragen kan worden van docent op student. (Van Merrienboer, Van der Klink, & 
Hendriks, geciteerd in Baartman, & Ruijs 2011). Een talent kan niet ontwikkeld worden 
door het bestuderen van theorie. Het bestuderen van theorie kan wel een bijdrage 
leveren aan talentontwikkeling.
In het licht van de ontwikkeling van het Hoger onderwijs in de richting van op competen-
tie gebaseerd onderwijs, speelt de perceptie van studenten op hun eigen competentie 
een belangrijke rol. (Baartman, & Ruijs, 2011). Zoals in onderzoek van Bandura (geciteerd 
in: Baartman, & Ruijs, 2011 p.386) naar voren komt, kunnen negatieve percepties leiden 
tot demotivatie en drop-out.
In recent onderzoek worden percepties van studenten als uitgangspunten voor onder-
wijsvernieuwing genomen. (e.g. Braun, Sheikh, & Hannover; Pajares; Schunk, geciteerd 
in Baartman, & Ruijs. (2011). Onderzoek naar student- percepties wordt onder meer ver-
richt door onderzoek naar het SE (self-efficacy) (Bandura, geciteerd in Coutinho 2008; 
Sousa, et al.2011) of het zelfinzicht van studenten. (Sundstrom; Van Dinther, Dochy, and 
Segers; Pajares, geciteerd in Baartman, & Ruijs, 2011). 2

Volgens Bandura (geciteerd in Baartman,& Ruijs, 2011, p. 386) zouden percepties be-
tere voorspellers zijn van toekomstig gedrag dan waar mensen echt toe in staat zijn, 
vanwege het feit dat het zelfinzicht bepaalt wat individuen echt doen met de kennis en 
vaardigheden die ze bezitten.
In dit praktijkonderzoek is aansluiting gezocht bij studentpercepties door steeds op-
nieuw gebruik te maken van de feedback in de reflecties en evaluaties van studenten 
Werktuigbouwkunde, die inzicht bieden in hun subjectieve beleving van de SCV lessen. 
Ik wil het inzicht vergroten in een ervaringsgericht en studentgericht, niet technisch 
moduul op een HBO Techniek opleiding, met de nadruk op het intra-persoonlijke. Mede 
met het oog op het stimuleren tot ontwikkeling van sociale en communicatieve vaardig-
heden bij studenten Werktuigbouwkunde.

2 Deze uitgangspunten voor onderwijsvernieuwing worden vaak bekritiseerd als zijnde niet objectief. (Ward, Gruppen, & 
Regehr geciteerd In Baartman, & Ruijs. (2011).
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De uitwerkingen van de interviews bieden inzicht voor de onderzoekstudenten in hun 
perceptie, onder andere op de Kernbegrippen. Uitgaan van studentpercepties sluit aan 
bij de visie van dit onderzoek.
Dit onderzoek wil een bijdrage leveren aan het stimuleren van inzicht in het ontwik-
kelingsproces en de persoonlijke groei van studenten in het kader van hun opleiding 
Werktuigbouwkunde, zowel tijdens de SCV oriëntatiefase als tijdens de periode waarin 
de onderzoekinterviews zijn afgenomen.
Een persoonlijk doel was via dit onderzoek een gevoeligheid te ontwikkelen voor het 
perspectief van de studenten.

1.3 persoonlIjke motIvatIe

Een aantal inspiratiebronnen en leermomenten heeft bijgedragen aan mijn motivatie en 
visie op het onderwijs. Daar deze inspiratiebronnen en leermomenten de basis vormen 
voor mijn manier van kijken naar het onderwijs en voor mijn visie op het docentschap, 
schets ik deze kort.
Het fundament van mijn onderwijsvisie ligt in mijn jeugd.
Mijn ouders waren zeer betrokken en liefdevol. Zij stimuleerden mij om me op allerlei 
manieren te ontwikkelen. Voorwaarde was dat ik het wilde en dat het voor mij mogelijk 
was. Liefde voor natuur, kunst en lezen zijn mij met de paplepel in gegoten. Mijn vader 
en moeder droegen zorg voor veiligheid en positieve ondersteuning. De betrokkenheid 
bij het onderwijs en bij jonge mensen is door hen op mij overgedragen.
De juffrouw van klas vier en vijf van mijn lagere school was een juffrouw naar mijn hart. 
Zij gaf de ruimte om te zijn wie je was en zij stimuleerde mij om het beste uit mezelf te 
halen. Leren ging in die jaren voor mij als vanzelf, ik mocht op mijn eigen pad lopen. 
Deze juffrouw is voor mij altijd een voorbeeld gebleven. Tijdens een reünie van de lagere 
school, vele jaren later, heb ik haar nog eens de hand mogen schudden.
Na de middelbare school ging ik Nederlands en Geschiedenis studeren aan de leraren-
opleiding van het Mollerinstituut te Tilburg. De didactische aanpak van beide studie-
richtingen was zeer verschillend. Bij de studierichting Geschiedenis was de lesinhoud 
het belangrijkste, vakgericht en docentgericht. Bij de studierichting Nederlands was er 
sprake van een wederzijdse persoonlijke interesse tussen de studenten en de docenten. 
Er was ruimte voor zowel de vak inhoud als de mens. Dat uitte zich onder andere in de 
prettige omgang tussen docenten en studenten. Voor mij was dat een prima uitgangs-
punt.
Na het Mollerinstituut maakte ik de overstap naar de Radboud Universiteit te Nijmegen 
om Middeleeuwse Letterkunde te studeren (1976-1979). Tijdens deze doctoraalstudie 
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was er veel vrijheid om je eigen studiepad te volgen. Voor mij werd het een spannende 
zoektocht.
Mijn doctoraalscriptie heeft als onderwerp: het ontstaan van het individu in de 12e 
eeuw. Lancelot in de “Lancelot-Queste-Mort” cyclus is voor mij de personificatie van 
deze ontwikkeling in de 12e eeuw. In de kernroman “Arturs Doet” is letterlijk het verschil 
te lezen tussen de op de buitenwereld gerichte ridders, die handelen zonder eerst na te 
denken, en de steeds meer naar binnen gerichte Lancelot, die bewust nadenkt over zijn 
handelen. Lancelot laat een beginnend reflectief bewustzijn zien. Voor mij een leermo-
ment en een bijzonder inzicht dat reflectie een verschil kan maken.
Ik heb veel gereisd, samen met Jos, mijn partner. Onze manier van reizen heeft veel 
betekend voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Samen met onze hond hebben we 
bijvoorbeeld een jaar lang door Europa en Noord Afrika gereisd in een door ons zelf 
ingericht reisbusje.
Mijn eerste zelfstandige onderwijservaring als docent was in een Atheneum 4 klas. Dit 
leermoment is mij altijd bijgebleven. Ik was zenuwachtig en had mijn eerste les bijzon-
der goed voorbereid. Met grote volgeschreven bladeren stond ik voor de klas, keek naar 
het plafond en las alles zo goed mogelijk voor. Na de les bleven twee leerlingen in de 
klas achter. Zij zeiden: “Maar juffrouw, wij zitten toch in de klas en niet bij het plafond?” 
Dat was duidelijk! Het heeft er voor gezorgd dat mijn blik vanaf dat moment op de 
leerlingen gericht is gebleven.
Gedurende een tiental jaren heb ik het vak Nederlands verzorgd op de middelbare 
school, voornamelijk in de bovenbouw van de Havo en het Atheneum. Tijdens deze 
jaren heb ik geprobeerd om een veilige sfeer en een goed leerklimaat te scheppen 
in de klas. Ik geloofde en geloof nog steeds in positieve ondersteuning. Behalve alle 
onderdelen van het vak Nederlands krijgen ook toneel, het schrijven van verhalen en 
gedichten veel aandacht. Toen ik de overstap in 1990 maakte naar het Hoger Beroeps 
Onderwijs als docent Communicatie bij de studierichtingen Technische Natuurkunde en 
Electrotechniek, had ik veel kanten van het docentschap gezien en uitgeprobeerd. Mijn 
ideeën over onderwijs hadden vorm gekregen en waren klaar voor een nieuwe stap.
In 1995 begin ik mijn werkzaamheden bij de studierichting Werktuigbouwkunde, vak-
groep Bedrijfskunde en Communicatie. Ik werd in de gelegenheid gesteld om het nog te 
ontwikkelen vak SCV (Sociale en Communicatieve vaardigheden) op mijn manier vorm 
te geven en aan te bieden aan eerstejaars studenten Werktuigbouwkunde. In dit vak 
kon ik mijn onderwijsvisie in de praktijk brengen; alle lijntjes uit het verleden komen 
hier samen.
In de ervaringsgerichte leertheorie van Kolb en zijn leerstijlentest vond ik een nieuwe 
inspiratiebron. Een manier van denken gerelateerd aan mijn onderwijsvisie: holistisch, 
intra-persoonlijk, bewuste reflectie en persoonlijke ontwikkeling.
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Mijn jarenlange docentervaring en betrokkenheid bij de ontwikkeling van jonge men-
sen, en nu specifiek aan jonge technische mensen, geven richting aan de ontwikkeling 
van het moduul Sociale en Communicatieve Vaardigheden (SCV).
Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen is het vanuit mijn onderwijsvisie juist voor 
Techniek studenten wezenlijk, dat ze de ruimte krijgen om hun persoonlijke kwaliteiten 
te leren kennen en te ontwikkelen. Jonge technische mensen kunnen niet langer vol-
staan met het ontwikkelen van alleen technische vaardigheden. Het besef dat op tech-
niek georiënteerde jonge mensen veelal cognitief bezig zijn, dat ingenieurs daardoor 
achtergesteld zijn in hun persoonlijke vorming, maakt duidelijk dat de inhoud van het 
nieuwe moduul Communicatieve en Sociale Vaardigheden zeker niet alleen cognitief 
of vakgericht mocht zijn. In Techniekonderwijs kan het stimuleren van persoonlijke 
ontwikkeling van technische studenten beter. Ik koos voor een benadering van Techniek 
studenten via een andere weg: ervaringsgericht, studentgericht, spelenderwijs en net 
iets buiten het gewone kader.
Na een aantal jaren van ontwikkelen en verzorgen van het SCV moduul bij de studierich-
ting Werktuigbouwkunde, ontstond de behoefte aan een meer diepgaand onderzoek 
naar de motivatie, in het bijzonder de intrinsieke motivatie, en het persoonlijk ontwik-
kelingsproces van studenten Techniek in het kader van hun opleiding.
De gezamenlijke leservaring tijdens het eerste semester van het studiejaar 2008-2009 
en de daardoor opgebouwde persoonlijke docent-student relatie, bood mij de gelegen-
heid om studenten Werktuigbouwkunde te vragen aan het Interview deel van mijn 
onderzoek deel te nemen. Een tiental studenten maakt de keuze om op vrijwillige basis 
met het onderzoek in zee te gaan.
Daar het mij ging om het beschrijven van de motivatie en ontwikkeling van technische 
studenten tijdens hun opleiding heb ik voor een longitudinale onderzoekopzet gekozen. 
Ik heb een groep technische studenten, gedurende ongeveer twee jaar, tijdens hun op-
leiding Werktuigbouwkunde gevolgd en elke student drie maal langdurig geïnterviewd.

1.4 vraagstellIng

Daar het niet altijd even vanzelfsprekend is dat (Techniek) studenten zelf in beweging 
komen en de verantwoordelijkheid nemen voor hun persoonlijke ontwikkeling, ook niet 
als daartoe de mogelijkheid wordt geboden (of opgelegd), is de volgende kernvraag 
geformuleerd: zijn er mogelijkheden om studenten Techniek te stimuleren tot bewuste 
ontwikkeling van hun persoonlijke kwaliteiten?
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Bovenstaande kernvraag heb ik in een aantal deelvragen uiteen laten vallen:
In het Vooronderzoek betreft dit:
1. Op welke wijze kan een niet-technische onderwijseenheid van een opleiding Werktuig-

bouwkunde bijdragen aan het zich openstellen van studenten voor hun persoonlijke 
kwaliteit en van die van hun medestudenten?

2. Draagt de ervaring tijdens de SCV lessen en het reflecteren over deze ervaring bij aan de 
persoonlijke ontwikkeling van studenten Techniek?

3. Welke rol heeft de SCV docent bij het stimuleren en begeleiden van het bewust in bewe-
ging komen van de studenten?

in de Casestudy staan twee vragen centraal:
1. Dragen de kernbegrippen van het onderzoek: zelfkennis, autonomie, welbevinden, 

motivatie en motivatieproces in relatie tot ontwikkeling en ontwikkelingsproces bij aan 
meer inzicht in het persoonlijk ontwikkelingsproces van de onderzoekstudenten?

2. Op welke wijze verloopt het persoonlijk ontwikkelingsproces van de onderzoekstuden-
ten, in het kader van hun opleiding, gedurende het tijdvak waarin de interviews zijn 
afgenomen?

Het onderzoek is te zien als een probleemanalyse waarin wordt gezocht naar het “weten 
hoe”. Op welke wijze ontstaat de mogelijkheid om studenten Werktuigbouwkunde in 
beweging te brengen voor hun persoonlijke ontwikkeling? In het praktijkonderzoek ga 
ik steeds uit van zelfrapportering: datgene wat mensen zelf vinden in hun subjectieve 
beleving. In deze zin is er sprake van een inductieve opzet.
Dit wil niet zeggen dat ik een onbeschreven blad ben, men kan zichzelf niet uit scha-
kelen. Mijn vooronderstellingen en ervaringen doen ertoe. Maar ik heb voortdurend 
getracht met een open blik te blijven kijken en interpreteren.

1.5 vIsIe op onderwIjs

Het onderzoek speelt zich af in de praktijk van een didactisch-pedagogisch project 
in het Hoger Technisch onderwijs: op welke wijze ontstaat de mogelijkheid om jonge 
technische mensen in beweging te brengen voor hun persoonlijke ontwikkeling?
Ik ga uit van een tweetal elkaar implicerende basisvooronderstellingen.

1. De mens is een zingevend wezen, hij kent, indien mogelijk, zinvolle betekenis toe 
aan zijn omgeving. (Weick, 1979; Giddens, 1991). Hij wil zich geen object voelen 
maar als subject bestaan. Dit impliceert een intra-persoonlijke benadering.
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Ad. 1.  Om als mens zinvolle betekenis toe te kennen aan zijn omgeving, is op de 
eerste plaats een zoektocht naar zichzelf van belang. Dit wijst op een weg 
naar binnen, een intra-persoonlijke zoektocht. Wanneer een individu niet weet 
welke weg hij wil volgen, niet beseft waaraan hij betekenis toe wil kennen, is 
elke weg goed (of slecht).

Het ontwikkelen van zelfkennis is wezenlijk om zich bewust te worden van de eigen 
persoonlijke kwaliteiten, van de zwakke en sterke kanten, van de voorkeuren om te 
handelen en van keuzes die passen bij de eigen persoonlijkheid.

Om zelfkennis te ontwikkelen, moet een individu georiënteerd zijn op een “ruimte” in 
zichzelf, waarin vragen opkomen over wat goed is en wat slecht is, wat waardevol is om 
te doen en wat niet, wat zinvol is en belangrijk en wat minder belangrijk is voor zichzelf. 
(Taylor, geciteerd in Zhao, & Biesta, 2012, p. 340).
Door reflectie op persoonlijke ervaringen wordt tijdens de levensloop duidelijk waar 
de voorkeur ligt om te handelen. Zo worden persoonlijke waarden gevormd, die een 
rol spelen bij keuzes in de toekomst. Persoonlijke waarden dienen als leidraad in een 
mensenleven. (Schwartz & Bilsky; Schwartz geciteerd in Sousa et.al. 2012 p.160).
Het is van belang om gedachten, gevoelens en ideeën uit te spreken. (Taylor geciteerd 
in Zhao, & Biesta, 2012, p.341). In het proces van uitspreken van impliciete gedachten, 
ideeën en gevoelens kunnen deze veranderen in expliciete, bewuste uitspraken. Zo-
doende kunnen individuen meer greep krijgen op hun omgeving en kan mogelijk een 
nieuwe kijk op het leven en op zichzelf ontstaan.

“Open staan voor verandering houdt waarden in, die de mate betreffen waarin zij mensen 
motiveren om hun eigen intellectuele en emotionele interesses te volgen in onvoorspelbare 
en onzekere richtingen” (Schwartz geciteerd in Sousa et.al 2012. p.162). 

Wanneer een individu beseft wie hij is als persoon, wat hij kan en wat hij wil, zal dat het 
maken van keuzes vergemakkelijken. Hij zal zijn keuzes en gedrag zelf aan kunnen stu-
ren, hij kan zelf verantwoordelijkheid nemen voor zijn keuzes. In plaats van te reageren 
op de omgeving en situatie van het moment, een reactieve houding, is hij in staat om 
proactief te handelen naar eigen inzichten.

2. De mens acteert in een bepaalde situatie en wordt daardoor beïnvloed. Zichzelf le-
ren kennen door interactie met anderen binnen een bepaalde context. Dit impliceert 
een interpersoonlijke benadering.
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Ad. 2.  “ Het volgen van de eigen intellectuele en emotionele interesses impliceert zelfken-
nis en een zekere mate van persoonlijke autonomie. Om individuele autonomie 
te beoefenen, om zelfsturing te ontwikkelen, is ruimte nodig voor een leerproces, 
waarin het beoefenen en vormen van persoonlijke waarden (de morele identiteit) 
door spel, creativiteit en de groei van affectieve en cognitieve capaciteiten een 
plaats heeft”. (Strain geciteerd in Zhao en Biesta, 2012 p. 343). Leren in vrijheid 
is noodzakelijk om persoonlijke ontwikkeling echt in beweging te brengen. 
(Rogers, 1969).

Tijdens het leerproces van persoonlijke ontwikkeling vindt interactie plaats binnen de 
persoon, tussen zelfwaardering, cognities, attitudes en vaardigheden aan de ene kant 
en door de persoon zelf waargenomen effectiviteit van het eigen handelen in velerlei 
situaties, aan de andere kant. Bewust reflecteren op het eigen handelen speelt tijdens 
dit leerproces een rol van betekenis. (Bandura, geciteerd in Coutinho 2008; Sousa, et al. 
2012)
Zelfkennis is niet noodzakelijkerwijs slechts te verkrijgen door intra-persoonlijke reflec-
tie. Reflectie op de emoties en acties van anderen, kan tevens bijdragen aan zelfbegrip. 
(Vygotsky, geciteerd in Van Huizen, et. al. 2005).
Het proces van internaliseren, het zich eigen maken van zelfkennis, heeft ruimte en tijd 
nodig en is afhankelijk van de omgeving waarin het individu functioneert (Ryan, & Con-
nell,1989). De mogelijkheid bezitten als individu om zelfkennis te ontwikkelen en de 
ruimte krijgen om zelfkennis te ontwikkelen, hebben invloed op elkaar. ( Kolb, & Kolb, 
2005).
In de basisvooronderstellingen ligt een relatie met mijn visie op het onderwijs in het 
kader van dit praktijkonderzoek.
Op de eerste plaats is gerichtheid op het intra-persoonlijke essentieel om persoonlijke 
ontwikkeling in beweging te brengen. Zonder openstelling voor een zoektocht naar 
zichzelf, blijft persoonlijke ontwikkeling veelal impliciet. Het is wezenlijk een mogelijk-
heid te zoeken om studenten te motiveren en te stimuleren bewust antwoorden te 
zoeken op de vraag: wat speelt zich binnen mij af en op welke wijze ga ik daar mee om? 
(“De ijsberg van McClelland” in Lingsma, & Scholten, 2001).
Om zelfkennis te ontwikkelen is tevens het ontwikkelen van interpersoonlijke vaardig-
heden van belang. Leren van de interactie met anderen om zodoende zelfkennis te 
vergroten.
Welke persoonlijke kwaliteiten zijn nodig om te kunnen leren?

“Learners need some sort of self-confidence, courage, resilience or self-esteem, and some 
willingness to take increasing responsibility for their learning, with the planning, implemen-
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tation, self-questioning, persistence and evaluation which may be involved”. (McPherson, 
2005). Om te kunnen leren zijn nodig: zelfvertrouwen, moed, eigenwaarde, een zekere 
gewilligheid om steeds meer verantwoordelijkheid te nemen voor het leren, doorvoe-
ren van oplossingen, zichzelf vragen stellen, doorzettingsvermogen en evaluatie van 
het geleerde.
Het bewust ontwikkelen van deze persoonlijke eigenschappen vraagt ruimte en tijd in 
het onderwijs voor een leerproces van studenten in een veilige omgeving. Dit geldt 
zeker voor een leerproces dat is gericht op het ontwikkelen van zelfkennis. “Wanneer 
leren plaats vindt in een veilige omgeving, verloopt leren als vanzelfsprekend”. (Kessels, 
2001). (Zie Kernwaarden).
Gerichtheid op het intra-persoonlijke, op een zoektocht naar de weg naar binnen, is 
voor Techniek studenten echter niet vanzelfsprekend. De manier waarop deze zoektocht 
vorm krijgt, is wellicht van doorslaggevend belang.
Sinds lange tijd is in het onderwijs op velerlei manieren geprobeerd grip te krijgen op 
het leren leren in het onderwijs. Vele onderzoeken zijn verricht en vele theorieën zijn 
ontwikkeld over het leren in het onderwijs en tevens over het ontwikkelen van zelfken-
nis in het onderwijs. Gerichtheid op persoonlijke kwaliteiten en de ontwikkeling van 
persoonlijke kwaliteiten spelen in de 21ste Century Skills een essentiële rol. Wanneer 
de 21ste Century Skills in het curriculum van een opleiding worden opgenomen, is het 
wezenlijk dat het onderwijs aan studenten de mogelijkheid biedt een reis naar binnen 
te maken om deze competenties te ontwikkelen, om de competenties een plaats in 
zichzelf te geven.

Dat roept de volgende vragen op:
Welke aanpak biedt in het huidige Hoger Techniekonderwijs ruimte om intrinsieke 
motivatie bij studenten op te roepen voor persoonlijke ontwikkeling, de motivatie om 
te leren van de eigen sterke en zwakke kanten en van die van medestudenten?
Welke onderwijsbenaderingen zijn gerelateerd aan de openstelling en bewustwording 
van studenten voor hun leerproces en voor hun persoonlijke ontwikkeling, en om welke 
reden is openstelling en bewustwording van belang? 3.
In het onderstaande wordt een aantal benaderingen van leren en manieren van leren in 
het onderwijs beschreven, om een beeld te schetsen van het onderwijskader waarbin-
nen dit onderzoek zich afspeelt. Steeds zal een relatie worden gelegd tussen mijn visie 
op het onderwijs en deze benaderingen en manieren van leren.

3 “..learning process helps understanding the ways in which an individual learns, and is key to educational improvement. 
Personality refers to the complete organization, of cognition, affect, and behaviour that gives direction, and pattern to a 
person`s life”. (Pervin, & John, geciteerd in Zonash, & Naqvi, 2011 p. 92).
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Het geschetste beeld geeft geen uitputtende beschrijving van bestaande benaderingen 
en manieren van onderwijs, maar geeft een kader voor mijn visie op het onderwijs. Ik 
hanteer hierbij de contrast benadering.

reproductieve en constructieve benadering van leren

Westerse Hoger Onderwijs studenten hanteren twee verschillende manieren om te 
leren: reproductief en constructief.
– De reproductieve benadering houdt voor studenten in dat zij leren wat behandeld 

wordt en dat zij deze leerstof leren voor tentamens. Uit onderzoek blijkt dat wanneer 
slechts om het reproduceren van de behandelde stof wordt gevraagd, deze kennis 
binnen enkele weken uit de hoofden van studenten is verdwenen (Shulman geci-
teerd in Lectoraat Pedagogiek van de Beroepsvorming van de Haagse Hogeschool/
TH Rijswijk, 2006). Een weinig motiverende gedachte voor zowel studenten als 
docenten.

– Uit onderzoek is verder gebleken dat studenten met een reproductieve leeropvat-
ting, leren gelijk stellen aan het van buiten leren van de behandelde leerstof. Volgens 
onderzoek schuiven studenten met een reproductieve leeropvatting een groot deel 
van de verantwoordelijkheid voor hun leren naar docenten door.

– Uit onderzoek is bovendien gebleken dat een te sterke sturing, controle en instructie 
vanuit de docent vaak ten koste gaat van de intrinsieke motivatie van de student. 
(Lectoraat van de Beroepsvorming van de Pedagogiek van de Haagse Hogeschool 
2006 Hoofdstuk 3 p. 65).

Uit onderzoek komt naar voren dat studenten met een constructieve leeropvatting 
leren gelijk stellen met zoeken naar inzicht. Zij voelen zich verantwoordelijk voor hun 
leeruitkomsten. De student zelf speelt een actieve rol in zijn leerproces. (Hoe leren stu-
denten? KULeuven). Intrinsiek gemotiveerde studenten zijn meer gericht op begrip dan 
op het van buiten leren. Ze zijn nieuwsgieriger, voelen zich prettiger en meer bereid tot 
samenwerking en uitwisseling van kennis, vertonen meer exploratiegedrag en preste-
ren vaak beter. (Martens, 2004, p. 8-11 geciteerd in Lectoraat van de Pedagogiek van de 
Beroepsvorming 2006 hoofdstuk 3 p.65).
Een constructieve leeropvatting is gerelateerd aan zelfregulatie en aan een op diepte 
georiënteerde leerstrategie. Een reproductieve leeropvatting houdt meer een extern 
gerichte regulatie en oppervlakte georiënteerde leerstrategie in. (Vermunt, & Vermet-
ten, 2004).
Dit onderzoek sluit aan bij de constructieve leeropvatting: een mogelijkheid zoeken 
in het onderwijs om studenten te activeren om zelf vorm te geven aan hun leren en 
ontwikkeling.
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cognitieve en affectieve benadering van leren

Voor het ontwikkelen van cognitieve capaciteiten (I.Q) en voor het ontwikkelen van 
affectieve capaciteiten (E.Q) door studenten in het onderwijs bestaat een wezenlijk 
verschil in benadering.
Regulerende activiteiten sturen de cognitieve en affectieve activiteiten aan.
De ontwikkeling van cognitieve capaciteiten is gerelateerd aan de ontwikkeling van 
denkactiviteiten die studenten gebruiken om onderwerpen te verwerken. Cognitieve 
activiteiten leiden naar kennis, begrip, vaardigheden enzovoorts. Typische voorbeelden 
van deze activiteiten zijn het zoeken naar relaties tussen delen van de onderwerpen, 
het selecteren van hoofdzaken, het nadenken over voorbeelden en het zoeken naar 
toepassingen.
De nadruk op de verantwoordelijkheid van docenten en opleidingen voor studentsco-
res van objectieve toetsen legt nog meer de nadruk op cognitieve doelen. (Bolin et al. 
2005).
Het Hoger Technisch onderwijs richt zich (nog steeds) overwegend op cognitieve 
doelen; affectief leren blijft onderbelicht. (Bloom, Madaus, & Hastings; Peterson, & Au-
gustine, geciteerd in Bolin et al. 2005 p. 154). Affectieve doelen zijn moeilijker objectief 
meetbaar en toonbaar.
De ontwikkeling van affectieve capaciteiten heeft betrekking op het bewust onderken-
nen van emoties die opkomen tijdens het leren. Emoties kunnen de voortgang van het 
leerproces positief, neutraal of negatief beïnvloeden. Voorbeelden zijn het motiveren 
van zichzelf, leeruitkomsten toekennen aan causale factoren, subjectieve waarde 
toekennen aan leertaken, en het leren omgaan met blokkerende emoties. (Boekaerts, 
geciteerd in Masui, & De Korte 2005).
Internaliseren van leerinhoud en het toekennen van waarde aan leerinhoud zijn van 
belang bij de betrokkenheid en de ontwikkeling van affectieve capaciteiten in het 
onderwijs. Een van binnenuit vormgegeven leerproces vraagt om tijd en ruimte in een 
onderwijssituatie.
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het leren binnen het affectieve domein sterk 
verbonden is aan de wetenschappelijke groei van studenten. (Liff, geciteerd in Bolin et 
al. 2005 p. 154).
Mijn visie op het onderwijs combineert de affectieve en cognitieve benadering. Stu-
dentgericht onderwijs verzorgen, vraagt niet alleen om cognitieve activiteiten. Er moet 
tevens een plaats worden ingeruimd voor affectieve activiteiten. Veel van de houdings-
problemen van studenten komen voort uit de veelal cognitieve benadering van het 
onderwijs. Het leren in en van het onderwijs wordt niet geïnternaliseerd, vindt niet de 
weg naar binnen bij studenten. Het vormgeven aan het onderwijs is veelal vakgericht en 
docentgericht en blijft zodoende op afstand.
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Mogelijkheden om de ontwikkeling van cognitieve en affectieve capaciteiten te vereni-
gen zijn onder andere:
– Het aanbieden van authentieke leeropdrachten (Santrock, geciteerd in Bolin et al. 

2005 p. 154). Authentiek in de zin van: opdrachten die een duidelijke verbinding 
leggen tussen de inhoud die wordt aangeboden in de klas en de wereld buiten de 
klas. Een combinatie tussen cognitieve en affectieve leeropdrachten.

– Het schrijven van studentverslagen/ journals zijn een effectieve manier om zowel 
cognitieve als affectieve doelen te behalen. Het schrijven van studentverslagen kan 
in veel verschillende onderwijssituaties plaats vinden. (Hettich,; Snodgrass,; Sugar, & 
Livosky,; Ulrich, & Lutgendorf,; Wagner, geciteerd in Bolin et al. 2005 p. 154).

transmissie- en ervaringsleren

Veel onderzoek is verricht naar patronen van studentleren in het hoger onderwijs. Twee 
benaderingen komen hier naar voren: de SAL (Student`s Approach to Learning) traditie 
(Biggs,; Entwistle, & Ramsden,; Marton,& Saljö, Vermunt, geciteerd in Stavenga et al. 
2006 p. 156) en de ELT (Experiental Learning Theory) traditie (Kolb, geciteerd in Stavenga 
et al. 2006).
– De SAL traditie legt de focus op academisch leren: leren van teksten (en dus minder 

geschikt voor Techniek onderwijs) en van het leren in de klas. Het is een “transmis-
sie” model, waar reeds bestaande en vaststaande ideeën worden doorgegeven aan 
studenten. (Stavenga et al. 2006 p. 156).

Veel van de huidige onderwijspraktijk, ook in het Hoger Technisch onderwijs, is hier nog 
steeds op gebaseerd. Wanneer het gaat om het leren op welke wijze een student zich 
een manier van leren eigen kan maken, om zodoende levenslang te kunnen leren, biedt 
alleen het doorgeven van kennis te weinig houvast.
– De ELT traditie is gebaseerd op ervaringsleren: leren van alledag en leren van leren in 

de praktijk.

Leren van ervaring wordt ondersteund door reflectie. (Kolb; geciteerd in Stavenga, et 
al., 2006). De SAL traditie doet een beroep op andere competenties dan de ELT traditie.
Wat traditioneel in het onderwijs onder leren wordt verstaan, heeft vaak te maken met 
het onthouden van informatie (vak-, theorie- tentamengericht) en is iets anders dan het 
ontdekken hoe je je persoonlijke doelen het beste kunt bereiken.
Mijn onderzoek sluit aan bij de ELT traditie; ervaring opdoen met sociale en communica-
tieve vaardigheden door het gezamenlijk met medestudenten uitvoeren van opdrach-
ten en daarover te reflecteren, om de eigen persoonlijke kwaliteiten te ontwikkelen. In 
deze zin wordt actie- en ervaringsleren gecombineerd. (Stavenga, et al., 2006 p.167).
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Actie leren (ook zelfgestuurd leren genoemd) betreft het leren dat studenten in het 
kader van hun opleiding zelfstandig kunnen ondernemen, zonder dat er al teveel sprake 
is van externe sturing. (Zie ook: Constructieve benadering van leren).
Actie leren verwijst naar beslissingen die een student zelfstandig kan nemen tijdens zijn 
leerproces. Reflecteren over het leerproces maakt deel uit van de benodigde leeracties. 
Het gaat om het meemaken van belangrijke persoonlijke ervaringen, het actief reflec-
teren over het eigen handelen en de leerstof. Feedback op het leerproces is van belang 
om het leerproces gaande te houden.
Actie leren maakt gedragsverandering, persoonlijkheidsontwikkeling en emoties mo-
gelijk. (Kock, geciteerd in Lectoraat van de Pedagogiek van de Beroepsvorming van de 
Haagse Hogeschool 2006).

Actie leren vraagt om een dynamische setting die moeilijk vooraf kan worden vastge-
legd in boeken; een flexibele aanpak wordt gevraagd.
– Bij het ervaringsleren ligt de nadruk meer op actiedoelen dan op leerdoelen. Erva-

ringsleren vraagt om zelf actie te ondernemen tijdens velerlei situaties om zodoende 
ervaringen op te doen en persoonlijke kwaliteiten te ontwikkelen.

Wanneer deze soorten van leren afwisselend aan bod komen, wordt het een krachtige 
leeromgeving genoemd. (Simons, geciteerd in Lectoraat van de Pedagogiek van de 
Beroepsvorming van de Haagse Hogeschool, 2006 Hoofdstuk 2 p. 48).
In dit onderzoek is een poging ondernomen om een krachtige leeromgeving te schep-
pen.

perspectief op leren

Argyris en Schön beschrijven een drietal perspectieven op leren (Argyris, & Schon, geci-
teerd in Ruijters 2012) : eerste orde, tweede orde en derde orde leren.
– In het eerste orde leren worden fouten ontdekt en hersteld, vanuit de eigen kennis 

en ervaring (Boonstra, 2000 geciteerd in Werkman 2006). Deze manier van leren le-
vert vooral korte termijn resultaten op (Argyris, & Schön, geciteerd in Ruijters 2012).

– In tweede orde leerprocessen stellen mensen hun eigen interpretatie van een situ-
atie en de achterliggende aannames ter discussie en reflecteren op het eigen den-
ken en handelen. (Argyris, & Schon, geciteerd in Ruijters, 2012; Boonstra, geciteerd 
in Werkman 2000). Bij tweede orde leren kijken mensen buiten hun denkkaders 
bij het zoeken naar oplossingen en stellen deze denkkaders bij. Bijvoorbeeld door 
het aanleren van nieuwe vaardigheden en het eigen maken van nieuwe waarden. 
Openstaan voor nieuwe vaardigheden en waarden speelt hier een rol.

– In het derde orde leren wordt het denken, handelen, reflecteren op leren gecombi-
neerd. Het gaat om leren over de manier waarop we leren (Argyris, & Schon, geciteerd 
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in Ruijters 2012). De constatering dat mensen vanuit verschillende paradigma`s naar 
de wereld kijken, leidt tot nadenken over welke problemen en vraagstukken dit met 
zich meebrengt en hoe paradigmavernieuwing kan worden gerealiseerd. (Werkman, 
2006).

Een wezenlijke verandering in de leerhouding van studenten is de verandering van reac-
tief, reageren op de omgeving, naar proactief handelen. Niet alleen doen wat er gezegd 
wordt, maar zelfstandig beargumenteerde beslissingen nemen. Om te leren zelfsturend 
en zelfstandig te zijn, is het van belang dat een opleiding voldoende ruimte biedt aan 
studenten om autonoom te (leren) functioneren.
Binnen deze aangeboden ruimte zijn studenten in de gelegenheid om zich een aantal 
competenties eigen te maken en zodoende een leerproces in te gaan om zelfstandig en 
zelfsturend te kunnen functioneren. De mogelijkheid om zelfstandig en zelfsturend te 
zijn, is essentieel bij het leren leren en levenslang leren.
Het eigen maken van een zelfsturende en zelfstandige houding gaat niet vanzelf. Een 
zekere mate van instructie moet aan het leerproces van zelfsturing en zelfstandigheid 
vooraf gaan (Simons, 2003; Johnston, & Johnston, 1992 geciteerd in Lectoraat Pedago-
giek van de Beroepsvorming van de Haagse Hogeschool, Hoofdstuk 3 p. 67).
Als docenten slechts lesgeven vanuit een gerichtheid op cognitieve aspecten, dan kan 
het voor studenten moeilijk zijn om waarde te hechten aan de aan hen aangeboden 
leerstof. Studenten reageren dan bijvoorbeeld zoals: waarom moeten we dit leren? Wan-
neer hebben we dit ooit nodig? Moeten we dit leren?
De leerstof wordt buiten de student om georganiseerd en door de docent bepaald. Er 
vindt vaak geen internalisering plaats.
Onderzoek heeft uitgewezen dat studenten onderwijs waarderen dat affectieve doelen 
benadrukt (Mc Teer, & Blanton, geciteerd in Bolin 2005 p. 154), onderwijs waarin een 
relatie wordt gelegd met de persoonlijke interesses van de student. Zo ontstaat de 
mogelijkheid voor studenten om het geleerde te internaliseren.
Onderzoek heeft ook aangetoond dat het negeren van affectieve doelen het effect van 
leren en het onthouden van het geleerde vermindert (Ringness,; Thompson, & Mintzes,; 
Williams, geciteerd in Bolin 2005). Een groot deel van de onderwijstijd wordt besteed 
aan wat studenten moeten kennen/weten en weinig tijd aan het informeren aan stu-
denten waarom ze de leerstof moeten kennen/weten (Bloom, geciteerd in Bolin 2005).
Om te leren leren en om te leren doceren heb je eigenlijk dezelfde vaardigheden nodig. 
(Vermunt, & Vermetten, 2004; Bragt, et al.2010). Constructief, affectief, actief en erva-
ringsgericht.
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1.6 aanpak onderzoek

Het onderzoek is te zien als een exploratief, participerend actiegericht onderzoek in 
het onderwijs, een open experiment dat dicht bij de onderwijspraktijk blijft. Vanuit dat 
gegeven is het praktijkonderzoek opgeknipt in twee stukken, te weten:
1. een veldexperiment (Baarda, e.a., 2005) in het onderwijs (Vooronderzoek) en
2. een casestudy: een aantal interviews met studenten Werktuigbouwkunde.

Het veldexperiment beschrijft en interpreteert een leerproces in een onderwijssituatie. 
De proceskant van een nieuw initiatief komt naar voren; een onderwijssituatie waarin 
docent en studenten elkaar onderling beïnvloeden. (Vermunt, & Vermetten, 2004 p.381).
Het gaat hier om het beschrijven van een mogelijke didactiek: op welke wijze is het 
mogelijk om studenten Techniek te stimuleren om in beweging te komen voor het 
ontwikkelen van hun sociale en communicatieve vaardigheden in het kader van hun 
persoonlijke kwaliteit? De ervaringsgerichte leercyclus van Kolb (Kolb, & Kolb, 2005) 
maakt steeds deel uit van de werkwijze van het SCV moduul.
De doelstelling is om studenten de gelegenheid te bieden om gezamenlijk ervaring 
op te doen tijdens de SCV les en gezamenlijk te reageren op de aangeboden stimuli. 
Het SCV moduul is gericht op openstelling en reflectie op persoonlijke kwaliteiten om 
zodoende bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van studenten Werktuig-
bouwkunde. Steeds weer reflecteren over de eigen houding en gedrag, alsmede die van 
medestudenten, om het persoonlijke leerproces in beweging te houden.
De beschrijving van het SCV moduul is aangevuld met citaten van studenten Werk-
tuigbouwkunde uit hun reflectieschriften en met citaten uit de interviews van drie SCV 
collega`s. Deze citaten geven zicht op de subjectieve beleving van de studenten en de 
SCV collega`s over hun ervaring met het SCV onderwijs. Hun gedachten, meningen en 
gevoelens over het SCV moduul komen naar voren (Zelfrapportering).
Tijdens het leerproces van de docent-onderzoeker zijn gedurende de ontwikkeling van 
het SCV moduul de reeds impliciet gehanteerde Onderzoekbegrippen: Kernbegrippen 
en Kernwaarden van dit onderzoek, expliciet geformuleerd. Uitgaand van de ervarin-
gen van de SCV lessen en aangevuld met literatuuronderzoek. Als Kernbegrippen zijn 
geformuleerd: zelfkennis, autonomie en welbevinden, intrinsieke motivatie (zelfbeeld), 
in relatie tot persoonlijke ontwikkeling en ontwikkelingsproces. Als Kernwaarden zijn 
geformuleerd: veilige omgeving en vertrouwen, ruimte en tijd, flexibiliteit, eenvoud, 
humor en spelenderwijs.
De geformuleerde Onderzoekbegrippen worden in Deel 2, Casestudy bewust gehan-
teerd, als kader voor de verdiepende interviews.
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De doelstelling van Deel 2 is om een meer diepgaand inzicht te stimuleren in het proces 
van bewuste persoonlijke ontwikkeling voor een aantal studenten in het kader van hun 
opleiding Werktuigbouwkunde.
Er is gekozen voor individuele interviews gedurende een langere onderwijsperiode om 
de effecten van internalisering van persoonlijke ontwikkeling, hier op te vatten in de zin 
van ontplooien: zichtbaar worden van veranderingen en van groei, in beschouwing te 
kunnen nemen. Elke onderzoekstudent vertelt zijn eigen verhaal.
Er zijn telkens drie interviews afgenomen van elke onderzoekstudent gedurende een 
periode van ongeveer 2,5 jaar. De Kernbegrippen zijn bij elk interview kader stellend. Er 
is gezocht naar verdieping en nuancering van de Kernbegrippen tijdens de interviews.
De Kernwaarden zijn voor de onderzoekstudenten herkenbaar in de houding en de 
communicatie van de onderzoeker. Het hanteren van de Kernwaarden door de onder-
zoeker heeft als doel om te leiden tot openstelling van de onderzoekstudenten tijdens 
de interviews. Door het bewust hanteren van de Kernwaarden in dit onderzoek is de 
sfeer en de communicatie tijdens de interviews beïnvloed. Gegeven deze aanpak heb 
ik uiteraard geworsteld met de eisen van betrouwbaarheid en geldigheid. In deze zin is 
objectiviteit vooral te duiden als het tot zijn recht laten komen van de objectiviteit van 
de betrokkenen.
Elk interview is steeds uitgewerkt en aangeboden aan de onderzoekstudenten ter 
correctie. De drie uitgewerkte interviews van de tien onderzoekstudenten vormen het 
narratief; het verhaal van de onderzoekstudenten. (Zie bijlagen Narratiefs).

Zelfrapportering is in dit onderzoek als uitgangspunt genomen. Controle op de uitkomst 
van het onderzoek heb ik mogelijk gemaakt door:
1. Het kopiëren van reflecties en evaluaties uit de SCV reflectieschriften van studenten 

Werktuigbouwkunde van 1998 tot en met 2006.
2. Het verzorgen van het SCV programma voor 4 docenten van de HBO opleiding 

Automotive en 2 docenten van de HBO opleiding Werktuigbouwkunde met als 
doelstelling dat zij zelf het SCV moduul gaan verzorgen. Drie van deze docenten 
zijn tevens geïnterviewd over hun SCV docent ervaring. Voor deze interviews is een 
aparte topiclijst samengesteld waarin de Kernbegrippen van dit onderzoek naar 
voren komen. De interviews zijn opgenomen en de transcriptie is correct verklaard 
door de betrokkenen. Van de transcripties is gebruik gemaakt in hoofdstuk 4.

3. Het opnemen en uitwerken van telkens drie interviews met 10 onderzoekstudenten. 
De interviews hebben geleid tot de narratieven. (Zie bijlagen). De narratieven zijn 
door de onderzoekstudenten correct verklaard.
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In Deel 2 , hoofdstuk 7 zijn de Testimonio`s opgenomen. De Testimonio`s zijn gericht 
op het zichtbaar worden van ontwikkeling bij de onderzoekstudenten. Het ervaren en 
onderkennen van hun leerstijl (Kolb, & Kolb, 2005) leidt onder andere tot mogelijke 
aanpassingen en ontwikkeling van de leerstijl gedurende de interview periode.
De onderzoekstudenten zijn bekend met mijn werkwijze en zijn gemotiveerd voor het 
onderzoek; de beslissing om deel te nemen aan het onderzoek is door de onderzoekstu-
denten in alle vrijheid genomen.
In het laatste hoofdstuk kijk ik terug op het onderzoek. In dit hoofdstuk zijn richtlijnen 
voor de methode van aanpak opgenomen alsmede aanbevelingen voor het onderwijs. 
Tenslotte bevindt zich in het hoofdstuk een advies voor verder onderzoek.

onderzoekethiek

In het kader van dit onderzoek is het waarborgen van de privacy van de deelnemers 
een essentieel onderdeel van de onderzoekethiek (Cassel, & Symon; Bryman, & Bell; 
Saunders et al. geciteerd in Grotens 2015 p. 127).
Voor Deel 1, hoofdstuk 4 betekent dat: de citaten uit de reflecties en evaluaties uit de 
reflectieschriften van studenten Werktuigbouwkunde zijn niet te herleiden naar de 
schrijver.
Zoals reeds beschreven nemen alle onderzoeksubjecten in de casestudy vrijwillig deel 
aan dit onderzoek. Ook de geïnterviewde docenten hebben vrijwillig ingestemd met 
deelname aan de interviews. (Grotens, 2015 p. 127).

Inzake de vertrouwelijkheid met betrekking tot de onderzoeksgegevens zijn de vol-
gende zaken afgesproken:
– de data, die tijdens het onderzoek worden opgehaald zijn enkel voor de onderzoeks-

doeleinden beschikbaar. De digitale opnamen en de daarop gebaseerde transcripten 
zijn opgeslagen en kunnen niet door derden in het openbaar worden geraadpleegd;

– bij de publicatie zijn de namen van de betrokken studenten en docenten niet te 
achterhalen. Afwijking van deze regel, is slechts mogelijk indien er expliciet toestem-
ming wordt gegeven voor het vrijgeven van namen en expliciete toestemming van 
de bron;

– de data zijn primair slechts beschikbaar voor de onderzoeker en de promotores. 
(Grotens, 2015).
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 2.1 conceptueel kader

Gegeven mijn visie op onderwijs heb ik mijn praktijkonderzoek vanuit een sociaal con-
structivistisch perspectief opgezet en uitgevoerd.
Het sociaal constructivistische perspectief grijpt terug op de vraag of in sociale proces-
sen

“er een objectieve werkelijkheid bestaat buiten onszelf in een reële wereld die ontdekt kan 
worden, of dat de werkelijkheid subjectief is en bestaat uit een afspiegeling van ons indivi-
duele bewustzijn, onze waarneming en de betekenis die we in interactie met elkaar maken” 
(Weick, 1979).

Een sociaal constructief perspectief maakt het mogelijk om te begrijpen hoe verschil-
len in opvattingen ontstaan. Sociale constructies zijn constructies van de menselijke 
geest. Zij geven aan hoe de mens de werkelijkheid om hem heen ziet, vanuit welke bril 
bekijkt de mens zijn omgeving? (Gergen, geciteerd in Grotens 2015, p.98 ) Het gaat om 
de zienswijze dat mensen hun eigen realiteit construeren op basis van wat ze ervaren 
(Weick, e.a. geciteerd in Grotens 2015 p.98).

“Sackman (1991) en Verweij (2011) onderscheiden de volgende niveaus aan dit sociaal 
construct:
– De interactie tussen de betrokken actoren op een bepaalde tijd en plaats en de betekenis 

die zij daaraan geven; het niveau van de ervaren sociale relaties.
– De dynamiek die optreedt in deze relatie als gevolg van de onderlinge relaties, weder-

zijdse communicatie en beïnvloeding; het niveau van de sociale relaties.
– Het bewustzijn en besef van de betrokken actoren dat zij met andere actoren interacte-

ren en de manier waarop ze dat doen (gedrag, waarden en normen); het niveau van de 
culturele kennis. (Geciteerd in Stevens, 2012, p. 28).

Omdat iedere situatie anders is en ieder mens zijn eigen werkelijkheid construeert, 
bestaat de werkelijkheid niet en is deze altijd meerstemmig en subjectief. Een ieder 
is voortdurend bezig zijn omgeving (inclusief zichzelf ) te ‘betekenen’. Enerzijds valt hij 
hierbij terug op aangereikte en geïnternaliseerde defi nities van de werkelijkheid, ander-
zijds herdefi nieert hij deze zodat nieuwe betekenissen ontstaan. Hij doet dit volgens 
Weick (1979) door ‘enactment’. Dit is het actieve proces waarin mensen zich met een 
open blik op de wereld richten en daarmee ervaring creëren, iets nieuws voortbrengen. 
Het is iets anders dan reageren. (Weick, 1979).
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Weick (1979) benadrukt het evolutionaire van processen en het retrospectieve karakter 
van zingeving: wat zich evolutionair ontwikkeld, wordt achteraf begrepen. Achteraf 
ontstaat inzicht in het proces dat is doorlopen.

“That is to say, it rejects the idea that we can ever have an objective account of an individual 
or a situation or a technology - or, in this case, an identity - because all such accounts are 
derived from linguistic constructions; they are not, in effect, transparent reproductions of 
the truth. Instead the approach suggests that what the identity (or situation or leader or 
whatever) actually is, is a consequence of various accounts and interpretations, all of which 
vie for domination” (Grint, geciteerd in Grotens 2015 p. 104).

Dit betekent dat de onderzoeker als het ware in de wereld van de actor – i.c. de student 
Werktuigbouwkunde – moet stappen en vanuit het standpunt van de actor ( i.c. student 
Werktuigbouwkunde) deze probeert te begrijpen (Saunders e a., geciteerd in Grotens 
2015 p. 104).
Dit houdt een open benadering in, van binnen uit (intra-persoonlijk). Als men als onder-
zoeker wil werken vanuit de betrokkenen, dan wil hij hun wereld begrijpen vanuit hun 
gezichtspunt, hun situatie verhelderen, bijdragen aan hun ontwikkeling. (Zie: Holisme 
en Zelfrapportering).
Relationeel is het de vraag welke rol van de onderzoeker door de betrokkenen wordt 
geaccepteerd tijdens het praktijkonderzoek. De betrokkenen willen graag weten aan 
welke kant de onderzoeker staat? Met andere woorden: op welke wijze ervaren en in-
terpreteren studenten Werktuigbouwkunde en geïnterviewde SCV docenten de rol van 
de onderzoeker?
De houding en communicatie van de onderzoeker hebben invloed op de houding en 
communicatie van de studenten. Deze onderling verstrengelde, wederzijdse invloed 
speelt eerst impliciet, later expliciet een rol in het praktijkonderzoek.
Deze stellingname brengt met zich mee dat ik onderschrijf als onderzoeker persoonlijke 
en morele oordelen als leidraad in het onderzoeksproces te hebben gebruikt. Ik ga als 
het ware de dialoog met het onderzoeksubject aan en probeer op basis daarvan tot 
nieuwe inzichten te komen (Hermans,; Hermans, & Gieser,; Gergen, geciteerd in Grotens 
2015 ). Hierbij is sprake van ‘co-evolueren’. In samenwerking met de belanghebbenden 
wordt ter plaatse de werkelijkheid geconstrueerd (Guba, & Lincoln,; Easterby-Smith et 
al..; geciteerd in Grotens p.105).
Kennis en inzicht zijn dus vanuit de sociaal constructivistische epistemologie het resul-
taat van communicatieve interactie tussen individuen; door het voeren van gesprekken 
ontstaan nieuwe inzichten, waarbij de taal als voertuig van betekenisgeving wordt 
gebruikt (Gergen,; Weick, geciteerd in Grotens p. 106).
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Kennis binnen de sociaal constructivistische epistemologie heeft vooral betrekking op 
het ‘weten hoe’, omdat inzicht in de sociale systemen een belangrijk uitgangspunt van 
deze wetenschappelijke invalsbasis vormt. De opgedane kennis en/of theorie verwijst 
in dit soort onderzoeken veel naar voorbeelden uit de praktijk, omdat assumpties en 
casussen het basismateriaal vormen van het genererend onderzoek, hetgeen wezenlijk 
anders is bij de meer analytische epistemologie (o.a. Guba & Lincoln,; Easterby-Smith et 
al.; Barge,; Cassel & Symon,; Pfeffer & Sutton,; Yin,; Gergen, geciteerd in Grotens, 2015 p. 
106).

exploratief onderzoek

Dit praktijkonderzoek bevindt zich in een bij het onderzoek betrokken context; een niet-
technisch studie onderdeel binnen het Hoger Techniekonderwijs. (Baarda en de Goede, 
2002; Baarda, De Goede & Teunissen, 1996).
Vanuit het sociaal constructivistisch perspectief, het toekennen van nieuwe betekenis-
sen door interactie, is het zoeken naar een weg en niet het bewandelen van een bestaand 
pad, een gegeven in dit praktijkonderzoek. In deze zin is het onderzoek per definitie ex-
ploratief. De aard van een exploratief onderzoek houdt in dat er geen strikt van tevoren 
vastgelegde route door de onderzoeker kan worden gevolgd. Het onderzoekproces is 
een proces van ontdekkend onderzoeken, van vallen en opstaan, waarbij mogelijke ver-
banden zijn nagegaan, ideeën verder uitgekristalliseerd zijn en de veronderstellingen 
mogelijk zijn aangepast (Baarda & De Goede, 2002). Mijn praktijkonderzoek is gericht op 
het expliciet formuleren en ontwikkelen van de onderzoekbegrippen. Daarnaast is het 
onderzoek gericht op de onderlinge verbanden tussen de onderzoekbegrippen.
Ik heb gepoogd met een open blik het onderzoeksveld te betreden zonder vooraf sys-
tematisch theoretisch onderzoek te verrichten. Als zodanig is het te zien “as a practical 
method for conducting research that focuses on the interpretive process by analysing the 
actual production of meanings and concept used by social actors in real settings” (Gephart 
2004, Insuddaby, geciteerd in DBA groep paper 2009).

Gezien de uitgangspunten van de ‘grounded theory’ heb ik veelvuldig nagedacht over 
de vraag of en in hoeverre ik voorafgaand aan het concrete ‘veldonderzoek’ literatuur-
studie zou moeten verrichten ( Dunne, 2011; Walls e.a., 2010). Natuurlijk is theoretische 
reflectie van belang, maar de vraag is wanneer deze plaats moet vinden en hoe extensief 
deze zou moeten zijn. (Cuttcliffe, 2000; Mc Ghee et. al., geciteerd in Dunne 2011). In 
navolging van Glaser en Strauss stel ik mij op het standpunt dat het onbevangen waar-
nemen van de werkelijkheid niet mogelijk is. Daarmee is ieder onderzoek gekleurd en 
zijn de uitkomsten mede beïnvloed door de bril die ik als onderzoeker op heb. (Glaser, & 
Strauss, geciteerd in DBA groep Paper 2009 p.6)
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Vandaar dat ik in het vorige hoofdstuk mijn visie op onderwijs heb gepresenteerd. Dit 
geheel van basis uitgangspunten (mijn background assumptions om met Gouldner te 
spreken) vormt immers het kader van waaruit ik de onderzoeksvraag heb uitgewerkt. 
Deze visie is sterk verwant aan die van Kolb met betrekking tot ervaringsleren (Expe-
riental Learning Theory, ELT), en zijn daarop gebaseerde tool om mensen te helpen in 
het onderkennen hoe ze leren van ervaring (Learning Style Inventory, ILS) (Kolb, & Kolb, 
2005).
De theorie van het ervaringsleren van Kolb (Kolb, & Kolb, 2005) is gericht op intra-
persoonlijke ontwikkeling en niet zozeer op interpersoonlijke vaardigheden.
In de theorie van het ervaringsleren, de “Experiential Learning Theory” (ELT), geeft Kolb 
een conceptueel kader voor zijn benadering van leren. De theorie richt zich op het 
bewust leren van de ervaringswereld: leren van elke dag en leren van praktijkervaring.
Het opdoen van concrete ervaring is een basis voor observatie en reflectie en biedt de 
mogelijkheid om tot inzicht en persoonlijke ontwikkeling te komen. Reflectie is een 
wezenlijk onderdeel van de theorie van Kolb.
“De Kolb Learning Style Inventory Version 3.1” (LSI) is herzien in 2005 en is de laatste 
versie van de originele “Learning Style Inventory (LSI)”.

Kolb ontwikkelde het twee dimensionaal leren.
– De eerste dimensie van leren, abstract en concreet ervaren, is al bekend voordat 

Kolb zijn leertheorie publiceert.
– De tweede dimensie wordt gevormd door actief experimenteren en reflectief obser-

veren.

Gezamenlijk vormen zij de leercyclus van Kolb. Wanneer de leercyclus steeds opnieuw 
wordt doorlopen, is er sprake van een spiraalsgewijze ontwikkeling en verdieping. 1.
Leren is volgens Kolb het proces van het door ervaring creëren van kennis. ELT stelt een 
constructieve theorie van leren voor. Het gaat om het “weten hoe” en niet zozeer om 
het “weten over”. Bewuste reflectie is nodig om je leren te ontwikkelen en te verdiepen.
Ervaringsleren is geen lineair proces (zie: Exploratief onderzoek). Persoonlijke ontwik-
keling volgt geen rechte lijn, maar is spiralend en bochtig. Het is van belang om kennis 
en ervaringen te internaliseren, iets je eigen maken... . Herhaling van ervaring draagt bij 
aan verdieping.

1  Het hoeft het niet zo te zijn dat de leercyclus steeds volledig wordt doorlopen. Niet iedere student zal bijvoorbeeld steeds 
gebruik maken van abstracte conceptualisatie. Niet elke leerstijl wordt dan in dezelfde mate ontwikkeld. Om een pro-
bleem in een nieuwe situatie op te lossen, kan het soms wenselijk zijn om bewust een achtergebleven leerstijl te ontwik-
kelen. (Zie Deel 2, Interviews).
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“Perhaps most importantly, regimes of linear planning and management- especially but 
not only in education- cannot, and should not be allowed to pretend to replace the more 
circuitous routes needed by and for understanding”. (McPherson, 2005).

Metaniveau
Het doorlopen van de leercyclus vindt plaats vanuit een abstractie niveau: op metani-
veau bewust reflecteren op het eigen leren. (Hendriksen, 2011, p. 26) .
Wanneer zich een probleem voordoet, in de context van het onderzoek in een onder-
wijssituatie, is het oplossen van een probleem een eenvoudige vorm van leren. Als het 
probleem is opgelost is de actie afgerond (een-dimensionaal leren).
Door het leren te observeren is het mogelijk twee sporen te bewandelen: zelf deelnemen 
(ervaring opdoen) en tegelijkertijd er ook boven hangen en jezelf observeren. Door het 
ontwikkelen van een helikopterview verandert het cirkelvormige leerproces van Kolb in 
een dubbel leerproces, het dubbele lus leren. (Agyris, geciteerd in Visie op leren, 2007 p. 
5). Een individu voert als het ware een gesprek met zichzelf om kennis en/of ervaringen 
te herstructureren. (Korthagen, 2002). Wanneer leren leidt tot nieuw gedrag is er sprake 
van tweedimensionaal leren (Zie Deel 2, Testimonio`s).

Holistisch proces
Leren is volgens de theorie van het ervaringsleren een holistisch proces. Ervaringsgericht 
leren houdt in: het onderkennen van de wereld. Leren is niet alleen het resultaat van 
kennis, maar houdt het geïntegreerde functioneren van de totale persoon in: denken, 
voelen, beslissen en handelen. Omdat het een holistische leertheorie is, worden de vier 
leerstijlen gezien als van elkaar afhankelijk.

Cyclisch leerproces
Het verschil in ervaring tussen de verschillende leerstijlen en de informatie die dat 
oplevert, en de invloed ervan op keuzes en beslissingen, wordt zichtbaar tijdens het 
leerproces.
Leren bepaalt in hoge mate de persoonlijke ontwikkeling. (Kolb, & Kolb, 2005, p. 4,). De 
verschillende leerstijlen zijn verbonden met verschillende vormen van kennis (Kolb, & 
Kolb, 2005, p. 26). Dit levert andere concrete ervaringen en informatie op. Wanneer een 
van de leerstijlen (of meerdere) goed of juist niet goed ontwikkeld is, beïnvloedt dat 
keuzes en beslissingen en daardoor het leven (relatie met paradigma). (Bron: Visie op 
leren. Dankers ,2007 p.1).

Het ervaringsleren is beschreven als een cyclisch proces dat de volgende stadia door-
loopt:
– concrete ervaring (CE) de doener,
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– reflectieve observatie (RO) de bezinner,
– abstracte conceptualisatie (AC) de denker,
– en actief experimenteren (AE) de beslisser, (Kolb, & Kolb, 2005).
Elk van de stadia staat voor een van de leerstijlen. Kolb verschaft een handvat voor per-
soonlijke ontwikkeling door het onderkennen van de eigen leerstijl en de mogelijkheid 
deze leerstijl te ontwikkelen (Leerstijlentest). (Zie Deel 1).

Ervaringsgerichte docent
Van groot belang is de rol van een ervaringsgerichte docent binnen de theorie van Kolb.
De ervaringsgerichte docent heeft een complexe taak. (Lipshitz, geciteerd in Kolb, & 
Kolb, 2005, p.35). Hij moet voldoende theoretische kennis bezitten van het te verzorgen 
vak, maar ook een gevoeligheid en mogelijkheid ontwikkelen in het omgaan met de 
emotionele reacties van studenten over het leerproces. (Lipshitz geciteerd in Kolb, & 
Kolb, 2005, p. 35). Anders gezegd moet de docent voldoende kennis hebben van zaken, 
maar ook empathisch in kunnen spelen op datgene wat zich tijdens de lessen emotio-
neel en sociaal bij de studenten voordoet. (Lipshitz geciteerd in Kolb, & Kolb 2005, p.35).

Kritiek
Kolb is veelvuldig bekritiseerd om zijn Ervaringsleertheorie (ELT) en zijn Leerstijlentest 
(LSI).
– De LSI is onder andere bekritiseerd om de manier waarop de score tot stand komt, 

die zou leiden tot een kunstmatige negatieve correlatie tussen de vier leerstijlen. 
(Hermanussen, Wierstra, De Jong, & Thijsssen,; Wierstra, & De Jong, geciteerd in 
Stavenga, et al. 2006, p. 157).

Het uitwerken van de leerstijlentest werkt in de SCV onderwijspraktijk verhelderend. 

Intuïtief “weten” de studenten of de uitslag bij hen past of niet. De leerstijlentest is in 
iedere context eenvoudig te hanteren.
– De vooronderstelde twee dimensionale structuur is in veel studies niet bevestigd. 

(Cornwell, Manfredo & Dunlap,; Geiger, Boyle, & Pinto,; Hermanussen et al. geciteerd 
in Stavenga, et al. 2006, p. 157).

De twee dimensionale structuur zorgt voor verbinding tussen de leerstijlen. De twee 
dimensionale structuur biedt de mogelijkheid om de weg naar binnen te gaan. Door 
reflectie op het eigen gedrag in relatie met de leerstijl kan iemand zijn leercyclus in 
beweging zetten (zie: Deel 2).
– Andere kritiek verwijst naar het context vrije karakter van de LSI.
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Het context vrije karakter blijkt in dit onderzoek een groot voordeel. De vrije ruimte, het 
ontbreken van de noodzaak van een vast kader, zorgt er voor dat de focus geheel op de 
leerstijl van de student ligt zonder verdere beperkingen of voorwaarden. Daarnaast is er 
voor de leerstijlen test geen uitgebreide uitleg nodig.
– Kolb heeft de leercyclus ontwikkeld als model waarbij hij de verschillende fasen van 

het leren van de mens uitwerkt. Tijdens de eerste levensfase (tot en met 16 jaar) 
vindt het verwerven van de vier leerstijlen plaats, vervolgens volgt de specialisatie in 
interactie met de omringende wereld en de integratie, internalisering van het leren. 
(Hendriksen, 2005-2011).

Studenten zijn ongeveer 18 jaar of ouder als ze aan een studie in het Hoger Technisch 
onderwijs beginnen. Het bewust onderkennen van de eigen leerstijl en openstaan voor 
de ontwikkeling van de leerstijl is al op jonge leeftijd mogelijk.
Het leerstijlen model wordt veelal beschouwd als een model dat validiteit bevat en een 
beroep doet op intuïtie. (Cornwell et al.,; Veres, Sims, & Locklear, geciteerd in Stavenga 
et al, 2006 p. 157).
In vele onderwijssituaties is de waarde van de leerstijlentest van Kolb duidelijk gewor-
den. (Kolb, & Kolb, 2005 p. 36-43).
Echter, de manier waarop ik ELT en LSI in mijn onderzoek heb ingebracht is niet zozeer 
om deze kritieken te verifiëren, maar om een zelfreflectieve dialoog met de betreffende 
studenten aan te gaan.

2.2 methodologIsch kader

In mijn praktijkonderzoek ben ik op zoek gegaan naar “het weten hoe”: op welke wijze 
ontstaat er een mogelijkheid om studenten Werktuigbouwkunde te stimuleren in bewe-
ging te komen voor het zoeken naar de weg naar binnen.
In deze zin is het praktijkonderzoek te zien als een probleemanalyse. Wat is het pro-
bleem en zijn er mogelijkheden om bij te dragen aan de oplossing van het probleem? 
(Verschuren & Doorewaard, p.50).
Gegeven mijn sociaal constructivistische epistemologie is mijn onderzoek te typeren 
als een explorerend, participatief, actie-gericht onderzoek, ontwikkeld als symbiose van 
de professional en de onderzoeker binnen het Hoger Technisch Onderwijs in een niet-
technisch studie onderdeel.
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Mijn gehanteerde onderzoekprincipes zijn:
1.  Werken vanuit een waarderende onderzoekbenadering.
 Gedurende het praktijkonderzoek is door mij steeds gezocht naar een positieve 

houding (Seligman, & Csikszentmihalyi, 2000). Dit onderzoekprincipe sluit aan bij 
Appreciative Inquiry (Masselink, 2001) en Generatief onderzoek (Bouwen, & Vande 
Wetering, 2013). Onderzoek dat de nadruk legt op het positieve, op wat er goed 
gaat. Onderzoek dat de intentie heeft om ergens een bijdrage aan te leveren.

2. Het onderzoek vindt plaats samen met de betrokkenen.
 Door de reflecties en evaluaties van studenten Werktuigbouwkunde is het onder-

zoek in Deel 1 steeds opnieuw aangepast en vorm gegeven. In Deel 2 vertellen 10 
studenten Werktuigbouwkunde hun verhaal in het kader van hun opleiding tijdens 
drie diepte interviews in een tijdvak van ruim twee jaar.

3. Het onderzoek is een middel om te leren. Het is een leerproces voor alle betrokkenen, 
zowel voor studenten en SCV docenten, alsmede voor mij als docent-onderzoeker. 
Participerend onderzoek noodzaakte mij te reflecteren op mijn situatie en mijn rol. 
Reflectie bevordert een kritisch perspectief op het onderzoek en de eigen (onder-
wijs) praktijk.

4. Er is door mij gezocht naar een verbinding tussen de inhoud en de vorm van het 
onderzoek: een zoektocht naar motiverende vormen van onderwijs. Dit betekende 
voor mij: aftasten, dwalen en dolen, steeds opnieuw reflecteren en indien gewenst 
aanpassingen doen (Boeije, 2005).

De nadruk in dit onderzoek ligt op transformatie en leren (Weick, 1979). Het onderzoek 
blijft dicht bij de onderwijspraktijk en is gericht op verandering. (Boeije, 2005; Baarda 
e.a. 2005).
Dit praktijkonderzoek in het onderwijs richt zich op vragen waar ik als docent-onder-
zoeker in de lespraktijk antwoord op wilde zoeken en vinden: op welke wijze wordt 
openstelling teweeg gebracht bij studenten Werktuigbouwkunde voor hun persoonlijke 
ontwikkeling? Mijn houding en communicatie spelen in het proces van openstelling van 
studenten een rol.
Het onderzoekproces bleek een proces van ontdekkend onderzoeken, van vallen en 
opstaan, waarbij mogelijke verbanden zijn nagegaan, ideeën verder uitgekristalliseerd 
zijn en de veronderstellingen mogelijk zijn aangepast (Baarda & De Goede, 2002).
Er is sprake van exploratief onderzoek in het Vooronderzoek in Deel 1, waarin ik in een 
proces van voortdurende aanpassingen en vernieuwingen de onderzoekbegrippen heb 
geformuleerd.
Naast de voortdurende aanpassingen en vernieuwingen in Deel 1, het SCV moduul, 
komen veranderingen naar voren in de vragenlijsten van de verschillende interviews. 
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De uitgewerkte interviews zijn steeds na elk interview ter correctie aan de onderzoek-
studenten aangeboden en akkoord verklaard. Hetzelfde geldt voor de interviews van de 
deelnemende SCV docenten.
Het participatieve karakter impliceert dat ik mij niet buiten de context van het onder-
zoek heb geplaatst maar daar integraal onderdeel van uitmaak. Ik heb gefungeerd in de 
dubbelrol van docent-onderzoeker in Deel 1 en van interviewer-onderzoeker in Deel 2.

Indeling praktijkonderzoek

Deel 1 Vooronderzoek: veldexperiment
In Deel 1 van dit praktijkonderzoek is sprake van een veldexperiment. De benaming 
veld experiment refereert vooral aan een methode van gegevensverzameling (Verschu-
ren & Doorewaard, 2007, p. 179).
Tijdens het veldexperiment ontwikkelt de onderzoeker een zekere gevoeligheid voor 
het perspectief van studenten Werktuigbouwkunde op hun persoonlijke ontwikkeling.
In deze fase van het onderzoek vindt tevens de ontwikkeling en het expliciet benoemen 
van de onderzoekbegrippen plaats.
Het praktijkonderzoek vindt plaats in de context van het Hoger Technisch onderwijs en 
wil een mogelijkheid beschrijven om studenten Werktuigbouwkunde in beweging te 
brengen voor hun persoonlijke ontwikkeling.
Van 1998 tot 2006 hebben vele studenten Werktuigbouwkunde tijdens de propedeuse 
deelgenomen aan het SCV moduul. Allen hebben op eigen wijze reflecties en evaluaties 
genoteerd in hun reflectieschrift. De docent- onderzoeker heeft steeds vanuit een posi-
tieve houding gebruik gemaakt van opmerkingen in de reflecties en evaluaties, om het 
SCV moduul aan te passen en te vernieuwen. Geleidelijk aan is “het weten hoe” steeds 
meer duidelijk geworden. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het formuleren van de 
onderzoekbegrippen, die zijn gehanteerd in Deel 2. (Verschuren & Doodewaard, 2007, 
p. 183).

Deel 2 Casestudy: verdiepende interviews
Deel 2 is te zien als een casestudy.
Er is gekozen voor een kleinschalig verdiepend onderzoek in relatie tot de onderzoekbe-
grippen. Deel 2 bevat drie kwalitatieve semigestructureerde diepte-interviews afgeno-
men bij telkens 10 onderzoekstudenten aan de hand van vooraf opgestelde topiclijsten 
(Verschuren, & Doodewaard, 2007 p. 290; Evers, 2007 p.186).
Op de topiclijsten komen steeds terugkerende thema’s voor die gerelateerd zijn aan de 
geformuleerde kernbegrippen in Deel 1. Daarnaast komen bij interview twee en drie 
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verschillende andere onderwerpen naar voren om het kader en inzicht voor de onder-
zoekstudenten in hun persoonlijke ontwikkeling te verbreden.
In Deel 2 gaat het om de achterliggende vraag: welke betekenis geven de onderzoek-
studenten zelf aan hun persoonlijke ontwikkeling tijdens hun opleiding? Individuele 
interviews zijn geschikt om inzicht te bieden aan de onderzoekstudenten in de manier 
waarop ze nadenken over hun onderwijssituatie en op welke wijze ze daar betekenis 
aan geven (Evers,2007).

Bronmateriaal

De onderzoekgegevens zijn zowel in Deel 1 als in Deel 2 verzameld via zelfrapportering; 
de subjectieve beleving van de actoren komt in de reflecties, evaluaties en interviews 
naar voren.

De onderzoekgegevens omvatten het volgende:
– Deel 1. Een selectie van de reflecties en evaluaties uit de reflectieschriften van 

studenten Werktuigbouwkunde tijdens de oriëntatie fase van het onderzoek gedu-
rende de periode 1998-2006.

Transcripties van drie interviews afgenomen bij drie SCV docenten.
– Deel 2. De transcripties van diepte-interviews afgenomen bij tien onderzoekstu-

denten tijdens de Verdiepende fase. Bij elke onderzoekstudent zijn drie interviews 
afgenomen in een tijdvak van ruim twee jaar.
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Het praktijkonderzoek bestaat uit twee delen.

deel 1 Vooronderzoek
In Deel 1, hoofdstukken 3, 4 en 5, is een veldexperiment in het HBO Techniekonderwijs 
beschreven: het SCV moduul. De beschrijving is aangevuld met citaten van studenten 
en docenten die inzicht bieden in hun subjectieve beleving van het SCV moduul: zelfrap-
portering. Gedurende het SCV leerproces van de docent-onderzoeker zijn de impliciet 
gehanteerde Onderzoekbegrippen expliciet geformuleerd.

deel 2 Casestudy
In Deel 2, hoofdstukken 6, 7 en 8, staat het proces van bewuste persoonlijke ontwik-
keling van tien onderzoekstudenten centraal in het kader van hun opleiding Werk-
tuigbouwkunde. De geformuleerde Onderzoekbegrippen, te weten Kernbegrippen 
en Kernwaarden, worden in de verdiepende interviews bewust door de onderzoeker 
gehanteerd. De Kernbegrippen keren in alle verdiepende interviews terug als bespreek-
punt. De Kernwaarden vormen een houvast voor de interviewer-onderzoeker tijdens de 
interviews.
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“Het stimuleren van nieuwe onderwijsvormen die beter aan zouden sluiten op deze multi-
disciplinaire samenleving vraagt om een dynamische setting die moeilijk van tevoren kan 
worden gedefi nieerd in boeken. Welke didactische methode kan men het beste gebruiken 
om het gewenste leerproces op gang te brengen? Hoe leren mensen zelfsturing? Hoe breng 
je refl ectie tot stand? Welke leerprocessen zorgen ervoor dat mensen meer gemotiveerd 
raken? Deze leerprocessen gaan over gedragsverandering, persoonlijkheidsontwikkeling en 
emoties. Veranderingen van concepten en visies vragen veel meer dan alleen het kunnen 
reproduceren van bestaande kennis. Dit soort veranderingsprocessen is veel ingewikkelder 
dan de traditionele kennisoverdracht” (Shulman, geciteerd in Lectoraat Pedagogiek van 
de Beroepsvorming van de Haagse Hogeschool/TH Rijswijk, 2006, p..64).

 3.1 scv moduul

Het SCV moduul van de studierichting Werktuigbouwkunde vormt de basis van het 
vooronderzoek. In het SCV moduul wordt een mogelijkheid beschreven om samen met 
anderen te leren van een onderwijservaring die gericht is op persoonlijke ontwikkeling 
(Kolb, & Kolb, 2005), alsmede de mogelijkheid om daar zinvolheid aan toe te kennen 
(Weick, 1979). Door de interactie van steeds wisselende deelnemers in een onderwijs 
context worden voortdurend andere situaties gecreëerd, “zo kan iets ontstaan wat nooit 
eerder bestond”. (Weick, 1979).
Studenten Werktuigbouwkunde doen steeds nieuwe ervaring op tijdens de SCV lessen 
over hun persoonlijke kwaliteiten, refl ecteren over deze ervaringen in een refl ectieschrift 
om zodoende hun refl ectief bewustzijn te vergroten en nieuwe inzichten over zichzelf te 
verwerven. (Kolb, & Kolb, 2005).

doelstelling scv

De doelstelling van het ervaringsgerichte SCV moduul luidt: ruimte bieden aan stu-
denten Werktuigbouwkunde om zelfstandig keuzes te maken tijdens het uitvoeren 
van opdrachten die gericht zijn op de ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten in een 
omgeving waarin zij zich wel bevinden, zij gemotiveerd worden om zich open te stellen 
en gemotiveerd raken voor hun persoonlijke ontwikkeling. Door het uitwerken van de 
opdrachten tijdens de SCV lessen ervaren de studenten de kwaliteit van hun sociale en 
communicatieve vaardigheden alsmede van die van hun medestudenten.
Iedere student neemt vanuit zijn eigen achtergrond deel aan het SCV moduul en krijgt 
binnen een veilige omgeving de gelegenheid om zijn eigen ontwikkelingsweg te vol-
gen.
De steeds terugkerende refl ecties in de refl ectieschriften van de studenten Werktuig-
bouwkunde vormen de doorgaande lijn die de SCV lessen met elkaar verbindt.
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De vormgeving en de inhoud van de SCV lessen staan niet geheel vast, wel ligt er voor 
elke bijeenkomst een basisprogramma. Flexibel inspringen door de SCV docent op 
situaties die zich voordoen, is wezenlijk.

openstelling

De SCV lessenreeks verloopt goed als studenten Werktuigbouwkunde zich open stellen 
voor de werkwijze van het SCV moduul: de studenten stellen zich flexibel op en doen 
actief mee tijdens de SCV lessen. Vervolgens werken zij een reflectieopdracht naar eigen 
inzicht uit in hun reflectieschrift. Voor sommige studenten is het erg moeilijk om aan 
deze manier van lesgeven en het reflecteren te wennen: zij hebben meer tijd en ruimte 
nodig.
Naast de openstelling voor zichzelf, ontstaat er openstelling voor medestudenten. De 
gezamenlijke ervaring tijdens de SCV lessen en de inzichten die daardoor ontstaan, 
leveren een mogelijke bijdrage aan een prettige samenwerking tijdens de projecten. 
(Zie Paradigma).

scv thema`s

De SCV thema`s zijn onder andere: gevoel van eigenwaarde, ambitie, stressbestendig-
heid, motiverend en stimulerend vermogen, integriteit, verantwoordelijkheidsbesef, 
creativiteit. Elk thema vertegenwoordigt een persoonlijke kwaliteit. (Gramsbergen e.a., 
1999-2005).
In iedere SCV les ligt de focus op een ander thema. Het is de bedoeling dat de studenten 
een onverwachte ervaring op doen in het kader van het SCV thema van dat moment, 
zodat de ervaring langer beklijft.
Zich bewust worden van de manier waarop tijdens de SCV les persoonlijke kwaliteiten 
van zichzelf overkomen op andere studenten is waardevol, evenals dat bespreekbaar 
te maken en erover te reflecteren. Welke gedachten, ideeën, gevoelens heeft iedere 
student over zijn gedrag tijdens de SCV les en hoe gaat hij om met de feedback van en 
op zijn medestudenten?
Het is niet de bedoeling om studenten een aantal kunstjes te leren, maar om studenten 
te stimuleren tot nadenken, om ze wakker te maken voor hun sociale en communicatie-
ve vaardigheden in het kader van persoonlijke kwaliteit. Zelfkennis opdoen, nadenken 
over de eigen rol, en ervaring en kennis opdoen over de persoonlijke kwaliteiten van 
medestudenten binnen het kader van SCV.
Zelfkennis, zicht op persoonlijke kwaliteiten, bereik je niet zomaar. “Het is de kunst je 
bewust te worden van de eigen mogelijkheden en persoonlijke kwaliteiten en deze te verwe-
zenlijken”. (De Valk, 2006). Het SCV moduul biedt studenten een mogelijkheid om hier 
ervaring mee op te doen.
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theorie en vragenlijsten

Theorie
Het boek “Persoonlijke kwaliteit” (Gramsbergen e.a., 1999-2005) biedt ondersteunende 
theorie voor de studenten gedurende het SCV moduul. Elk hoofdstuk bevat theorie over 
een thema dat is gerelateerd aan een persoonlijke kwaliteit. Aan het begin van ieder 
hoofdstuk bevindt zich een vragenlijst met persoonsgerichte vragen over het desbetref-
fende thema.
Het doel van het bestuderen van een aantal hoofdstukken uit het boek “Persoonlijke 
kwaliteit”, alsmede van het invullen, uitwerken en onderbouwen van de vragenlijsten, 
is om studenten ondersteuning te bieden bij de verdieping van de SCV thema`s. Het 
onderbouwen van een aantal vragen uit de vragenlijsten draagt bij aan de ontwikkeling 
van de reflectievaardigheden van studenten Werktuigbouwkunde.
Echter het lezen of bestuderen van de theorie uit het boek “Persoonlijke kwaliteit” is 
voor de studenten iets heel anders dan de ervaringsgerichte SCV lessen en de daarbij 
behorende reflectieopdrachten. Nog een extra cognitieve taak in hun Techniek studie 
beschouwen de studenten als belastend en draagt niet bij aan hun intrinsieke moti-
vatie voor het SCV moduul. Studenten komen niet altijd zo ver om naast alle andere 
cognitieve bezigheden van hun Techniek opleiding de theorie uit het boek “Persoonlijke 
kwaliteit” te bestuderen.
Tijdens het geven van feedback op de lesopdrachten in elke SCV les heeft de SCV docent 
de mogelijkheid te verwijzen naar ondersteunende theorie om het kader van het thema 
van de les te verduidelijken en de studenten te motiveren om theorie te bestuderen.

Vragenlijsten
Ieder hoofdstuk uit het boek “Persoonlijke kwaliteit” bevat een vragenlijst met 20 vragen, 
waarin vragen zijn opgenomen die de studenten uitnodigen na te denken over zichzelf. 
Op welke wijze beschouwen zij hun persoonlijke kwaliteit van het desbetreffende les 
thema? Het invullen van de vragenlijst en het onderbouwen van vijf vragen naar keuze 
komen terug bij elke SCV huiswerkopdracht.
Na het invullen van de vragenlijst berekenen de studenten hun score, die aangeeft in 
welke mate zij op dat moment bijvoorbeeld ambitieus zijn of eigenwaarde bezitten. 
De studenten plakken een kopie van de uitgewerkte lijst in het reflectieschrift bij de 
uitwerking van de SCV lesopdracht. Vervolgens onderbouwen de studenten vijf van de 
aangekruiste antwoorden.
De score van de lijst is een handreiking aan de studenten om hun persoonlijke kwaliteit 
gerelateerd aan het thema van de SCV les, inzichtelijk voor zichzelf en/of bespreekbaar 
te maken. Het doel van het uitwerken van de vragenlijsten is te komen tot bewustwor-
ding van de persoonlijke kwaliteit van de student op dat moment. Het is steeds weer de 
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vraag of studenten zichzelf in de score herkennen? De relatie tussen het beeld van de 
studenten van zichzelf en de score van de vragenlijst is niet altijd vanzelfsprekend.
Een enkele keer krijgen de studenten de opdracht om derden (klasgenoot, familielid 
enzovoorts) te vragen de vragenlijst voor en over hen in te vullen en hun antwoorden 
te onderbouwen. Een belangrijk aandachtspunt is om een persoon te kiezen die welwil-
lend tegenover de student staat, die de student kent en waarmee een gesprek over de 
ingevulde lijst en onderbouwing van de vragen mogelijk is.
De studenten schrijven een korte reflectie van dit gesprek in hun reflectieschrift. Het 
bespreken van de vragenlijst met de gekozen persoon kan een leermoment voor de 
studenten vormen: ervaart de ander mijn persoonlijke kwaliteit op dezelfde wijze?

reflectieschrift

Aan het begin van het studiejaar krijgen de studenten een reflectieschrift uitgereikt. Het 
reflectieschrift dient als persoonlijk werkboek en werkmateriaal gedurende de SCV peri-
ode. Het is een document dat zowel aan de student alsmede aan de SCV docent inzicht 
biedt in de SCV ervaring. Het reflectieschrift is een persoonlijk document in wording. 
(Haigh,; McClellan, Schneider, & Perney,; Wagner; geciteerd in Bolin e.a 2005 p.155).
De reflecties worden over het algemeen met de hand geschreven. Soms werken de 
studenten een opdracht uit op de computer en plakken zij de uitwerking in het reflectie-
schrift. Alle schriften zien er verschillend uit: goed verzorgd, slordig, weinig tekst, zulke 
uitgebreide reflecties dat er een tweede schrift nodig is, met en zonder afbeeldingen of 
tekeningen.
Na de SCV les werken de studenten hun reflectie uit en leggen het schrift op een nader 
af te spreken plaats. Wanneer de SCV docent de reflectieschriften steeds tijdig bekijkt 
en de reflectieschriften aan het begin van de volgende SCV les aan de studenten terug 
geeft, krijgen de reflectieschriften betekenis en dragen de studenten zorg voor het 
schrift.
Studenten hebben in de reflectie van de eerste lessen de neiging om de lesinhoud te 
beschrijven, zij hebben tijd en ruimte nodig om tot reflecteren te komen. De uitnodiging 
door de SCV docent om nogmaals te reflecteren op de vorige SCV les en de reflectie aan 
te vullen, biedt mogelijk een leermoment.
De SCV docent kan tijdig bijsturen wanneer studenten slechts de lesinhoud beschrijven, 
indien de reflectieschriften voor elke les zijn doorgenomen. Op een later tijdstip is de 
leservaring verder weg geraakt in het geheugen en is reflectie daarop minder actueel.
Tussen de studenten onderling bestaat verschil in de gerichtheid op de ontwikkeling 
van hun persoonlijke kwaliteit. Sommige studenten hebben zich nog zelden bewust 
bezig gehouden met hun ontwikkeling, andere studenten zijn daar al verder in.
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Maar de ervaring in de les is nieuw, de studenten delen die ervaring met elkaar en kun-
nen van elkaar leren. De aanpak van de opdracht en de reflecties op de opdracht door 
de studenten zijn in iedere SCV groep steeds anders.
Het opnemen van de reflecties in een reflectieschrift zorgt ervoor dat studenten hun 
vorige reflecties nog eens kunnen doorlezen. Dit kan bijdragen aan een voortschrijdend 
inzicht waarvan gebruik kan worden gemaakt wanneer de studenten een evaluatie 
schrijven aan het einde van een lesperiode.
Het schrijven van een reflectie over de SCV les stimuleert het benoemen van de eigen 
gedachten, gevoelens en ideeën. Het steeds opnieuw opdoen van een leservaring en 
het (bewust) schrijven van een reflectie, ondersteunt de doorlopende SCV lijn en draagt 
bij aan internalisering van de SCV thema`s.

Communicatie reflectieschriften
De communicatie bij het doornemen van de reflectieschriften vindt plaats vanuit de 
subjectieve beleving van de SCV docent door middel van streepjes. Bijvoorbeeld een 
streepje: ik vind dat duidelijk. Twee streepjes: dat vind ik nog duidelijker. Studenten zijn 
van deze werkwijze op de hoogte. Het gaat niet om een oordeel of een cijfer, maar of 
studenten hun reflectie op de SCV les hebben geschreven en actie hebben ondernomen 
tijdens de SCV les.
Slechts wanneer onderdelen van een reflectie vragen oproepen of tegenstrijdigheden 
bevatten, wordt een opmerking in het reflectieschrift genoteerd. (Zie Deel 1, Hoofdstuk 4).
Aan het begin van de les gaan studenten op zoek naar de hoeveelheid streepjes bij de 
uitwerking van de opdrachten in het reflectieschrift. Op dat moment is er ook tijd om even-
tuele vragen van studenten over opmerkingen in het reflectieschrift te beantwoorden.
Wezenlijk is dat studenten over hun ideeën, gedachten en gevoelens reflecteren en die 
reflectie noteren in hun reflectieschrift. Studenten waarderen het tijdig bekijken van de 
reflectieschriften, wat zichtbaar wordt door de streepjes bij de reflecties: het toont de 
betrokkenheid van de docent en benadrukt het affectieve. (McTeer, & Blanton, geciteerd 
in Bolin e. a. p.154).

Leerproces docent
Het lezen van de reflecties en het teruggeven van de reflectieschriften aan het begin van 
iedere SCV les zorgt voor feedback op de SCV lessen en een doorlopend leerproces van 
de SCV docent (Kolb, & Kolb, 2005).
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3.2  scv docent

De houding en de communicatie van de SCV docent maken deel uit van de methode van 
dit onderzoek (Zie Kernwaarden). Op welke wijze kan een docent studenten dusdanig 
benaderen dat ze zich open stellen voor hun persoonlijke ontwikkeling?
Tijdens de ontwikkeling en het verzorgen van het SCV moduul wordt bij de SCV docent 
geleidelijk een gevoeligheid ontwikkeld om bij het perspectief van de studenten te 
geraken.

docent als methode

Het persoonlijk ervaren en ontwikkelen van SCV vaardigheden door de SCV docent is 
wezenlijk. De docent werkt aan het verwerven van inzicht in de eigen ontwikkeling, om 
zodoende ondersteuning te kunnen bieden aan studenten bij de ontwikkeling van hun 
persoonlijke kwaliteiten. Dit proces van zoeken, ervaring op doen en keuzes maken om 
aanpassingen te doen, neemt een aantal jaren in beslag.
Het leerproces van telkens weer SCV ervaring opdoen met steeds weer andere studen-
ten, gebruik te maken van hun feedback in de reflecties en evaluaties, heeft ertoe geleid 
dat het SCV moduul in de loop van de tijd meerdere malen is aangepast.
“De onderzoeker gebruikt methoden die het mogelijk maken om het onderwerp van onder-
zoek vanuit het perspectief van de onderzochten te leren kennen”. (Boeije, 2005).

dubbelrol

Tijdens het vooronderzoek is er sprake van een dubbelrol: de rol van zowel docent als 
onderzoeker in de praktijk van het onderwijs in een technische omgeving. (Robson, 
2002). Het is een bijzondere positie wanneer iemand onderzoek verricht en ervaring 
opdoet op de eigen werkplek. 1.
Studenten betreden tijdens de SCV les de ervaringsgerichte manier van werken van de 
SCV docent, waarin ruimte is gecreëerd voor de openstelling en het persoonlijk leerpro-
ces van een student Werktuigbouwkunde en van die van zijn groepsgenoten.

“Harrelson and Leaver-Dunn (2002) suggest that experiental learning requires that teachers 
assume a facilitator mindset, which might be a difficult mindset for some. Lipshitz (1983) 
underscores the complexity of the role of an experiental teacher who needs to have a firm 
grasp of the relevant conceptual material and also develop sensitivity and skill in managing 
students `emotional reactions of the learning process”. (Kolb, & Kolb, 2005, p. 35).

1 Deze dubbelrol speelt gedurende het gehele praktijkonderzoek een rol, zowel in Deel 1 alsmede in Deel 2.
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stimuli

Gedurende de periode 1998-2006 heeft de docent-onderzoeker reflecties en evaluaties 
van studenten Werktuigbouwkunde gekopieerd. (Zie: Zelfrapportering, Hoofdstuk 4). 
Op deze wijze ontstaat een houvast voor verbetering van de SCV lessen. Voortdurend 
vindt er een wisselwerking plaats tussen de ideeën, gedachten en gevoelens die naar 
voren komen in de reflecties en evaluaties van de studenten en mogelijke aanpassingen 
en aanvullingen voor de SCV lessen.
Uit de reflecties en evaluaties komt naar voren of de stimuli tijdens de SCV lessen goed 
overkomen en welke stimuli wel of niet werken. De eerste SCV jaren zijn in dit opzicht 
een zoektocht naar de juiste weg, daarna wordt het eenvoudiger om aanpassingen te 
doen. Na verloop van tijd is een aantal lesideeën en opdrachten ontwikkeld, die op 
flexibele wijze in de SCV lessen kunnen worden gebruikt. (Zie Deel 1, Hoofdstuk 4).
Het steeds opnieuw zoeken naar aansprekende en zinvolle SCV stimuli vraagt om re-
flectievaardigheden van de SCV docent: reflecteren over zichzelf, over de aangeboden 
stimuli en over het verloop van de SCV lessen.
Uit de evaluaties en reflecties van de studenten in hun reflectieschriften komt naar voren 
op welke wijze de studenten de docentrol en de SCV lessen ervaren en interpreteren.
De eerste SCV jaren passeren er steeds weer nieuwe SCV opdrachten/stimuli. Sommige 
SCV opdrachten zijn te vinden in de literatuur, soms dragen collega`s de opdrachten 
aan, soms zijn de opdrachten door de SCV docent ontwikkeld.
Door de jaren heen zijn nagenoeg alle opdrachten meerdere malen aangepast, alsmede 
de inhoud en de vormgeving van de SCV lessen om zodoende het lesthema steeds 
duidelijker naar voren te laten komen. De stimuli worden door de docent-onderzoeker 
als zinvol gekenmerkt als ze duidelijk overkomen bij de studenten en passen in de doel-
stelling en verhaallijn van de desbetreffende SCV les.

scv voor docenten

Gedurende het onderzoek zijn ervaringsgerichte SCV lessen verzorgd voor zes docenten 
bij de studierichtingen Werktuigbouwkunde en Automotive, om de SCV praktijkerva-
ring te delen. Hierdoor ontstaat SCV ervaring voor deze docenten en zij kunnen deze 
SCV ervaring weer delen met hun studenten. Openstaan voor het ervaringsgerichte en 
studentgerichte SCV onderwijs is wezenlijk.

scv elders

Ondanks de afwijkende invulling en aanpak is het SCV moduul lange tijd opgenomen 
geweest in het curriculum van de opleiding Werktuigbouwkunde. Ook een aantal an-
dere opleidingen heeft het SCV moduul opgenomen in hun propedeuse, met name de 
opleiding Orthopedische Technologie en de Hogeschool Automotive.
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literatuur

In de jaren ‘90 verschijnt op grote schaal literatuur, die ondersteuning biedt bij onder-
werpen die gerelateerd zijn aan SCV. Onderwerpen zoals: persoonlijke ontwikkeling, 
zelfkennis, eigenwaarde, paradigma, motiverend en stimulerend vermogen komen naar 
voren. Het boek “Persoonlijke kwaliteit” (Gramsbergen, 1999-2005) maakt deel uit van 
het SCV moduul en heeft een wezenlijke betekenis in de methode van het SCV moduul.

3.3  rIchtIng onderzoekBegrIppen

Gedurende het SCV leerproces van de onderzoeker is de overgang van het impliciet 
hanteren naar het expliciet benoemen van de Onderzoekbegrippen steeds in ontwikke-
ling. Deze ontwikkeling komt naar voren in het onderstaande.
– Het ontwikkelen en vormgeven van het SCV moduul leidt naar “het weten hoe”: er-

varen op welke wijze de mogelijkheid ontstaat om studenten Werktuigbouwkunde 
te stimuleren om actief deel te nemen aan de SCV lessen en zich open te stellen voor 
hun persoonlijke kwaliteiten.

– Het genereren van data via zelfrapportering leidt naar inzicht in de subjectieve 
beleving van studenten Werktuigbouwkunde en van drie SCV docenten van het SCV 
moduul.

– Het SCV moduul is een experiment in het Techniekonderwijs dat is gericht op 
intra-persoonlijke ontwikkeling. Een vernieuwend proces voor het zoeken van de 
weg naar binnen. Het moduul is gericht op affectieve ontwikkeling van studenten 
Werktuigbouwkunde.

– Het SCV moduul heeft als doelstelling: openstelling voor Sociale en Communicatieve 
Vaardigheden door studenten Werktuigbouwkunde in het kader van de ontwikke-
ling van hun Persoonlijke Kwaliteiten. Openstelling voor persoonlijke ontwikkeling 
is niet vanzelfsprekend binnen Techniek- onderwijs. Vanuit dat gegeven is gekozen 
voor een geheel andere aanpak.

Dit komt onder andere naar voren in ervaringsgerichte stimuli: studenten Werktuig-
bouwkunde ervaren welke gevoelens bij hen spelen tijdens de uitwerking van een 
opdracht die is gerelateerd aan een persoonlijke kwaliteit. De stimuli zijn niet direct te 
plaatsen door de studenten in hun Techniek opleiding. Het biedt de mogelijkheid om 
afstand te nemen van de gewone gang van zaken binnen hun opleiding.
– Het schrijven van een reflectie na iedere SCV les maakt deel uit van de werkwijze 

van het SCV moduul. De reflecties vormen de verbindende factor tussen de SCV 
lessen. Na iedere lesperiode schrijven de studenten tevens een evaluatie op de 
afgelopen SCV periode. Het SCV moduul biedt de mogelijkheid om te komen tot een 
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cyclisch leerproces: studenten overdenken na elke les hun leservaring en schrijven 
een reflectie over de les. Aan het einde van de periode overdenken de studenten de 
gehele SCV periode en vatten samen welke gedachten, ideeën en meningen over de 
afgelopen SCV periode hen zijn bij gebleven. Zij noteren de voor hen positieve en 
negatieve aandachtspunten. Onderbouwing is steeds van belang.

– De docent-onderzoeker selecteert steeds reflecties en evaluaties van studenten 
Werktuigbouwkunde met de doelstelling om het SCV moduul in de volgende perio-
den op positieve wijze aan te passen.

– Het SCV moduul biedt de mogelijkheid om te komen tot een cyclisch leerproces 
van de SCV docent: steeds opnieuw op positieve wijze open staan voor de feedback 
van de studenten. Tijdens het leerproces ontstaat een gevoeligheid om bij het per-
spectief van de studenten Werktuigbouwkunde te komen. Deze gevoeligheid kan 
worden aangewend om openstelling te bereiken bij studenten Werktuigbouwkunde 
om te zoeken naar de weg naar binnen.

– Door het cyclische leerproces van de SCV docent en het steeds weer aanpassen van 
het SCV moduul naar aanleiding van de reflecties en evaluaties van de studenten, 
ontstaat de mogelijkheid om de impliciet gehanteerde onderzoekbegrippen tijdens 
de ontwikkeling van het SCV moduul, expliciet te formuleren.

– De reflecties en evaluaties van studenten Werktuigbouwkunde uit de SCV reflectie-
schriften en de informatie uit de interviews van drie SCV docenten genereren data 
voor het praktijkonderzoek via zelfrapportering.
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 4.1 scv moduul

achtergrond scv moduul

Het SCV moduul is opgenomen in de propedeuse van de studierichting Werktuigbouw-
kunde vanuit een nieuwe visie op Techniekonderwijs; aandacht voor groepswerk en 
samenwerken, en persoonlijke ontwikkeling vragen om aandacht. (Zie Hoofdstuk 1, 
Achtergrond). Er is veel vrijheid in de ontwikkeling van het programma voor elke SCV 
docent.
In de Studiegids van de studierichting Werktuigbouwkunde is een beschrijving opgeno-
men van het studie onderdeel “Communicatie”.
Tot 1998 bestaat het vak Communicatie bij de studierichting Werktuigbouwkunde uit de 
volgende onderdelen: Vergadertechniek, Correspondentie, Rapporteren, Presenteren, 
Bedrijfscommunicatie. 1.
In het studiejaar 1998-1999 vindt een uitbreiding en wezenlijke inhoudelijke verande-
ring van het moduul plaats. In de beknopte omschrijving van de onderwerpen in de 
studiegids is te lezen: ”theorie en oefening in percepties, refl ecties op eigen (groepjes) 
gedrag, vertekening van informatie, bewustwording en persoonlijke communicatieve 
en sociale aspecten ten aanzien van de groep en de student als individu, schrijven van 
persoonlijke refl ectie verslagen”.
In onderstaande fi guur “Propedeuse 2004-2005” is een relatie tussen SCV en de onder-
wijseenheden OW (groepswerk) en CO (competentieonderwijs) te zien. Het gaat hier 
om de niet-technische studie onderdelen in de propedeuse Werktuigbouwkunde. 
Ieder curriculumonderdeel draagt vanuit een andere optiek bij aan de ontwikkeling 
van studenten Werktuigbouwkunde. De gedachte hierachter is dat wanneer studenten 
van dezelfde OW (project) groep, de mogelijkheid hebben om tijdens het SCV moduul 
ervaring op te doen met hun persoonlijke kwaliteiten en die van hun groepsgenoten, te 
refl ecteren op deze ervaring in hun refl ectieschrift, dat bij zou dragen aan hun persoon-
lijke ontwikkeling en samenwerkingsvaardigheden.
Uiteindelijk is de hoeveelheid opdrachten van elke afzonderlijke onderwijseenheid te 
belastend voor de studenten Werktuigbouwkunde. Afvinklijstjes over het wel of niet 
behalen van de competentieniveaus doen hun intrede, net als elders in Nederland. 
Geleidelijk verdwijnt het SCV moduul in zijn oorspronkelijke vorm uit het curriculum 
van de propedeuse van de studierichting Werktuigbouwkunde.
In de loop der jaren is het SCV moduul meerdere malen van naam gewisseld. In de citaten 
van de studenten komt bijvoorbeeld de afkorting PCS (Professionele Communicatieve 
Vaardigheden) naar voren. De betekenis en werkvorm van het SCV moduul zijn identiek.

1  Opmerking onderzoeker: in het onderdeel Bedrijfscommunicatie zijn reeds een aantal nieuwe onderdelen van de SCV 
lessen ondergebracht.
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Figuur 1 Propedeuse 2004-2005 

 

Ontwikkeling 

Het SCV moduul heeft zich op geheel eigen wijze kunnen ontwikkelen: 

- Het SCV moduul is een moduul met een andere doelstelling binnen de studierichting 
Werktuigbouwkunde. Door de introductie van groepswerk binnen Techniekonderwijs wordt meer 
waarde gehecht aan de ondersteuning van studenten Werktuigbouwkunde bij het verkrijgen van 
inzicht en aanleren van samenwerkingsvaardigheden. (zie Hoofdstuk 1, Achtergrond).  

- Het SCV moduul is steeds in ontwikkeling; met de werkvorm, de lesaanpak en de inhoud van het 
vak, kan en moet nog geëxperimenteerd worden.  

- Het SCV moduul heeft een breed kader: Sociale en Communicatieve vaardigheden gericht op 
ontwikkeling van Persoonlijke kwaliteiten. De SCV docent heeft de vrijheid om de opdrachten bij de  
SCV thema`s zelf in te vullen. 

- Er is geen gezamenlijke afronding van het SCV moduul voor alle klassen van de propedeuse. De 
aanwezigheid en het actief meedoen tijdens de les, de reflecties en de eindevaluatie van de studenten 
bepalen de SCV eindbeoordeling.  
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ontwikkeling

Het SCV moduul heeft zich op geheel eigen wijze kunnen ontwikkelen:
– Het SCV moduul is een moduul met een andere doelstelling binnen de studierichting 

Werktuigbouwkunde. Door de introductie van groepswerk binnen Techniekonder-
wijs wordt meer waarde gehecht aan de ondersteuning van studenten Werktuig-
bouwkunde bij het verkrijgen van inzicht en aanleren van samenwerkingsvaardig-
heden. (zie Hoofdstuk 1, Achtergrond).

– Het SCV moduul is steeds in ontwikkeling; met de werkvorm, de lesaanpak en de 
inhoud van het vak, kan en moet nog geëxperimenteerd worden.

– Het SCV moduul heeft een breed kader: Sociale en Communicatieve vaardigheden 
gericht op ontwikkeling van Persoonlijke kwaliteiten. De SCV docent heeft de vrij-
heid om de opdrachten bij de SCV thema`s zelf in te vullen.

– Er is geen gezamenlijke afronding van het SCV moduul voor alle klassen van de 
propedeuse. De aanwezigheid en het actief meedoen tijdens de les, de refl ecties en 
de eindevaluatie van de studenten bepalen de SCV eindbeoordeling.

doelstelling

De doelstelling van het SCV moduul, zoals omschreven in de moduulbeschrijving van de 
propedeuse van de studierichting Werktuigbouwkunde luidt als volgt:
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“bijdragen aan de ontwikkeling/ontwikkelingscyclus van de persoonlijke kwaliteiten van 
studenten Werktuigbouwkunde en aan het openstellen voor sterktes en zwaktes van zichzelf 
en anderen”. (Zie bijlage: Opzet SCV, 2004/2005).

Figuur 2 Je - zelf ont - wikkelen

De gezamenlijk ervaring tijdens de SCV les is om verschillende redenen van belang:
– Op de eerste plaats is het SCV moduul gericht op intra-persoonlijke ontwikkeling, 

het zoeken van een weg naar binnen. Interpersoonlijke vaardigheden zijn tevens 
van betekenis: gezamenlijk ervaring op doen om het eigen gedrag en de houding 
te kunnen spiegelen en te leren van het gedrag en de houding van medestudenten. 
Aanwezigheid tijdens de SCV les is in dit opzicht wezenlijk.

– Het niet bijwonen van een SCV les leidt tot een gemiste ervaring: het is niet mogelijk 
een reflectie op de SCV les te schrijven. De verbinding met de volgende les komt niet 
tot stand.

– In het kader van het ontwikkelen van een groepsgevoel tijdens het projectwerk en 
het nader persoonlijk kennis maken met medestudenten, zijn de gezamenlijke SCV 
leservaringen van betekenis voor alle groepsleden van een project.

Iedere student neemt vanuit zijn eigen achtergrond deel aan de SCV lessen en is binnen 
een veilige omgeving in de gelegenheid om zijn ontwikkelingsweg te volgen.
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scv opdrachten

Tijdens de SCV lessen is het steeds de vraag of de stimuli, de wijze van presenteren van 
de opdrachten en de inhoud van de opdrachten, voldoende motiverend zijn voor de 
studenten om de opdrachten op persoonlijke wijze uit te werken. Leveren de stimuli 
een bijdrage tot het zoeken van de weg naar binnen? Stimuli kunnen bij de ene groep 
studenten Werktuigbouwkunde aanslaan en tot openstelling leiden, terwijl een andere 
groep niet gestimuleerd wordt tot actie.
Vanwege het verrassingselement start de SCV les steeds met het aanbieden van een 
opdracht, begeleid door zo weinig mogelijk commentaar, waarmee de studenten ver-
volgens aan de slag gaan. Na het uitwerken van de opdracht volgt een toelichting op 
het doel van de opdracht. Het is wezenlijk om studenten niet te beïnvloeden tijdens 
de uitwerking van de opdracht, zodat zij hun eigen keuzes kunnen maken tijdens het 
vormgeven aan de opdracht. Het is steeds opnieuw de vraag of de stimuli bijdragen aan 
de openstelling van studenten Werktuigbouwkunde voor hun persoonlijke kwaliteiten?
In het onderstaande is een aantal SCV opdrachten uitgewerkt die langere tijd in het SCV 
moduul opgenomen zijn geweest.

Leerstijlentest Kolb
Het uitwerken van de leerstijlen test van Kolb is een leermoment tijdens de eerste pe-
riode van de propedeuse van de studierichting Werktuigbouwkunde. Door het kennis-
nemen en onderkennen van de eigen leerstijl verkrijgen de studenten een verdiepend 
inzicht in zichzelf. Ze worden aangezet tot nadenken over zichzelf en de manier waarop 
ze als lerende mens functioneren. Herkenning van de eigen leerstijl maakt het mogelijk 
een relatie te leggen met steeds terugkerende problemen door en voor zichzelf, bijvoor-
beeld tijdens groepswerk. Op deze wijze ontstaat de mogelijkheid om aanpassingen te 
doen in het eigen functioneren. (Kolb, & Kolb 2005).
Het invullen en uitwerken van de leerstijlentest van Kolb biedt tijdens de SCV les de 
mogelijkheid om voeling te krijgen met de eigen manier van leren, een intra-persoonlijk 
proces, en kennis te maken met de leerstijlen van de medestudenten. De test is eenvou-
dig en zonder veel verdere uitleg te maken.

Invullen en uitwerken
Allereerst vullen de studenten de test in. De gehanteerde leerstijlentest bestaat uit een 
negental regels die ieder vier woorden bevatten. Het is essentieel dat de betekenis van 
de woorden door de studenten gekend wordt. Op iedere regel geven de studenten 
intuïtief een cijfer van 1 tot 4 aan de woorden, die ieder een leerstijl vertegenwoordi-
gen. Vier punten aan het voor hen meest aantrekkelijke woord. Een punt aan het voor 
hen minst aantrekkelijke woord. Na het invullen, berekenen zij de score, door de in de 
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scoreberekening aangegeven woorden in de verticale kolommen op te tellen. Er zijn 
vier kolommen. Iedere kolom vertegenwoordigt een leerstijl.
Vervolgens zetten de studenten de score uit op de assen van de figuur “Jouw voorkeurs-
stijl”. De figuur maakt deel uit van de leerstijlentest. Door de lijnen naar elkaar te trekken 
in de figuur ontstaat een overzicht van de voorkeursleerstijl of leerstijlen.
Tenslotte krijgen de studenten een tekst met een beschrijving van de leerstijlen. Het is 
essentieel dat iedere student de uitkomst van zijn leerstijlentest onderschrijft. Alleen 
de student zelf kan aanvoelen in welke leerstijl hij zich herkent en in welke leerstijl hij 
zich zou kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld omdat hij tijdens groepswerk steeds tegen 
hetzelfde probleem aanloopt, veroorzaakt door een leerstijl die hij (nog) niet heeft ont-
wikkeld. Af en toe “past” de leerstijl niet en werkt de student de leerstijlentest nogmaals 
op een zelf te kiezen tijdstip uit.
Studie ervaringen en projectevaluaties tijdens de opleiding verdiepen het inzicht in de 
leerstijl.

Openstellen
De ervaring dat in een nieuwe situatie, bijvoorbeeld in een andere projectgroep, de 
kwaliteiten van hun eigen leerstijl niet toereikend hoeven te zijn, schept voor studenten 
de mogelijkheid om zich open te stellen voor het bewust ontwikkelen van (een van) de 
andere leerstijlen. Daarnaast kan de reeds gehanteerde leerstijl worden uitgebreid of 
verdiept.
Behalve het ervaren van de kwaliteiten van de eigen leerstijl, ervaren de studenten de 
kwaliteiten van andere leerstijlen tijdens het uitvoeren en bespreken van de Leerstij-
lentest in de SCV les. Wanneer studenten deze ervaring met elkaar uitwisselen tijdens 
de SCV les heeft dat betekenis voor het wederzijds begrip tijdens de samenwerking in 
projecten.
Doordat studenten ervaren bij welk type of typen van de leercirkel zij zich het meeste 
thuis voelen en op welke wijze zij hun activiteiten aanpakken, krijgen zij meer zicht op 
zichzelf. Zeker indien dit inzicht wordt ondersteund door de evaluaties van de groeps-
genoten. Op deze manier kunnen studenten bewust rekening houden met hun eigen 
aanpak en eventueel bewust hun sterke en zwakke kanten daarin ontwikkelen.
Het uitwerken van de leerstijlentest biedt inzicht in de relatie tussen de verschillende 
leerstijlen en de mogelijkheden van samenwerken door de kwaliteiten van elk groepslid 
te gebruiken in de projecten en de mogelijkheid tot aanpassingen bespreekbaar te 
maken. (Kolb, & Kolb.2005, p. 8).

Feedback
Geven van duidelijke en onderbouwde feedback aan de studenten op de uitwerking 
van de leerstijlentest, is wezenlijk. Feedback op bijvoorbeeld de relatie van de leerstijl 
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van de studenten en de samenwerking in projecten, werkt motiverend en verhelderend. 
Om duidelijke feedback te kunnen geven, is inzicht en ervaring van de SCV docent met 
de eigen leerstijl wezenlijk.

Verschuiving
De leerstijlentest van Kolb bevat vier groepen leerstijlen: dromers, denkers, beslissers 
en doeners.
Door de jaren heen (1998–2006) treedt er een verschuiving op in de leerstijlen van 
studenten Werktuigbouwkunde die tijdens de SCV lessen naar voren komen. Tijdens de 
eerste jaren van het SCV moduul komen er bij de uitwerking van de leerstijlentest veelal 
doeners naar voren, vervolgens denkers en beslissers. Meestal laat de uitslag van de test 
een combinatie van leerstijlen bij de studenten zien. De dromer komt in de eerste SCV 
jaren nauwelijks naar voren. In latere jaren komt de dromer steeds vaker naar voren.

Internaliseren
De leerstijlentest van Kolb wordt eenmaal uitgewerkt aan het begin van de propedeuse 
van de studierichting Werktuigbouwkunde en heeft geen vervolg in de opleiding. Stu-
denten staan niet nog eens bewust stil bij het uitwerken en onderkennen van hun leer-
stijl. Internalisering, het eigen maken van de eigen leerstijl, vindt niet plaats: studenten 
weten na enige tijd niet meer welke leerstijl zij zelf hanteren.

“When it is used in the simple, straith forward, and open way intended, the LSI usually provi-
des a valuable self-examination and discussion that recognizes the uniqueness, complexity, 
and variability in individual approaches to learning. The danger lies in the reification of lear-
ning styles into fixed traits, such that learning styles become stereotypes used to pigeonhole 
individuals and their behaviour”. (Kolb, 1981 a: 290-291. geciteerd in Kolb, & Kolb , p.8).

Geleidelijk krijgt een aantal persoonlijke ideeën en voorwerpen van de docent-
onderzoeker een plaats binnen de SCV lessen. Een aantal reeds bestaande opdrachten 
is aangepast of uitgebreid. De keuze van de stimuli is bepalend voor het welslagen van 
de SCV les.

Luisteren en niet luisteren
Deze opdracht, waardoor studenten de betekenis gaan inzien van wel of niet luisteren 
en wat dat betekent voor degene waar wel of niet naar geluisterd wordt, is voor veel 
studenten een eyeopener.
Aan het begin van de SCV les worden zes studenten uitgenodigd om het lokaal te ver-
laten. Zij krijgen de opdracht om in beperkte tijd een korte presentatie voor te bereiden 
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over een onderwerp waar ze gemakkelijk over communiceren. Na elkaar worden de zes 
studenten individueel naar binnen geroepen om hun korte presentatie te houden. De 
zes studenten zijn niet op de hoogte van de instructie aan de studenten in het klaslokaal.
De zes studenten zullen worden benaderd vanuit drie manieren van luisteren. Daarvoor 
krijgen de studenten die aanwezig zijn in de klas de volgende instructie:
– Bij achtereenvolgens student een en twee wordt geluisterd en tevens gelet op de 

verbale en non-verbale vaardigheden tijdens de presentatie. De studenten in de klas 
hebben daarover enige theorie gelezen die is uitgereikt tijdens de SCV les. Aan de 
studenten in de klas wordt gevraagd om tijdens de twee presentaties goed te luiste-
ren en te observeren en de sprekers na elke presentatie van constructieve feedback 
te voorzien.

– Tijdens de voordrachten van student drie en vier wordt er niet geluisterd. Voordat 
de derde spreker het lokaal betreedt, wordt eerst klassikaal besproken wat “niet 
luisteren” inhoudt. De conclusie is altijd: geen oogcontact en desinteresse. De voor-
drachten van student drie en vier nemen over het algemeen niet veel tijd in beslag. 
Af en toe ervaart een student het als prettig wanneer hij gewoon de opdracht uit kan 
voeren, zonder dat hij de studenten in de klas aan hoeft te kijken. De ervaring van de 
sprekers en toeschouwers is zelden positief. Excuses en uitleg door de SCV docent 
aan deze twee sprekers zijn zeker op zijn plaats om de negatieve ervaring een plaats 
te geven.

De opdracht is echter wel leerzaam: studenten zien in hoe essentieel een luisterend 
publiek is voor een spreker. De leservaring maakt duidelijk dat er sprake is van een wis-
selwerking tussen de spreker en zijn publiek en de mate van informatie die naar voren 
komt.
– Tijdens de presentaties van student vijf en zes is in positieve zin sprake van een wis-

selwerking tussen publiek en spreker. De opdracht voor de aanwezige studenten 
in de klas is om wel te luisteren naar deze sprekers; er is oogcontact. Het publiek 
stelt vragen en is geïnteresseerd. De sprekers voelen zich al gauw op hun gemak en 
ervaren het als prettig om bijvoorbeeld over hun hobby te vertellen en nemen daar 
de tijd voor.

De studenten in de klas verwonderen zich over het verschil in tijdsduur en de mate van 
informatie van deze presentaties, in vergelijking met de presentaties van spreker drie 
en vier.
De studenten krijgen aan het einde van de SCV les de opdracht mee om gedurende 
de komende week drie persoonlijke ervaringsmomenten van wel of niet luisteren te 
noteren in hun reflectieschrift. Deze bewuste momenten van aandacht voor” luisteren” 
laten zien dat luisteren niet altijd vanzelfsprekend is.
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Het paradigma van de hond
Studenten worden aan het begin van de les uitgenodigd om een hond te tekenen. Op 
iedere bank ligt een blanco blaadje klaar. Op een tafel vooraan in de klas staat uitnodi-
gend een grote geopende kleurdoos.
Het is een opdracht waartegen veel studenten zich verzetten: “ik kan niet tekenen” of 
“ik zit hier niet op de kleuterschool”. Na enige aanmoediging gaan de studenten aan de 
slag.
Sommige studenten hebben iets met honden. Zij tekenen een hond die lijkt op de hond 
bij hen thuis, van opa en oma of van de buren. Sommige studenten hebben helemaal 
niets met honden; zij vinden het moeilijk om de hond vorm te geven. Andere studenten 
tekenen een boze hond of een hond uit een striptekening.
Een aantal studenten loopt naar de kleurdoos om kleurpotloden uit te kiezen.
Wanneer alle tekeningen zijn afgerond, volgt er een klassikale bespreking. Elke student 
laat onder veel gelach van medestudenten zijn tekening zien. Door het stellen van 
vragen aan de tekenaar, probeert de SCV docent achter het verhaal van de tekening te 
komen. Het bespreken van de ervaringen van elke student achter de getekende hond, 
biedt inzicht in het begrip paradigma.
De persoonlijke verhalen achter de tekeningen maken duidelijk dat elke student een 
andere ervaring heeft met honden, dat het paradigma op het begrip “hond” zeer 
verschillend is. Tijdens de toelichting door de SCV docent komt naar voren dat ieder 
individu een “andere bril” op heeft en dat geldt niet alleen voor het begrip “hond”.
Het bespreken en verduidelijken van het begrip paradigma komt bij meerdere opdrach-
ten naar voren.

Paradigma op schilderijen
Een dictaat samengesteld uit gevarieerde, zorgvuldig uitgekozen kopieën van schilde-
rijen (Werken aan Kunstwerken: juni 2002) biedt studenten tijdens de SCV les de mogelijk-
heid om over deze schilderijen te reflecteren en hun gedachten te vormen.
De studenten krijgen het dictaat uitgereikt met de opdracht om de schilderijen indivi-
dueel eerst rustig te bekijken. Aansluitend kiezen zij het mooiste en lelijkste schilderij 
uit het dictaat en onderbouwen schriftelijk hun keuze. Daarna bespreken zij hun ge-
dachten, ideeën en gevoelens over de afgebeelde schilderijen met een medestudent. 
De medestudent luistert zonder oordeel en noteert het besprokene.
Vervolgens leest de student die notities heeft gemaakt, zijn notities voor aan de studen-
ten in de klas. Hij bespreekt de keuze en de onderbouwing van zijn medestudent. De 
student wiens keuze en onderbouwing wordt voorgelezen, geeft aan of de onderbou-
wing correct is geformuleerd.
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Het wekt verbazing bij de studenten hoe verschillend een afbeelding van een schilderij 
kan worden ervaren. Het gevoel dat een afbeelding oproept, bijvoorbeeld door een 
herinnering aan een ervaring in hun jeugd, speelt vaak een rol bij de keuze van het 
schilderij.
Het naar voren komen van de paradigma`s op de schilderijen van iedere student en de 
verschillen daarin, zijn bij deze SCV opdracht van betekenis. Voorts is actief luisteren 
en doorgeven van de mening van een medestudent zonder de eigen mening daarin te 
betrekken, van belang. Tevens vinden studenten het interessant om elkaar beter te leren 
kennen door te luisteren naar de ervaringen en herinneringen van medestudenten.

Creatief ontwerp
Een houten koffertje, ooit een onderdeel van een kerstpakket, biedt de mogelijkheid om 
aan het begin van een SCV les een verhaal met vervreemdende effecten te vertellen om 
zodoende de nieuwsgierigheid en de aandacht van de studenten op te wekken.
Tijdens het verhaal vindt de SCV docent steeds op een bijzondere manier het koffertje, 
telkens op een andere plek: in de natuur rondom de Achelse Kluis, in de ruïne van Mont-
ségur in Frankrijk, op een verlaten strand of op een Techniek beurs. Vervolgens vraagt 
de SCV docent de studenten om “goede raad” . Wat te doen met het koffertje en zou een 
van de studenten het koffertje misschien willen openen? Er staat altijd wel een student 
op om een helpende hand te bieden.
De inhoud van het koffertje bestaat uit een mooie witte speksteen, een houten voetje 
gevonden op een strand en een grote bout van staal. Met deze voorwerpen maken de 
studenten een creatief ontwerp op papier en houden een creatieve presentatie over 
hun ontwerp tijdens de les. Alle voorwerpen mogen naar wens vergroot, verkleind en 
vermenigvuldigd worden.
Door studenten aan het begin van de les op een ander been te zetten, verlaten de 
studenten gemakkelijker het “normale” pad tijdens het uitwerken en presenteren van 
de opdracht.
Openstaan voor een “vreemde” ervaring en creativiteit zijn het doel van deze opdracht.

Competenties en bekwaamheden
Aan het begin van de SCV les presenteert de docent-onderzoeker op een zo aanspre-
kend mogelijke wijze haar droomberoep: de “Valkenier”. 2.
Hierna wordt samen met de studenten besproken welke bekwaamheden nodig zijn om 
het droomberoep “Valkenier” te kunnen beoefenen. Het zijn persoonlijke bekwaamhe-
den zoals: inzicht in de natuur, om kunnen gaan met eenzaamheid en weten op welke 
wijze vertrouwen kan worden opgebouwd met een roofvogel.

2 Iedere SCV docent zoekt voor zijn of haar “droomberoep” een eigen persoonlijke manier van presenteren.
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Vervolgens noteert iedere student zijn droomberoep op een papiertje zonder zijn naam 
te vermelden. Het papiertje wordt dan dichtgevouwen. Het is de bedoeling dat de me-
destudenten niet op de hoogte zijn van het genoteerde droomberoep. Alle papiertjes 
komen terecht in een mooi doosje: “een doosje gevuld met dromen”.
Er komen “interessante” droomberoepen bij de studenten naar voren. Meestal niet het 
beroep waarvoor ze worden opgeleid. Het voorlezen van de droomberoepen roept 
soms verwondering op: van wie is dat droomberoep? Af en toe is direct duidelijk aan 
wie het droomberoep toebehoort; deze student heeft zich daar al meerdere malen over 
uitgelaten.
Vervolgens reflecteren de studenten over de benodigde bekwaamheden voor hun 
droomberoep en over de bekwaamheden die zij reeds bezitten. Na het bespreken van 
deze bekwaamheden zoeken de studenten naar een relatie tussen de persoonlijke 
bekwaamheden en de benodigde competenties voor het droomberoep en de com-
petenties en persoonlijke bekwaamheden voor hun Techniek werkzaamheden in de 
toekomst.

evaluatie

Na iedere periode schrijven de studenten een korte evaluatie, met onderbouwing, op 
de afgelopen periode. Ze geven de sterke en de zwakke punten aan van de SCV lessen 
en noteren mogelijke verbeteringen. De opdracht om hun uitspraken en meningen te 
onderbouwen, is wezenlijk. Studenten worden op deze wijze gestimuleerd om naar de 
achterliggende gedachte bij hun mening te zoeken, om bewust na te denken over de 
reden waarom ze een bepaalde uitspraak doen. (Zie citaten Reflectieschriften).
In de reflectie opdracht is niet omschreven op welke onderwerpen nader moet worden 
ingegaan. De studenten noteren spontaan hun eigen meningen, gedachten en gevoe-
lens in hun reflecties en evaluatie.

afronden scv moduul

Wanneer de studenten aanwezig zijn, meedoen tijdens de SCV les, van elke SCV les een 
reflectie opnemen in hun reflectieschrift en op het einde van de periode een evaluatie 
over het SCV moduul schrijven, dan wordt het studiepunt voor het moduul toegekend.

4.2 zelfrapporterIng

De data van dit praktijkonderzoek zijn op twee manieren gegenereerd:
– De ontwikkeling en vormgeving van het SCV moduul genereert data die bij dragen 

aan het “weten hoe” van dit praktijkonderzoek.
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– Het genereren van data via zelfrapportering biedt inzicht in de subjectieve beleving 
van betrokkenen.

Zelfrapportering geeft zicht op de subjectieve beleving van studenten Werktuigbouw-
kunde, alsmede op het perspectief van drie SCV docenten op het SCV moduul. In de 
reflecties en evaluaties uit de reflectieschriften ontstaat een beeld van de gedachten, 
ideeën en meningen over het SCV moduul van studenten Werktuigbouwkunde. Studen-
ten Werktuigbouwkunde geven op eigen wijze invulling aan de reflecties over de SCV 
lessen alsmede aan de evaluaties.
De teksten uit de SCV docenteninterviews beschrijven de ervaringen van drie docenten 
met het SCV docentschap.

zelfrapportering in scv reflecties en evaluaties studenten

De onderzoekbegrippen komen impliciet naar voren in de reflecties en evaluaties van 
studenten Werktuigbouwkunde.
Tijdens het schrijven van een evaluatie over de afgelopen SCV periode denken de 
studenten nogmaals na over hun ervaring met de SCV lessen. Via een terugblik geven 
studenten Werktuigbouwkunde hun visie over wat hen is bijgebleven van de achterlig-
gende SCV periode.

Zelfstandigheid
Het begrip “zelfstandigheid”, Autonomie is een van de Onderzoekbegrippen, komt in de 
reflecties van de studenten niet naar voren. Zelfstandig functioneren en eigen keuzes 
maken tijdens de SCV les is echter wel essentieel. Zelf actief bijdragen en vorm geven 
aan de SCV ervaring vraagt om het maken van persoonlijke keuzes.
De vrijheid om zelfstandig op te treden tijdens de SCV les is voorwaardelijk om studenten 
Werktuigbouwkunde in beweging te laten komen voor hun persoonlijke ontwikkeling: 
om zelfstandig keuzes te maken tijdens de invulling van de SCV opdrachten en zelfstan-
dig te kiezen voor een aanpak van de reflecties. De zelfstandigheid van iedere student 
komt op eigen wijze naar voren: tijdens de SCV les door zijn getoonde houding en 
communicatie en in de reflecties door de wijze van uitwerking van de reflectie opdracht.
Het zelfstandig functioneren van de studenten tijdens de SCV lessen wordt door de SCV 
docent gewaarborgd.

Onderwerpen gerelateerd aan de onderzoekbegrippen zijn:
Nadenken (gerelateerd aan reflecteren): nadenken over groepswerk, nadenken over com-
municatie, relatie reflectie en nadenken, terugblik op ervaring lessen door opdracht 
reflectieschrift.
Zelfkennis: zelfkennis, persoonsvorming, zelfvertrouwen, inzicht, paradigma.
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Motivatie en humor: nuttig, leerzaam, leuk vak, spelenderwijs, eenvoud.
Ontwikkeling: leren, andere opstelling, persoonlijke ontwikkeling, groepsontwikkeling.
In onderstaande tekst is steeds een aantal citaten uit de reflectieschriften van studenten 
Werktuigbouwkunde opgenomen om de subjectieve beleving van de studenten naar 
voren te brengen.

Nadenken

Persoonlijke kwaliteit
Door het schrijven van reflecties en evaluaties over hun SCV leservaring komt de her-
kenning en erkenning van hun persoonlijke kwaliteiten tot stand en zo mogelijk ook 
de relatie van deze persoonlijke kwaliteiten met het verloop van hun dagelijks leven. 
(Zie Hoofdstuk 2). Studenten worden uitgedaagd om bewust over zichzelf na te denken.
Niet alle studenten zijn al zover dat ze hun gedachten over de SCV les bewust kunnen 
noteren; zij werken de reflectie opdracht uit omdat het een opdracht is. Er heeft nog 
geen internalisering plaats gevonden. Ruimte en tijd om tot openstelling te komen zijn 
wezenlijk.
De transfer van kennis, vaardigheden en houding (competentie) verloopt zelden spon-
taan en vraagt om ruimte voor bewuste ontwikkeling (De Corte e.a., 1991; Bolhuis & 
Simons, 1999). Stimuleren tot bewustwording versterkt het proces van spontaan leren 
of ervaringsleren. (Kolb, & Kolb, 2005).

Het vak PCS geeft een leerzame ervaring en ook door er na de les nog eens iets over op te 
schrijven denk je er nogmaals over na.
Het maken van dit logboek vind ik daarom erg nuttig. Het is een goede manier om eens na te 
denken hoe mensen in de praktijk een communicatief en sociaal wezen zijn. Het is bovendien 
leuk om zelf in de klas er mee bezig te zijn en daarna te bedenken dat er ook nog iets achter 
zit.
Ik vond PCS best nuttig om te doen vooral het schrijven van het logboek was erg nuttig. Wat 
je in de les via opdrachten hebt geleerd, krijg je in reflectie terug via het logboek. Je gaat dan 
toch dieper over bepaalde dingen nadenken.
2006. Eigenlijk was het goed om al die stukjes in het logboek te moeten schrijven. Het heeft 
er voor mij voor gezorgd dat ik op een andere manier de wereld in kijk.
Door goed naar de opdracht te kijken en achteraf het doel van de opdracht te overdenken, 
sta je zeker bij een aantal zaken stil. Je gaat deze zaken vergelijken met het dagelijks leven. 
Hoe pak je zelf je zaken aan en hoe zou ik dat beter kunnen doen? Het is dan ook belangrijk 
dat je elke week hierover een stukje schrijft, omdat je er hierdoor eens extra over na gaat 
denken.
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Door elke week een pagina te moeten schrijven over onderwerpen met betrekking tot com-
municatie word je gedwongen om eens naar jezelf te kijken. Je wordt je er meer bewust van 
hoe je over bepaalde zaken denkt en hoe jij dingen waarneemt. Ik vond de lessen ook leuk en 
dat werkt weer positief op het leerproces.

Groepswerk
Behalve intra-persoonlijke ontwikkeling is het komen tot inzicht in interpersoonlijke 
relaties van belang. De SCV ervaring toont niet alleen de eigen persoonlijke kwaliteit, 
maar laat ook de persoonlijke kwaliteiten zien van medestudenten. Nadenken over het 
eigen gedrag en spiegelen en leren van het gedrag van medestudenten, worden moge-
lijk door het gezamenlijk uitwerken van de opdrachten gedurende de les. Op deze wijze 
worden gezamenlijke ervaringen opgebouwd, waaruit later tijdens het groepswerk kan 
worden geput.

Ik zelf ben door PCS ook na gaan denken over hoe ik tegenover anderen functioneer en 
samen met anderen functioneer. Het is nuttig om hier zelf eens over na te denken. Je kunt zo 
een hoop problemen voorkomen.
Belangrijk vond ik dat iedereen nu na moet denken over de rol die hij in het team speelt . 
Op die manier bekijk je jezelf ook eens en kun je er misschien achter komen dat je sommige 
dingen beter kunt doen.
Toch zijn deze lessen goed zodat mensen eventuele fouten bij zichzelf zien en meer inzicht 
krijgen in de omgang met mensen. Van daar dat het een goede invloed kan hebben op je 
sociale intelligentie nu, maar natuurlijk ook in de toekomst als de sociale omgang geen spel 
meer is.
Bij PCS leerde ik dat je dingen beter meteen kan zeggen in een groep dan wachten tot het 
fout gaat. Het is boeiend omdat er een stukje psychologie doorheen zat, in het opzicht van 
hoe mensen zijn, hoe je zelf bent in een groep. Hoe je eventueel dit kan verbeteren, de eigen 
functie in de groep.

Zelfkennis
De doelstelling van het onderzoek is om bewuste persoonlijke ontwikkeling van studen-
ten Werktuigbouwkunde te stimuleren.
Tijdens het SCV moduul zijn studenten Werktuigbouwkunde in de gelegenheid om 
ervaring op te doen en inzicht te ontwikkelen in hun sociale en communicatieve vaar-
digheden. De ervaring is steeds gerelateerd aan een persoonlijke kwaliteit. Het bewust 
ontwikkelen van “zelfkennis” vraagt om openstelling voor de persoonlijke kwaliteiten 
van een individu.
In staat zijn om bewust te reflecteren, afstand te nemen en bewust terug te blikken op 
een ervaring is wezenlijk in het leerproces van het ontwikkelen van zelfkennis: inzicht 
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verkrijgen in zichzelf, inzicht in de persoonlijke sterke en zwakke kanten die tot uiting 
komen in gedrag en houding tijdens de SCV les.
Een volgende stap in het ontwikkelen van zelfkennis is het verkrijgen van inzicht in de 
consequenties van het eigen gedrag en houding voor zichzelf alsmede voor de omge-
ving. Inzicht ontwikkelen in de persoonlijke kwaliteiten van medestudenten, leidt te-
vens tot het vergroten van het zelfinzicht door het spiegelen van de eigen persoonlijke 
kwaliteiten met die van de medestudenten.
De ervaringsgerichte SCV lessen bieden tevens een bijdrage aan het bewust functio-
neren tijdens groepswerk en projecten (Everwijn, 1996). Loskomen van vaste patronen, 
inzien dat er andere mogelijkheden van aanpak bestaan en deze mogelijk toe te passen

Volgens mijn inzicht is PCS geen les waar ze je iets leren. Ze laten je gewoon stilstaan bij din-
gen waar je normaal nooit bij stil zou staan. Aan de hand hiervan krijg je meer zelfkennis. En 
aan de hand van deze zelfkennis zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen dat je je in de toekomst 
misschien in sommige situaties anders kunt opstellen.
Ik vind PCS1 nuttig en een leuk vak. Het draagt voor een groot deel bij aan je persoons-
vorming. Je kijkt bewuster naar het leven en kan plotseling ingewikkelde kwesties redelijk 
eenvoudig analyseren.
In het begin van periode een dacht ik nog: “wat heb ik nou aan PCS lessen?”. Later begon ik 
er meer plezier in te krijgen en ik kreeg meer inzicht in mijn eigen vaardigheden. Zo weet ik 
van mezelf dat ik knap overheersend kan overkomen. Ik denk dat het eenmaal in de aard 
van het beestje zit.
Mijn persoonlijke ervaring van PCS is dat het voor mij heel belangrijk is geweest. Want na 
al deze weken heeft u al gemerkt, dat het voor mij in het eerste begin moeilijk was om mijn 
gevoelens en mening te uiten, maar naarmate ik meer zelfvertrouwen heb gekregen op dat 
gebied, het makkelijker is geworden om mijn gevoelens en mening te uiten.
Voor mij heeft dit alles zeker nut gehad. Ik heb geleerd mijn mond open te doen als dit nodig 
is. In vergaderingen bijvoorbeeld laat je je anders helemaal ondersneeuwen.
Mijn paradigma opstellen is toch wel iets heel anders. Omdat je dan je gevoelens over jezelf 
op tafel zet en je voelt je dan heel kwetsbaar.
Volg je zelf, ga na waarom je de dingen die je doet (of wat je beslist) zo doet. Je handelt 
zoals je zelf denkt dat het `t beste is, maar je gaat je ook realiseren, dat als mensen helemaal 
anders over dingen denken, niet alleen jouw manier goed is. Anderen ervaren andere dingen 
anders en kiezen daardoor voor andere oplossingen.

Motivatie en humor
De SCV docent draagt bij aan een gevoel van welbevinden van de studenten door het 
creëren van een veilige omgeving die vertrouwen opwekt: fouten mogen worden ge-
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maakt. Een kwetsbare opstelling wordt dan minder bedreigend. Studenten stellen zich 
in een veilige omgeving gemakkelijker open om gemotiveerd aan de SCV opdrachten 
te werken.
De gezamenlijke uitwerking van de SCV opdrachten met medestudenten biedt meer-
dere malen de mogelijkheid om samen te lachen om situaties. Gezamenlijk lachen werkt 
relativerend en draagt bij aan openstelling voor de emoties die worden opgeroepen 
tijdens de leservaring en aan de motivatie om actief aan de les deel te nemen.

Ik had het net al over lachen en bij PCS hebben we veel gelachen, dus dat is ook een erg 
positief punt.
Op een leuke manier ontdek je, ja het valt jezelf vaak plotseling in, de belangrijke zaken in 
deze maatschappij. Dat is het grappige, in één keer heb je die kennis, die niet theoretisch is, 
maar wat overgedragen moet worden.
Ik hoop dat er de komende jaren nog meer vakken zullen zijn waar men op een leuke manier 
les krijgt en men het niet steeds over de te verwerken stof heeft, maar ook over andere dingen.
Er wordt veel gelachen tijdens de PCS uren, hetgeen nauwelijks kan worden gezegd van het 
overige tijdverdrijf hier op school. Dat lachen heeft een belangrijke functie. Het versterkt 
bijvoorbeeld de onderlinge band met je IW-groepsleden. Als er (hartelijk) gelachen wordt 
voel je je meer ontspannen en op je gemak bij de rest van de groep. PCS houdt echter (voor 
mij) meer in. Spelenderwijs steek je er volgens mij enorm veel van op.
Behalve de nuttigheid vind ik de lessen ook leuk, je ontspant je en je lacht een beetje.
Spelenderwijs leren we goed te communiceren, wat ik een hele goede aanpak vind.

Persoonlijke ontwikkeling
Persoonlijke ontwikkeling is een intra-persoonlijk veranderingsproces, dat herkenbaar 
en zichtbaar wordt in het gedrag en de houding van studenten Werktuigbouwkunde. 
Herkenbaar voor zichzelf en zichtbaar voor zijn omgeving. Het bewust onderkennen 
van de eigen ontwikkeling is wezenlijk om inzicht te verkrijgen in het persoonlijke 
ontwikkelingsproces. Zelf nadenken, kritisch leren kijken naar zichzelf zijn essentiële 
vaardigheden om tot zelfontplooiing en bewustwording te komen.

Bij PCS heb ik best kritisch naar bepaalde zaken leren kijken en dat is best wat waard denk ik.
Bij SCV leer je jezelf kennen en ontwikkelen.
Al met al vond ik de lessen toch wel leerzaam en ook leuk. Ze werden ook op een goede 
manier gegeven zodat de klas tot het laatst geboeid bleef; confronterend, met iedere keer 
weer adviezen over hoe het beter zou kunnen.
Ik denk dat iedereen in de toekomst wel iets zal hebben aan de PCS lessen die we gehad 
hebben. Je gaat zelf nadenken over dingen die je doet, dat is altijd goed voor je eigen ontwik-
keling.
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Normaal gesproken doe je die dingen onbewust maar door de PCS lessen word je ervan 
bewust. Als je er bewust van bent, kun je soms beter op bepaalde situaties inspelen.
Ook denk ik dat men er zeer veel van kan leren, doordat men steeds aan het denken wordt 
gezet, Doordat men wat doet en ziet dat het helemaal verkeerd gaat. Als je ziet dat het 
helemaal verkeerd gaat en het wordt ook nog gezegd, ga je zelf aan het denken waarom het 
verkeerd gaat. Dan wordt ook nog verteld waarom het verkeerd gaat, zodat het de volgende 
keer beter zal gaan.

Ontwikkeling groepswerk
De SCV lessen bieden de mogelijkheid om nader kennis te maken met medestudenten, 
om elkaar te leren kennen vanuit een ander en persoonlijk perspectief. Bewustwording 
van het verschil in aanpak van de SCV opdrachten door medestudenten, leidt tot na-
denken over de gezamenlijke ervaring. Een waardering achteraf (Weick, 1979) die kan 
leiden tot mogelijk aanpassingen in de aanpak van een project. Voor het goed verlopen 
van een project zijn de communicatieve en sociale vaardigheden van alle groepsleden 
van betekenis.

Bij SCV leer je toch meer over de mensen in je groep, en als je elkaar meer kent en de verhou-
dingen in een projectgroep beter kent, kun je denk ik ook beter samenwerken.
De vaardigheden die je bij SCV leert, zullen bij de meeste mensen reeds bekend zijn. Maar 
door deze lessen worden we er wel bewust van. We kunnen in de toekomst deze vaardig-
heden en kennis blijven gebruiken en door zulke lessen worden we er bewuster van en ook 
getrainder in.
1998- Als ik nu terugkijk zie ik dus dat er een ontwikkeling in onze groep heeft plaatsgevon-
den.
Als ik zo terugkijk op de eerste PCS lessen, dan denk ik toch dat er zich veel vorderingen heb-
ben voorgedaan. Het begon met spelletjes zoals de tekeningen beschrijven, die naar mijn 
mening toch niet al te veel betrekking hadden op wat volgde. Zo vorderde de lessen, wat 
leerzame opdrachten, en zo vorderden wij. Hoe wij vorderden was vooral voor ons zelf te 
merken tijdens IW. Naarmate IW vorderde en ook PCS vorderde werd de situatie tijdens IW 
wel beter. Ik denk dat PCS een belangrijke rol heeft gespeeld bij het slagen van IW. (IW en OW 
zijn identiek).
Met het inzicht dat je op deze manier hebt verworven, kun je aan de slag gaan om jezelf te 
ontwikkelen tot “het ideale teamlid “. Dit door bijvoorbeeld te kijken naar de gebreken in je 
communicatieve vaardigheden.
PCS heeft ons dus in veel gevallen aan het denken gezet. Ook heeft het ons geholpen, om 
open tegen elkaar over te komen. Het heeft ervoor gezorgd dat er naar elkaar geluisterd 
wordt.
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Vooral achteraf konden we zien wat er allemaal beter kon aan het IW project en wat intuïtief 
al goed was gedaan. (Weick. 1979. Waardering achteraf.).

SCV binnen Werktuigbouwkunde
Zoals wellicht bekend mocht zijn ben ik lyrisch over dit vak. In drukke weken, gevuld met 
voornamelijk rationele en zakelijke vakken is dit vak een welkome (emotioneel gerichte) 
afwisseling.
Doordat PCS anders is als techniek ben je eens een keer met iets anders bezig terwijl je weet 
dat het je (technische) studie onderbouwt.

zelfrapportering scv docenten

Naast ervaring met en theoretische kennis van SCV thema`s zijn voor de SCV docent 
vooral gerichtheid op persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen en een goede sfeer 
tijdens de SCV lessen van belang. Binnen het SCV moduul gaat het niet om competitie, 
maar om het zoeken van de weg naar binnen. “Je-zelf” leren kennen en de ruimte om dat 
te leren in een veilige omgeving waarin respect voor elkaar voorop staat.
Een aantal jaren is door de docent-onderzoeker gereflecteerd op de SCV docentervaring 
en het daarmee gepaard gaande leerproces in relatie tot de (nog lange tijd impliciete) 
onderzoekbegrippen.

Het belang van deze reflectie is tweeledig:
– Op de eerste plaats biedt het verslag van deze reflectie inzicht in een niet-technisch 

ervaringsgericht moduul bij een studierichting Werktuigbouwkunde.
– Ten tweede heeft de ervaringsgerichte SCV docentervaring gediend als oriëntatie 

op de aanpak van de onderzoekpraktijk van Deel 2.

Twee docenten van de studierichting Werktuigbouwkunde en vier docenten van de Ho-
geschool Automotive hebben tevens SCV lessen verzorgd. Vooraf aan het verzorgen van 
de SCV lessen hebben deze docenten eerst zelf ervaring opgedaan met de SCV thema`s 
tijdens door de docent-onderzoeker begeleide SCV bijeenkomsten.
Twee docenten Werktuigbouwkunde en een docent Automotive zijn geïnterviewd over 
hun SCV docentervaring. Voorafgaand aan de interviews is een topiclijst (zie Bijlage 5) 
samengesteld. Een aantal citaten uit deze interviews vullen de reflectie van de docent/
onderzoeker op SCV aan.
De docenten hebben een andere naam aangenomen in het onderzoek.

Docentervaringen en reflectie
De hierna volgende tekst geeft de kern weer van het SCV docentschap, aangevuld met 
citaten van de geïnterviewde docenten.
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Het motiveren van studenten om zelf (autonomie) in beweging te komen en zich open 
te stellen voor hun persoonlijke kwaliteiten, hun sterke en zwakke kanten, vormt de 
kern van het SCV docentschap. De manier van communiceren en de houding van de 
docent ondersteunen het proces van openstelling van de studenten.

HADI. Het vak droeg geleidelijk bij aan de autonomie van de studenten omdat het heel 
nadrukkelijk om een persoonlijke invulling, om het eigen gedrag van de studenten ging. In 
het begin van het jaar leidt het zeker af van hun doel en ze vragen zich dan af: waarom doe 
ik het? Maar dat is een onderdeel van het geheel om dat open te breken. Voor hen gaat er 
veel tijd inzitten, techniek is het doel. Wij hadden het doel om de studenten te laten zien dat 
het niet afleidde van hun doel, maar dat het juist kan versterken en dat ze het hard nodig 
hadden. Dat het een onderdeel van het geheel is.

CADDY. Het zou te gek zijn als we studenten kunnen leren om autonoom te zijn. Ze hoeven 
nu niets te kiezen, heel beperkt in projecten of ze voorzitter willen zijn enzovoorts. Ze hoeven 
weinig te kiezen, het pad is helemaal geplaveid. Er is weinig autonomie hier op school, alles 
is voorbereid. Ja, en dat gebeurt steeds meer. SCV droeg bij aan de autonomie van studen-
ten. Ze moeten dan zelf aan de gang met bijvoorbeeld rollenspelen. Niemand zei dat ze nu 
dit of dat moesten doen. Bij technische vakken is dat veel meer. Wiskunde is gewoon een taal. 
Bij probleem A hoort oplossing A en niet B en je kunt wel heel autonoom iets anders zitten 
te verzinnen maar dan kom je er niet uit. Het is gewoon trucjes leren. Als je het ook snapt, is 
dat meegenomen. In het schrift moesten ze ook nadenken over zichzelf. Ik denk wel dat SCV 
bijdroeg aan de zelfontwikkeling van de studenten.

YAHAIRA. Ik denk wel dat de studenten autonomer zijn geworden door het volgen van SCV. 
Omdat ze voor henzelf hun persoonlijke ontwikkeling ook beter in beeld krijgen, dat ze ook 
weten wie ze zelf zijn. SCV draagt bij aan de zelfontwikkeling van de studenten, ze kunnen 
meer op zichzelf terugvallen. De studenten geven dat ook wel bewust aan. Aan de ene kant 
mopperen ze dus altijd op die lijstjes (uit het boek “Persoonlijke Kwaliteit”). Maar aan de 
andere kant, door die bewustwording, door die lijstjes, moeten ze gewoon invullen ‘Ik ben 
niet zo goed daar of daar in’.

Het SCV leerproces verloopt bij iedere student anders, evenals bij iedere docent. SCV 
is een vorm van persoonlijk docentschap dat vraagt om het zoeken van de weg naar 
binnen. Voor een beginnend SCV docent is intrinsieke motivatie wezenlijk om zijn eigen 
weg te zoeken binnen het SCV landschap.
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HADI. Zo hebben wij ook zelf iets moeten ontwikkelen. Het vak staat zo dicht bij jezelf, je 
kunt niet pretenderen tijdens die lessen wat je niet zelf bent. Het moet echt iets persoonlijks 
zijn, je moet een vertaalslag maken. Het is een leuk proces geweest. Achteraf heb ik daar iets 
aan gehad. Als voorbereiding heb ik veel gereflecteerd op waar ik zelf sta en wat ik doe. Wat 
jezelf in je eigen leerproces indertijd, toen je opgeleid werd als ingenieur, wel of niet hebt 
gehad. Wat jezelf nog hebt kunnen leren en hoe die leercurve is gekomen. Hoe kun je nieuwe 
mensen daarin begeleiden en wijzen op valkuilen?

CADDY. Volgens mij vond ik dat wel leuk. Ik heb er meteen ja op gezegd, tenminste ik moest 
wel even kijken wat het was, want daar had ik geen idee van. Per keer gekeken wat het doel 
zou kunnen zijn van de dingen die we gingen doen. Steeds kijken wat er uit zou moeten 
komen. Ik heb het boekje “Persoonlijke kwalitei “ bekeken. Het was onbekende stof maar het 
vroeg vooraf niet veel voorbereiding. Ik was wel benieuwd hoe het zou gaan. Het was wel 
duidelijk dat het een andere manier van lesgeven zou worden. Ik werd ook studieloopbaan-
begeleider, dus dat was mooi te combineren in het eerste jaar. Ik was wel benieuwd hoe het 
zou gaan lopen, ik had ook niet het idee dat het zeker goed zou gaan. Het leek me wel leuk 
eens op een andere manier les te geven. Ik denk dat het belangrijk is dat er meer is dan alleen 
techniek. Dat heb ik tijdens mijn eigen opleiding gemist, ik zou willen dat ik daar zelf meer in 
was geschoold. Ik heb daar geen achtergrond in. Ik had het idee dat ik dat zelf had moeten 
hebben. Daar kwam de motivatie vandaan.

YAHAIRA. Vanuit mijzelf en vanuit mijn achtergrond, ben ik erachter gekomen dat je alleen 
kennis krijgt aangeboden door je opleiding. Dat je nog heel veel zelf moet uitzoeken. En het 
leek mij handig om eerstejaars te helpen om daar al mee te leren omgaan. Zodat ze nog 
drie jaar de tijd hebben om daar mee te spelen. Omdat ingenieurs over het algemeen van 
nature ook niet zo communicatief zijn, is het een belangrijke aanvulling op hun kennisbasis. 
Ik had direct het idee dat SCV wel eens belangrijk kon zijn omdat ik dat zelf in mijn opleiding 
heel erg gemist heb. Wij waren met vier docenten en deden zelf SCV ervaring op. Ik vond 
dat belangrijk vooral voor deze lessen. Omdat je moet doorvoelen wat de student ook mee 
gaat maken. Zodat je ook snapt waar de weerstanden van de student kunnen gaan liggen. 
En waar de moeilijkheden liggen van een bepaalde oefening. Ik was gemotiveerd om SCV 
te gaan geven. Het eerste jaar vond ik wel heel moeilijk, want er waren veel weerstanden 
van studenten. Daar kon ik niet zo goed mee omgaan. Ik dacht dat alles waar was wat zij 
zeiden. Aan iedere weerstand meende ik iets te moeten doen. En ik heb nu ontdekt dat niet 
iedere weerstand uitgewerkt kan worden en dat soms weerstand ook uit een heel andere 
weerstand komt. Dat het soms ook een beetje angst is of luiheid.

Het kan niet zo zijn dat studenten achterover leunend in hun banken, thema`s die be-
trekking hebben op persoonlijke kwaliteit, voorbij zien komen. Het is de bedoeling dat 
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studenten zelf in actie komen. Studenten kunnen zo ervaring opdoen met hun eigen 
gedrag en met dat van hun medestudenten.

HADI. Ik denk dat de sfeer onderling in die klassen echt versterkt werd. Ze leerden elkaar 
beter kennen, elkaar meer waarderen. Ze weten wel dat iedereen in een vergadering een rol 
moet hebben en iedereen moet iets kunnen vertellen en doen. Je ziet altijd dat er een paar 
studenten bij projecten op de voorgrond staan en een paar studenten die ondergesneeuwd 
worden. Bij SCV leerden ze ook de kwaliteit kennen van mensen die hun mond houden.

De SCV docent beschermt de veilige SCV omgeving voor studenten. Vertrouwen en 
betrokkenheid (Kernwaarden) zijn essentieel in het proces van openstelling van de 
studenten. Steeds opnieuw zoeken naar stimuli om de openstelling van de studenten 
tijdens de les te bereiken, is wezenlijk. Het SCV leerproces moet gedurende langere tijd 
door lopen om ruimte te geven aan de persoonlijke ontwikkeling van iedere student.
In het begin van het SCV leerproces is het niet altijd gemakkelijk voor een docent om 
het doel van een SCV opdracht duidelijk te maken. Een les heeft dan niet meer bete-
kenis dan met elkaar een beetje lachen om de leuke opdracht of om de reacties van 
elkaar. (Zie Kernwaarden). Geleidelijk aan wordt het spelenderwijs onderbouwen van 
de achtergrond van de opdrachten steeds gemakkelijker. De SCV docent probeert bij 
het willen en voelen van de studenten te komen. Dat kan niet door te zeggen: “ga je 
ontwikkelen!”.

HADI. Op een gegeven moment vinden ze de opdrachten ook wel grappig of hilarisch. We 
hebben veel gelachen, de sfeer was goed. Als je in het begin de jongens loslaat dan is het 
lachen ten koste van anderen en om zelf beter in de hiërarchie te stijgen. Het werd langzaam 
een ander soort lachen als waarmee ze de eerste weken binnenkomen.

CADDY. De studenten deden wel altijd mee. Rollenspelen waren wel moeilijker, maar ze 
deden wel mee. Als ik terugdenk aan de evaluaties, dan zagen de meeste studenten er toch 
wel het nut van in. Ze stonden er wel voor open. Als ik voor de klas sta, heb ik niet zo`n moeite 
met het rechtlijnige denken van de techniek. Ik heb een functie en daar heb ik een rol in en 
dan speel ik soms een clown. Ik kan ook wel een leuk verhaaltje vertellen, dat helpt.

Docentgericht en vakgericht lesgeven past niet bij het SCV moduul. Het ontdekken 
van persoonlijke kwaliteiten leert een student niet uit een boek of in opdracht van de 
docent. Het opdoen van ervaring met allerlei thema`s betreffende persoonlijke kwaliteit 
in een veilige omgeving, bewust reflecteren over die ervaring, theorie bij het SCV thema 
zoeken en ernaar handelen, vormen de kern van het SCV leerproces zowel voor de do-
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cent alsmede voor studenten. Het goed tot stand komen van een SCV ervaring tijdens 
de SCV les biedt de mogelijkheid om persoonlijke ontwikkeling in beweging te brengen.

HADI. Aan het begin liet ik ze in het diepe vallen, beginnen met de oefening. Dan vroegen de 
studenten zich af: waarom is dat nu?. Dan liet je dat even los en was je bezig met een ander 
verhaal. Daarna kwam je er weer op terug. Eerst heel sterk laten ervaren. De leercirkel van 
Kolb werd dan altijd heel nadrukkelijk doorlopen. Als je mensen wilt veranderen dan moet je 
het zo doen. Anders is het theorie uit een boekje en is het niet iets van jezelf. Ze kwamen naar 
de les. Er zijn er bij die van nature heel makkelijk deze opdrachten doen, anderen groeien er in 
en anderen moet je erbij trekken. Studenten die in het begin echt dwars lagen, confronteerde 
ik met hun gedrag en stelde ik voor een keuze.

YAHAIRA. Toch komen ze iedere les echt zo binnen van: ‘Nou, wat gaan we vandaag weer 
doen?’. En dat vind ik geweldig. Een beetje een avontuur is het. En dat past wel bij mijn stijl. 
Die spanning van ‘Wat gaan we vandaag weer doen?’, ik vind het geweldig. Heel open, juist. 
SCV is veel meer van mezelf geworden. Een jasje aantrekken wat je onderhand wel kent en 
wel goed zit. Ik kan SCV nog verder ontwikkelen en meer verdieping bereiken. Maar goed. Op 
een gegeven moment houdt het op. Je kunt met jongens van die leeftijd ongeveer tot zover 
gaan. Ik heb ze maar een jaar. Daarna moet het zichzelf een weg zien te vinden en moeten 
de studenten dat zelf verder zien door te ontwikkelen.

Enig toneelspel heeft toegevoegde waarde bij het motiveren van de studenten tijdens 
de introductie van de verschillende SCV opdrachten. Soms speelt de docent aan het 
begin van de SCV les een rol op de voorgrond om de sfeer te zetten of om een opdracht 
te introduceren, soms houdt de docent zich op de achtergrond om initiatieven van 
studenten een kans te geven.

HADI. SCV geven was een toneelspel, vanaf het begin als je het lokaal in kwam. Je deed heel 
overdreven om iets te bereiken. Je moest dat vet aanzetten. Het zat misschien wel in mijn 
persoonlijkheid om het te kunnen, maar de noodzaak en het plezier niet. Ik heb dat niet ge-
noeg uitgebuit bij mijn andere lessen. Ik geef ook techniek lessen. De eerstejaars kenden mij 
niet van de andere lessen. SCV was veel meer op de persoon gericht, op de mens gericht dan 
dat je het hier gewend bent. Heel anders als dat je als docent je lesje gaat afdraaien. Maar je 
moet niet overdrijven. Je doet andere dingen maar het moet wel van jezelf zijn, anders kun je 
het vak niet geven. Je reageert heel erg op wat zij doen.

YAHAIRA. Ik kan wel een beetje toneelspelen en een beetje humor in de les stoppen. Heel veel 
van die jongens hebben MTS autotechniek gehad en dan gebruik ik de leercirkel van Kolb in 
een voorbeeld: van als je de carterplug eruit draait, dus om olie te verversen, wat gebeurt er 
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dan de eerste keer dat je dat doet? Dat je olie in je oksel hebt zitten. Dat snappen ze allemaal, 
dan moeten ze vreselijk lachen. Dus het zijn niet eens dingen waar ik toneel voor hoef te 
spelen, waar ik gewoon in hun belevingswereld met voorbeelden kan komen die ze snappen. 
Dus het is niet echt toneelspelen maar meer inspelen op de situatie en proberen daar creatief 
mee om te gaan. En inderdaad met humor.

Om kunnen gaan met onzekere situaties is een voorwaarde voor de SCV docent. Voor 
de docent is het van belang te aanvaarden dat situaties soms anders lopen, iets door 
de vingers zien, moet kunnen. Gedurende de eerste jaren komt het regelmatig voor 
dat de SCV les niet verloopt zoals de docent graag zou willen. De betrouwbaarheid en 
veiligheid voor de student waarborgen door geduld en flexibiliteit van de docent, zijn 
essentieel om de betrokkenheid van de studenten vast te houden.

CADDY. Het lesgeven heb ik wel wisselend ervaren. De ene keer had ik meer voeling bij het 
onderwerp dan een andere keer. Ik had ook al een idee hoe ik het zou gaan doen. De stoelen-
opdracht ging er redelijk ruig aan toe, moet ik zeggen. Ik liet ze maar gaan, maar af en toe 
moest ik wel zeggen: ho, ho effe. Ze gingen helemaal los. Sommige lessen vond ik ook minder 
gaan. Ik probeerde niet te lang aan het begin van de les van alles te vertellen. Soms vertelde 
ik iets heel kort, soms helemaal niets. Soms ook tussen twee oefeningen door, bijvoorbeeld 
bij motivatie. Dan liet ik ze de piramide van Maslow zien. Heel wisselend en afhankelijk van 
het onderwerp.

Het is een leerproces dat om tijd vraagt voordat de SCV docent een helicopterview heeft 
ontwikkeld en vanuit die positie kan zien wat er in de klas gebeurt en onderbouwde 
feedback kan geven. De SCV docent kan steeds beter flexibel inspringen op nieuwe 
situaties die zich in de lessen voordoen.

CADDY. Ik had voldoende houvast, ook omdat het voor mij een experiment was. Ik dacht: oké 
het is duidelijk wat we moeten doen. Zijn er dingen die ik echt niet moet vergeten? Daarna 
dacht ik: ik ga het gewoon doen, even kijken hoe het loopt. Los van een leerstijl is het ook een 
onderwijsstijl die voor mij niet normaal is. Normaal ben ik meer docerend, alhoewel ik dat 
wel een beetje moet afleren.

Feedback gaat om duidelijke, aansprekende onderbouwing. Feedback moet bij de 
studenten overkomen. Een bejegenende benadering van de studenten: actief luisteren, 
vragen stellen, kennis van zaken bezitten, non-verbale communicatie herkennen, inle-
vingsvermogen, zijn kernvaardigheden van de SCV docent.
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YAHAIRA. Vooral de eerste paar jaren had ik wel heel veel voorbereiding. Je moet de warrig-
heid er uit halen voor de student. De student denkt dat je zo maar van alles aan het doen 
bent, maar alles klopt en aan het eind van die 100 minuten heb je een verhaal dat helemaal 
rond is. En als ze naar huis gaan en de verwerkingsopdrachten doen, dan komt het ook terug 
in het huiswerk dat ze het snappen. Op het moment dat jij zo maar een les komt ingevlogen 
en je bent niet voorbereid, dan loopt de les ook helemaal mis. Want je doet heel veel actieve 
oefeningen en die moeten gewoon perfect kloppen. En je moet voldoende tijd hebben voor 
de verschillende onderdelen van een oefening, dus daarom moet je perfect voorbereid zijn. 
Veel meer nog dan van een theorieles, bijvoorbeeld. Want mis je het volgende hoofdstuk, 
dan doe je dat de komende les wel. Maar dat kan in deze lessen niet.

De gedachte dat SCV aan alle studenten een gevoel van ruimte moet geven en het ge-
voel dat er voor iedere student een persoonlijke ontwikkelingsweg bestaat (Kolb, 2005), 
wordt ondersteund door de eisen van het SCV moduul: aanwezigheid, meedoen met de 
les, de lesopdrachten uitwerken in het reflectieschrift. Niet echt zware eisen, maar toch 
geeft het werken aan de opdracht in het reflectieschrift sommige studenten het gevoel 
dat ze zwaar belast zijn. Denken en praten over ideeën, gedachten en gevoelens, is geen 
gemeengoed bij een technische opleiding.
Door middel van het bestuderen van literatuur die betrekking heeft op allerlei aspecten 
van “persoonlijke kwaliteit”, het reflecteren op de leservaringen en het lezen van de 
reflecties in het reflectieschrift van de studenten, is het voor de SCV docent mogelijk om 
de SCV lessen steeds verder te ontwikkelen en te verdiepen. Allerlei zaken en situaties 
die zich voordoen zowel binnen de opleiding als daarbuiten, kunnen ideeën opleveren 
voor nieuwe SCV opdrachten.
De rol en de houding van de docent tijdens de SCV lessen is bepalend voor het verloop 
van de SCV lessen. Wanneer Internalisering van de SCV kernwaarden en kernthema`s 
bij de SCV docent heeft plaats gevonden, dan zal de docent minder gemakkelijk terug-
grijpen naar de traditionele wijze van lesgeven. Ervaringsgericht onderwijs verzorgen is 
niet vanzelfsprekend.

“Harrelson and Leaver-Dunn (2002) suggest that experiental learning requires that teachers 
assume a facilitator mindset, which might be a difficult mindset for some. Lipshitz,1983, 
underscores the complexity of the role of an experiental teacher who needs to have a firm 
grasp of the relevant conceptual material and also develop sensitivity and skill in managing 
students emotional reactions of the learning process”. (Kolb, & Kolb , 2005, p. 35)

Afstand nemen van de “gewone “manier van lesgeven, betekent soms ook het loslaten 
van het eigen onderwijsparadigma.
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scv elders

Een van de geïnterviewde docenten heeft SCV voortgezet bij de studierichting Auto-
motive.
Daarnaast is het SCV moduul verzorgd bij de HBOT (Hogere Beroepsopleiding Ortho-
pedische Technologie) opleiding, zowel bij de voltijd als de duale opleiding. Behalve 
tijdens het SCV moduul zijn ook ervaringsgerichte lessen verzorgd bij de minor “Creatief 
Management” en het ISA moduul “Coaching Spelenderwijs”.
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Het Veldexperiment in het Vooronderzoek heeft geleid tot het expliciet formuleren van 
de Onderzoekbegrippen: de Kernbegrippen en de Kernwaarden. Welke betekenis heeft 
ieder onderzoekbegrip in het kader van de onderzoekvraagstelling, op welke wijze zijn 
de onderzoekbegrippen gehanteerd en waaruit bestaat hun onderlinge verbonden-
heid?
Het praktijkonderzoek is op de eerste plaats gericht op de persoonlijke ontwikkeling 
van studenten Werktuigbouwkunde in het Hoger Techniekonderwijs (zie Hoofdstuk1: 
Vraagstelling). De kern van het praktijkonderzoek ligt in het verkrijgen van inzicht in 
het “weten hoe” de bewuste ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten van studenten 
Werktuigbouwkunde gestimuleerd kan worden.
De keuze voor een intra-persoonlijke benadering is door de docent-onderzoeker direct 
aan het begin van het vooronderzoek intuïtief genomen. Dit houdt een gerichtheid in 
op het zoeken van de weg naar binnen: zelfkennis bezitten en zelfkennis ontwikkelen 
en “weten hoe” dat te bereiken.
“Weten over” leidt niet vanzelfsprekend naar het “weten hoe”, zeker niet als het stimu-
lering van persoonlijke ontwikkeling betreft. Welke aanpak werkt stimulerend bij het 
benaderen van studenten om hun autonomie te ontwikkelen, welbevinden te ervaren, 
intrinsieke motivatie op te roepen, openstelling voor zelfkennis en persoonlijke ontwik-
keling te stimuleren en in beweging te brengen? (Probleemanalyse).

De Onderzoekbegrippen: Kernbegrippen en Kernwaarden, zijn gedurende de eerste tijd 
van het Vooronderzoek impliciet gehanteerd. Het “weten hoe” van de Kernwaarden en 
van de Kernbegrippen zijn onderling met elkaar verbonden. In de literatuur is gezocht 
naar onderling verbonden benaderingen en naar verdieping van de Onderzoekbegrip-
pen.
– Als Kernwaarden zijn geformuleerd: veiligheid en vertrouwen, ruimte en tijd, fl exi-

biliteit, eenvoud, humor en spelenderwijs. Zij komen tot uiting in de houding en de 
communicatie van de SCV docent.

– Als Kernbegrippen zijn geformuleerd: zelfkennis, autonomie, welbevinden en zelf-
beeld (intrinsieke motivatie) in relatie tot persoonlijke ontwikkeling. Het waarborgen 
en hanteren van de Kernbegrippen biedt de mogelijkheid om tot een persoonlijk 
ontwikkelingsproces te komen.

De Kernwaarden zijn op de eerste plaats gericht op het “weten hoe”. Ervaring op doen 
met het stimuleren van studenten Werktuigbouwkunde tot openstelling voor hun 
persoonlijke ontwikkeling. De Kernwaarden zijn uitgekristalliseerd tijdens het ervarings-
leerproces van de SCV docent. Dit proces is gevoed door de refl ecties en evaluaties van 
studenten Werktuigbouwkunde in de periode van 1998 tot 2006. Het “weten hoe” van 
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de Kernwaarden wordt ten dele tevens achterhaald via de houding en communicatie 
van de SCV docent.
Een SCV les met een andere houding en communicatie van de SCV docent, bijvoorbeeld 
als deze zich niet prettig voelt of onvoldoende energie heeft, verloopt ook anders.
Er is veel onderzoek verricht uit verwijzingen naar het “weten over” van de Kernbegrip-
pen, veel minder naar het “ weten hoe” van de Kernbegrippen. Inzake het “weten over” 
en het “weten hoe” van de Kernwaarden is weinig onderzoek verricht.

5.1 kernBegrIppen

In het onderstaande wordt het kader van de Kernbegrippen en hun onderlinge samen-
hang geschetst.

zelfkennis

Zelfkennis is nodig om het leerproces van persoonlijke ontwikkeling in beweging te 
brengen.

“De persoon die vrij is in zichzelf, die open staat voor zijn ervaring, die zich bewust is van zijn 
eigen vrijheid en zijn verantwoordelijkheid, loopt lang zoveel gevaar niet door zijn omgeving 
beheerst te worden als de persoon die deze eigenschappen niet bezit”. (Rogers, 1969).

Vrijheid en open staan voor nieuwe ervaringen, bewust zijn van je “zelf” om zodoende 
beter bewapend te zijn tegen overheersing door anderen. Een wezenlijke drijfveer om 
tot zelfkennis te komen. Weten wie je bent en waar je staat en welke keuzes en beslis-
singen daar bij passen.
In het kader van levenslang leren en het zelfstandig maken van keuzes in de aan snelle 
veranderingen onderhevige maatschappij, is het ontwikkelen van zelfkennis een we-
zenlijke vaardigheid. In het kader van het levenslange leren is het van belang flexibel 
te zijn, om kennis te nemen en ervaring op te doen met alternatieven om problemen in 
nieuwe situaties op te lossen.
Door het internaliseren van nieuwe op persoonlijke kwaliteit gerichte ervaringen ont-
staat de mogelijkheid voor een individu om bij het weten wie hij is en waar hij staat te 
komen, om van daaruit keuzes te maken en beslissingen te nemen, en hiervoor verant-
woordelijkheid te nemen. Het betreft in dit onderzoek een intra-persoonlijke benade-
ring van het persoonlijke ontwikkelingsproces van studenten Werktuigbouwkunde.
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autonomie

Een zekere mate van autonomie is nodig om zelf bewust keuzes te leren maken en te 
kunnen maken, om zodoende het proces van persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. 
Hiervoor is ruimte en tijd nodig. Persoonlijke ontwikkeling, bewust kijken naar jezelf, 
is een leerproces. Gewoonlijk ontstaat een gevoel van kwetsbaarheid en onzekerheid 
tijdens het persoonlijke leerproces.

welbevinden

Een gevoel van welbevinden kan bijdragen aan het verminderen van kwetsbaarheid 
en onzekerheid tijdens het proces van persoonlijke ontwikkeling. Het onderwijs kan 
ruimte en tijd bieden aan studenten in een veilige omgeving, om een leerproces van 
bewuste persoonlijke ontwikkeling in te gaan. Een gevoel van welbevinden is een veilig 
vertrekpunt voor de weg naar binnen. Zich prettig voelen, vertrouwd en veilig, draagt 
bij aan de mogelijkheid van openstelling en intrinsieke motivatie voor persoonlijke 
ontwikkeling. Een gevoel van welbevinden werkt stimulerend op studenten om keuzes 
te maken, wetende dat ze fouten mogen maken.

zelfbeeld (intrinsieke motivatie)

Openstelling voor persoonlijke kwaliteiten, voor de eigen zwakke en sterke kanten, is 
niet vanzelfsprekend. Intrinsieke motivatie voor het ontwikkelen van zelfkennis, moti-
vatie van binnenuit, brengt een individu in beweging en nodigt uit tot openstelling. 
De vraag hierbij is: op welke wijze ontstaan voor het onderwijs mogelijkheden om 
studenten Techniek intrinsiek te motiveren voor hun persoonlijke ontwikkeling?
De Kernbegrippen zijn aan elkaar gerelateerd en zijn verbonden met het persoonlijke 
leer- en ontwikkelingsproces dat zich afspeelt in het (Hoger Technisch) onderwijs. 1.
Onderstaande figuur toont de Kernbegrippen in hun onderlinge samenhang.

1 In de jaren `70 geeft Maslow zijn visie op persoonlijke ontwikkeling weer in de vorm van een behoeftepiramide. De 
piramide toont de ontwikkelingsstadia van een individu. Bovenaan in de behoeftepiramide bevindt zich “zelfontplooiing” 
. Zelfontplooiing is eerst te bereiken nadat een aantal fundamentele behoeften minimaal is bevredigd, zoals veiligheid, 
intermenselijke relaties, vertrouwen en respect.
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Figuur 4 Persoonlijk Ontwikkelingsproces

ad 1 zelfkennis ontwikkelen

De groei van zelfkennis is verbonden met de ontwikkeling van een reflectief vermogen. 
Dit houdt in dat een individu in staat is om bewust en gestructureerd over zijn eigen 
handelen na te denken. Van het eigen leven een verhaal (narratief ) maken, waarbij 
reflectie essentieel is, heeft invloed op het proces van persoonlijke ontwikkeling.

Het “reflexive project of the self is the process whereby self-identity is constituted by the 
reflexive ordering of self-narrative”. (Giddens,geciteerd in Zhao, & Biesta, 2012, p. 334). 
(Taylor, in Zhao & Biesta, 2012 p.. 341).

“Self –identity appears to be something that has to be routinely created and sustained in the 
reflexive activities of the individual” (Giddens, 1991, p. 52).

In Deel 1 van dit praktijkonderzoek is in het SCV moduul een aanzet gemaakt tot het 
stimuleren van het leerproces van de bewuste persoonlijke ontwikkeling van studenten 
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Werktuigbouwkunde. In Deel 2 zal nader worden ingegaan op het leerproces van de 
bewuste persoonlijke ontwikkeling van 10 studenten Werktuigbouwkunde in het kader 
van hun opleiding.
Om in deze aan snelle veranderingen onderhevige tijd zinvol te kunnen leven, is het 
wezenlijk om actief en reflectief bezig te zijn met het ontwikkelen van zelfkennis. (Lec-
toraat Pedagogiek van de Beroepsvorming van de Haagse Hogeschool, 2006. Hoofdstuk 
1 p.12).

“..late-modern societies requires a new kind of lifelong learning that is concerned with the 
ongoing reflexive construction of the self in response to ongoing uncertainty and risk”. (Zhao 
and Biesta, 2012, p. 334).

Het ontwikkelen van zelfkennis wijst op de weg naar binnen. Het is geen vanzelfspre-
kende weg die naar zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling leidt. (Vygotsky, geciteerd 
in McPherson, 2005 1997 B: 106). Het is een weg van vallen en opstaan, ervaring opdoen, 
keuzes maken, gevolg geven aan de keuzes en verantwoordelijkheid nemen voor de 
consequenties van de keuzes.
Het steeds meer en sneller keuzes moeten maken, is voor veel individuen een belas-
tende levensstijl die moeilijk is te hanteren. (Desmet & Grommen, 2013).
Echter:

“An increase of self-insight considering one`s personality, preferences, on personal orien-
tation, on learning and study approach, embedded within study guidance and counselling 
by means of working towards the growth of personal relevance, might lead to commitment 
which, in the long term, can be beneficial for all who are involved in the individual`s life time 
working and learning careers”. (Bragt, et al. 2010 p.71).

Zelfkennis is niet alleen te verkrijgen door naar binnen gerichte zelfreflectie (intra-
persoonlijk). Samen ervaring opdoen met medestudenten is een onderdeel van de SCV 
werkmethode (interpersoonlijk). Reflectie op de emoties en acties van anderen kan 
tevens bijdragen aan zelfkennis: het ontwikkelen en hanteren van emotionele intel-
ligentie (Goleman ,1998; Seligman, & Csikszentmihalyi, 2000). Emotionele Intelligentie is 
te omschrijven als: “de capaciteit van een persoon om de emoties en gevoelens van zichzelf 
te herkennen evenals die van anderen; om deze gevoelens en emoties te onderscheiden en 
zijn denken en handelen volgens deze informatie te sturen”. (Salovey & Mayer, 1990).

Gezamenlijk ervaring opdoen en die ervaring bespreekbaar maken tijdens en na de SCV 
lessen, leidt tot meer inzicht in zichzelf.



118

Praktijkonderzoek

Sectie 2

Hierdoor kan er mogelijk een nieuwe en andere kijk op zichzelf en op het leven ontstaan. 
(Zhao en Biesta, 2012, p. 344). Impliciet weten kan veranderen in expliciete kennis.
Deze zienswijze fungeert als het paradigma van waaruit de werkelijkheid wordt gezien. 
Ieder individu heeft zijn eigen paradigma dat is ontstaan door zijn levenservaringen. 
Wat volkomen helder en duidelijk voor het ene individu kan zijn, kan letterlijk onzicht-
baar zijn voor iemand met een ander paradigma: het paradigma-effect. Ieder paradigma 
heeft het effect dat ze de eigenaar ervan een persoonlijk gekleurde bril opzet. (Barker, 
1992, p. 62). Het bestaan van verschillende paradigma`s alsmede het paradigma-effect 
zijn meerdere malen tijdens de SCV lessen naar voren gekomen (zie opdrachten: “Para-
digma en de hond” en “Schilderijen en paradigma”, Hoofdstuk 4).
Om zijn paradigma te veranderen moet een student zich eerst bewust zijn van zijn hui-
dige paradigma en kennis nemen van andere paradigma`s. Bewust zijn van het eigen 
paradigma biedt de mogelijkheid om te werken aan gewenste aanpassingen. Kennis 
nemen van paradigma`s van anderen, verbreedt de kennis en het inzicht in zichzelf.
Het onderkennen van het eigen paradigma en de verschillen en overeenkomsten leren 
zien tussen het eigen paradigma en dat van anderen, draagt bij aan ondersteuning van 
de persoonlijke ontwikkeling.

“Het bereik van wat we denken en doen
wordt begrensd door wat we niet opmerken.
En omdat we niet opmerken
dat we niet opmerken
kunnen we weinig
veranderen
totdat we opmerken
dat niet opmerken
ons denken en doen bepaalt”. (Daniel Goleman, 1998).

Een leerstijl maakt deel uit van het paradigma van een student, (Kolb, 2& Kolb, 2005) de 
wijze waarop een student naar de wereld kijkt. “Een dromer” bekijkt zijn omgeving op 
een andere wijze dan “een beslisser”.
Door de ontwikkeling van de persoonlijke leerstijl verandert de kijk op de wereld, het 
paradigma. Bewuste ontwikkeling van de leerstijl en daardoor het veranderen van 
het paradigma, draagt bij aan het vergroten van zelfkennis. (Zie: Testimonio`s, Deel 2, 
Hoofdstuk 7).
Uiteindelijk moeten studenten leren dat de manier waarop ze kijken naar de wereld 
en de wereld begrijpen, in grote mate afhankelijk is van de lens waardoor gekeken 
wordt. Het paradigma is een persoonlijke context van leren (Anderson et al.,geciteerd in 
Anderson 2012 , p. 14).
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Een open en flexibele houding is wezenlijk tijdens de SCV lessen om ervaring op te doen 
met het ontwikkelen van een helikopterview om naar zichzelf en medestudenten te 
kijken en te reflecteren op de opgedane ervaringen. Tijdens het Vooronderzoek is hierbij 
een min of meer intuïtieve benadering gehanteerd.
Intuïtie wordt omschreven als: een “ingeving”, een innerlijke stem, een vorm van “direct 
weten”, zonder dat men dit beredeneerd heeft, oftewel “kennis op basis van ondervin-
ding”. (Gigerenzer, 2007). Bij intuïtie gaat het niet om rationele keuzes, maar om ervaring. 
Een intuïtieve ingeving kan niet altijd direct geplaatst worden, het is niet duidelijk waar 
deze vandaan komt. Maar de boodschap kan wel heel duidelijk zijn.
De intuïtieve optiek sluit goed aan bij: het leerstijlenmodel van Kolb en de self-efficacy 
benadering.
Onder self-efficacy (Bandura, geciteerd in o.a. Sousa et al. 2012; Baartman, & Ruijs 2011 ) 
wordt verstaan; het geloof van een individu in zichzelf, het kennen en herkennen van de 
waarde van zichzelf en daar naar handelen.
Zoals hierboven is aan gegeven, is reflectie een essentiële vaardigheid om tot bewuste 
persoonlijke ontwikkeling te komen, een intra-persoonlijk proces. Het is het menselijk 
vermogen om gestructureerd terug te kijken op en na te denken over het eigen hande-
len, met als doel het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten en bewuste zelfsturing. 
(Denton,. 2011, p. 839).
In het Hoger onderwijs is (leren) reflecteren een steeds meer onderkend aspect van 
betekenis.
Het belang van reflecteren in het (Hoger) onderwijs is te omschrijven als het belang 
van het leggen van een verbinding tussen de ervaringen die studenten opdoen en de 
betekenis voor hen van deze ervaringen.

“One function of teaching is to promote connections between what students experience and 
the meaning that they derive from these experiences. One way for promoting or reinforcing 
this connection is reflection”. (Dewey, 1997).

Ook binnen het Hoger Technisch onderwijs is sprake van een steeds grotere druk op 
studenten vanuit het curriculum om te reflecteren. Studenten worden vrijwel vanaf de 
eerste dag dat ze aan een studie beginnen op velerlei manieren verplicht tot reflectie, 
en daarmee verplicht tot iets heel persoonlijks. Er is te weinig ruimte en tijd om zelf 
richting te geven aan het reflecteren. Veel studenten weten ook niet wat reflecteren 
precies inhoudt. Ze leggen bij reflecteren niet de verbinding met zichzelf. Dit leidt tot 
het kopiëren van reflecties van medestudenten. Reflectie lijkt zo steeds meer op een 
schoolvak. (Lectotaat Pedagogiek van de Beroepsvorming van de Haagse Hogeschool, 
2006 Zijlstra, & Meijers ,Hoofdstuk 1 p. 24-26).
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Er bestaat een onderscheid tussen “reflection-in-action” als reflectie die plaats heeft 
tijdens de handeling; en “reflection-on action” als reflectie die plaats vindt na de hande-
ling. (Schön, 1983). Tijdens het maken van keuzes voor de wijze van aanpak van de SCV 
opdrachten tijdens de les, vindt “reflection-in-action” plaats. “Reflection on action” vindt 
op een later tijdstip plaats.
Actie en reflectie op die actie zijn steeds terugkerende onderdelen in het SCV moduul. 
Reflectie is nodig om zich bewust te worden van eigen meningen, attitudes en gevoelens 
en ze bespreekbaar te maken. Open staan voor persoonlijke ontwikkeling houdt in dat 
iemand in staat en bereid is om kritisch te reflecteren op zichzelf (Uzuntiryaki-Kondakci, 
& Capa-Aydin, 2013). Het zoeken naar antwoorden gaat niet vanzelf. Studenten zijn over 
het algemeen weinig gemotiveerd tot reflectie, vooral vanwege de ermee samenhan-
gende onzekerheid. Zelfreflectie en zelfsturing ontstaan dan ook alleen in onderwijs-
situaties waarin studenten expliciet gemotiveerd worden om te reflecteren (Lectoraat 
van de Beroepsvorming van de Pedagogiek van de Haagse Hogeschool, 2006 Hoofdstuk 
1 p. 26) . Een positieve stimulans is daarbij onontbeerlijk. 2.
Na elke SCV les volgt de opdracht om over de les te reflecteren en achtereenvolgens de 
reflectie te noteren in het reflectieschrift. Op het einde van elke SCV periode schrijven 
de studenten een terugblik op het SCV moduul. (Bolin, et al. 2005).
Een reflectieve persoonlijkheid kan slechts ontwikkeld worden in een omgeving waarin 
sprake is van vertrouwen (Kessels, 2001), van stimulansen om dingen uit te proberen 
en van ondersteuning bij het vormgeven van ideeën (Van Breukelen. In: Meijers, 2004). 
Maar tegelijkertijd moet er sprake zijn van onzekerheid om ontwikkeling mogelijk te 
maken en een weg te kunnen zoeken. (Glastra et al. In : Meijers, 2004).
Het is dan ook nodig om, soms meerdere malen, over een ervaring te reflecteren. Indien 
deze mogelijkheid niet bestaat, vindt er geen internalisering plaats en zal zich geen 
nieuwe “zienswijze” ontwikkelen.

“In het proces van uitspreken (of noteren: opmerking onderzoeker) worden de impliciete 
aannames mogelijk veranderd in expliciete en zo kan een nieuw en ander begrip van de 
betekenis van het leven en het zelf ontstaan”. (Zhao en Biesta, 2012, p. 343).
Stimuleren en motiveren van studenten bij het zoeken naar hun wijze van reflecteren, 
is essentieel. Het aanreiken van manieren om het reflectief bewustzijn te ontwikkelen 
en reflecteren serieus te nemen, om de weg naar binnen te kunnen zoeken, vraagt 
expliciete aandacht.

2 Ook jonge kinderen kunnen door positieve ondersteuning in het onderwijs gestimuleerd worden tot reflectie. De docu-
mentaire” Kleine filosofen” biedt een inkijkje in het leven en de gedachten van de kleuters van vandaag.( Documentaire 
Holland Doc: Kleine filosofen, 2012).
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Het gaat om verinnerlijking van de dialoog. Zelfreflectie is dialogisch, speelt zich af 
binnen een persoon, is intra-persoonlijk. Het Dialogische Zelf is een psychologisch con-
cept dat draait om het vermogen van de menselijke geest om in een innerlijke dialoog 
verschillende rollen en standpunten in te nemen, het betekent een innerlijke uitwisse-
ling van ideeën. De “Dialogical Self Theory” veronderstelt dat er in het zelf meerdere ik-
posities zijn die elkaar kunnen stimuleren, aanvallen enzovoorts. Er ontstaan dialogische 
relaties binnen het zelf als de verschillende ik-posities bereid zijn naar elkaar te luisteren 
en elkaar antwoord te geven. In deze dialoog kunnen beslissingen worden genomen, 
bijvoorbeeld: niet direct reageren, maar eerst een stapje terug doen en reflecteren op 
de situatie (Hermans,H. J.; Kempen, H.J.; Van Loon, R.J., 1992).

ad 2 autonomie

1. Autonomie is de waargenomen mate van onafhankelijkheid die iemand bezit om 
zijn of haar taak goed uit te kunnen voeren.

2. Autonomie is de mogelijkheid van het individu onafhankelijk te kunnen kiezen voor 
een doel, beslissingen te nemen die het bereiken van het gestelde doel mogelijk 
maken, om vervolgens op eigen kracht het gestelde doel te realiseren. (Vergeer, 
2001).

3. Autonomie is met andere woorden een belangrijk motiverend gereedschap (Sousa 
et al, 2012)).

4. Het woord autonomie betekent “jezelf voorzien van wetten”. (Swaine, 2012 p. 107-
108). Door zelf beslissingen te nemen en de consequenties van eigen beslissingen 
te onderkennen, door feedback en evaluatie, kunnen studenten hun leren gemak-
kelijker afstemmen op hun voorkennis en belangstelling. (Leroy et al., 2007).

In de hedendaagse maatschappij, waar op allerlei manieren informatie verschijnt, 
zijn er veel meer informatiebronnen dan leraren of tekstboeken. Het leren maken van 
beargumenteerde keuzes en het nemen van onderbouwde beslissingen, om meer zelf-
sturend te worden en zich zodoende staande te houden, zijn onmisbare vaardigheden 
geworden.
Behalve persoonlijke betekenis heeft autonomie ook een sociale betekenis, gericht op 
intermenselijke verhoudingen. In deze context is autonomie te zien als een interper-
soonlijk gedrag dat de ene persoon aanneemt ten opzichte van een ander. (Reeve & 
Jang, geciteerd in Leroy, et al. 2007). Met andere woorden: wil en kan de ene persoon de 
autonomie van de andere persoon ondersteunen?

5. Het hebben van autonomie is essentieel om persoonlijke kwaliteiten te ontwik-
kelen. Autonomie houdt zowel de aangeboden ruimte om autonoom te handelen 
in (extrinsiek) als de persoonlijke mogelijkheden om autonoom te handelen (intrin-
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siek). Extrinsiek houdt in dat het onderwijs de mate van autonomie bepaalt en dat 
betekent dat de student niet in staat is zich eraan te onttrekken (Poiesz, geciteerd 
in Vergeer, 2001 p. 48). Intrinsiek gaat over de vraag of een student gebruik maakt 
van de gelegenheid die de opleiding biedt tot autonoom handelen? (Poiesz, 1999; 
geciteerd in Vergeer, 2001). Is de student gemotiveerd om autonoom te handelen en 
heeft hij de capaciteit om autonoom te handelen? (Vergeer, 2001).

Autonomie is verbonden met leren reflecteren en met self-efficacy, (Giddens, 1991; 
Taylor, geciteerd in Sousa et al, 2012; Bandura, 1986). Veiligheid en vertrouwen waar-
borgen zijn voor het onderwijs van belang om openstelling voor bewuste reflectie te 
stimuleren. Wanneer er ruimte is om autonoom te handelen, ontstaat ruimte om te 
leren reflecteren en persoonlijke kwaliteiten te ontwikkelen. Binnen deze ruimte mogen 
fouten worden gemaakt en bestaat de mogelijkheid om een nieuwe poging te wagen. 
Autonomie is een belangrijke conditie om zelfgestuurd gedrag te ontwikkelen. (Sagiv, & 
Schwartz, geciteerd in: Sousa et.al, 2012). Als autonomie toeneemt, hebben studenten 
de mogelijkheid om zelf nieuwe wegen te exploreren en te leren van de uitkomsten.
Autonomie is echter ook verbonden met onzekerheid en depressie. De nadruk op auto-
nomie kan leiden tot een overvloed aan vrijheid, met als resultaat ontevredenheid en 
depressie.(Desmet & Grommen, 2013). De last van de verantwoordelijkheid voor auto-
nome keuzes kan te zwaar worden. Dit kan leiden tot onzekerheid. (Schwartz, geciteerd 
in Sousa et al. 2012).
In een onderwijsomgeving is het belangrijk om steeds te blijven zoeken naar manieren 
om betrokkenheid te bieden en ruimte en veiligheid te waarborgen bij het ondersteu-
nen van de autonomie van studenten. De positieve invloed van een autonomie onder-
steunend klimaat in onderwijsomgevingen op de intrinsieke motivatie van studenten, 
de meest wenselijke motivatie om te leren, is aangetoond in vele studies (e.g. Deci, 
Schwartz, et al., Reeve et al., Reeve,; Reeve & Jang, 2006 geciteerd in Leroy, et al., 2007).

“Autonomy support revolves around finding ways to nurture, support and increase student`s 
inner endorsement of their classroom activity”. (Reeve & Jang, 2006, p. 210 in Leroy, et al. 
). (Noddings, 2008). (Zie Deel 1, Hoofdstuk 4).

Welke concrete mogelijkheden zijn aanwezig in het onderwijs om autonoom handelen 
van studenten te stimuleren? Een onderwijssituatie is van nature hiërarchisch: een 
onderwijsinstelling en daarbinnen de docenten bepalen het onderwijsprogramma en 
daarmee het kader voor studenten waarbinnen hun autonomie zich kan ontwikkelen.
Autonoom handelen in het onderwijs moet door studenten geleerd worden. Motiveren 
en stimuleren van dat leerproces van studenten is essentieel. Leren reflecteren op de 
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eigen keuzes en de consequenties daarvan, reflecteren op beslissingen en over gedrag 
zijn voor studenten onontbeerlijk, evenals duidelijke feedback en evaluatie. Docenten 
kunnen bijdragen aan de zoektocht naar ondersteunende wegen van studenten naar 
hun zelfstandigheid. (Leroy, et. al., 2007).
De mate van zelfstandigheid die leerlingen gegeven kan worden, speelt een rol in het 
leerproces om tot autonoom handelen te komen. (Vygotsky, geciteerd in Vergeer, 2001 
p. 39; Van Huizen, Van Oers, & Wubbels, 2005). Er is een gebied van handelen dat de 
student nog niet kan realiseren, ook niet met behulp van docenten, er is een gebied 
waar studenten nieuwe handelingen wel samen maar niet zonder de docent kunnen 
uitvoeren en ten slotte is er een gebied waar de studenten zelfstandig kunnen hande-
len. (Vergeer, 2001).
Zelfregulatie is te omschrijven als de bekwaamheid om zichzelf te ontwikkelen. 
Zelfregulatie wordt gezien als het vermogen om zich vrijwillig, vanuit een intrinsieke 
motivatie, te verbinden. (Senemoglu, geciteerd in Uzuntiryaki-Kondakci, Capa-Aydin, 
2013). Zelfregulatie verwijst naar gedachten, gevoelens en handelingen die nodig zijn 
om het gestelde doel te bereiken. (Zimmerman geciteerd in Masui, & De Korte, 2005; 
Uzuntiryaki-Kondakci, Capa-Aydin, 2013). Het concept van zelfregulerend leren is afge-
leid van de theorie van Bandura.

“… conceptualization of self-regulation is derived from Bandura`s triadic view of self-
regulation which involves the relationship between the person, their behaviours, and the 
environment. Self-regulation ones performance is cyclical in that the feedback from prior 
performances is used to adjust one`s current approach. The personal, behavioural, and en-
vironmental factors are also adapted and changed throughout the learning process as one 
continues to grow and learn”. (Bandura, 1986).

Zelfregulerend leren en leren reflecteren, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Zicht hebben op zichzelf en eigen kwaliteiten (door reflectie) is een voorwaarde om tot 
zelfsturing te komen, een onmisbare bekwaamheid in deze aan snelle veranderingen 
onderhevige tijd. (McPherson, 2005).
Het gaat bij zelfregulerend leren niet alleen om cognitieve vaardigheden, die nodig 
zijn om geïnformeerde keuzes te maken. Een student moet ook in staat en bereid zijn 
kritisch te reflecteren op zichzelf. Het gaat dan om affectieve vaardigheden, omgaan 
met emoties. (Zijlstra, & Meijers,geciteerd in Lectoraat van de Pedagogiek van de Be-
roepsvorming van de Haagse Hogeschool 2006 p. 12). (Anderson, et.al., 2011 p. 16).
Studenten kunnen hun zelfregulatie op verschillende manieren aanpakken om verschil-
lende redenen en om andere doelen te bereiken. De mate van motivatie en de wijze 
waarop zelfregulatie wordt aangepakt zijn aan elkaar gerelateerd. (Vermunt, geciteerd 
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in Ferla et al. 2009). Metacognitie, motivatie en de houding van een student maken deel 
uit van zelfregulerend leren en hebben invloed op elkaar. (Efklides, 2011).

Zelfregulatie kent verschillende gradaties. (Ryan, & Deci, 2000)
1. Integrated regulation, de mate van zelfregulatie is heel erg hoog. (Intrinsieke moti-

vatie). De activiteit is waardevol voor persoonlijke doelen.
2. Identified regulatie: mate van zelfregulatie is gematigd hoog. De activiteit is belang-

rijk voor de persoonlijke doelen, maar blijft instrumenteel omdat het gaat om de 
bruikbaarheid van de activiteit.

3. Introjected regulation: mate van zelfregulatie is gematigd laag. De input voor de 
actie wordt gecontroleerd door zelf opgelegde sancties (schaamte, schuldig voelen). 
Een student voert een actie uit omdat dat is wat goede studenten doen (niet schul-
dig voelen).

4. External regulatie: mate van zelfregulatie is erg laag. Deze regulatie wordt extern van 
het individu gecontroleerd (beloningen, bedreigingen of straffen). Bijvoorbeeld om 
confrontatie met de leraar te vermijden.

5. A motivatie vertegenwoordigt een gebrek aan intentie en een relatieve afwezig-
heid van motivatie. (Deci, & Ryan,; Markland, & Tobin, geciteerd in Edmunds et al. 
2008) Het is het minst op autonomie gebaseerde onderdeel van de zelfregulatie. A 
motivatie komt voort uit een gebrek aan competenties, het geloof dat een activiteit 
onbelangrijk is, en als een individu geen overeenkomsten ziet tussen zijn of haar 
gedrag en de gewenste uitkomst. Bijvoorbeeld als een student aan een studieonder-
deel deelneemt, maar niet weet waarom. (Deci, & Ryan, geciteerd In Edmunds et.al, 
2008).

Uit onderzoek komt naar voren dat Hoger onderwijs bij kan dragen aan het zelfgestuurd 
leren van studenten. Een manier om zelf-regulatie te verbeteren is door studenten te 
ondersteunen in het monitoren van hun gedrag. Een andere manier om zelf-regulatie 
te verbeteren is om de vaardigheid van studenten in zelfreflectie te vergroten. (Zim-
merman, geciteerd in Efklides 2011; Masui, & De Corte, 2006). 3

Een zelfregulerende en dieptegeoriënteerde leerstrategie (een studeerstrategie) is te 
prefereren in het Hoger onderwijs omdat dit synoniem is geworden voor onafhankelijk, 
kwalitatief hoogstaand, en betekenisvol leren dat uiteindelijk resulteert in diepere 
niveaus van begrijpen. (Vermunt & Vermetten, 2004). Uit onderzoek komt naar voren 
dat er bijvoorbeeld sprake is van zelfdeterminatie als studenten het nut inzien van een 
onderwijstaak en zich blijven motiveren om de onderwijstaak uit te voeren. (Deci , & 
Ryan, geciteerd in Edmunds et al. 2008).

3 Evaluatie is de sleutelcomponent tot zelfregulatie (Boeckaert’s et al. 2000) en van kritisch denken (Ennis 1996).
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In het zelf leren maken van keuzes, speelt een drietal psychologische basisbehoeften 
een rol:
– Autonomie: de mogelijkheid om activiteiten te kiezen, beslissingen te nemen en 

gedrag te reguleren in overeenstemming met eigen waarden en doelen. (DeCharms, 
geciteerd in De Roode 2010; Deci, & Ryan, geciteerd in Edmunds, 2007).

– Competentie (bekwaamheid): de ervaring dat het eigen gedrag leidt tot het ge-
wenste resultaat. (Deci, & Ryan, 2000).

– Verbondenheid: de behoefte om samen met anderen activiteiten te ondernemen. 
(Baumeister, & Leary,; Deci, & Ryan, in Edmunds et al.2008).

Tijdens het SCV moduul is het maken van persoonlijke keuzes door studenten Werktuig-
bouwkunde gestimuleerd.
Om autonoom beslissingen te nemen is kritisch (leren) denken waardevol. Kritisch den-
ken is een vaardigheid die studenten zouden moeten bezitten om zich aan te kunnen 
passen aan de veranderende wereld (Seferoglu & Akbryik, geciteerd in Uzuntiryaki-Kon-
dakci, & Capa-Aydin, 2013). Kritisch denken is dan ook gerelateerd aan reflectief denken 
(Ennis, geciteerd in Uzuntiryaki-Kondakci, & Capa-Aydin, 2013) en aan het gebruik van 
cognitieve vaardigheden die nodig zijn om tot een gewenst resultaat te komen. ). Kritisch 
denken is gerelateerd aan het nemen van de eigen verantwoordelijkheid. Uit onderzoek 
blijkt dat kritisch denken niet sterk aanwezig is bij studenten, zelfs niet bij universitaire 
studenten (Halpern,; Kuhn,’; Sengil, & Üstündag, geciteerd in Uzuntiryaki-Kondakci, & 
Capa-Aydin, 2013). 4.
Ontwikkeling van kritisch denken is noodzakelijk bij het aanleren van nieuwe vaardighe-
den. (Halpern, geciteerd in Uzuntiryaki-Kondakci, & Capa-Aydin, 2013). Kritisch denken 
is context gevoelig en kan ontwikkeld worden door effectieve begeleiding (Facione, 
geciteerd in Uzuntiryaki-Kondakci, & Capa-Aydin, 2013). Het bewust ontwikkelen van 
zelfkennis, leren reflecteren, zijn vaardigheden in het Hoger Technisch onderwijs die 
stimulering behoeven.
Kritisch denken is gerelateerd aan de mate van self-efficacy van een student. Studenten 
met een hoog SE (Self-efficacy) (Bandura, 1986) geloven in zichzelf en durven meer 
kritisch naar zichzelf en hun leren te kijken. (Halpern, geciteerd in Uzuntiryaki-Kondakci, 
& Capa-Aydin, 2013). SE wordt gedefinieerd als: het geloof van individuen in hun ca-
paciteit om een taak succesvol te volbrengen (Bandura, 1986). Als studenten gebruik 
kunnen maken van meta-cognitieve zelfregulatie, dan monitoren en evalueren zij hun 

4 Een definitie van kritisch denken is: het gebruik van vroeger opgedane kennis om een probleem op te lossen , een beslis-
sing te nemen ( Ennis, 1985), ( zelfregulering en zelfdeterminatie) en het resultaat te evalueren (reflecteren). In een proces 
van kritisch denken, monitoren studenten hun eigen denken, onderzoeken zij of hun doelen bereikt zijn en evalueren hun 
pogingen, het gebruik van tijd en de effectiviteit van hun beslissingen. (Halpern, 1998. In: Uzuntiryaki-Kondakci, Capa-
Aydin, 2013 p. 667).
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leerproces en observeren op deze manier hun voortgang. (Phan,; Pintrich, Smith, Garcia, 
& McKeachie, geciteerd in Uzuntiryaki-Kondakci, & Capa-Aydin, 2013; Hanna, 2007 p.14).
Metacognitie staat studenten toe een stapje terug te doen van hun aanpak van leren 
om kritisch op zichzelf en het leren te reflecteren en zelfbewustzijn te ontwikkelen (Cou-
tinho, 2008). Door het ontwikkelen van metacognitie kunnen studenten meer objectief 
worden over hun vaardigheden en daarmee verantwoordelijkheid nemen voor het 
eigen leren. (Uzuntiryaki-Kondakci, & Capa-Aydin, 2013).

ad 3 welbevinden

Welbevinden ontstaat wanneer een individu bij zichzelf positieve gevoelens waarneemt 
met betrekking tot zijn kwaliteit van leven. (Vergeer, 2001 p. 35).

“Subjective well-being refers to what people think and how they feel about their lives, to the 
cognitive and affective conclusions they reach when they evaluate their existence”. (Selig-
man, & Csikszentmihayi, 2000).

Intrinsieke motivatie blijkt een belangrijke voorwaarde voor psychologisch welbevin-
den.

“The field of positive psychology at the subjective level is about valued subjective experi-
ences: well-being, contentment , and satisfaction (in the past), hope and optimism (for the 
future); and flow and happiness (in the present)”. (Seligman, & Csikszentmihayi, 2000).

Wanneer een persoon de gelegenheid krijgt om zelf aan zijn bestaan vorm te geven, 
neemt de kans op welbevinden toe.
Wanneer studenten aangeven dat zij welbevinden ervaren in het onderwijs, speelt de 
context waarbinnen het onderwijs zich afspeelt een rol. (Vergeer, 2001 p. 28). Zorg-
dragen voor studenten in het onderwijs, gerelateerd aan studentgericht en betrokken 
onderwijs, levert, gezien vanuit het ervaren van welbevinden in het onderwijs door 
studenten, een aanzienlijke bijdrage. (Fredrickson & Losada, 2005). De focus in het 
onderwijs zou dan ook gericht moeten zijn op condities waaronder studenten zich echt 
goed voelen en optimaal presteren. (Boekaerts, in Vergeer, 2001).

“Caring is the very bedrock of all succesful education”. (Noddings geciteerd in Hedge, & 
Mackenzie 2012).
Wat betreft zorgdragen bestaat er een connectie tussen welbevinden en autonomie: 
studenten voelen zich prettig wanneer ze zelf keuzes kunnen maken.
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ad 4 zelfbeeld (Intrinsieke motivatie)

Onder self-efficacy (SE) wordt verstaan: de ideeën van een persoon over zichzelf, zijn 
persoonlijke karaktereigenschappen, zijn sterke en zwakke kanten en algemene com-
petenties. (Bandura, 1986). (Vermunt & Vermetten 2004).
Geloof in eigen mogelijkheden levert een belangrijke bijdrage aan een positieve hou-
ding. SE wordt gezien als een belangrijk persoonlijk motiverend gereedschap. Geloof in 
eigen kunnen (SE) wordt beschouwd als een intuïtief proces: een individu interpreteert 
intuïtief de resultaten van zijn activiteiten en gebruikt deze interpretaties om het geloof 
in eigen kunnen verder te ontwikkelen. .
Geloof in eigen kunnen (SE) wil zeggen dat er een interactie plaatsvindt tussen zelf-
waardering, cognities, attitudes en vaardigheden aan de ene kant en door de persoon 
waargenomen effectiviteit van het eigen handelen aan de andere kant. (Bandura, 1986; 
Coutinho, 2008).
SE vormt een zelfregulerend mechanisme en speelt een belangrijke rol in de manier 
waarop doelen, taken en uitdagingen benaderd worden. (Bandura,; Gist, & Mitcell, 
geciteerd in Sousa, et al, 2012). Studenten met een hoog SE, of algemener, personen 
die geloven dat ze goed kunnen functioneren, staan waarschijnlijk meer open voor 
moeilijke taken. Moeilijke taken zijn eerder iets dat ze kunnen volbrengen dan dat ze 
het zouden moeten vermijden (Bandura, & Cervone,; Bandura, in Sousa, et.al, 2012): het 
risico iets te ondernemen zonder te weten hoe het af zal lopen.
Om in zichzelf te geloven moet een student wel weten welke weg hij wil bewandelen en 
om welke reden hij die weg zou willen bewandelen? 5

Openstaan voor verandering houdt persoonlijke waarden in, die de mate betreffen 
waarin zij studenten motiveren om hun eigen weg te volgen, op wegen die niet direct 
leiden naar zekerheid (Schwartz, & Bilsky,; Schwartz, in Sousa et al. 2012).
Personen met een hoge openheid voor verandering streven naar een onafhankelijke 
manier van denken, zij zoeken naar groei van hun capaciteiten, wat de verwachtingen 
en reacties van anderen ook moge zijn (Schwartz, in Sousa et al. 2012), zijn meer nieuws-
gierig en ruimdenkend (Shalley, Zhou, & Oldham, in Sousa et al 2012) en zoeken nieuwe 
ervaringen en perspectieven op (Mc Crae, & Costa, in Sousa et al, 2012).
Openstaan voor verandering heeft een positieve relatie met SE. (Sarros et al.; Bowen 
& Lawler, in Sousa et al., 2012). Studenten sluiten zich soms af voor nieuwe inzichten 
en verandering. Open stellen voor de weg naar binnen vormt dan het beginpunt voor 
verandering. De positieve relatie tussen openheid en verandering en SE wordt versterkt 
door autonomie.

5 Persoonlijke waarden zijn opgedane ervaringen over waar de voorkeur ligt om te handelen: zij dienen als leidraad in een 
mensenleven.(Schwartz & Bilsky, 1990; Schwartz, 1994b).
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Het geloof in eigen SE beïnvloedt persoonlijk gedrag op verschillende manieren (Zie 
ook: leerstijl en paradigma). Het beïnvloedt de keuzes die studenten maken, het verloop 
van de actie die ze ondernemen, de energie die in de actie wordt gestopt. Het geloof 
in SE beïnvloedt daarnaast de motivatie om vol te houden en de doortastendheid van 
handelen als er problemen optreden. (Pajares, 2002). Het geloof in SE maakt deel uit van 
een zich zelf voorspellende profetie bij het volharden tijdens de studie. (Eva, 2005). On-
derzoekstudies wijzen op een duidelijke positieve relatie tussen SE en zelfregulerende 
strategieën (Capa,; Gist, Stevens en Bavetta, in Sousa et al, 2012).
Een factor die een belangrijke verbindende rol speelt tussen zelfkennis, autonomie, 
welbevinden en zelfbeeld (self-efficacy) is motivatie.
Motivatie is onder te verdelen in drie soorten motivatie: intrinsieke motivatie, extrin-
sieke motivatie en A-motivatie (Ryan, & Deci, 2000).
De verschillende soorten motivatie zijn gerelateerd aan de diverse redenen `waarom` 
studenten bij activiteiten betrokken raken. (Deci & Ryan, 2000). Bij elke soort motivatie 
hebben autonomie, welbevinden en zelfkennis een andere rol. Elke soort motivatie is 
verbonden met en komt tot uiting in de mate van energie die wordt gebruikt om een 
bepaalde taak uit te voeren. (Locke & Latham; Arnold et al, in Lectoraat van de Pedago-
giek van de Beroepsvorming van de Haagse Hogeschool 2006 p.40).
Extrinsieke motivatie en A-motivatie zijn zeker in het kader van het ontwikkelen van 
persoonlijke kwaliteiten in het onderwijs niet nastrevenswaardig. Deze soorten van 
motivatie blijven steken aan de buitenkant. 6.
Intrinsieke motivatie is het meest zelfregulerende type van motivatie. Intrinsiek gemoti-
veerd gedrag wordt gezien als autonoom, zelfbepalend en vrijwillig functioneren. (Deci, 
& Ryan, 2000).
Dat wil zeggen dat activiteiten worden verricht voor zichzelf, namelijk voor het gevoel 
van plezier en interesse in de activiteit. Intrinsieke motivatie wordt gekarakteriseerd 
door het gevoel van een student dat zijn of haar acties van binnenuit worden aange-
stuurd. (Deci, & Ryan, 2000).

“De mogelijkheid om motivatie vanuit een innerlijk willen op te roepen groeit als de moti-
verende behoefte aan autonomie, bekwaamheid, en empathie van een individu, tegemoet 
worden getreden”. ( Ryan, & Deci, 2000).

Intrinsieke motivatie is belangrijk om psychologisch welbevinden te ervaren. Intrinsiek 
gemotiveerde studenten zijn zelfregulerend en ondernemen activiteiten uit interesse, 

6 - Extrinsieke motivatie is te onderscheiden van intrinsieke motivatie door het feit dat het motief van een individu om een 
activiteit te ondernemen, wordt bepaald door iets dat buiten hem staat. Bijvoorbeeld dreiging, beloning, straf.

 -  A-motivatie. Bij A-motivatie weet een individu niet waarom hij iets moet doen en waarom hij er mee bezig is.
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ervaren een gevoel van willen tijdens het uitvoeren van activiteiten en functioneren 
zonder de hulp van externe beloningen en druk. Studenten Werktuigbouwkunde tonen 
bijvoorbeeld hun intrinsieke motivatie wanneer ze werken aan een Techniek project.

Internalisering
De mate waarop wordt voldaan aan de behoefte van een individu aan ondersteuning 
van zijn autonomie en bekwaamheid (Deci,; Deci, & Ryan,; Deci, Vallerand, Pelletier, & 
Ryan,; Ryan, & Deci, in Leroy, et al. 2007) is afhankelijk van de omgeving van het individu. 
(Connell, et al, in Leroy, et al 2007). In een onderwijsomgeving waarin autonoom hande-
len niet wordt ondersteund, is het moeilijk om persoonlijke kwaliteiten te ontwikkelen 
en te handelen vanuit intrinsieke motivatie. Uit onderzoek blijkt dat de begeleiding door 
docenten van studenten op de meer naar binnen gelegen niveaus, het intra-persoonlijke 
niveau, nog onvoldoende aanwezig is in het onderwijs. (Menger, p. 56. in Lectoraat van 
de Pedagogiek van de Beroepsvorming van de Haagse Hogeschool , 2006).
Het tot stand komen van het proces van internalisering van ervaringen ligt ten grondslag 
aan intrinsieke motivatie, blijkt uit onderzoek. (Leroy, Bressoux, Sarrazin, & Trouillard, 
2007). Flow maakt deel uit van intrinsieke motivatie. Het is een toestand van intense 
motivatie en concentratie (focus). Een toestand waarin de scheiding tussen het zelf, de 
binnenwereld, en de buitenwereld verdwijnt. Er ontstaat een gevoel van eenheid tussen 
het individu en zijn omgeving. Het tijdsbesef tijdens een flow verdwijnt. (Menger, p. 
29, in Lectoraat van de Pedagogiek van de Beroepsvorming van de Haagse Hogeschool 
, 2006). De activiteit zelf is het doel geworden. (Csikszentmihaly, Locke & Latham, in 
Lectoraat van de Pedagogiek van de Beroepsvorming van de Haagse Hogeschool , 2006 
pp. 30- 31). (Zie bijlagen, Narratieven). 7.

Interpersoonlijke proces
Motivatie wordt gekarakteriseerd door haar intra-persoonlijke karakter, motivatie 
heeft echter ook betrekking op interpersoonlijke processen (Kolb, & Kolb, 2005) zoals 
bevestigd wordt door vele studies in het onderwijs. Motivatie van studenten hangt 
onder andere gedeeltelijk af van de docent-student relatie en de sfeer die ervaren wordt 
tijdens de opleiding. (De Charms,; Black, & Deci,; Deci, Schwartz, Scheinman, & Ryan,; 
Reeve, Bolt, & Cai,; Reeve, & Jang in Leroy, et al. 2007).
Er is een positieve relatie tussen intrinsieke motivatie en academische prestaties. (Deci, 
Ryan, & Williams, Fortier, Vallerand, & Guay,; Ryan, Connell, & Deci; Vallerand, & Bisson-
nette,; Vallerand, Fortier, & Guay, in Leroy et al 2007). De basis van deze relatie ligt bij 

7 In onderzoek komen de voorwaarden voor het ontstaan van flow naar voren (, 1999, 2001). Op welke wijze iemand vanuit 
een bepaalde toestand “in beweging komt” en “ in beweging blijft” en ten slotte in flow geraakt, is beschreven in de “Goal 
setting theorie”. (Locke & Latham, 1991, p. 33).
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autonomie. Uiteindelijk zal de student zijn academische resultaten zelf moeten willen 
en kunnen behalen (Deci & Ryan, in Leroy et al. 2007 p. 530).

5.2 kernwaarden

Het hanteren van de kernwaarden, eerst impliciet, later expliciet, geeft richting aan de 
ontwikkeling van het SCV moduul en aan de docentontwikkeling en internalisering van 
de Kernwaarden bij de docent-onderzoeker. De Kernwaarden zijn zichtbaar in de com-
municatie en de houding van de SCV docent. Een steeds verdiepende internalisering 
heeft plaats gevonden door gebruik te maken van de feedback in de reflecties en eva-
luaties van de studenten Werktuigbouwkunde in hun reflectieschriften ter verbetering 
van de SCV lessen.
Het benoemen van de Kernwaarden is daardoor ondersteund door de reflecties en 
evaluaties van studenten Werktuigbouwkunde.
De Kernwaarden zijn onderling met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk. De 
wijze van hanteren van elke afzonderlijke kernwaarde beïnvloedt het hanteren van de 
andere kernwaarden.

De geformuleerde kernwaarden zijn:
– veilige omgeving en vertrouwen,
– ruimte en tijd,
– flexibiliteit,
– eenvoud,
– humor,
– spelenderwijs.

De kernwaarden zijn ontwikkeld vanuit een intra-persoonlijk perspectief. Zij vormen de 
innerlijke basis van waaruit de SCV docent op eigen wijze vorm geeft aan de SCV lessen. 
De Kernwaarden zijn herkenbaar in de houding en communicatie van de SCV docent-
onderzoeker (zie Hoofdstuk 4).
Door als docent aan de kernwaarden vorm te geven door zijn houding en communicatie, 
krijgen studenten de ruimte om ervaring op te doen met een aantal aspecten van hun 
persoonlijke kwaliteit, zowel de sterke als de zwakke kanten. Er ontstaat voor studenten 
een mogelijkheid om op eigen wijze aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken.
In onderstaande toelichting op de Kernwaarden zijn citaten uit de reflectieschriften van 
studenten Werktuigbouwkunde opgenomen die zijn verkregen via zelfrapportering. De 
citaten zijn gerelateerd aan de Kernwaarden van dit onderzoek.
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veilige omgeving en vertrouwen

Een veilige (Kessels, 2001) omgeving wil zeggen: een omgeving die vertrouwd aanvoelt 
en waarin mensen elkaar vertrouwen. “Een gunstig leerklimaat ontstaat door het creëren 
van een veilige sfeer waarin mensen informeel kunnen leren”. “Een leerklimaat waarin een 
veilige en open sfeer heerst en waarin respect en waardering voor elkaar bestaat” (Kessels, 
2001).

Veilig, open, respect en waardering zijn wezenlijke, onderling verbonden, begrippen die 
bijdragen aan de vormgeving van een gunstig leerklimaat. Aan een gunstig leerklimaat 
moet worden gewerkt: het ontstaat niet vanzelf en het vraagt om voortdurende aan-
dacht. De houding en de communicatie van een SCV docent spelen een rol van beteke-
nis bij het opbouwen van een gevoel van veiligheid en vertrouwen bij de studenten 
tijdens de SCV lessen.

Vertrouwen
Vertrouwen kan worden omschreven als: het ervaren van “positieve verwachtingen” ten 
aanzien van de ander en/of de “bereidheid om kwetsbaar” te zijn. (Bijlsma-Frankema, & 
Smid, 2012). Vertrouwen is iets dat niet snel ontstaat, maar dat moet groeien, vertrou-
wen moet in zekere zin verdiend worden. Vertrouwen wordt gezien als een verbindende 
kracht, die richting geeft aan gedrag.
Carl Rogers formuleert een gevoel van vertrouwen in het onderwijs als volgt: “Een 
houding van belang (...) is de waardering voor de lerende, waardering voor zijn gevoelens, 
zijn mening, zijn persoon. Het is zorg hebben voor de lerende, maar een zorg zonder bezitsa-
spiraties. Het is een fundamenteel vertrouwen”. (Rogers, 1979 p. 97).

Vertrouwen is om verschillende redenen belangrijk. Vertrouwen bevordert soepel ver-
lopen van relaties. (Bijlsma-Frankema, & Smid, 2012). (Dirkes & Ferrin,; Zucker,; Powell,; 
Gulati, Creed & Miles,; Oliver, in Bijlsma-Frankema, & Smid, 2012). Vertrouwen leidt tot 
een positieve houding en positief gedrag jegens degene die vertrouwd wordt.
Vertrouwen kan zich op verschillende manieren openbaren, zoals door een open 
communicatie en het uitwisselen van informatie (Currall & Judge,; Smith & Barcley, in 
Bijlsma-Frankema, & Smid, 2012) of het ervaren van een gevoel van psychologische 
veiligheid en door wederzijds leren. (Edmondson,; Nonaka & Takeuchi,; Boisot,; Janowicz 
& Noorderhaven,; in Bijlsma-Frankema, & Smid, 2012). (Zie Deel 1, Hoofdstuk 4).
Vertrouwen is dus niet statisch. Het kan groeien of slinken, afhankelijk van het verloop 
van de interacties met die anderen en de kenmerken van de context waarin de interac-
ties plaatsvinden.
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Veilige omgeving en vertrouwen
Het kader waarbinnen het SCV onderwijs zich afspeelt en waaraan studenten zich 
niet kunnen onttrekken, wordt door de SCV docent bepaald. Door als docent de kern-
waarden “veiligheid en vertrouwen” te ondersteunen, ontstaat ruimte voor studenten 
Werktuigbouwkunde om zich open te stellen en zelfstandig actie te ondernemen. Het 
vertrouwen tussen studenten en docent is essentieel om de SCV lessen met een gevoel 
van welbevinden en openheid voor alle betrokkenen te laten verlopen.
“Extreme” opdrachten laten primaire reacties zien van de studenten, bijvoorbeeld agres-
sief/assertief gedrag en terughoudendheid bij rollenspelen. Hun kwetsbaarheid wordt 
mogelijk op de proef gesteld. Een veilige omgeving en duidelijke, ondersteunende en 
niet oordelende feedback op de opdracht zijn wezenlijk.
Citaten studenten Werktuigbouwkunde:

Ik vind dat PCS (SCV) zeer belangrijk. Zo leert de hele klas hoe je met elkaar kunt communi-
ceren en omgaan. De afgelopen 7 weken kun je met één woord samenvatten in: respect-voor 
elkaar, luisteren naar elkaar, elkaar waarderen.
Het is belangrijk dat je goed met elkaar communiceert. En daar helpt PCS mee. Maar PCS 
richt zich niet alleen op het communiceren, maar ook op normen en waarden, gevoelens 
enzovoorts. PCS is daarop woordelijk breed, ook omdat iedere week verbonden is met de 
andere weken. Alles is verbonden met elkaar, dus al met al was of is het wel nuttig voor later.

ruimte en tijd, en flexibiliteit

Ruimte
Met het creëren van ruimte wordt bedoeld het creëren van speelruimte, bewegings-
ruimte.
Bewegingsruimte binnen het onderwijs, zowel voor docenten als studenten, is belang-
rijk voor het vergroten van waardering, het vergroten van eigenaarschap en motivatie 
(Deci, & Ryan, 2000; Kessels, 2012).
Het beschikken over mogelijkheden, om zelf initiatieven te nemen, is een vorm van 
autonomie en is een bron voor (professionele) ontwikkeling.
“In algemene zin heeft het begrip “bewegingsruimte” betrekking op de toegestane han-
delingsruimte in een relatie tussen regelopstellers, de docent, en –uitvoerders”, (Kessels, 
2009, 2012). Bewegingsruimte in het kader van dit praktijkonderzoek nodigt uit tot een 
flexibele houding en inzet, zowel voor de SCV docent alsmede voor de studenten. 8.

8 Er wordt als het ware aan de studenten gevraagd om de door de SCV docent gegeven ruimte op te vullen, vanuit het idee 
dat iedere student de mogelijkheid krijgt om zijn eigen pad te kunnen lopen. ( Bakker & Schaufeli, 2008; Schaufeli & Bak-
ker, 2004; Kessels, 2012).
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Tijd
Het begrip tijd is in het kader van het SCV moduul letterlijk op te nemen. Het vraagt 
tijd om openstelling bij studenten voor een intra-persoonlijk ontwikkelingsproces in 
beweging te brengen en te ontwikkelen.
Het proces van het openstellen voor de eigen persoonlijke kwaliteit tijdens het SCV 
leerproces, zowel de sterktes als de zwaktes, om zelf in beweging te komen en zich te 
ontwikkelen, neemt bij de ene student meer tijd in beslag dan bij de andere student. 
Leren denken in nieuwe situaties (Weick, 1979) is niet vanzelfsprekend. Niet alle studen-
ten zullen al toe zijn aan deze zoektocht, ook al hebben zij dan al wel de SCV leservaring 
gedeeld met hun medestudenten en over deze ervaring gereflecteerd.

Flexibiliteit
In een nieuwe situatie met veel bewegingsruimte biedt flexibiliteit de mogelijkheid om 
zich gemakkelijk aan te passen aan een nieuwe situatie. Voor studenten onmisbaar om 
met de situatie om te gaan en deze als zinvol te ervaren.
Flexibiliteit van de SCV docent schept ruimte en is van waarde om studenten te motive-
ren om zelf hun persoonlijk leerproces op gang te brengen.
Flexibiliteit van de SCV docent in het omgaan met de reacties van de studenten op de 
aangeboden stimuli tijdens de SCV lessen is wezenlijk, daar zich tijdens de lessen steeds 
andere situaties voordoen met andere studenten.
Zowel voor de SCV docent alsmede voor de studenten Werktuigbouwkunde is het van 
belang om zich flexibel op te stellen tijdens de SCV lessen. Dat wil zeggen inschikkelijk 
en soepel. Wanneer daar geen sprake van is, moet die barrière eerst worden weggeno-
men om zodoende weer ruimte te creëren voor het zelfstandig en actief uitwerken van 
de SCV opdrachten door de studenten.
Het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten verloopt zowel voor de SCV docent als 
voor de studenten op eigen wijze en in eigen tempo. Dit vraagt om een flexibele hou-
ding van alle betrokkenen.

Citaten studenten Werktuigbouwkunde.
In het begin dacht ik echt wat heb je in godsnaam aan PCS? Ik wist niet wat het inhield. 
Misschien daarom mijn negatieve kijk op PCS. In de loop van periode 1 kreeg ik meer inzicht 
in wat PCS inhoudt. Het is niet zo zeer saaie theorie wat je moet kennen, in tegendeel je 
leert mensen binnen de IW groep (projectwerk) beter kennen door middel van hun kijk op 
problemen. Je ziet hoe mensen reageren op sommige situaties c.q. problemen. De een blijft 
heel rustig en bekijkt het overzicht en de andere is haastig en handelt direct zonder daarbij 
na te denken. Op dat laatste betrap ik mezelf ook wel eens.
Ook bij ons wilde het de eerste weken niet zo vlotten, maar door te denken aan de PCS lessen 
zijn we daar goed uitgekomen.
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eenvoud

Een SCV les biedt eenvoudige, in de betekenis van: simpel, ongecompliceerd, gemak-
kelijk, uit te voeren opdrachten: de opdrachten zijn eenvoudig te begrijpen en duidelijk. 
De doelstelling van de opdrachten is gerelateerd aan het les thema. Een ingewikkelde 
opdracht vertroebelt het doel van de opdracht: inzicht verkrijgen in persoonlijke kwa-
liteiten.
Na het uitvoeren van de lesopdrachten, uitgewerkt met vooraf zo weinig mogelijk uitleg 
door de SCV docent, geeft de SCV docent toelichting op de doelstelling van de opdracht. 
Aan studenten wordt duidelijk gemaakt om welke reden en met welk doel ze aan de 
opdracht hebben deel genomen. Het leggen van een verband tussen de uitvoering van 
de opdracht en de achtergrond van de opdracht werkt verhelderend en draagt bij aan 
het reflecteren over de opdracht.
Het SCV moduul is in beginsel “wezensvreemd” aan een technische opleiding. Allereerst 
is openstelling van studenten voor hun sociale en communicatieve vaardigheden in 
relatie met hun persoonlijke kwaliteit van betekenis. Het op eenvoudige wijze laten er-
varen van SCV thema`s, is essentieel om openstelling en diepgang te kunnen bereiken.
Door de eenvoud van de opdrachten ligt de focus nadrukkelijk op persoonlijke bewust-
wording tijdens de SCV leservaring.

Citaten studenten Werktuigbouwkunde.
Het systeem is goed opgezet en de opdrachten zijn eigenlijk heel simpel van aard. Dat vind 
ik juist zo mooi aan dit vak. En toch kun je met heel simpele oefeningen mensen diep aan 
het nadenken zetten. Maar ook hiervoor geldt weer: het werkt alleen maar als de hele groep 
enthousiast meedoet.
Maar PCS blijkt toch iets heel anders te zijn. Het gaat er vooral om dat je met elkaar, met 
de groep, bezig bent en niet dat je een hoop theoretische gegevens over communicatie uit 
boeken haalt.

humor en sfeer (welbevinden)

Humor
Alhoewel humor lastig te definiëren valt (Goldstein & Mc Ghee, in Theoriën over humor) 
wordt het belang van de context waarin humor naar voren komt, meestal wel onderkend 
(Schaeffer,: Powell, in Theorieën over humor). (Fredrickson, & Losada, 2005)
Ook wordt onderkend dat lachen gezond is: het is een uitlaatklep voor emoties en het 
versterkt het herinneren van informatie (Topaz, in Theorieën over humor). Humor relati-
veert en geeft ruimte aan emoties. Humor komt tijdens de SCV lessen vooral naar voren 
door de op persoonlijke kwaliteit gerichte opdrachten die de studenten gezamenlijk 
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uitwerken. Doordat iedere student vanuit zijn eigen paradigma invulling geeft aan de 
opdracht, ontstaan er onverwachte reacties van de studenten. Hierdoor ontstaan soms 
vreemde situaties. Lachen om de situatie heeft een relativerende werking. 9.

Sfeer
De sfeer in de klas is wezenlijk en bepalend voor het welslagen van de SCV les: aange-
naam en gezellig, gebaseerd op veiligheid en vertrouwen. Niet te gezellig; dit leidt af 
van het doel van de les. Lachen om situaties verhoogt de sfeer.
Reeds tijdens de 1e SCV les wordt aan de studenten duidelijk gemaakt dat er gerust 
gelachen mag worden. Niet om mensen, maar om situaties. Wanneer er sprake is van 
“inclusief” lachen, heeft dat een positieve uitwerking op de sfeer.
Een ervaringsgerichte, spelenderwijze en enthousiaste manier van lesgeven en een 
studentgerichte houding van de SCV docent zijn kortom wezenlijk voor het verloop van 
de SCV lessen. Wanneer de docent niet enthousiast is, zullen de studenten zeker niet 
enthousiast zijn.

spelenderwijs

Spelenderwijs leren wil zeggen: op een eenvoudige manier leren door middel van het 
opdoen van ervaringen. Spelen tijdens SCV wil zeggen: zich “vermaken”, zich prettig 
voelen, terwijl de uitvoering van de lesopdracht plaats vindt. Het gaat om het uitwerken 
van een aansprekende en eenvoudige opdracht in een situatie die welbevinden oproept 
om het gewenste doel, het vergroten van zelfinzicht, te bewerkstelligen.
De lesopdrachten liggen zo veel mogelijk buiten het normale lespatroon, buiten de 
comfortzone van de studenten, zodat de onverwachte ervaring met het SCV thema 
zo duidelijk mogelijk overkomt. Het SCV moduul is niet vakgericht, studenten geven 
zelf vorm en inhoud aan een nieuwe situatie tijdens de uitwerking van de opdracht. De 
opdrachten laten spelenderwijs de primaire reacties van de studenten zien.

Citaten studenten Werktuigbouwkunde.
De les op zich was altijd leuk om te doen. Dat is ook erg belangrijk en de manier van lesgeven 
was altijd zo dat je er gaandeweg (ruimte en tijd) achter kwam wat de bedoeling of het 
moraal van het spel was. Later werd dat ook nog eens toegelicht.
Ten eerste deze lessen zijn zeer afwisselend en elke keer krijg je weer met dingen te maken 
waar ik anders nooit over na zou denken. Dit is voor mij de eerste keer dat ik soms zo les krijg.

9 Wanneer een humoristische reactie in een groep plaatsvindt, kan er sprake zijn van “inclusief” en “exclusief” lachen. 
Inclusief lachen is een uitdrukking van solidariteit in de groep, terwijl exclusief lachen juist leidt tot uitsluiting van een of 
meerdere studenten van de groep (Zijderveld, in Theorieën over humor).
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2006. Ik vind het een van de zinvolste lessen en ben er nog nooit met tegenzin naar toe 
gegaan, ook al was de les op dinsdagochtend. Als alle lessen zo waren, zou school de leukste 
vrijetijdsbesteding zijn.
Het project gestuurd onderwijs is voor mij helemaal nieuw. Tot nu toe heb ik het als zeer 
positief ervaren. PCS is hierbij een zeer welkome uitbreiding. Deze lessen zijn erg leerzaam 
en is zeker goed voor het groepsgevoel. In al mijn enthousiasme over dit vak vroegen ze zich 
thuis af of ik niet per ongeluk op een speciale opleiding terecht was gekomen. Over al die 
technische vakken kan je natuurlijk niet zo enthousiast vertellen dan over deze bijna crea-
tieve vakken.

reflectie

Reflectie is een belangrijke component in de methode van dit onderzoek. (Evers, 2007 
p. 38). Reflecteren is verbonden met stimulering van affectief denken, kritische reflectie, 
metacognitie en bewuste ontwikkeling.
Het aanmoedigen van studenten om te reflecteren op thema`s uit de SCV lessen stimu-
leert affectief denken, nadenken over je eigen gevoelens tijdens de opgedane ervaring. 
(Mc Manus, 1986). Reflectie geeft ruimte om je open te stellen voor ontwikkeling of tot 
aanpassen over te gaan. In staat en bereid zijn om kritisch te reflecteren op het “Zelf”, 
geeft zicht op het “Zelf” en op de eigen levenswaarden {Giddens, 1979; Agyris,; Dankers, 
2007; Sousa, et al, 2012). Een helicopterview ontwikkelen en boven het eigen leerproces 
“hangen”, maakt het mogelijk om het persoonlijke leerproces te begrijpen en te volgen.
Stimuleren van reflectie is wezenlijk om “gaatjes” open te houden, waardoor niet-
technische informatie de weg naar binnen kan vinden. Door bewuste reflectie na elke 
ervaringsgerichte SCV les kan een cyclisch leerproces op gang komen, later mogelijk 
overgaand in een spiralend leerproces.

Zinvolle stimuli
Studenten Werktuigbouwkunde zijn niet direct ontvankelijk voor reflectiviteit en 
zelfkennis. Het zoeken naar zinvolle stimuli (te denken valt aan opdrachten, werkwijze, 
communicatie en houding SCV docent) die motiveren tot actie en leiden tot reflectie, die 
de openstelling van studenten ondersteunen en bevorderen, is daarom steeds opnieuw 
een taak van de SCV docent. Het programma van het SCV moduul ligt niet vast en wordt 
aangepast als de situatie tijdens de SCV les daarom vraagt.
De zinvolheid van de SCV stimuli wordt duidelijk in de reflecties en evaluaties van de 
studenten Werktuigbouwkunde. Het perspectief van de studenten op de aangeboden 
stimuli komt hierin naar voren (Zelfrapportering). De mogelijkheid ontstaat voor de do-
cent om van de feedback van studenten gebruik te maken en eventueel aanpassingen 
te doen in het SCV programma.
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communicatie

Bewuste communicatie
Communicatie is een middel om allerlei doelen te bereiken. (Higgins,; Higgins, McCann & 
Fondacaro, in Krauss, & Fussell, 1996 p. 67). Bewust zijn van het eigen communicatiedoel 
biedt de mogelijkheid om communicatie te richten op dat doel en communicatie deel 
uit te laten maken van de aanpak. Tijdens het vooronderzoek is het communicatiedoel 
nog impliciet, maar al wel herkenbaar aanwezig in de aanpak van de SCV lessen. Welke 
manier van communicatie leidt tot openheid en welke niet?
Bewust kiezen voor een manier van communiceren, draagt bij aan het verloop van com-
municatie in een onderwijscontext, het SCV moduul. De kenmerken van een (ideale) 
dialoog, zijn in onderstaande tekst aangegeven (Smaling, 2008. in Snoek, A. Kwalon, 13, 
3, pag.54). Deze kenmerken zijn herkenbaar in de manier van communiceren tijdens het 
SCV moduul. (Zie voor een Kritische dialoog, Deel 2).
Communiceren tijdens het SCV moduul is dialogisch, het gaat in eerste instantie niet om 
het verstrekken van informatie.

De volgende kenmerken van een (ideale) dialoog zijn van belang:
– gelijkwaardigheid,
– wederzijds vertrouwen,
– wederzijds respect,
– wederzijdse openheid,
– wederzijds begrip (Smaling, 2008).

Bewust een bepaalde manier van communiceren hanteren, gaat niet vanzelf. Het vergt 
oefening en bewuste reflectie om een manier van communiceren te vinden en vast te 
houden, die past bij de SCV docent.
Communicatie is te zien als een resultaat van elkaar aanvullende processen die opere-
ren op het intra- persoonlijke en interpersoonlijke niveau. Communicatie vindt in dit 
onderzoek plaats in een onderwijssituatie en individuele bijdragen (aan communicatie) 
kunnen niet apart gezien worden van de situatie waarin interactie plaatsvindt. Vanuit 
het dialoogperspectief is betekenis sociaal gesitueerd. (Krauss, & Fussell, 1996 p. 9; 
Weick, 1979).
Gezamenlijk ervaring opdoen en communiceren tijdens de ervaringsgerichte SCV les-
sen, draagt bij aan individuele en gezamenlijke herinneringen en leermomenten waar-
van op een later tijdstip gebruik kan worden gemaakt. Bijvoorbeeld tijdens projectwerk 
als er met dezelfde groep studenten wordt gewerkt. Vanuit de SCV ervaring kunnen 
studenten elkaar aanspreken op gedeelde herinneringen en dit kan bijdragen aan het 
goede verloop van communicatie tijdens het project. (Krauss, & Fussell, 1996 p.101).
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Houding en communicatie
Bij onderwijs vanuit een studentgerichte benadering ligt de focus niet op kennisover-
dracht door de docent, maar ligt de focus op de dialoog (Smaling, 2008), het komen tot 
co-creatie. Gezamenlijk zaken bespreken en de afstand tussen docent en student zoveel 
mogelijk verminderen: de verhouding docent-student zoveel mogelijk horizontaal 
maken. Daardoor ontstaat ruimte voor de studenten om tot eigen inzichten te komen. 
De docent blijft richtinggevend: de docent schept ruimte. Samenwerken gebaseerd op 
verschil. Een docent kan zichzelf niet wegcijferen.
De houding en de manier van communiceren van de docent zijn essentieel voor het 
verloop van het aangeboden onderwijs. Een waarderende houding van de SCV docent 
en het tot stand komen van een gelijkwaardige dialoog met de studenten heeft als doel 
om binnen het SCV kader aan studenten zoveel mogelijk ruimte te laten om zelf hun 
beslissingen te nemen en hen te motiveren tot persoonlijke ontwikkeling. 10.
Steeds opnieuw zoeken naar zinvolle stimuli die een positieve werking hebben, zodat 
studenten nieuwsgierig worden en open gaan staan voor hun perspectieven en ver-
baasd worden door de ervaring. Verschillende manieren zoeken om te activeren, zodat 
studenten nieuwe situaties aanpakken. Hanteren van onzekerheid speelt steeds op de 
achtergrond; de SCV ervaring kan altijd heel anders uitpakken.
De manier van communiceren tijdens de SCV lessen is verweven met de aangeboden 
stimuli. Een tot de verbeelding sprekend verhaal over een “kistje met inhoud” (zie Deel 
1, Onderdeel 2), draagt bij aan de openstelling van studenten voor de invulling van een 
opdracht tijdens de SCV les; er ligt een directe relatie tussen vorm en inhoud van de 
opdracht.

Relationeel
Relationeel is het de vraag welke stimuli van de docent-onderzoeker door de studenten 
worden geaccepteerd? Het is een leerproces om telkens te zoeken naar de juiste toon, 
houding en opdracht.

“In de interactie met de lerende en in het vormgeven van een veilige maar tegelijk een 
uitdagende, inspirerende leeromgeving waarin geëxperimenteerd wordt met nieuw gedrag, 
speelt de docent dus een cruciale rol”. (Admiraal-Hilgeman, 2005). 11.

10 De competentie “Mondeling Communiceren” beschreven in het Fontys competentie woordenboek, (Versie 1.03 2002) 
beschrijft vier gedragsniveaus van mondeling communiceren. Niveau één: zenden en ontvangen. Niveau twee openstellen 
en inleven. Niveau drie: sturen op draagvlak. Niveau vier: vertrouwen creëren en beïnvloeden. “Het creëren van vertrou-
wen en beïnvloeden” maakt deel uit van het hoogste niveau en is niet zo maar te bereiken. Het kost tijd en inspanning om 
vertrouwen te winnen en vast te houden. “Vertrouwen” maakt deel uit van de kernwaarden van dit praktijkonderzoek.

11 Het belang van het aannemen van een andere docentrol, onder andere bij ervaringsgericht onderwijs en studentgericht 
onderwijs, wordt in de literatuur benadrukt. (Admiraal-Hilgeman, 2009; Kessels, 1999, Korthagen, 2002; Teune, 2004).
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Feedback is een wezenlijk bestanddeel van onderwijscommunicatie. De manier waarop 
een docent feedback geeft, heeft grote invloed op het lesgebeuren. Deze bepaalt wat 
er blijft “hangen” in het geheugen van de studenten: de inhoud van de feedback of de 
manier waarop de feedback is gegeven. (Van den Berg, et al. 2013).
Het is zinvol om als docent over een breed SCV kader te beschikken, om zodoende 
flexibel met feedback aan studenten om te kunnen gaan. Het doorgronden van de 
ontwikkeling van de eigen leerstijl heeft bijvoorbeeld toegevoegde waarde tijdens het 
geven van feedback aan studenten op vragen over hun leerstijl.

Figuur 5 Kernwaarden en Kernbegrippen
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Verdiepende interviews
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“We lopen allemaal in het donker. Iedereen moet zijn eigen licht aandoen”. 
Catherine Heburn

 6.1 aanleIdIng

Tijdens het leerproces in het vooronderzoek van Deel 1 ontstaat bij de onderzoeker 
behoefte aan verdieping van inzicht in de intrinsieke motivatie en persoonlijke ontwik-
keling voor studenten Werktuigbouwkunde.
Het moduul SCV (Deel 1) maakt deel uit van de propedeuse van de studierichting 
Werktuigbouwkunde en is opgenomen in het lesrooster van de opleiding (1998-2006). 
Tijdens het moduul wordt gewerkt met groepen, in een of meerdere perioden per stu-
diejaar, met telkens een andere invulling van de lessen en steeds de nadruk op andere 
persoonlijke kwaliteiten.
Deze werkvorm biedt de mogelijkheid om te stimuleren tot openstelling en het in 
beweging komen voor zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling van studenten Werk-
tuigbouwkunde.
De gedachtegang achter het vooronderzoek in Deel 2 houdt in dat het stimuleren van 
bewuste persoonlijke ontwikkeling van studenten gedurende de opleiding Werktuig-
bouwkunde meer tijd en ruimte nodig heeft om individuele studenten zich bewust te 
laten worden van verdieping en ontwikkeling van hun persoonlijke kwaliteiten.
Het doel van stimulering is uiteindelijk gericht op de mogelijkheid dat studenten hun 
persoonlijke ontwikkeling zelf richting willen en kunnen geven.

Vanuit het bovenstaande roept het leerproces van Deel 1 een zestal vragen op:
– Op welke wijze ontstaat de mogelijkheid om een meer diepgaand inzicht te ver-

werven in het leerproces van de bewuste persoonlijke ontwikkeling van studenten 
Werktuigbouwkunde in het kader van hun opleiding?

– Is stimulering in het Hoger Technisch onderwijs van dit leerproces zinvol en moge-
lijk?

– Op welke wijze gaan studenten met hun persoonlijke ontwikkeling om wanneer er 
in het curriculum geen specifi eke aandacht is voor het bewuste intra-persoonlijke 
leerproces zoals in het SCV moduul?

– Op welke wijze kijken studenten Werktuigbouwkunde tegen zelfkennis aan: achten 
zij het zinvol om zelfkennis te bezitten?

– Willen en kunnen studenten Werktuigbouwkunde bewust over hun persoonlijke 
ervaringen refl ecteren in het kader van hun opleiding?

– Is er sprake van bewuste persoonlijke ontwikkeling tijdens de interviewperiode?
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Het onderzoek in Deel 2 is gericht op het perspectief van de betrokken onderzoekstu-
denten. Dit biedt de mogelijkheid om van onderop data te genereren over de subjectieve 
beleving van studenten Werktuigbouwkunde gerelateerd aan het onderwijs tijdens de 
onderzoekperiode. Als kader zijn hiertoe de Kernbegrippen (zie Bijlage 2: Topiclijsten) 
steeds terugkerende bespreekpunten tijdens de interviews. De Kernwaarden vormen 
een houvast voor de onderzoeker tijdens het afnemen van de interviews om haar hou-
ding en communicatie richting te geven. (Zie Deel 1, Hoofdstuk 5).
Van belang is dat de Kernbegrippen houvast bieden aan de onderzoekstudenten 
tijdens het reflecteren over hun zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is 
het van belang dat het hanteren van de Kernwaarden door de onderzoeker voldoende 
ondersteuning biedt bij het bewuste leerproces van de persoonlijke ontwikkeling van 
de onderzoekstudenten en of de Kernwaarden bijdragen aan openstelling van de on-
derzoekstudenten voor het onderzoek.
De gegenereerde data over de Kernbegrippen, Zelfkennis en Persoonlijke ontwikkeling, 
zijn opgenomen in de Testimonio`s (Zie Hoofdstuk 7). De Testimonio`s bieden inzicht in 
de persoonlijke ontwikkeling van de onderzoekstudenten. De gegenereerde data over 
de overige Kernbegrippen zijn opgenomen in de Narratieven (zie Bijlage 1: Narratieven) 
zoals: veranderingen in de motivatie voor techniek en veranderingen in de aanpak van 
leren.

6.2 kernwaarden: houdIng en communIcatIe

De Kernwaarden van dit onderzoek geven richting aan de houding en communicatie 
van de onderzoeker tijdens de interviewperiode.
Aan het begin van interview een is het nog zoeken en aftasten naar een manier van 
aanpak die goed overkomt; wat staat de geïnterviewde toe aan de interviewer?
Gedurende de interviews is het stellen van de “goede” vragen op het juiste moment, 
actief te luisteren en soms ondersteunende opmerkingen te maken, een wezenlijk 
onderdeel van de rol als interviewer. Het doel is om betrokken, gefocust en duidelijk 
over te komen. Vragenderwijs wordt gezocht naar onderbouwing en verdieping bij de 
onderzoekstudenten. Het stellen van uitdagende vragen waarbij de individuele student 
het uitgangspunt vormt, is van betekenis om openstelling te stimuleren.
De onderzoekstudenten krijgen tijdens de interviews de ruimte en de tijd om hun ge-
dachten, meningen en ideeën te formuleren.
Een geheel andere houding van de onderzoekstudenten, vergeleken met hun houding 
tijdens de interviews, komt naar voren in het onderdeel “Briefjes”.
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6.3 Bewust reflecteren

Persoonlijke ontwikkeling wordt gezien als een dynamisch proces van volwassenwor-
ding, van ontwikkeling en ontplooiing. Persoonlijke ontwikkeling is niet altijd een 
bewust persoonlijk leerproces. Om veranderingen en ontwikkelingen van de eigen 
persoonlijke kwaliteiten te onderkennen, is bewust reflecteren wezenlijk.
Bewust reflecteren heeft een essentiële rol in een bewust ontwikkelingsproces.

Figuur 6 Leerproces tijdens interviewperiode

Gedurende de interviews worden veelal op het persoonlijk perspectief gerichte vragen 
gesteld. De onderzoekstudenten nemen tijdens de interviews de tijd om na te denken 
over de gestelde vragen voordat zij een antwoord geven. Zij zoeken naar hun eigen 
beleving en perspectief.
Vanuit een terugblik op ervaringen en gevoelens die naar voren zijn gekomen gedu-
rende de afgelopen onderwijsperiode en het lezen van de uitwerking van het vorige 
interview voordat het volgende interview plaats vindt, ontstaat de mogelijkheid om 
persoonlijke kwaliteiten bewust te beleven en na te denken over veranderingen die 
plaats hebben gevonden in het kader van persoonlijke ontwikkeling.
Tijdens de verschillende interviews bevinden de onderzoekstudenten zich steeds in een 
andere context in het kader van hun opleiding, bijvoorbeeld in het verdiepingsjaar van 
de opleiding of de stage. Opnieuw bespreken van de Kernbegrippen maakt internalise-
ren van ervaringen en belevingen mogelijk.

6.4 Bewuste persoonlIjke ontwIkkelIng

Bewuste persoonlijke ontwikkeling komt in Deel 2 naar voren in:
– het onderdeel “Begin en einde interviews”,
– het onderdeel “Perspectief”,
– het onderdeel “Ontwikkeling”.

In het onderdeel “Begin en einde interviews” geven de onderzoekstudenten het verschil 
aan tussen hun visie op de deelname aan het onderzoek gedurende het begin en het 
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einde van het onderzoek. De onderzoekstudenten omschrijven vanuit hun perspectief 
het belang van stimulering in het onderwijs van het persoonlijke ontwikkelingsproces.
In het onderdeel “Perspectief” geven de onderzoekstudenten hun persoonlijke visie op 
de betekenis van het bezitten van zelfkennis. In het onderdeel “Piramide van Maslow” 
plaatsen zij zichzelf in de piramide. In het onderdeel “Intuïtie en passie” geven zij hun 
visie op het artikel “Techneuten met intuïtie en passie”. (Goleman, 1998).
In het onderdeel “Ontwikkeling” komt de leerstijlontwikkeling (Kolb, 2005) van de on-
derzoekstudenten naar voren, alsmede hun visie op hun persoonlijke ontwikkeling van 
dat moment.
Tijdens Interview 1 heeft de onderzoeker de onderzoekstudenten gestimuleerd tot 
bewuste reflectie en tot in gesprek komen met zichzelf, door onder andere de Leer-
stijlentest van Kolb aan te reiken en bespreekbaar te maken. Tijdens interview 2 en 3 
komen de bewuste reflectie op hun leerstijl en de mogelijke veranderingen daarin, 
gedurende de perioden tussen de interviews, steeds naar voren (Zie Figuur 6). Dit biedt 
de mogelijkheid de leerstijl te internaliseren en bewust te ontwikkelen (Zie Hoofdstuk 
7: Testimonio`s).
Van een uitwendige dialoog, een interview, komen tot een inwendige dialoog, bewuste 
reflectie, over de leerstijl. Een reflective practitioner worden door regelmatig op bezoek 
te gaan in het dialogische zelf (Dialogical Self Theory) om daar goede gesprekken te 
voeren over de sterke en minder sterke punten van hun leerstijl en daaraan bewust 
aanpassingen te doen. (Hermans, H.J.M.; Kempen, H.J.G.; Van Loon R. .J. 1992).
Tevens geven zij hun visie op mogelijke ontwikkelingen voor henzelf in de toekomst.
Gedurende de interviews uiten de onderzoekstudenten de persoonlijke beleving van 
hun verhaal. Het verhaal dat wordt verteld, speelt zich af binnen het kader van hun 
opleiding Werktuigbouwkunde.
Tijdens de interviews zijn ruimte en tijd aanwezig om het verhaal te vertellen, om be-
wust te reflecteren en ontwikkelingen zichtbaar te maken.
Het verloop van elk interview bepaalt de hoeveelheid benodigde tijd voor het interview. 
Sommige studenten zijn kort van stof, anderen nemen meer tijd om hun gedachten, 
ideeën, meningen en gevoelens te verwoorden. De benodigde tijd verschilt ook per 
interview onderdeel. Alle onderwerpen op de topiclijsten komen tijdens de interviews 
steeds naar voren.
De mogelijkheid van het vertellen van hun verhaal, dat zich heeft ontwikkeld tijdens de 
perioden tussen de drie interviews, maakt ontwikkelingen bij en voor de onderzoekstu-
denten zichtbaar. De tijdspanne tussen de interviews geeft ruimte om na te denken, om 
aanpassingen te doen en internalisering van de ontwikkeling mogelijk te maken en te 
herkennen.
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Het lezen van de uitwerking van het vorige interview draagt bij aan bewustwording 
van het eigen verhaal. De onderzoekstudenten zijn af en toe verrast door hun eigen 
uitspraken, een moment van herkenning vindt plaats.
De onderzoekstudenten brengen hun gedachten tijdens de interviews duidelijk onder 
woorden.

6.5 perspectIef onderzoekstudenten

In het onderdeel “Perspectief onderzoekstudenten” zijn de volgende onderdelen opge-
nomen:
”Briefjes”.
“Ontwikkeling tussen begin en einde interviews”.

Deze onderdelen zijn gericht op het perspectief van de onderzoekstudenten.

Briefjes

Naast het afnemen van de interviews is het aan het begin van de interviewperiode de 
bedoeling dat de onderzoekstudenten een maal per week noteren wat hen wel of niet 
motiveert tijdens hun studieverrichtingen op de opleiding.
Dat werkt niet goed!
In het begin van de interviewperiode geven de onderzoekstudenten aan dat ze briefjes 
per e-mail naar de onderzoeker zullen sturen of in het postvak van de onderzoeker zul-
len stoppen met daarop hun motivatie of demotivatie van de afgelopen week. Maar dat 
doen ze niet. Uiteindelijk ontvangt de onderzoeker wel een aantal briefjes, maar niet 
veel.
Het onderdeel Briefjes komt ook tijdens een van de onderzoeklunches naar voren. Een 
student spreekt zich daar over uit; hij lijkt verongelijkt en weer achter “de muur van 
Werktuigbouwkunde”. De sfeer is even heel anders. De onderzoekstudenten trekken 
zich terug.
Het onderdeel “briefjes” is te docentgericht; het “hoe en wat” ligt vast. Iedere week een 
motivatie opschrijven is te bepalend en vormt een vaste structuur. Deze aanpak is niet 
autonomie ondersteunend en biedt geen welbevinden. Studenten voelen zich gedwon-
gen. Dat willen ze niet, maar kunnen of willen dat niet direct zeggen. De briefjes zijn een 
stap te ver. Deze ruimte is er niet voor het onderzoek en niet voor de onderzoeker. Het 
ervaren van druk hoort niet bij het onderzoek.

Homer. “ Papiertjes. Als je het voorstelt, zeg maar, dan stelt het eigenlijk helemaal geen klap 
voor. Maar het is… Je bent druk bezig met school, met dingen van thuis. En dat heeft prio-
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riteit omdat het snel geregeld moet worden. En dan heb je zoiets van “ach ja, dat papiertje”. 
En dan ben je toch bezig en dat schiet er dan bij in. En dan denk je maandag van “ja goed, 
maakt niet zoveel uit. Dat sla ik wel een keer over”. Maar vrijdag is het weer precies hetzelfde. 
Je denkt er op dat moment niet aan. Bij de interviews is er interactie. Bij de papiertjes is het 
eenzijdig communiceren. Wat dan weer vragen oproept bij de lezer“.

Raven. “Het is lastig om aan te blijven denken. Het demotiveert niet, maar ik vergeet het”.

Doordat de onderzoekstudenten steeds vergeten om briefjes te schrijven en door mijn 
steeds opnieuw gestelde vraag naar de briefjes, voelen de studenten zich onder druk 
gezet. Na het bespreken van de gevoelens over de briefjes tijdens een van de lunches, is 
er niet meer om de briefjes gevraagd.

ontwikkeling tussen begin en einde interviews

Tijdens het eerste interview is een van de eerste vragen: om welke reden doe je mee aan 
het onderzoek?
Tijdens interview drie is een van de laatste vragen: op welke wijze heb je het onderzoek 
ervaren?
Dit gedeelte van het onderzoek brengt het verschil in ervaring en beleving van de on-
derzoekstudenten tussen het begin en het einde van het onderzoek naar voren.
De zwart afgedrukte tekstonderdelen zijn letterlijk overgenomen citaten uit de inter-
views. De rode gedeelten bevatten een selectie; de tekstgedeelten die zijn gebruikt om 
de ontwikkeling tussen het begin en het einde van de interviews aan te geven.

1. Beethoven. Student doet mee aan het onderzoek omdat: “u vroeg of we mee wilden 
doen. Ik dacht, waarom niet? Ik ben niet te beroerd om af en toe te helpen. Het is geen 
vervelend onderzoek en ben wel benieuwd naar wat er uitkomt. Ik merk wel verschil met 
mijn vorige opleiding qua motivatie. Voor deze opleiding kies je echt. Dat uit zich op de 
Hogeschool vooral door meer zin te hebben om lessen te volgen. Ik ga nu, niet naar alle 
vakken, met plezier naar de vakken toe”.

3. Beethoven. Ervaring onderzoek. “Ik denk dat het ook wel een goede blik geeft van hoe 
je zelf bent. Door zelf na te denken over de vragen die u stelt. Ja, ik denk inderdaad dat het 
voor jezelf wel… “.

Beethoven. (1). Helpen, geen beroerd onderzoek, nieuwsgierig. (3). Geeft goede blik op 
je zelf. Nadenken over vragen die u stelt.
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1. jesse. “Een beetje uit nieuwsgierigheid, kijken hoe u een onderzoek aanpakt. Ik vind het 
ook leuk om mee te doen, om er deel van uit te maken”. Reactie student op de vraag of hij 
er zelf ook iets aan heeft? “Op zich wel. Als ik de briefjes inlever, sta ik bij mezelf stil. Dan zie 
ik soms het probleem bij mezelf in plaats van bij de leraar. Een stukje eerlijkheid op papier 
zetten. Het is ook een stukje bewustwording”.

3. jesse.”Als geen verplichting. Het was helemaal vrijblijvend. Ik vond het leuk om te doen. 
Alles wat op papier staat, werd gezegd. Dat was altijd wel grappig om thuis weer terug te 
lezen. Een beetje jezelf op papier zien. Ja, heel grappig. Ik heb mijn ouders ook wel eens laten 
lezen en die hadden echt zoiets van: “ja, dat past wel precies bij je”.

3. jesse.”Ja, zelfbewustwording, een beetje. Als het zo op papier staat en je leest het nog 
eens, dan heb je toch wel zoiets van: “daar moet ik toch eens beter op gaan letten, of zo”.

jesse. (1). Nieuwsgierig, leuk om deel uit te maken van, bij mezelf stilstaan, (briefjes) 
een stukje eerlijkheid op papier, een stukje bewustwording. (3). Geen verplichting, leuk 
om te doen, jezelf op papier zien, een beetje zelfbewustwording.

1. homer. “U vroeg of wij mee wilden doen aan het onderzoek. Waarom niet, dacht ik? Je 
helpt er iemand mee. Voor mezelf niet. Het onderzoek kan waarde hebben, kan verandering 
betekenen”.

3. homer.“Het was goed. Maar zo die interviews is gewoon goed. Kun je een beetje kletsen. 
Je gaat natuurlijk wel eventjes nadenken van… Want je haalt zaken naar voren die je na-
tuurlijk niet zelf zegt. Maar echt diepzinnig over nadenken? Nee, dat heb ik niet gedaan. Er 
zijn toch wel dingen waarvan je je meer bewust wordt”.

homer. (1). Iemand helpen, niet voor mezelf, onderzoek kan waarde hebben, veran-
dering betekenen. (3). Interviews gewoon goed, wel eventjes nadenken, meer bewust 
worden van dingen.

1. dylan. “Omdat ik op zich altijd wel interesse heb gehad in het gedrag van andere mensen. 
En omdat dit daar bij aansluit, om zelf in te zien hoe mensen denken en dat soort dingen. 
Omdat we inzicht krijgen in de resultaten en zo, dat vind ik wel interessant om te zien”.

3. dylan. “Op zich wel als prettig. Ik vond het vooral fijn omdat waar je mee zit, waar je over 
denkt, dat je dat kwijt kunt. Dat vind ik wel mooi van het onderzoek. Voor mij persoonlijk 
vond ik het fijn. Als reflectie misschien wat minder, omdat ik er zelf ook mee bezig was. Als ik 
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ooit een keer kan helpen of zo, dan hoor ik het graag. Dat meen ik ook. Misschien wel mijn 
denkersrol, als u misschien nog ooit ergens over wilt brainstormen of zo, misschien”.

dylan. (1). Aansluiting bij interesse in gedrag andere mensen, om dat zelf in te zien, 
inzicht in de resultaten, interessant. (3). Prettig, je kunt kwijt waar je mee zit, waar je over 
denkt, voor mij persoonlijk fijn, wil graag een keer helpen.

1. lou. Student doet mee aan het onderzoek omdat: “u had dat gevraagd en het is niet zo 
veel werk, als ik iemand kan helpen is dat fijn. Ja, voor u, voor het onderzoek naar motivatie. 
Maar ook voor mezelf als terugblik van de week, als ik eraan denk in ieder geval. Ik denk 
daar meestal niet zo over na en dan kan dat helpen. Aan het eind van de week denk ik vaak 
negatief. Ik denk af en toe dat het heel slecht gegaan is, maar dan denk ik terug en dan valt 
het best wel mee. Het is ook wel eens andersom, dan denk ik dat het heel goed is gegaan en 
dan is er niets gebeurd”.

3. lou. “Toch wel een hoop zelf van geleerd ook. Handig om een keer terug te kijken op 
bepaalde zaken en ook ergens een keer over na te denken op een andere manier. Dan denk 
ik dat ik er zelf wel baat bij heb gehad. Ik weet niet wat de resultaten gaan worden, maar… 
Ik had het idee eerst dat die motivatie niet zozeer zou veranderen in de loop van de opleiding. 
Maar je gaat toch wel een andere richting op. Het is niet grof veranderd, maar toch steeds 
meer gestuurd richting wat ik wil gaan doen. Motivatie. Er zit veel verandering in, dat had ik 
niet verwacht. Als ik terugdenk, als ik dat onderzoek niet had meegedaan dan had ik er ook 
niet bij stilgestaan dat dat veranderd is. Wel dat beslissingen nemen, niet die motivatie van: 
“wat wil ik gaan doen?”. Dat verandert niet”.

3. lou. “Motivatie en het terugkijken wat je geleerd hebt en wat voor ontwikkelingen je 
doorgemaakt hebt… Technische studenten, die doen dat niet veel. Als je er over als de groep 
denkt, dan is het: “nee, daar doen wij niet aan, wij bouwen dingen”.

lou. (1). Fijn om iemand te helpen, voor mezelf als terugblik (briefjes). (3). Hoop van 
geleerd, terugkijken en op andere manier nadenken, zelf baat bij gehad, er zit veel 
verandering in, zonder onderzoek niet bij veranderingen stilgestaan.

1. raven. “Dat is een goede vraag. Het lijkt me interessant om de motiverende en demo-
tiverende invloed van het onderwijs op studenten te beschrijven, dat zou een waardevolle 
bijdrage kunnen leveren. Hoe ziet de docent de motivatie van de student? Waarschijnlijk 
heel anders dan de student. Daar zouden de docenten nog iets aan kunnen hebben. Door 
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te reflecteren over wat er is gebeurd, wat fijn is en niet fijn is. Zo leer je weer meer wat je fijn 
vindt en wat je niet fijn vindt”.

3. raven. “Positief. Ik heb er ook wel het een en ander zelf van geleerd. Je reflecteert wel. 
Je zegt het in plaats van daar over te denken. Je kunt jezelf ook plaatsen, ik weet wat mijn 
richting gaat worden”.

raven. (1). Interessant onderwerp, mogelijk waardevolle bijdrage, ook voor docenten, 
reflecteren over wat je fijn vindt en niet fijn vindt, daardoor leren wat je fijn vindt en niet 
fijn vindt. (3). Zelf een en ander van geleerd, je reflecteert, uitspreken in plaats van over 
nadenken, jezelf plaatsen.

1. thor. “Om u te helpen en om bewust met mijn eigen motivatie om te gaan. Anders weet je 
na drie à vier jaar nog niets. Om bewust bezig te zijn met eigen ontwikkeling”.

3. thor. ”Ja, wel leuk, ja. Ik heb jou er toch wel mee kunnen helpen, denk ik, of niet met dat 
onderzoek? Ik zelf heb een aantal dingen geleerd, precies van die leerstijlen en zo, dat wist ik 
eerst niet. Die vier leerstijlen kende ik niet. Daar heb ik wel iets aan gehad, ook misschien in 
de toekomst. Ik heb meer kennis opgedaan en meer over mezelf te weten gekomen. Dus. Ja, 
dat was wel leuk en zinvol”.

thor. (1). Helpen, bewust met eigen motivatie en ontwikkeling om gaan. (3). Heb je 
kunnen helpen, zelf ook geleerd, aan de leerstijlen heb ik iets gehad, misschien ook in 
de toekomst, meer kennis en zelfkennis gekregen, leuk en zinvol.

1. Caspar.”Omdat ik benieuwd ben wat er uitkomt. Wat motiveert ons nu? Hoe zit dat in 
elkaar? Dat vind ik interessant om te weten. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen, 
dan doe ik dat graag”. Voor de student zelf: “door te kijken wat stimuleert nu de student 
om te studeren? Als je dat weet, bijvoorbeeld: ik heb nu geen zin en ik moet toch wat doen. 
Misschien kan ik eerst even dit doen, een andere aanpak en dan kan ik er wel komen met de 
hele opleiding. Ook van belang om te kijken hoe iemand anders daar tegenaan kijkt”.

3. Casper.”Ik vond het leuk. Het is heel grappig, want ook als je die onderzoeken nog te-
rugleest, dan besef je wel meer hoe je in elkaar zit. En dat vond ik wel heel grappig eigenlijk. 
En heel interessant. Het is wel een stukje zelf bewustwording. Door zulke vragen en ook als 
je dan, zeg maar het lokaal dadelijk uitloopt, dan is het altijd… Dan ben ik er altijd nog wel 
even mee bezig. En eigenlijk vind ik, dat dit gewoon… Als je dat bij iedereen hier zou doen… 
Ja, het kost natuurlijk heel veel tijd… Maar dat het wel goed is, zeg maar. Om gewoon even 
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goed over je… Over hoe je denkt dat je bent te kunnen spreken. En wat je motivaties zijn. 
Want het is gewoon heel prettig om zo te kunnen praten met iemand over…”.

Casper. (1). Benieuwd wat er uit komt, interessant in motivatie, graag steentje bijdra-
gen, begrip van stimuli om te studeren voor student, hoe kijken anderen er tegen aan? 
(3). Leuk, tijdens teruglezen meer besef hoe je in elkaar zit, stukje zelf bewustwording, 
na interviews altijd nog wel even mee bezig, goed voor iedereen hier om over hoe je 
denkt dat je bent te kunnen spreken, over je motivaties, prettig om zo te kunnen praten 
met iemand.

1. django. “Om te helpen”. Verwacht voor zichzelf niet veel”.

3. django. Ervaring meedoen aan onderzoek. “Goed, ik vond het wel leuk om een verhaal 
te vertellen. Ik denk dat ik aan het eind van het onderzoek een keer alles langs elkaar moet 
leggen. Dan kun je een beetje het proces zien, want per interview is dat vrij moeilijk. Het is 
een proces en er is veel veranderd. Als het af is, wil ik er nog eens naar kijken en het achter 
elkaar leggen”.

django. (1). Helpen, voor mezelf niet veel. (3). Goed, leuk om verhaal te vertellen, na 
onderzoek alles naast elkaar leggen om proces te zien, er is veel veranderd.

1. Sky. “Omdat u het mij gevraagd heeft. Leek me leuk en kost niet veel tijd. Ook een beetje 
om te helpen. En voor jezelf? Nee, niet zozeer. Misschien krijg ik meer inzicht in hoe een 
promotieonderzoek werkt” .

3. Sky. “Het was leuk. Er wordt sowieso interesse gesteld in wat je allemaal leuk vindt en 
zo. Die kwaliteiten en hoe je het hier op school beleeft. Dat was wel leuk en de broodjes 
natuurlijk”.

3. Sky. “Ik denk toch wel wat meer na over hoe je in het leven staat, hoe je tegen jezelf 
aankijkt. Daar gaat het ook veel over. Dat je er wat meer over nadenkt. Het stukje tekst van 
zonet “Passie en intuïtie” dat blijft me wel bij. Dat het voor mezelf, ook in het bedrijfsleven, 
meer die kant op gaat”.

Sky. (1). Leuk en kost niet veel tijd, helpen, voor mezelf niet zozeer, misschien meer 
inzicht in werkwijze promotie onderzoeken. (3). Leuk, interesse in wat je leuk vindt, de 
broodjes, denk wel meer na hoe ik in het leven sta, hoe ik tegen mezelf aankijk, tekst 
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“Passie en intuïtie” blijft me bij, voor mezelf, ook in het bedrijfsleven, gaat het meer die 
kant op.

Interview een.
De reacties van de onderzoekstudenten in interview een zijn geanalyseerd naar de mate 
van motivatie voor het onderzoek.

introjected regulation.
Om te helpen, niet zozeer voor zichzelf. Kost niet veel tijd.

Intrinsieke motivatie.

identified regulation. Belangrijk voor persoonlijke doelen, maar blijft instrumenteel. 
Het gaat om de bruikbaarheid van de activiteit.

Gericht op onderzoek.
– Nieuwsgierig en benieuwd.
– Interessant.
– Inzicht in de resultaten.
– Onderzoek kan waarde hebben, waardevol.
– Onderzoek kan verandering betekenen.

Gericht op student.
– Deel uitmaken van. Steentje bijdragen.
– Aansluiting bij interesse in gedrag andere mensen, dat zelf inzien.
– Interesse in motivatie.
– Begrip van stimuli om te studeren voor student zelf en voor andere studenten.
– Inzicht in werkwijze promotie onderzoeken.

integrated regulation. Belangrijk voor persoonlijke doelen, intra-persoonlijk. Wens 
voor de toekomst.
– Bij mezelf stilstaan. Terugblik.
– Briefjes: een stukje eerlijkheid op papier.
– Een stukje bewustwording.
– Reflecteren over wat je wel of niet fijn vindt, en daardoor leren wat je wel of niet fijn 

vindt.
– Bewust met eigen motivatie en ontwikkeling omgaan.

De meeste reacties van de onderzoekstudenten zijn toekomstgericht. De onderzoek-
studenten willen helpen, het onderzoek kan waarde hebben. De onderzoekstudenten 
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weten nog niet precies op welke wijze het onderzoek zal verlopen en waar het onder-
zoek precies over gaat.
De onderzoekstudenten willen zich ontwikkelen, willen zichzelf beter leren kennen door 
mee te doen aan het onderzoek. Studenten maken bewust de keuze en zijn gemotiveerd 
om vrijwillig mee te doen aan het onderzoek. (Zelfdeterminatie).
De onderzoekstudenten nemen aan het onderzoek deel vanuit hun intrinsieke motivatie 
om te leren van en door het onderzoek.

Interview drie.
De reacties van de onderzoekstudenten op een van de laatste vragen uit interview drie 
zijn geanalyseerd naar de wijze waarop de studenten het onderzoek hebben ervaren.

persoonlijke ervaring.
– Geen verplichting. Geen dwang, eigen keuze.
– Leuk om te doen. Prettig. Heb je kunnen helpen. Leuk en zinvol. De broodjes.
– Voor mij persoonlijk fijn.
– Interviews gewoon goed.

houding interviewer/onderzoeker.
– Je kunt kwijt waar je mee zit, waar je over denkt.
– Leuk om verhaal te vertellen.
– Prettig om zo te kunnen praten met iemand. (Kernwaarde).
– Interesse in wat je leuk vindt. (Student/persoonsgericht).

persoonlijke ontwikkeling.
De volgende opmerkingen laten zien op welke wijze de onderzoekstudenten het inter-
viewproces hebben ervaren voor zichzelf.
– Nadenken over vragen die u stelt. Wel eventjes nadenken. Terugkijken en op andere 

manier nadenken. Denk wel meer na hoe ik in het leven sta, hoe ik tegen mezelf 
aankijk.

– Je reflecteert, uitspreken in plaats van over nadenken.
– Jezelf plaatsen. Jezelf op papier zien. Geeft goede blik op je zelf. Tijdens teruglezen 

meer besef hoe je in elkaar zit.
– Een beetje zelfbewustwording. Meer bewust worden van dingen. Stukje zelf bewust-

wording
– Er zit veel verandering in, zonder onderzoek niet bij veranderingen stilgestaan. Er is 

veel veranderd.
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– Hoop van geleerd. Zelf een en ander van geleerd. Zelf ook van geleerd. Zelf baat bij 
gehad.

– Meer kennis en zelfkennis gekregen.
– Na interviews altijd nog wel even mee bezig.
– Aan de leerstijlen heb ik iets gehad, misschien ook in de toekomst.

De studenten zijn zich meer bewust geworden van veranderingen en hun zelfkennis 
is gegroeid. Het deelnemen aan het onderzoek heeft de onderzoekstudenten na elk 
interview aan het denken gezet en zo bij gedragen aan hun bewuste persoonlijke 
ontwikkeling. Het opnieuw lezen van het eigen verhaal in het vorige interview maakt 
duidelijk dat het eigen verhaal veranderd is.

Op de toekomst gerichte uitspraken.
– Goed voor iedereen hier om over hoe je denkt dat je bent, te kunnen spreken over je 

motivaties.
– Na onderzoek alles naast elkaar leggen om proces te zien.
– Tekst “Passie en intuïtie” blijft me bij, voor mezelf, maar ook in het bedrijfsleven gaat 

het meer die kant op.
– Wil graag nog een keer helpen.

Tussen de reacties op de vragen uit interview een en drie is een verandering waar te 
nemen. Van interesse voor het onderzoek en wens tot persoonlijke ontwikkeling (intrin-
siek: belang persoonlijke ontwikkeling inzien) naar het aangeven en uitspreken van het 
ervaren van persoonlijke ontwikkeling. (Intrinsiek: bewust ervaren eigen ontwikkeling).
Het onderzoek heeft aan hun bewuste persoonlijke ontwikkeling een bijdrage geleverd; 
de essentie van het belang en de mogelijkheid van stimuleren van het persoonlijke ont-
wikkelingsproces van studenten Werktuigbouwkunde is door de onderzoekstudenten 
geformuleerd.

De kern van het onderzoek komt hier naar voren.

De onderzoekstudenten hebben over de interviews nagedacht: ze hebben meer inzicht 
in zichzelf gekregen. De onderzoekstudenten verhalen over bewustwording en per-
soonlijke ontwikkeling; zij geven aan dat de interviews daaraan hebben bijgedragen.
De onderzoekstudenten zijn zich bewust van hun intra-persoonlijke ontwikkeling.





 7

Testimoniò s
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In de bijlagen is een samenvatting opgenomen van de drie interviews van elke onder-
zoekstudent; de narratieven van de onderzoekstudenten. Onderwerpen gerelateerd aan 
de Kernbegrippen komen in elk interview aan de orde. Motivatie voor techniek, aanpak 
van studeren, belang motivatie docent, welbevinden op de opleiding, autonomie….
Twee van de Kernbegrippen van dit onderzoek “Zelfkennis” en “Persoonlijke ontwik-
keling” zijn opgenomen in de Testimonio`s. (Beverly, 2005 p. 26) (In: Basten, 2010). 
De keuze om deze Kernbegrippen in de Testimonio`s op te nemen, komt voort uit de 
doelstelling van dit onderzoek: inzicht verkrijgen in een mogelijkheid om in het Hoger 
Technisch onderwijs studenten te stimuleren om een weg te zoeken naar zelfkennis en 
de ontwikkeling daarvan.
Door citaten van elke onderzoekstudent uit de drie interviews over hetzelfde onderwerp 
onder elkaar op te nemen, wordt zichtbaar wanneer er sprake is van een ontwikkeling of 
verandering. De visie van de onderzoekstudenten op de hieronder opgenomen onder-
zoekbegrippen wordt zichtbaar.
(Na de Testimonio`s in dit hoofdstuk volgt een refl ectie van de onderzoeker in Hoofdstuk 
8).

 7.1 structuur testImonIo`s

1. perspectief

Belang zelfkennis
Persoon: Piramide van Maslow
Intuïtie en passie

2. ontwikkeling

Leerstijl
Ontwikkeling-ontwikkelingsproces
Visie op ontwikkeling toekomst

Een korte omschrijving van het onderwerp gaat vooraf aan ieder citaat. De cijfers geven 
aan uit welk interview de citaten komen.

“Dat je de goede wind moge vinden”. (Uitspraak in de fi lm: The Rumdiary).
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7.2 testImonIo Beethoven

perspectief

Zelfkennis
2. zelfkennis. “Ik vind het belangrijk om zelfkennis te hebben. Ik denk dat ik al redelijk wat 
zelfkennis heb. Ik denk dat je voornamelijk zelfkennis krijgt door tegen de lamp aan te lopen, 
met dingen die je fout doet. Daar leer je het meeste van. Gewoon eerst kijken: wat gebeurde 
er, wat ging er fout, hoe had je het beter kunnen doen? Dat denk ik vaak bewust”.

3. Belang zelfkennis. “Ik denk dat het belangrijk is om dat te hebben. Heb dat voor een 
groot deel wel”.

3. zelfkennis. “Ik ben niet iemand van de compleet nieuwe dingen, maar wel stapsgewijs 
van iets naar iets beters gaan. Ligt me wel beter”.

Piramide van Maslow.
3. “Ik denk dat ik hier toch wel in het midden ergens zit. Ik zit denk ik toch wel voornamelijk 
bij deze twee”. “Toch ook wel de behoefte aan veiligheid. Een beetje… . Het is wel dat je er bij 
kunt horen. Het is niet het belangrijkste dat je erbij kunt horen, maar… Toch wel in je eigen 
omgeving, je eigen veilige dingen te kunnen doen”.

intuïtie en passie.
3. ”Je moet wel een beetje op je intuïtie kunnen vertrouwen, denk ik”. “Ik denk wel…. Ik moet 
nog wel een beetje ontwikkelen, die intuïtie en dergelijke, maar ik denk wel dat het erin zit”.

ontwikkeling

Leerstijl
1. leerstijl. “Volgens mij zat ik meer bij de denker/doener en een beetje de dromer, die 
kwam ook redelijk hoog. Het meeste de denker, maar dromer ook wel. Ik denk dat dat ook te 
maken heeft met construeren en mechanica, dat soort dingen. Om je in sommige theorieën 
te verdiepen, hoe zit dat nu precies?”. De doener: “in een project eigenlijk heel veel meteen 
doen, maar je moet toch verantwoorde keuzes maken en vragen: kan ik dit wel doen, kan ik 
dat wel doen?”. De dromer: “ik heb momenten dat ik echt kan wegdromen, bijvoorbeeld als 
ik in de bus zit, dan zit ik af en toe gewoon een kwartier lang uit het raam te staren. Af en toe 
krijg ik dan ideeën en af en toe niet, dan is het helemaal stil”.
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2. leerstijl. “De denker en de doener. De denker op de eerste plaats en een beetje dromer. 
De beslisser niet zo”. De dromer: “ ik kan wel eens wegdromen en dan sta ik gewoon te kijken 
en meer niet “. (Onderzoeker geeft aan dat in dit kader dromer betekent: het bedenken 
van ideeën, het vormen van beelden). “Dat heb ik op zich ook wel. Bij projecten heb ik wel 
gemerkt dat als de andere studenten zeggen: we gaan het zo en zo doen, dat ik al heel snel 
iets heb van: dat kan niet omdat dit en dit enzovoorts. Ik zie het voor me hoe ik het zou willen 
maken en van daar uit denk ik: dit en dit kan zo niet of wel. Ik herken ze alle drie, maar het 
meeste de denker”.

2. Beslisser. “In het vorige project was ik de projectleider. Ik kan wel beslissingen nemen, 
als het erop aankomt. Ik zal niet zo snel iets hebben: zo moet je het doen, doe het maar. Het 
project is goed verlopen, maar we hebben nog geen voldoende voor het project. Vooral het 
maken, ging helemaal fout. Ik heb op een gegeven moment wel gezegd: dit is het ontwerp, zo 
gaan we het doen. We gaan niets meer veranderen. Dat had wel een week eerder gemogen”.

3. leerstijlen van Kolb.”Ja. Ik beslis alleen niet. Dat gaat allemaal wel, en zo, maar het is 
niet iets dat mij het best ligt, denk ik”.

3. Beslisser. “Ik merk het wel eens aan mijn vriendin, die zegt inderdaad dat ik geen be-
slissing kan nemen. Er zijn wel beslissingen die je kunt nemen, maar het is voor mij af en 
toe wel van… “Zeg jij het maar”. Beslissingen nemen betreft belangrijke zaken. Die kan ik 
wel gewoon goed beslissen. Als het op het werk van mij belangrijk is, of op school, kan ik 
ook goed beslissen. Ook met projecten en zo. Het kan allemaal wel”. “En wat ik net zei, als ik 
met mijn vriendin wandel, dan zijn het vaak meer een soort gevoelens. Niet helemaal, maar 
het zijn meer, wat was het, objectieve …?”. Beslissingen binnen techniek. Dat is wat meer 
objectief, vaak. Iets gaat niet goed. Meer zwart- wit”.

3. doener. “Dat heb ik op stage wel een beetje geleerd. Hier heb je meestal een project van 
een kwart jaar, dan krijg je niet veel gedaan. En op stage was het op een gegeven moment 
ook van: “misschien kan dat ook en dat “, en toen zei mijn begeleider: “ja, teken maar en laat 
het maar maken en zet het maar in elkaar en ga het maar proberen. Doe maar”. Dan heb 
je ook iets van extra ondersteuning. Want theorie is allemaal leuk en aardig, ook nog in de 
praktijk zou fijn zijn”.

3.denker.”Imagination (woord op T Shirt van student) is wel belangrijk om iets te kunnen 
bedenken, om iets neer te kunnen leggen. Maar uiteindelijk is die kennis wel noodzakelijk om 
te kunnen bewijzen dat het ook kan”.
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Ontwikkeling
2. leerontwikkeling tijdens de opleiding. “Dat ik geleerd heb om te leren, door het 
gewoon te doen. Gewoon gaan zitten en leren. Toen heb ik bij mezelf gezegd dat ik door de 
periode heen meer moet gaan doen, er meer tijd in moet gaan steken. Het is allemaal niet 
meer zo gemakkelijk, allemaal complexer. Dat vind ik ook leuk. Als alles heel gemakkelijk is, 
zoals op de vorige school, dan doe je niet veel en het heeft ook geen nut want je haalt het 
toch wel. Dat is funest voor mijn motivatie. Als ik hier ergens voor ga zitten dan wil ik het ook 
halen. Ik heb nu gezegd dat ik wilde gaan leren en heb het ook gedaan”.

3. Ontwikkeling persoon. “Qua karakter zelf niet heel veel, denk ik”.

3. Belangrijkste ontwikkeling afgelopen jaar (stage). “Ik denk dat het niet echt het 
studeren is, maar meer jezelf ontwikkelen, denk ik. Een deel professionele werkhouding, 
denk ik en de werkervaring zelf, toch wel. Voor een deel hoe je overkomt naar je collega’s”.

Toekomst.
3. toekomst. “Ik denk dat ik ook voor een deel projectbegeleiding en zo, dat lijkt me ook 
heel leuk om dat mee te maken. Het niet harde, zeg maar. Lijkt me ook heel leuk om te doen”.

3. droombaan. “Enigszins met die veiligheid komt ook wel om de hoek. Ik denk dat het 
voornamelijk is, gewoon goed op je plaats zitten en ook met collega’s een goede omgang 
kunnen hebben. En dan denk ik dat de werkzaamheden dan al vanzelf iets minder belangrijk 
worden. Als het maar in die richting valt (construeren, techniek) dan denk ik dat het weinig 
uitmaakt of ik aan een prullenbak zit te werken of aan een televisie.. Nee. Ik heb ook liever 
dat ik een baan heb waar ik mezelf veel beter kwijt kan dan dat ik een baan heb die me 
minder bevalt maar een hoger salaris heb. Dan ga ik liever voor een iets lagere salaris en een 
baan die me beter bevalt”.

7.3 testImonIo jesse

perspectief

Zelfkennis
1. zelfkennis. “Als ik de briefjes inlever, sta ik bij mezelf stil. Dan zie ik soms het probleem 
bij mezelf in plaats van bij de leraar. Een stukje eerlijkheid op papier zetten. Het is ook een 
stukje bewustwording”.
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2. zelfkennis. “Wat heeft dat met het onderzoek te maken? Je hoort je overal in te ontwik-
kelen en in mee te gaan. Ik doe dat denk ik onbewust”.

3. Belang ontwikkeling zelfkennis. “Ja, het zet jezelf aan het denken wie je zelf bent en 
zo. Soms bewust, soms onbewust”.

3. Waarde zelfkennis. “Ja, zeker. Ik weet nu wel meer wie ik ben en wat ik wil. Ik kon zelf 
aan mijn collega ook aangeven van: “hier ben ik wat minder in, zou jij dat kunnen aanpak-
ken? Zou jij me daarbij kunnen helpen?” Dat wel”.

3. zelfkennis en feedback. “Op stage zelf niet. Maar het was niet echt feedback, het was 
meer verbeterpunten. Ik kwam soms thuis zo van: “ja, wat moet ik daar nu mee?” Ik weet niet 
wat ik goed heb gedaan, maar ik weet wel wat ik moet verbeteren. Soms zoek ik wel… Ook 
al heb ik zelf het idee dat ik het goed heb gedaan, dat ik wel de bevestiging krijg van anderen. 
Soms zoek ik dat dan”.

Piramide van Maslow.
3.”Ik denk bij respect. Fysiologisch aspect dat is eigenlijk vanaf het begin al gekomen. Veilig-
heid, ja, ik voel me overal op mijn gemak. Sociaal, ja, ik kan met iedereen omgaan en ieder-
een accepteert me ook gewoon. Ja, het respect daar ben ik inderdaad soms nog naar op zoek 
bij sommige mensen. Tenminste, ik ben altijd wel op zoek dat mensen mij ook respecteren, 
ook over alles, of zo. Maar ja. Zelfverwerkelijking dat is misschien nog een beetje iets te ver”.

Intuïtie en passie.
3.”Ja, deels mee eens, deels niet mee eens. Ik denk een echte techneut kiest ook voor een 
technische opleiding omdat hij dat ook graag wil doen. Dus qua passie en zoiets, dan heb 
ik zoiets van: “ja, dat zit wel goed volgens mij”. “Dan moet je alleen natuurlijk wel de goede 
keuze maken voor je loopbaan, wat je werkelijk wil doen. Niet dat je zomaar een bedrijf gaat 
uitzoeken en met een lange lip daar zit. Je moet wel weten wat je wil doen. Waar ik het wel 
mee eens ben, dat is de intuïtie… Je merkt toch wel… Dat mijn klasgenoten niet zo intuïtief 
zijn als… Iedereen is weer anders. Belang van gevoel en intuïtie”. “Het moet ook intuïtief zijn, 
inderdaad”.

ontwikkeling

Leerstijl
1. dromer. “Ik ben een dromer, niet echt een denker. Kan wel beslissingen maken, maar die 
overweeg ik dan heel erg. Vraag me af hoe anderen erop zouden reageren?”.
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1. doener. “Ik ben toch ook wel een doener, hoor. Als ik de woorden van de leerstijl interpre-
teer dan komt toch op de eerste plaats de doener en dan pas de dromer. Als ik aan een project 
begin dan ga ik gewoon beginnen en dan pas ideeën genereren. Gewoon lekker freestylen”.

2. last van de leerstijl. “Ik loop er wel eens tegenaan. Ik begin wel eens aan iets. Ik boor wel 
eens een gat en dan pas bedenk ik: daar mocht ik niet in boren. Oei, het zit op de verkeerde 
plaats. Eerst doen en dan pas nadenken, dat is vaker gebeurd. Ja, maar ik sta er altijd wel 
bij stil: “denk eerst toch eens na Jesse en controleer ook”. Leerstijl in de samenwerking met 
mensen: “dat gaat eigenlijk wel goed, ik loop nergens tegenaan. Ik genereer ideeën en denk 
overal in mee. Ik ga niet mijn keuze doordrammen, want als iemand zijn idee beter vindt en 
hij onderbouwt dat goed, dan kan ik daarin meegaan. Maar dan moet ik wel weten waar hij 
het over heeft”.

2. leerstijl en voorzitterschap. “Dat waren moeilijke tijden, maar wel de leukste. Het lijkt 
wel of ik altijd groepsleden heb die hun werk niet deden of te laat kwamen. Dat stop ik dan 
een beetje in de doofpot. “Oké, de volgende keer… “. Dan sta ik voor het blok en dan maak 
ik het bespreekbaar met de groep. Ik leg dan niet de hele verantwoordelijkheid bij mezelf en 
vraag ook aan de groep hoe ze erover denken. Ik doe mensen niet graag pijn”.

2. Beslissingen nemen en leerstijl. “Bij het tweede functioneringsgesprek kreeg ik ook te 
horen dat het beter ging. Ik ben er wel achter, ook al ben je streng, ze zullen je hetzelfde waar-
deren, ze zullen inzien waarom je streng bent geweest. Ik heb er goed opgelet, op besluiten 
die ik wilde nemen. Hoe zouden zij het willen hoe ik het doe?”.

2. last van leerstijl. “Van de dromer”.

3. last van leerstijl. “Nou, ik heb wel eens gehad dat ik even terugdacht van… Eerst de 
dromer en dan de doener, dat ik het helemaal uitgetekend had, klaar had, offertes had 
aangevraagd en dat ik er dan pas achter kwam dat het eigenlijk gewoon niet ging. Alles 
weggooien en kon ik weer overnieuw beginnen. Dus dat ik eerst ging doen en dan pas na 
ging denken”.

3. Ontwikkeling leerstijl: de denker. “Maar ik heb wel geleerd dat ik eerst echt goed 
moet gaan nadenken voor ik begin. Dus aan het einde van de stage heb ik dat wel gedaan”. 
De beslisser. “Die heb ik wel een beetje kunnen ontwikkelen, dat wel. Tijdens de stage. Want 
er werd wat van je verwacht, dat je stappen onderneemt. Maar soms heb ik wel nog een zetje 
nodig gehad om, ja.. . “.
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3. eerst nadenken. “Ja, ik heb gemerkt dat je echt eerst ergens over moet nadenken voor-
dat je iets gaat doen, want anders ga je hele grote fouten maken. Mijn stagebegeleider was 
heel erg enthousiast en toen pas kwam ik erachter van: “eigenlijk kan het helemaal niet”. Ik 
wist precies hoe dat het in elkaar ging zitten en pas toen ik ging kijken hoe het moest worden 
ontworpen, kwam ik er achter dat het niet realiseerbaar is hoe het in elkaar moest worden 
gezet. Dus toen werd ik heel nerveus. Ik heb hem gewoon heel eerlijk aangesproken hoe het 
is gelopen. Maar onder die druk ben ik me wel bewust geworden van: eerst nadenken”.

3. Voordeel leerstijl. “Vooral de dromer. Ik heb verschillende concepten kunnen uitteke-
nen die misschien totaal niet realiseerbaar zijn, maar die me wel hebben gebracht naar het 
product wat we af hebben gekregen”. De doener. “Bezig blijven, bezig zijn. Met tekenen en 
zo. Met de handen bezig zijn”.

Ontwikkeling
3. persoonlijke ontwikkeling. “Ik wist nog niet precies waar mijn competenties en zo 
liggen, wat ik werkelijk echt wilde gaan doen. Het laatste jaar ben ik echt gestimuleerd om 
daarover na te gaan denken”.

3. Ontwikkeling mensenkennis. “Het is meer mijn proces dat ik heb meegemaakt. Een 
soort van mensenkennis, of zo. Dat je beter kunt inspelen op hoe iemand in elkaar zit. Zoiets”.

Toekomst
3. Gevolg onderzoek. “Ja, zelf bewustwording, een beetje. Als het zo op papier staat en 
je leest het nog eens, dan heb je toch wel zoiets van: “daar moet ik toch eens beter op gaan 
letten of zo”.

7.4 testImonIo homer

perspectief

Zelfkennis
2. Kijk op zelfkennis. “Ja, ik zie het zo: kennis is macht en daar kun je alleen maar profijt 
van hebben. Niet alleen zelfkennis en de techniek, maar op zoveel mogelijk fronten, bij-
voorbeeld de economie of politiek. Politiek daar heb ik altijd al interesse in gehad. Ik wil een 
beetje horizonverbreding”.

3. Belang zelfkennis. “Ik vind zelfkennis wel belangrijk. Als ik weet hoe ik zelf in elkaar 
zit, dan weet ik ook hoe ik in bepaalde situaties zal reageren. En als ik weet dat ik verkeerd 
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reageer, dan weet ik dat ik eraan moet werken of me niet moet uiten of… Ik ga er ook aan 
proberen te werken, als ik het zelf heb ingezien. Dat kan in iedere situatie, op school of op 
het werk enzovoorts. Je kunt je positieve punten dan benadrukken en de andere verbeteren”.

Piramide van Maslow.
3. “Ik ga mezelf op de lijn van respect zetten, tussen sociale behoefte en respect. Bij soci-
ale behoefte zie ik behoefte aan liefde, het gevoel dat je spijt toont, het geaccepteerd zijn, 
vriendschap. Dat vind ik heel belangrijk. Ik bedoel, dan heb je mensen om je heen waar je 
eigenlijk altijd terecht kan, die jij kan helpen, maar die jou ook kunnen helpen. Dus sta je 
nooit alleen op de wereld. En tegelijkertijd het zelfrespect, het gevoel iets bereikt te hebben. 
Dan heb ik zoiets van: dat geeft ook het gevoel van “zie je wel dat je het kan?”. En dat vind ik 
toch ook wel weer wat hebben. Daar ben ik mee bezig” .

Passie en intuïtie.
3.”Wat me opvalt is dat de vaardigheden die ze nodig hebben, verschillen van de opleiding. 
En deels kan ik het ook wel begrijpen, want in principe wat je hier leert, is allemaal algemeen. 
Algemene techniek. Je leert de basis. Ik denk wel dat passie en intuïtie er bij horen. Passie 
sowieso. Intuïtie ook wel, maar niet helemaal. Als je geen passie hebt dan kun je niets be-
reiken of dan heb je geen wil om vooruit te gaan. Je kunt dan niet met innovaties komen of 
andere dingen. En intuïtie, dat is als je bijvoorbeeld iets nieuws gaat ontwikkelen, dan kun je 
van tevoren zeggen of het gaat werken of niet. De passie heb ik denk ik wel. En intuïtie ook, 
maar... Als je ze allebei hebt, dan denk ik dat je in een heel eind kunt komen”.

ontwikkeling

Leerstijl
1.denker. “Ik ben een denker. Voor mij is het altijd eerst denken, dan doen. Ik wil zeker 
weten hoe ik het ga doen. Als ik zeker ben, en ik twijfel nogal veel, dan ga ik het doen. Ik haal 
er niet zozeer nieuwe theorieën bij, maar ik verzin of bedenk het zelf. Ik maak wel gebruik van 
geleerde theorieën hier op school”.

2. leerstijl. “Ik ben een denker en dan een doener”.

2. last van leerstijl.“Nee, eigenlijk niet. Bij mijn project staat nu een behoorlijke tijdsdruk, 
want het moet nu afgemaakt worden. Dan ben ik zelf soms ook geen denker. Dan heb ik 
zoiets van: we gaan gewoon lekker fabriceren. Ik kan heel gemakkelijk overschakelen, dat is 
geen probleem. Mensen die ik nu om me heen heb, accepteren mij zoals ik ben. Mijn denken 
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komt naar voren: als ik alles op papier aan het zetten ben, dan kom je op een uitkomst. Mis-
schien toch nog eens de uitkomst controleren of het echt zo is”.

3. denker.“Ik was (zie vorige interview) een echte denker, ik weet bijna zeker dat het nog 
hetzelfde is. Voor het leren van de laatste tentamens heb ik eerst een plan gemaakt. Vervol-
gens gewoon stampen. Ik denk dat tijdens het leren je ook wel een beetje dromerig bent. Dat 
je het een beetje probeert te visualiseren, hoe het in elkaar zit. Ik heb allerlei plannen, het 
nadeel is alleen dat al die plannen van mij, of niet werken of te gevaarlijk zijn. Maar op een 
gegeven moment komt er iets en dan is het: ja!”.

3. last van leerstijl.“De beslisser miste ik wel eens. Ik heb moeite om beslissingen te 
nemen. Uiteindelijk kan ik wel een keuze maken, maar voordat je er eenmaal bent… Voor 
mijn afstuderen ga ik echt helemaal voor mezelf uitkijken wat voor beslissing ik ga nemen”.

Ontwikkeling
3. Belangrijkste geleerde tijdens het afgelopen jaar. “Dat is toch eigenlijk de praktijk-
ervaring. Ik weet nu meer hoe dingen lopen in een bedrijf. En ik weet nu meer welke kant ik op 
wil. Ik denk dat dit een heel belangrijk leermoment is”.

3. Verandering. “Mijn toekomstbeeld is wel veranderd het laatste jaar. Dat trouble shooter 
zit er nog altijd in, zeg maar. Dat vind ik nog altijd leuk. Maar wat ik heb ontdekt, is dat 
ik het toch interessant vind wanneer dingen kapot gaan, zeg maar. Of dat het materiaal 
het niet meer houdt. Dus dat zijn eigenlijk gewoon stress berekeningen: zo van: er zit zoveel 
spanning, kan het nog meer, mag het nog meer? Dat soort dingen. Dat is gewoon eigenlijk 
in de ontwerpfase doorrekenen”.

Toekomst
1. doel met studie. “Ik wil graag een leuke baan. Mijn doel zou zijn: ontwerper worden of 
troubleshooter op de werkplaats. Er is bijvoorbeeld een probleem. Dan moet je uit het niets 
een oplossing zoeken met de materialen die dan beschikbaar zijn. Al lukt dat maar voor één 
dag. Je moet dan bijvoorbeeld creatief en innovatief zijn”.

2. techniek in de toekomst.“Een specifiek onderdeel dat ik zou willen beheersen is 
zeker de mechanica. Twee dingen: iets waar je gigantische krachten uit kunt halen en nog 
specifieker hydraulica of een gigantische motor die behoorlijk veel kracht kan leveren. Een 
vliegtuigmotor of die van een locomotief. De brandstofcel vind ik ook een verdomd mooi 
stukje techniek, dat is ook schoon voor het milieu. Dat vind ik ook steeds boeiender worden. 
Je hebt hele kleine krachten in die techniek, er komt energie vrij en het is schoon. Het fasci-
neert me wel”.
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3. toekomstbeeld. “Het liefste zou ik gewoon de dingen ontwerpen, eventueel ontwikkelen 
met nieuwe technieken. En deze dan uitwerken, doorrekenen op sterktes, fouten, eventueel 
aanpassen. En vervolgens doorschuiven naar de productiekant van: jongens maak het maar 
eens. Kijken “of het dan ook werkt en zijn doel bereikt”.

3. reflecteren over toekomst.“Nu heb ik zoiets van: het is nog veel te vroeg om te beslis-
sen. Dat kan ik eigenlijk pas volgend jaar doen. Ik ben ook heel breed aan het kijken wat ik 
allemaal kan doen. Gisteren zag ik bijvoorbeeld een vacature van een troubleshooter. Dat is 
afwisselend werk. Dus daar moet ik echt nog even goed over nadenken, wat ik nou wil. En 
wat de mogelijkheden zijn waar ik heen kan”.

7.5 testImonIo dylan

perspectief

Zelfkennis
2. zelfkennis.“Ja, dan leer je je grenzen kennen. Wat je wel kan en wat je niet kan en hoe je 
daar mee omgaat om dingen wel te kunnen bereiken. Daar ben ik soms bewust mee bezig. 
Ik ga bijvoorbeeld soms bewust vaker presenteren omdat ik altijd heel zenuwachtig was. Ik 
merkte dat anderen nog zenuwachtiger waren. Zo leer je wel iets over jezelf dat je niet wist. 
Dan kun je er weer mee verder. Dat gebruik je om jezelf verder te ontwikkelen. Als ik ergens 
bang voor ben dan probeer ik het ook tijdens de opleiding, daar kan het”.

3. zelfkennis.“Ik vind het belangrijk om zelfkennis te krijgen. Dan weet je waar je eigen 
mogelijkheden zijn, wat je kan en wat je niet kan. Van daaruit denk ik dat je ook meer dingen 
kunt beoordelen. Als er een vraag gesteld wordt in de zin van of je iets kunt of niet, kun je 
daar beter op inspelen. Op technisch gebied moet je weten wat je mogelijkheden zijn, maar 
ook bekijken of je het wel mentaal aan kunt bijvoorbeeld. Tijdens de stage heb ik wel er veel 
van geleerd. Het is allemaal erg meegevallen”.

3. Bewust nadenken over zichzelf. “Als ik er nu zo lang over nadenk, denk ik wel van: 
ik moet meer vrije tijd zoeken, want wat dat betreft ben ik misschien te veel met die vijfde 
(Maslow) bezig. Dat ik misschien toch eens naar de onderste lagen moet gaan kijken. Ik wil 
meer tijd hebben voor mezelf. Ik ben nu verschillende dingen aan het uitproberen. Ik weet 
goed waar het probleem zit. Ik ben gewoon aan het kijken naar een oplossing. Ik probeer 
zoveel mogelijk door de week te doen en in het weekend helemaal niks. In het weekend ga 
ik dan werken. Daar had ik eerst geen tijd voor en het is wel een andere besteding van m`n 
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tijd. Het voelt wel anders aan. Je leert daar ook weer veel van. Mensen blijven hun hele leven 
lang ontdekken wie ze zijn”.

Piramide van Maslow
3. “Ik denk niet dat ik het helemaal eens ben met die psycholoog. Ik herken allerlei stadia 
daarin, tegelijk. Vooral wat betreft de afgelopen periode, zit ik nog een beetje met het tweede 
stadium. Behoefte aan veiligheid, maar tegelijk ben ik in principe wel met het vijfde stadium 
bezig. Ik ben aan het kijken: wat kan ik, wat wil ik straks in de toekomst gaan doen? Ik wil 
zoveel mogelijk kunnen op dit moment. En daar zit een heel groot gat tussen in principe. Ook 
met drie en vier ben ik bezig geweest. Ook met het tweede stadium. In mijn privé situatie heb 
ik me niet altijd prettig gevoeld. Maar als je kijkt naar de piramide, zoals het hier geschreven 
staat, het ene stadium moet vervuld zijn, wil je toekomen aan het andere, dan ben ik het 
daar niet mee eens. Als je de onderste stadia niet hebt, dan zijn de bovenste voor jou minder 
belangrijk. Daar ben ik het wel mee eens. Zoals ik mezelf bekijk, ben ik met alle stadia bezig”.

Artikel “Passie en intuïtie”
3.”Ik ben het er zeker mee eens. Ik denk wel dat ik ook passie en intuïtie heb voor werktuig-
bouwkunde, techniek. Maar ook voor samenwerking. Ze zeggen dat ik goed met mensen 
kan samenwerken die dezelfde passie hebben. Als ik met mensen werk die dezelfde passie 
tonen, dan ga ik met plezier aan het werk”.

ontwikkeling

Leerstijl
1. leerstijl.“De denker. Soms vind ik het wel moeilijk om abstracte vakken te leren, omdat 
je dan minder een beeld hebt van wat er precies bedoeld wordt. Maar ik doe het gewoon en 
dan kom ik er later altijd wel achter waar het goed voor is. Niet in paniek raken, meestal komt 
het antwoord vanzelf wel. Ik heb wel geduld”.

2. last van leerstijl.“De enige last die ik echt ondervind, is dat mensen te snel aan 
praktische dingen willen beginnen, meteen bouwen en tekenen. Ik vraag me af of het altijd 
slecht is, het is ook een manier van kijken. Soms is het ook een goede manier, wel een andere 
manier als ik gewend ben. Aan het begin van bijvoorbeeld een project is het een nadeel, 
ik heb dan iets anders in mijn hoofd. Maar na het tekenen is het een voordeel. Dan kun je 
verbeteren. De anderen zijn ook gemotiveerd om het op hun manier aan te pakken. Mijn rol 
komt pas in tweede instantie. Na het tekenen kun je als denker bekijken wat de problemen 
zijn. Ik weet zeker dat de groepsleden weten dat het bij mij zo werkt. Ik heb niet echt bewust 
gebruik gemaakt van de leerstijlentest. Maar ik had wel zoiets iets van: die kan dat goed en 
die dat in een project”.
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3. leerstijl.“Dat is de denker. Ik ben vooral meer met de doener bezig geweest volgens mij 
en ook wel richting dromer, alleen beslisser dat blijft lastig. De dromer vooral tijdens de stage 
bij de opdracht. Het bedenken: wat is mogelijk? Wat zouden we allemaal willen bereiken met 
dat programma? Het was een individuele opdracht. Er waren gewoon dingen bij waarvan 
we dachten dat het niet kon en op de een of andere manier heb ik toch een manier gevonden 
om dat dan werkelijk te maken. Het doenergedeelte was onder andere meer een handleiding 
erbij maken en een tool geven dat ze kunnen gebruiken. Ze waren er heel tevreden mee. Als ik 
vragen had dan kon dat gewoon. Mijn onzekerheid is daardoor minder geworden”.

last van leerstijl.”Ik denk niet dat ik van de denker last heb gehad. Tijdens de minor moet 
je gewoon studeren. Tijdens de stage denk ik wel dat het een voordeel was. Vooral mogelijk-
heden bekijken en dan denk je: wat kan ik ermee doen?”.

3. Voordeel leerstijl.“Achteraf denk ik dat het een voordeel is geweest dat ik geen beslis-
ser ben. Want je blijft wel diep erop ingaan. Je blijft kijken: wat zijn de mogelijkheden? En 
daardoor kom je achter dingen die je anders misschien niet gezien had. En als ik dan op een 
gegeven moment het gewoon niet wist, dan ging ik gewoon overleggen met de rest van de 
afdeling. Uiteindelijk kwam er dan wel een kwalitatief betere oplossing uit. Je kunt natuurlijk 
ook meteen tegen de beste oplossing aan lopen op dat moment, maar dat weet je niet”.

Ontwikkeling toekomst
1. doel met studie.“Ten eerste dat ik zelfkennis wil hebben. Wat ik er mee wil doen, wat ik 
tegenkom. Een beetje afwachten nog. Ik ga nog niet echt plannen wat ik allemaal wil gaan 
doen. Ik vind het ook wel leuk om verrast te worden door dingen. Wat ik leuk vind is technisch 
tekenen en nadenken over hoe iets gemaakt gaat worden. Misschien wel projectwerk waar-
bij je alle fases doorloopt”.

2. leren tijdens de minor en de stage.“Ook hoop ik wat te leren van de cultuur. Hoe 
denkers met de stof omgaan. Daar zullen wel meer denkers zijn”.

3. toekomstbeeld. “Ik wil denk ik kunnen begrijpen wat iets inhoudt en een ontwerp 
daarvoor kunnen maken en tools daarvoor. Maar tegelijkertijd wil ik het ook kunnen verwe-
zenlijken. Het hele proces. Ik vind het interessant om iets nieuws te bedenken, maar ik vind 
het ook leuk om iets te onderzoeken en te zien: hier kan het beter of dat kan beter. Het maakt 
niet zoveel uit nog eigenlijk. Ik vind het allebei interessant. Je zult het op de een of andere 
manier moeten kunnen onderbouwen, want je kunt berekeningen doen en dan een wonder 
en opeens heb je iets anders, dat kan niet. Je kunt wel dromen over nieuwe dingen, maar er 
is wel nog een weg. Het verschil tussen dromen en denken, daar zal je toch een weg naartoe 
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moeten zien te vinden. Wat ik ontdekt heb, waar ik goed in ben, is gewoon dingen die ik heb 
te gebruiken om iets nieuws te doen. Dat heb ik bij mezelf ontdekt dat ik daar goed in ben”.

7.6 testImonIo lou

perspectief

Zelfkennis
2. Belang van zelfkennis. “Ik vind dat wel belangrijk. Je moet wel verstand hebben van 
je capaciteiten met bijvoorbeeld het aannemen van opdrachten en dergelijke. Hoe je tegen 
bepaalde zaken aankijkt, dat moet je wel weten van jezelf. Niet dat je halverwege er achter 
komt dat je eigenlijk niet achter het idee staat. Want dan zit je er aan vast. In de afgelopen 
twee jaar ben ik daar zeker verder in gekomen. Op de havo was ik daar niet mee bezig en 
nu ben ik al een beetje gevormd als persoon. Dan weet je ook wat je wilt en wat niet. Ik kan 
beslissen of ik ergens achter sta of niet en dan kan ik dat onderbouwen. Ik denk dat dat 
belangrijk is”.

Piramide van Maslow.
3.”Dan denk ik toch wel het meeste bij dat respect. Ik heb wel graag een uitdaging, laat ik 
maar zeggen. Maar ik moet mezelf niet gek maken van het werk”.

Passie en intuitie.
3.”Dit is meer dat technische opleidingen steeds meer naar echt alleen het technische gaan, 
maar niet de vrijheid van denken. Techneuten worden meer in die richting geduwd om te 
denken. Dat geeft wel vaak goede oplossingen. Alleen zijn dat vaak goedkope oplossingen, 
het kost niet veel geld, er hoeft niet veel aan ontwikkeld te worden. Het is vaak doeltreffend 
en je weet zeker dat het werkt. Maar van de andere kant voor de ontwikkeling van produc-
ten, hightech en verdere ontwikkeling van techniek, dan heb je weer echt techneuten nodig 
en mensen met passie en intuïtie. Zoals het hier staat, de andere mensen die in de richting 
denken van de goedkopere oplossingen en zo, daar maak je geen stappen mee vooruit, dan 
pas je er alleen toe die er al zijn. Om goedkope oplossingen te maken, praktische, kun je beter 
op een conventionele manier denken”.
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ontwikkeling

Leerstijl
1. leerstijl.”Ik behoor het meeste bij het doener gebeuren, er over nadenken kan ik ook wel. 
Ik heb niet zoveel met de dromer. Ik kan wel dingen verzinnen maar dat zijn vaak standaard-
oplossingen. Ik kom er meestal achter door iets te doen”.

2. leerstijl.”Ik hoor het meeste bij het doe gebeuren. Ik kom er meestal achter door iets te 
doen”.

2. dromer.”Ik probeer wel te luisteren naar ideeën. Bij sommige denk ik: dat gaat nooit wer-
ken. Bij andere probeer ik iets te visualiseren zodat het wel werkt. Het moet wel in bepaalde 
mate realiseerbaar zijn, want soms denk je: dat wordt niets. Daar heb ik inzicht in. Nog niet 
echt veel ervaring, ik ben nog jong”.

3. leerstijl dromer.“Anders krijg je niks nieuws. Samenwerken met dromers dat zou wel 
een uitdaging zijn. Want ik ben meer van de praktische oplossingen. Ik heb liever dat er een 
idee ligt, en dat ik dat uit kan werken. Ik vind dat eerste gedeelte, dat witte staartje, erg ver-
velend, ook zo snel afgerond. Vond ik niet zo leuk om te doen en ben er ook niet zo goed in”.

3. leerstijl ontwikkeling.“Eerst had ik daar toen doener bij staan volgens mij. Maar nu 
heb ik, neig ik meer, ja daar heb ik in ieder geval dit jaar veel aan gewerkt, aan dat beslis-
sen. Eerst was ik altijd maar bezig met en bezig gebleven met, op stage in ieder geval, met 
dat product en steeds verbeteren van dat product, en tekenen dit, tekenen dat. En op een 
gegeven moment, ja, was ik daar zo lang mee bezig geweest dat ik op het eind van de week 
een beetje in tijdnood… . Ik had het in principe af, maar ik had nog een stap verder willen 
gaan. Ik had het ding uiteindelijk gemaakt en toen zag ik: “oh, dit en dit moet eigenlijk ook 
nog veranderd”. En dan zaten er nog een paar kleine foutjes in, maar als ik die gewoon had 
laten zitten en het ding gemaakt had, dan had ik die dan ook gezien. Dan had ik hetzelfde 
kunnen doen in de helft van de tijd in principe. De beslisser zit er nu wel in, maar ik ben eerst 
mezelf een beetje tegen moeten komen voordat ik dat doorhad”.

3. de denker.”Dat denken, dat gaat me nu een beetje moeilijker af. Nee, daar niet echt aan 
gewerkt, verder. Maar op dat beslissen. En dat dromen, daar ben ik nooit echt van geweest”.

3. leerstijl. “Het nadeel van de denker en de dromer, meestal aan het begin van een project, 
dat je niet zo gauw op een idee komt. Maar als je eenmaal een idee hebt, met dat beslissen, 
dan schiet zo`n project veel meer op. En met die doener, ja, ik heb graag resultaat. Ik hou er 
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niet zo veel van als het project stilstaat. Dat heb je ook af en toe nodig om terug te kijken 
op zaken en dan een volgende stap te kunnen maken. Maar ik houd die periodes dan het 
liefst zo kort mogelijk. En als je dan een idee krijgt en dat werk je verder uit, dan krijg je ook 
redenen waarom je die keuzes hebt gemaakt. Maar je moet wel eerst ideeën hebben om uit 
te kiezen. Daar heb ik veel van geleerd. Want als je veel doet dan heb je nog geen resultaat. 
Dan kun je het weggooien en weer opnieuw beginnen”.

Ontwikkeling
2. Verloop afgelopen jaar. “Dat viel een beetje tegen. Dat heb ik met alles. Bijvoorbeeld: 
je begint ergens aan. De propedeuse fase ging eerst heel goed en had ik het prima naar mijn 
zin. Dan wordt de motivatie minder, dit jaar heb ik ook veel andere dingen aan mijn hoofd 
gehad. Het tweede jaar is wat betreft de stof heel pittig en diepgaand en je moet er echt 
verstand van hebben. In de propedeuse fase kom je er met gezond verstand wel uit maar dat 
is nu echt niet meer. Je moet het echt beheersen. Dat is niet erg maar het vraagt wel meer 
inzet. Ik weet wel zeker dat ik het hier afmaak. Ik ben een echte werktuigbouwkundige”.

3. Ontwikkeling. “Over het algemeen veel geleerd het laatste jaar. Het viel mij wel op dat 
het niet zo zeer het technische was, maar meer het, bijvoorbeeld je beslissingen nemen en 
zulke zaken. En vergaderingen en met mensen omgaan en vragen stellen en ja, naar de juiste 
persoon te gaan. Eerst wilde ik altijd alles zelf oplossen en dan duurde het veel te lang en 
vaak had je nog geen goede oplossing”.

3. Ontwikkeling zelfstandigheid.”Als het gaat om zelfstandig… . Zelf uitzoeken is 
minder geworden, omdat ik meer mensen wat vraag. Maar aan de andere kant, ik heb het 
idee dat ik wel minder sturing nodig heb om tot een resultaat te komen, zal ik maar zeggen”.
3. luisteren. “Dat is een van die dingen dat ik geleerd heb, het ook wat naar anderen te 
luisteren”.

3. Stage.”Als je met een groep bij elkaar zit en niemand zegt wat, dan begin ik er gewoon 
aan. Dat kan ik goed, dat is een van mijn talenten. Niet afwachten. Allemaal ontwikkelingen 
die ik op stage heb meegemaakt. Daar hoef ik niet meer keihard tegenaan te lopen”.

3. Ontwikkeling zelfkennis. “Ja. Haha. Nu wel. In eerdere interviews zal ik wel anders 
gereageerd hebben op die vragen. Maar dat is wel veranderd in de zin van: je wilt weten wat 
je zelf kunt en wat andere mensen kunnen. Om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen”.

Toekomst
3. Motivatie techniek. “Techniek is nog steeds even interessant als eerst. Er zijn alleen wat 
andere aspecten en het anders benaderen bijgekomen. Wat ik dan nog niet wil, is in een 
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bedrijf zitten en manager zijn. Dat vind ik niets. Ik ben er achter gekomen, dat dacht ik van 
tevoren al, maar ik dacht ik probeer het toch een keer. Om in een groot bedrijf te werken, nee 
dat is niet echt iets voor mij. Ik heb liever middelgroot of zelfs een kleinbedrijf. Dat je de enige 
ingenieur bent die er rondloopt, of een van de weinige, dan heb je wat meer divers werk. Dat 
vind ik zelf het mooiste”.

7.7 testImonIo raven

perspectief

Zelfkennis
2. zelfkennis.“Je moet weten waar je staat om iets fatsoenlijk te kunnen doen in mijn ogen. 
Als je twijfelt aan jezelf, als ik weet: dat kan ik niet, dan ga ik dat ook niet doen. Ik ken de 
grenzen”.

3. zelfkennis.”Ik vind het belangrijk om zelfkennis te krijgen. Je kunt niet goed functione-
ren, als je niet weet waar je zelf staat. Je kunt dan niet op je best functioneren. Je sterke en je 
zwakke eigenschappen, kun je daar iets mee doen? Ik ben er nog altijd van mening, dat als je 
gemotiveerd bent dat het goed komt. Daar ben ik van overtuigd”.

3. Open staan.“Het ligt heel erg aan de mensen die je voor je hebt, sommige wel en som-
mige niet. Het ligt ook aan de achtergrond. Waar komt dat eigenlijk door? Er zijn heel veel 
mensen die op hun strepen gaan staan: nee, dat staat niet in mijn taakomschrijving. Dat 
moet je zelf weten. Die staan absoluut niet open. Ik vind het waardevol om wel open te 
staan. Ik vind eigenlijk dat je dat gewoon moet zijn. Niet voor alles, dan word je gek”.

3. Macht.“Mensen doen alles voor geld. Dat is dus waar je in discussies in terecht komt. Ze 
zeggen wel: macht maakt corrupt. Hoe meer geld je hebt, hoe meer macht je hebt, hoe cor-
rupter je wordt. Ik heb zo`n hekel gekregen aan dat soort dingen. Ik denk niet dat ik daarin 
terecht kom, maar ja, je weet nooit waar je in wordt meegesleurd. Dan verlies je wel iets. Ik 
vind dat je sowieso moet proberen het goede te doen. Meestal ook omdat je je dan het beste 
voelt. Ik denk er zelf genoeg over na. Het probleem is gewoon, dat de mens de neiging heeft 
om iemand te volgen en als degene die je volgt niet deugt, dan heb je altijd een probleem. Ik 
heb niet de neiging om iemand te volgen. Maar het gaat altijd om geld. Geld is een middel 
van macht en het gaat dus over macht”.
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Piramide van Maslow.
3. “Ik denk dat ik zo tussen die bovenste twee in zit. Tijdens de minor en de stage ben ik ook 
bezig geweest met mijn ontwikkeling. Onbewust sowieso natuurlijk. Als ik alleen ben, dan 
reflecteer ik vaak op wat ik doe in mijn hoofd. Het zijn dan vaak de dingen die mij tegen-
staan, zoals het over iemand heen lopen, dat zit me dan niet lekker in mijn geval. En dan 
ga ik denken van: ja, hoe doe ik dat anders? Het hoeft niet te veranderen, maar hoe kan 
ik dat minder erg doen. Teveel van het ene is ook niet goed. Dus wel bewust, ook bewust 
iets veranderen. Dat is natuurlijk moeilijk. Ook de manier van praten, een andere toon, een 
andere manier van communiceren, dat heb ik ook aangepast”.

Passie en intuitie.
3.“Daar ben ik het mee eens, vooral in deze wereld. Taken uitvoeren dat gebeurt tegenwoor-
dig steeds meer in teamverband. Team dit en team dat. Je zult samen tot een eindresultaat 
moeten komen, dus als je dat niet goed kent, dan belemmer je eigenlijk het resultaat. Ik merk 
het ook in het project waar ik nu zit. Er zijn er een aantal die willen knallen en een aantal die 
zoiets hebben van: ik hoef het maar te halen”.

ontwikkeling

Leerstijl
1. leerstijl.“Ik zit tussen de beslisser en de doener in. Ik durf wel beslissingen te nemen. Ik 
wil het wel doordacht doen. De denker is op de achtergrond om de rest te ondersteunen”.

2. leerstijl.“Ik zit tussen de beslisser en de doener in. De denker is op de achtergrond. Ik wil 
eerst weten waar de interesses liggen in projecten. Dan kan ik betere beslissingen nemen”.

2. last van leerstijl.“Ik ben vrij direct, daar kan niet iedereen even goed mee omgaan. Ik 
loop daar wel eens tegen aan, maar ik heb er geen moeite mee. Ik wil dus snel het voortouw 
nemen en dan geef ik een ander niet de kans om het te doen. Daar probeer ik ook aan te 
werken. Ik wil het nu gestructureerd hebben. Als ik ergens naartoe ga, dan ben ik goed voor-
bereid en dan weet ik gewoon wat ik wil zeggen. Ik ben een beetje in de leer: van hoe kan ik 
het nog beter doen? Ik ben bezig om mijn competenties te verbeteren. Sommige dingen doe 
ik niet goed, zoals bijvoorbeeld over mensen heen stappen. Dat probeer ik dan af te remmen. 
Op het gebied van ontwikkeling in techniek ben ik bezig met een cursus wiskunde”.

3. leerstijl ontwikkeling.”Volgens mij was het een doener en beslisser. De denker staat 
daar achter. Ik denk wat meer tegenwoordig. Ik zeg minder snel wat. Ik droom niet zozeer 
van wat ideaal zou zijn, maar ik droom meer van wat ik kan bereiken met wat ik heb. Ik ben 
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niet de creatieveling die het hele ontwerp gaat maken en zo. Ik ben meer diegene die het hele 
proces stuurt en die zorgt dat andere mensen dat goed kunnen doen”.

3. last van leerstijl.“Nee eigenlijk niet. Het heeft allemaal wel goed gewerkt. De dromer 
dat is not my cup of tea. Ik heb nou eigenlijk een beetje het gevoel dat ik weet wat ik wil en 
dat ik weet wat ik niet wil”.

Ontwikkeling
2. persoonlijk. “Ik heb best wel veel geleerd sinds ik hier ben. Initiatief nemen bijvoorbeeld. 
Dat deed ik altijd al wel, maar meer terughoudend. Toen ik hier kwam waren er een aantal 
dingen waar ik aan wilde werken. Sowieso mijn kennis, die was echt veel te laag. Ook presen-
teren, daar had ik een hekel aan. Ik dacht: ik ga dat zoveel mogelijk doen en dat is gelukt. Ik 
heb er nu geen hekel meer aan. Ook goed voorbereiden, dat is het halve werk”.

3. Aanpassen gedrag.“Ik zie ook meteen dat ik soms mijn gedrag heb aangepast. Ik ben 
nogal vrij uit. Dat ik er op een gegeven moment over heen wals, maar ik denk dat het wel iets 
minder is geworden. Daar heb ik wel opgelet. Ik wacht nu wat langer. Ik heb een vrij directe 
mening, ik breng het altijd netjes. Sommige mensen houden daar gewoon niet zo van als een 
jonger iemand ergens binnenkomt en zegt van: “wat zijn jullie aan het doen?” Vaak krijg ik 
dan als reactie: “ja, zo hebben we het altijd gedaan”. Dat is heel helder. Dan moet je andere 
wegen vinden”.

3. Verandering persoon.“Ja, zeker. Op het gebied van, ook met nadruk op het vorige 
interview van het niet over anderen heen willen walsen, dat is verminderd, aanzienlijk, vind 
ik persoonlijk. Het is niet weg, want ik doe het nog steeds, maar ik doe het nu wel later of op 
een ander tijdstip. Ik deed het eigenlijk te snel, waardoor het anderen de kans niet gaf om 
ook antwoord te geven. Het probleem is dat je het wel weet, maar je ziet het niet onder ogen. 
Als iemand mij erop aanspreekt, ga ik er over nadenken en ga ik het onder ogen zien. In mijn 
geval werkt het goed als je het tegen mij zegt, mij er zelf achter laat komen en mij dan niet 
gaat zeggen wat ik moet doen, want dat zal sowieso niet gebeuren, maar mij het zelf laten 
oplossen”.

Toekomst
3. Verandering toekomstbeeld. “Ik heb een andere richting gekozen. Van constructeur 
naar iets totaal anders. In het tweede jaar was ik al aan het twijfelen. Ik vond het project op 
zich leuk, maar ik bleek meer de projectleider rol op me te nemen, keer op keer weer. Ik ben 
hier (HBO) gekomen met het doel om constructeur te worden. Nu wil ik projectleider worden, 
dat vind ik leuk om te doen. Ik vind het mooi dat als je op zo ‘n positie terechtkomt, je alles 
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moet snappen. Maar je moet niet in details vervallen. Dus ik wil alles wat ik zie snappen. Ik 
wil keuzes verantwoord kunnen begrijpen, maar ik ben niet iemand die op details ingaat. Er 
zijn mensen die daar veel beter in zijn dan ik”.

7.8 testImonIo thor

perspectief

Zelfkennis
2. Belang zelfkennis.“Ik ben er niet mee bezig. Maar ik weet wel hoe ik dingen doe en 
hoe ik reageer. Ik heb niet zoiets van: “zo moet ik iets niet zeggen en zo moet ik reageren”. Ik 
vind het moeilijk te zeggen wat voor persoon ik ben. Je kunt er altijd meer mee bezig zijn en 
over nadenken. Ik weet wel wat ik wel en niet kan doen. Zelfkennis kun je op verschillende 
manieren interpreteren en zelfkennis kan altijd meer”.

2. persoon en functie.“Ik wil projecten leiden en een beetje aan de knoppen draaien. Met 
alleen harde techniek duwen ze je in een kamertje om iets te berekenen, daar zit ik niet op 
te wachten. Het lijkt me leuk om manager te zijn met kennis van techniek. Bijvoorbeeld een 
operationeel manager. Ik zie het managen altijd wel terugkomen, ook bij mijn hobby vragen 
ze me in het bestuur. Maar daar wacht ik nog even mee”.

3. zelfkennis.“Dat vind ik wel belangrijk om te weten. Wat je moet doen en hoe je het moet 
doen. Het gaat automatisch. Ik kan wel van mezelf zeggen: dit vind ik leuk en dat niet, dit kan 
ik en dat kan ik niet. Daar ben ik wel eens bewust mee bezig”.

Piramide van Maslow.
3. “Daar heb ik wel van gehoord. Ik denk dat ik rond de sociale behoefte zit. Met mensen 
omgaan, praten. Het is moeilijk te zeggen, ik kan er niet zo een uitpakken. Ik ben ook wel 
bezig met die zelfverwerkelijking. Wat doe je goed, wat niet, wat moet je nog kunnen? Wat 
heb ik nodig om straks het bedrijfsleven in te gaan? Daar ben ik bewust mee bezig. Ik vind 
het allemaal wel belangrijk eigenlijk. Ik denk dat het voor mezelf belangrijk is, maar voor de 
anderen, hoe ze mij daar zien, dat weet ik niet. Bij de evaluatie op de stage scoorde ik daarop 
wel heel hoog”.

Passie en intuïtie.
3.“Daar kan ik het wel mee eens zijn. Wel een leuk verhaaltje. Er wordt niet naar universitaire 
resultaten gekeken, maar naar intuïtie en passie om sporen achter te laten. Om gewoon je 
eigen gevoel over iets te geven. Je moet het natuurlijk wel technisch onderbouwen. Ik denk 
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wel dat het bij mij hoort. Eerst was het meer echt harde techniek en nu is het meer van dat je 
gevoel begint te krijgen voor de techniek. Je ontwikkelt je daarin. Ik heb ook wel intuïtie voor 
techniek. Die moet zich ook nog steeds ontwikkelen. Je probeert altijd te kijken: goh, wat 
doet die gek of waarom doet die dat en wat kan er dan beter? Je moet het wel leuk blijven 
vinden”.

ontwikkeling

Leerstijl
1. leerstijl.“Van elke leerstijl heb ik enkele kenmerken. Van de leerstijl “denken” het minste”.

2. leerstijl.”Ik heb ze alle vier wel een beetje. Ik probeer de grote lijn vast te houden en 
beslissingen te nemen. Het beste kan ik dat verduidelijken hoe ik dat in projecten doe. Ik 
maak een goed plan van aanpak om de grote lijn aan te houden, om te communiceren met 
de projectleden: denk daaraan en daaraan. En ook beslissingen nemen. De denker heb ik 
veel minder. Ik begin met kijken als ik iets moet ontwerpen. Hoe zou ik dat aanpakken? Ik 
begin met ideeën, niet met theorieën, die volgen later. Ik zou niet meteen beginnen aan een 
project, dat vind ik zonde. Ik moet eerst de grote lijn bepalen, anders kan ik de theorieën, de 
formules niet goed toepassen. Ik denk dat dat wel moet. Ik ben denk ik een dromer en een 
beslisser, want dan ga ik met mijn armen over elkaar. Ik pak een White board en ik ga pijltjes 
trekken. Ik wil graag het overzicht hebben en houden”.

2. last van leerstijl. “Van de dromer niet. Wel dat ik een beslisser ben. Dan zeggen ze: 
is dat nu wel nodig? In het begin vond ik dromer een vaag woord. Maar na de uitleg is het 
duidelijk. Ik ben natuurlijk ook al een denker, ik heb ze alle vier. Het is wel belangrijk dat je 
goed geïnformeerd wordt, anders neem je beslissingen zonder dat je het niet goed weet”.

3. leerstijl.“In het interview had ik gelezen dat ik ze alle 4 een beetje had. Maar of er nou 
iets aan veranderd is… ? De minor was alleen maar denken. Dat is ook niet erg, een half 
jaartje”.

3. last van leerstijl? “Nee, wat dat betreft heb ik ze goed kunnen combineren en eigenlijk 
heb ik daar weinig problemen mee gehad. Ik kon ze alle vier gebruiken. Vooral in de stage”.

Ontwikkeling
3. Belangrijkste aspect stage.”Het menselijke aspect, denk ik. Omgang met de mede-
werkers. Dat was wel leuk. Maar ik denk dat bij de stage het vooral ook om de innovatie is 
gegaan. Dat was eigenlijk ook de opdracht, het ontwikkelen van een systeem. Daar moest je 
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steeds over nadenken van hoe je een aantal problemen op de een of andere manier op moest 
lossen. Dat trok me zeker aan. Ik was wel iets minder creatief, dat viel me wel een beetje 
tegen. Ik had wat meer creatieve oplossingen verwacht eigenlijk. Dat is wat het minst goed 
is gelukt op stage, creativiteit. Ik had het ook niet nodig. Ik had drie concepten die veel op 
elkaar leken. Dan mis je wat creativiteit. Ik had wat meer invalshoeken verwacht van mezelf. 
Ik had misschien nog verder kunnen gaan, van wat is er nog meer mogelijk? Als je eenmaal 
de vorm hebt, dan is de creativiteit een beetje geweest. Daarna is het ontwikkelen. En dan 
komen er ook wel problemen en oplossingen die je moet vinden”.

Toekomst
3. toekomst.“Ik zou niet 40 uur per week op kantoor willen ontwerpen. Dat was leuk voor 
een half jaar, maar niet voor mijn hele leven. Ik zou wel nieuwe producten willen ontwik-
kelen. Alleen dan meer het begeleiden daarvan, er bovenop staan of het managen daarvan. 
Of verschillende projecten doen… Niet echt het ontwerpen in de computer en de hele dag 
met die computer bezig. Voor een half jaar kon ik me goed motiveren om het te doen”.

3. toekomstbeeld.“Mensen een beetje managen. In de techniek blijven”.

7.9 testImonIo caspar

perspectief

Zelfkennis
2. Belang van zelfkennis. “Jawel, dan weet je hoe je in elkaar zit, wat je aan jezelf hebt. 
Bijvoorbeeld dat is niet mijn pakje aan, dat kan beter iemand anders doen. Of dit kan ik niet 
zo goed, dat weet ik, maar ik wil het wel een keer proberen, geef maar op. Dat zeg ik dan 
gewoon. Anders denken ze dat ik een topwerkje aflever terwijl ik er niet zo veel van kan. Ik zeg 
dan gewoon: ”ik kan het niet zo goed, maar geef mij een kans”.

3. Belang van zelfkennis.”Ik vind het wel belangrijk dat je weet wie je zelf bent. Dat je 
weet hoe je in elkaar zit. Dat vind ik wel interessant. Dat je ook van jezelf weet hoe je soms 
reageert en hoe anderen daar naar kijken. Dat je weet wat andere mensen aan jou hebben, 
zeg maar. Als je met iemand samenwerkt en die denkt van: oh, als ik hem dat laat doen, of 
dat kan ik hem beter niet laten doen. En als ik zoiets tegen hem zeg, dan reageert hij goed. 
En dat ik me daar zelf ook bewust van ben”.
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3.zelfkennis en feedback. “Dat is wel iets wat ik belangrijk vind omdat je dan ook weet 
wat iemand van je denkt en hoe je met iemand samen kan werken. Dat is wel prettig. Ook 
vooral als diegene daar bewust over na heeft gedacht. Het is wel confronterend”.

Piramide van Maslow
3.“Vooral bij sociale behoefte/respect. Je kunt uit ieder vlak natuurlijk wel een paar begrip-
pen halen die je zelf bent. Want ik bedoel… Ik heb ook wel persoonlijke groei… Dat heb ik 
nu wel zeker… De drang om mijn capaciteiten volledig te benutten”. “Ik zei ook: “sorry dat ik 
zo reageer, maar we moeten gewoon studeren en het moet nu gewoon”.

Passie en intuitie
3. “Want het is wel leuk dat je slim bent. Maar als jij in je eentje een beetje slim loopt te zijn, in 
je hokje, dan kom je nergens. Dan kan je wel leuk jou dingen ontwikkelen en als je het daarna 
niet door kan geven aan iemand anders. Ja, dan succes. Want dan is het tovertaal”.

ontwikkeling

Leerstijl
1. leerstijl.”Een beetje de dromer. Ik hou wel van brainstormen, creatieve, gewoon wilde 
ideeën oproepen. Ook een stukje denker. Nadenken over hoe we het kunnen onderbouwen 
met een theorie, dat is wel belangrijk. De details, dat laat ik meestal aan een ander over”.

2. leerstijl.”Doener en dromer, daarna beslisser. Denker het minste. Maar ik denk er wel 
graag over na”.

2. last van leerstijl.”Vooral van het denkgedeelte. De theorie van het berekenen schiet 
er wel eens bij in. Ik ga het gewoon doen. Ik heb iets bedacht en dat kan. Ik wil het graag 
onderbouwen, als het moet dan kan ik het, geen probleem”.

2. Beslisser en dromer.”Ik wil wel graag weten wat voor project ik aan het doen ben. Ik 
heb wel mijn werk maar ik wil ook graag weten wat mijn buurman aan het doen is. Vaak is 
het een groot geheel. Ik wil in de gaten houden wat er uiteindelijk allemaal gebeurt. Op zo`n 
manier kan ik veel van het project te weten komen”.

3. leerstijl.”Voor mij, dromer en volgens mij denker. Ik weet het niet meer. Het is heel lang 
geleden”. “Jawel. Ik ben wel iemand die ideeën ontwikkelt en vaak daarmee bezig is en aan 
het brainstormen… Ja”. “Ik ga eerst bekijken van: hoe ga ik dit nu aanpakken voordat ik… “.
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3. Ontwikkeling leerstijl.”Ja, je wordt toch ouder en dan ga je toch wat meer bezig zijn 
met jezelf en kijken naar: wat wil ik nu graag? Ik denk dat dat ook wel veel verschilt. Een 
stukje zelf bewustwording. Dat je dingen op zijn plek wil zetten en er over na gaat denken: 
wat is nu efficiënt om tot een oplossing te komen? En dan is dat wel heel handig, denk ik. Dat 
je eerst kijkt, wat zijn de voordelen? En wat zijn de nadelen ergens van? Voordat je iets gaat 
doen”.

3. last van l eerstijl “dromer “.”Ja, ik kan gewoon mezelf minder kwijt. Dat ik gewoon 
echt in de boeken moest zitten en alleen moest studeren. En dat vond ik wel suf. Dat zeg 
maar het leuke gedeelte, dat dromen en die beslissingen maken, dat was er niet. De denker 
heeft zich ontplooid”.

Ontwikkeling
2. Geboeid door mooi stuk techniek.”Jawel, het boeit me wel, het triggert me wel. Ik 
heb me daar wel in ontwikkeld door de manier van kijken die je hier leert, dat je er meer door 
geboeid raakt. Dat je meer gaat denken: hoe werkt dat nu in plaats van, het werkt”.

3. innovatie en menselijk.”Met mensen samenwerken en samen tot een oplossing ko-
men door… . Het technische is sowieso interessant. Ik denk juist de combinatie van. Doordat 
het al die aspecten hier juist bevat, dat je niet echt met één ding bezig bent maar het kan 
variëren. Dat dat het juist heel interessant maakt hier. Vorig jaar was gewoon oude stof en 
ja, ik werd er niet echt gelukkig van, het vorige halfjaar”.

3. zelfbewustwording. “Ik ben er wel bewuster van dat ik deze opleiding doe en dat ik 
hier dingen geleerd heb. Bijvoorbeeld op mijn werk. Ik kan ook berekenen hoe ver planken 
doorbuigen en waarom dat is. Dat leerde ik op school”.

Toekomst
3. toekomstbeeld management.”Ik ben wel bewuster ervan geworden dat ik minder 
met techniek ga doen later, dan ik eerst zou denken. Meer richting het sociale. Richting het 
managen meer. Richting die functie. Want dat vind ik gewoon interessanter. Ik heb mijn ba-
siskennis van techniek, van Engineering, maar het is zeg maar niet het ding waar ik het beste 
in ben. Je leert steeds meer. Het is niet veranderd, het is zeg maar wel iets breder geworden, 
denk ik echt. Dat je er ook wel veel meer mee kan dan echt alleen het ontwerpen van dat 
soort dingen. Bijvoorbeeld het managen ervan en dat soort gewoon”.

3. toekomstbeeld persoonlijke ontwikkeling.”Ik wil me nog heel erg graag persoon-
lijk ontwikkelen. En ja, het aansturen en het managen vind ik heel interessant. Eerst dacht 
ik vooral aan de in- en de verkoop. Maar dus ook wel het managen erbij. Het teamverband, 
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samenwerken. Tot een stukje productontwikkeling. Dat kan er ook bij komen. En dat is best 
breed vind ik toch. En dat is juist ook heel erg werktuigbouwkundig, maar ook commercieel. 
En dat vind ik leuk”.

3. Bewustzijn. “Gewoon meer er bewust mee bezig met wat ik wil leren en wat niet”.

7.10 testImonIo django

perspectief

Zelfkennis
2. persoon.“Ik maak uiteindelijk wel mijn eigen keuzes. Ik denk dat je het sowieso zelf moet 
doen”.

2. zelfkennis.“Daar ben ik al heel lang mee bezig. Je moet de plus en minpunten van 
jezelf kennen om in een groep te kunnen functioneren, vind ik. Je kunt iemand wel op zijn 
minpunten wijzen, maar als je niet durft te zeggen waar je zelf slecht in bent… Ik kijk wel 
naar verschillen”.

3. Belang zelfkennis.“Ik vind dat heel belangrijk en ik ben ook blij dat ik dat heb. Je weet 
waarom je op bepaalde dingen reageert. Of het aan jezelf ligt of aan de ander”.

3. Weten waar je staat.“Het besef te weten waar ik sta en dat ik dat wel redelijk wist, heeft 
me een goed gevoel gegeven. En ook het ontdekken dat ik sommige dingen wel beter kan 
dan ik dacht”.

Piramide van Maslow
3.“Ik plaats mezelf het minste in de fysieke behoefte. Ik ben met alle vier bezig. Nu ben ik 
vooral bezig met persoonlijke groei, zelfverwerkelijking. Dat andere is meer een gewoonte, 
veiligheid, sociaal en respect. Ik denk dat als je bezig bent met persoonlijke groei, dan ben je 
in principe ook met de rest bezig. Alleen de ene keer wat meer dan de andere. Als je daar niet 
mee bezig bent, dan zal je jezelf uiteindelijk toch tegengekomen. Want in het bedrijfsleven 
verwachten ze tegenwoordig dat je jezelf ontwikkelt”.

Passie en intuitie
3. “Ik vind het wel kloppen. Dat ze niet per se kijken naar theoretische intelligentie, maar ook 
hoe ze eventueel in het bedrijf passen en wat hun streven is. Streven hoeft nog niet eens per 
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se. Ik ben wel iemand met passie voor mijn werk. Ik denk wel dat je passie moet hebben om 
goed te kunnen functioneren. Als je dat niet hebt, ga je je ziek melden of het niet helemaal 
goed uitvoeren. Ze zijn chagrijnig of gaan in discussie om niets. Dat houdt alleen maar 
tegen, denk ik”.

ontwikkeling

Leerstijl
1. leerstijl. “De denker het minste”.

2. leerstijl. “De doener en de beslisser. Bij een project gewoon beginnen en de ervaring 
leert wel hoe het gaat”.

2. last van leerstijl.“De doener en de beslisser. Ik loop er vooral tegenaan als mensen niet 
op tijd dingen af hebben of hun afspraken niet houden. Daar kan ik echt niet tegen. Ik heb 
wel het idee dat ik niet heel sterk over kom en ik ben wel een beslisser. Soms ga ik dan precies 
het tegenovergestelde doen: dan doe ik niets. Dan wacht ik. Dat vind ik ook niet prettig, want 
dan krijg je je opdracht niet af. Je merkt het verschil wel of de afspraken worden gehouden of 
niet. Dat komt in iedere groep wel voor. Zo iemand lift mee. Als niemand er een stokje voor 
steekt, dan halen de meelifters gewoon een voldoende”.

3. leerstijl ontwikkeling.“Die is nu wel anders dan twee jaar geleden. Twee jaar geleden 
was ik vooral bezig met vakken halen. Nu is het bij sommige vakken natuurlijk wel zo dat je 
ze gewoon moet halen, maar ik ben wel meer gaan doen wat ik ook wel leuk vind en meer 
bezig met ontwikkelen en niet meer: ik moet mijn vakken halen”.

3. leerstijl ontwikkeling.“Mijn leerstijl is nog steeds de doener en de beslisser, dat is 
hetzelfde gebleven. Dat springt eruit en die ben ik ook aan het ontwikkelen. Het is meer een 
verdieping dan een verschuiving”.

3. Voordeel of last leerstijl.”Als de groep nogal afwachtend is, dan ga ik de leidingge-
vende taak van iemand anders overnemen om maar iedereen aan de slag te krijgen. Ik heb 
gemerkt dat ik dat doe, ik ben daar achter gekomen. Dat kan wel overkomen als dat jij het 
beter weet en dat kan heel vervelend zijn. Ik ga het pushen en dat is niet altijd goed”.

3. dromer en denker. “De dromer en de denker komen tijdens projecten wel wat meer 
naar voren, maar ik doe het liever gewoon uit mijn gevoel”.
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3. leerstijl doener.“Ik ben nog steeds een doener. Voor mijn stage ben ik gewoon continu 
achteraan gaan bellen. Dat heeft drie maanden geduurd, toen had ik een gesprek en toen 
zat ik er en had ik meteen de opdracht. Ik ga gewoon doen wat ik wil en dat heb ik gekregen. 
Dat is een heel goed gevoel”.

ontwikkeling

2. Verloop afgelopen jaar.“Slecht. Ik heb veel keuzes moeten maken, dat kost veel ener-
gie”.

2. Ontwikkeling.“Ik heb in het tweede jaar een hele andere instelling gekregen als in het 
eerste jaar. Dat was net als op de middelbare school, gewoon cijfers halen en blokken en dat 
lukte ook. Nu denk ik steeds meer: wat wil ik gaan doen, waar heb ik de vakken voor nodig? 
Als ik dat niet kan zien, dan interesseert het me ook niet. Dat komt ook omdat ik zo weinig 
tijd heb. Je kunt overal wel een kwartier insteken, maar daar heb je niets aan. Je kunt beter 
rustig aandoen, zodat je het snapt”.

3. Ontwikkeling structureren.“Hier ontwikkel je wel echt het structureren. Het maakt 
niet uit welk vak. Alles moet in stappen, eerst dit, eerst zus, eerst zo. Daar heb ik wel iets aan 
gehad. Dat heb ik ook al een beetje vanuit mezelf”.

3. Ontwikkeling ervaringsproces.“In het ervaringsproces heb ik me wel ontwikkeld. Met 
coaching ben ik wel bezig geweest, maar daar ben ik vooral mezelf tegengekomen. Daar heb 
ik me niet echt in ontwikkeld denk ik. Ik weet nu wel waar ik sta. En gevoel, ik ben wel een 
doener en beslisser, maar veel doe ik wel op gevoel. Er niet te veel over nadenken, soms wel, 
maar soms ook niet. Reflecteren kan ook tussendoor. Ik maak ook gebruik van de literatuur 
als het moet”.

3. persoonlijke ontwikkeling.“Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen, ik kom veel meer 
voor mezelf op. Het is niet erg om fouten te maken, daar leer je juist van. Het is fijn om te 
horen wat je goed doet en over punten die niet goed gaan, kun je beter met de groep overleg-
gen. Hoe kunnen we het anders aanpakken en niet van: het is jouw schuld, dus zorg maar 
dat het opgelost wordt”.

3. Ontwikkeling.“Ik heb me ontwikkeld in zelfvertrouwen en presenteren”.

Toekomst
1. doel met studie.”Ik wil projectleider worden. Me bezighouden met communicatie bin-
nen techniek”.
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3. Verandering toekomstbeeld.“Mij maakt het niet zoveel uit welk bedrijf, als ik me maar 
lekker op mijn gemak voel. Dan vind ik het prima. Ik wil wel een baan richting de combinatie 
techniek en mensen. En oplossingen zoeken. Of dat nou over een product gaat of over een 
goederenstroom of… Nieuwe mensen of invoer van een systeem, dat is voor mij niet meer 
zo belangrijk. Ik dacht eerst altijd: je moet weten waar je naartoe wilt, welk vak je wil gaan 
doen. Gaan ontwerpen of mogelijk richting stromingsleer of meet en regel. Dat dacht ik 
eerst, maar nee”.

7.11 testImonIo sky

perspectief

Zelfkennis
2. Zelfkennis. “Ik vind het belangrijk om zelfkennis te krijgen, dan weet je wat je kan en wat 
je wilt. Dat is superhandig later, ook als je bij een bedrijf gaat werken. Ik probeer wel situaties 
in te schatten, er bewust over na te denken. Hoe kan ik het anders aanpakken en hoe denken 
andere mensen over mij? Daar ben ik wel mee bezig. Veranderingen vind ik niet zo erg. Dat 
accepteer ik, ik sta er niet zo snel bij stil”.

3. Belang van zelfkennis. “Ik vind het belangrijk om zelfkennis te krijgen, dan kun je 
ook makkelijker keuzes maken voor wat je later gaat doen bijvoorbeeld. Ik denk wel dat ik 
zelfkennis heb”.

3. persoonlijk.“Ik denk toch wel wat meer na over hoe je in het leven staat, hoe je tegen 
jezelf aankijkt. Daar gaat het ook veel over. Dat je er wat meer over nadenkt. Het stukje tekst 
van zonet “passie en intuïtie” dat blijft me wel bij. Dat het voor mezelf, ook in het bedrijfsle-
ven, meer die kant op gaat”.

Piramide van Maslow
3.“Ik denk dat ik tussen respect en zelf verwezenlijking zit. Daar ben ik nu mee bezig, zelf 
verwezenlijking, probeer een beetje uit te zoeken waar ik goed in ben. Dat is wel het streven. 
Al dat andere in de piramide dat heb ik in principe. Ik doe niet gauw iets omdat het zo hoort”.

Passie en intuitie
3.”Daar ben ik het wel mee eens. Een persoon met intuïtie en passie. Ik heb het idee dat als je 
van school afkomt, dat je dan eigenlijk nooit gaat doen waarvoor je bent opgeleid. Je komt 
nog in zeg maar zes verschillende bedrijven en je gaat altijd wat anders doen. Dus ik denk 
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dat die intuitie en passie inderdaad heel belangrijk zijn want dat zijn toch jouw drijfveren. Bij 
het tekenen ligt wel echt mijn passie en ja, mijn intuïtie”.

ontwikkeling

Leerstijl
1. leerstijl.“Ik heb een praktische leerstijl, een doener. Ook wel een nadenkende leerstijl, 
een denker. Als ik begin met een project dan begin ik met nadenken over het prototype en het 
ontwerp. Een beetje fantaseren. Daarna met Inventor uitwerken. Ik denk na over bestaande 
theorieën, maar ik bedenk ook wel nieuwe dingen. Ik leer het beste door te doen. Met de 
practica snap ik opeens heel veel van de theorie”.

1. leerstijl.“CAD tekenen, dat lijkt me wel leuk om te doen. Dat verveelt nooit, daar kan ik 
uren achter zitten. Als je een fout maakt dan druk je op delete en je kunt alles opnieuw doen. 
Net als in mijn fantasiewereld in mijn hoofd, je kunt er alles doen. Onderdelen, pijpleidingen, 
complete fabrieken kun je maken. Je kunt er een werkend geheel van maken. Het is in 3D. 
Het designgedeelte van Werktuigbouwkunde sprak me ook wel aan, het ontwerpgedeelte”.

2. leerstijl.“Ik heb de praktische leerstijl, de doener. Daar herken ik me wel in. Meteen een 
ontwerp gaan maken. Trial en error dat hoort wel bij mij. Van tevoren wel een beetje plannen. 
Daarna de dromer. Ik heb wel vaker dat ik heel enthousiast van iets word, maar niet doe”.

2. leerstijl.“Daar word ik vrolijk van. Als ik denk dat ik morgen met techniek bezig kan zijn, 
met het doe gedeelte dan, dan word ik daar wel vrolijk van als ik dingen mag maken. Aan de 
theorie erachter denk ik dan minder”.

2. last leerstijl.“Soms doe ik iets te snel, zodat het misgaat. Thuis klus ik veel, bijvoorbeeld 
dat ik de verkeerde gaten boor. Ik kom mezelf wel eens tegen. Op school heb ik daar niet zo`n 
last van. Mijn leerstijl is dan meer een voordeel. In een project moet je vooral snel handelen”.

2. last leerstijl. “Ik heb wel last van mensen die niets doen, maar dat is geen leerstijl. Van 
de andere leerstijlen heb ik verder geen last. Dat vult elkaar wel mooi aan, dat vind ik prettig”.

3. leerstijl.“De doener vooral. Ik ben nog steeds een doener”.

3. leerstijl. “Een leerstijl zit nog heel dichtbij de doener. De dromer. Het krijgen van ideeën 
duurt soms even. Dat je even toevallig iemand anders iets hoort zeggen, dat je denkt: hé 
daar kan ik wat mee”.
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3. last van leerstijl en ontwikkeling.“Niet altijd nee. Soms wel, als ik te snel ergens 
inspring. Dat is nog steeds een beetje. Iets te snel doen en niet denken, maar verder eigenlijk 
niet. De beslisser heb ik eigenlijk niet zo, maar dat is wel opgebouwd in de loop van de jaren. 
Dat wel. Ik heb een bijbaantje. Eerst stond ik onderin de hiërarchie, nu moet ik anderen 
aansturen. Op een gegeven moment moet je gewoon beslissen”.

3. de denker.“De denker is weggestopt denk ik. Bij 3D tekeningen moet je wel heel goed 
van tevoren bedenken van: ik ga dit doen en in die stukjes hakken, want anders kom ik straks 
niet uit. Het denkwerk gaat meestal onbewust. Soms mislukt dat dan. Dan denk je: dat had 
ik beter zo kunnen doen. Maar dan is het weer gemakkelijk, dan kun je het deleten. Trial en 
error. De gevolgen zijn niet zo erg”.

Ontwikkeling
3. Werktuigbouwkundige en ontwikkeling.“Iemand die niet per se verstand heeft van 
techniek, maar zich dat wel goed eigen kan maken. Die eigenlijk een beter, dieper begrip 
heeft van hoe techniek in elkaar zit. Vroeger dacht ik bij het repareren van een auto: ik zal er 
maar niet teveel aankomen, want dan gaat hij kapot. En nu is het meer van: ja dat zit heel 
simpel in elkaar. Je maakt het jezelf eigen. Het hoeft niet per se te zijn wat je op school werd 
geleerd, niet per se die techniek, maar een ander soort techniek die je je snel eigen gemaakt. 
Het is een manier van denken. Je bent er een stuk vertrouwder mee”.

3. persoonlijke ontwikkeling.“Ik ben wel assertiever geworden, merk ik. Ik ga makkelij-
ker tegen dingen in. Boos word ik meestal niet. Volhouden dat is ook een stukje assertiviteit 
dat gegroeid is”.

Toekomst
2. Kijk op werk.“Ik wil CAD tekenaar worden. Grotendeels, het liefste in samenwerking met 
energie en auto’s, het eco neutraler maken van machines. Ik heb een vaag idee, ik heb iets om 
naartoe te werken. Ik wil me daar wel in profileren”.

3. Verdieping kennis. “Ik hoef niet per se een projectleider te worden. Voorlopig wil ik 
me richten op verdieping van mijn kennis. Ik wil graag weten waar ik het over heb, dat is 
belangrijk”.





 8

Refl ectie op verdiepende 
interviews





hoofdstuk 8 191

Refl ectie op verdiepende interviews

 8.1 theoretIsch kader

Tijdens het onderzoek in deze tweede fase zijn meerdere individuele interviews gedu-
rende een langere onderwijsperiode afgenomen. “Individuele interviews zijn bij uitstek 
geschikt om inzicht te krijgen in de manier waarop mensen nadenken over bepaalde zaken 
en hoe ze daar betekenis aan geven” (Baarda e. a. p. 234). Deze manier van informatie 
verzamelen is direct en intensief. Individuele gesprekken bieden de mogelijkheid van 
diepgang. Tijdens de interviews is er ruimte en tijd voor de onderzoekstudenten om 
argumenten te vinden en om beslissingen te onderbouwen. Elke onderzoekstudent 
vertelt zijn eigen verhaal op eigen wijze. In de tijd tussen de interviews, ervaren de 
studenten nieuwe situaties. Door het opnieuw bespreken van de kernbegrippen in een 
andere context, is bij sommige onderzoekaspecten een ontwikkeling zichtbaar.
Meerdere diepgaande persoonlijke verhalen in de tijd zijn van belang voor het verkrij-
gen van meer inzicht in de bewuste ontwikkeling van en voor de onderzoekstudenten. 
(Evers& De Boer, 2007). De studenten ontwikkelen een ander beeld van zichzelf in relatie 
met de kernbegrippen. Er heeft internalisering van nieuwe persoonlijke aspecten plaats 
gevonden. Het achterhalen en begrijpen van de context van de persoonlijke ontwikke-
ling is van betekenis. (Evers & De Boer, 2007).
In dit onderzoek heb ik gekozen voor een open aanpak. Het hanteren van de Kern-
waarden, tot uiting komend in de houding en de communicatie van de interviewer-
onderzoeker, draagt zorg voor het vrijelijk uitspreken van de gedachten, gevoelens en 
meningen van de onderzoekstudenten. Zijpaden kunnen worden bewandeld.

houding

In een kwalitatief interview is de houding van de interviewer wezenlijk. Het hanteren van 
de SCV kernwaarden, heeft het spontaan uiten van gedachten, meningen en gevoelens 
van de onderzoekstudenten ondersteund (zie Hoofdstuk 6: “Ontwikkeling tussen begin 
en einde interviews”). Dit uit zich onder meer in de bewuste manier van communiceren 
van de onderzoeker tijdens de interviews en het waarborgen van een veilige omgeving.
Voor het bereiken van diepgang en inzicht is “ruimte” nodig om ” jezelf” te kunnen zijn.
De kernwaarden zijn tijdens de interviews een houvast voor de onderzoeker. Het is 
wezenlijk dat de studenten zich op hun gemak voelen, geaccepteerd en gerespecteerd. 
De sfeer tijdens de interviews geeft richting aan het verloop van de interviews.

communicatie

Tijdens de interviews zijn naast de kenmerken van een dialoog (zie: Deel 1), de kenmer-
ken van de kritische dialoog (Smaling, 2008) toegepast en gestimuleerd bij de studenten.
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Als kenmerken van een kritische dialoog worden genoemd:
– argumentatief karakter,
– wederzijds welwillende interpretatie,
– reflectief karakter,
– evaluatief karakter,
– coöperatief karakter.

onderzoekaanpak

De onderzoekaanpak is aangestuurd vanuit de onderwijsvisie van de onderzoeker: een 
mogelijkheid genereren om openstelling bij studenten te stimuleren en zodoende bij te 
dragen aan de ontwikkeling van hun persoonlijke kwaliteiten.

Kenmerken van de aanpak van interviews zijn: (Boeije 2005)
– Er wordt verwezen naar ervaringen of gevoelens.
– De onderzoeker heeft zich zelf in het veld van onderzoek opgehouden.
– De steekproef is relatief klein, waardoor een kwantitatieve analyse nauwelijks zinvol 

is.
– Deelnemers worden via zelfrapportering aan het woord gelaten in de opgenomen 

citaten.
– Er is gebruik gemaakt van een topiclijst (zie Bijlagen).

Het doel van de topiclijsten is om richting te geven aan de te stellen vragen tijdens de 
interviews. De topiclijst biedt de mogelijkheid om door te vragen en zijpaden te be-
wandelen: wezenlijk voor een open aanpak. De Kernbegrippen zijn steeds terugkerende 
bespreekpunten op de topiclijsten.

analyse verdiepende interviews

Bij het analyseren van de interviews is een inductief-explorerende aanpak gehanteerd. 
Bij de aanvang bestond er wel een globaal idee van de wijze van rubriceren naar be-
paalde thema’s (Kernbegrippen). Verder wilde ik niet gaan. Tijdens de interviews heb ik 
gestimuleerd dat de onderzoekstudenten hun verhaal vanuit hun perspectief vertellen, 
vanuit hun eigen paradigma. De context van het onderwijs, de houding en communi-
catie van de onderzoeker zijn steeds op de achtergrond aanwezig. (Poland geciteerd in 
Basten, 2010 Module 3 p. 63).
Bij het analyseren van de interviews is rekening gehouden met een drie dubbele sub-
jectiviteit.
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1. Het verhaal dat de geïnterviewde onderzoekstudenten vertellen is op zich al subjec-
tief. Het is de werkelijkheid zoals deze door de onderzoekstudent wordt ervaren en 
verteld. Zelfrapportering is een uitgangspunt in dit onderzoek.

2. Ondanks de open aanpak van de interviews komen de uitkomsten van de interviews 
toch in zekere mate in coproductie tussen de onderzoekstudenten en de interviewer 
tot stand. De geïnterviewde zal zich altijd wel een voorstelling maken van het doel 
van het onderzoek en daar zijn verhaal op aanpassen.

3. De wijze waarop de lezer de teksten leest is ook gerelateerd aan zijn of haar persoon-
lijke situatie en beleving.

Kortom, onbevangen waarnemen van de werkelijkheid is niet mogelijk (Glaser & Strauss 
geciteerd in Cooney; Dunne; Walls). Daarmee is ieder onderzoek gekleurd en zijn de uit-
komsten bepaald door de onderzoeker (Strauss & Corbin geciteerd in Cooney; Dunne; 
Walls.) Op zich hoeft dit geen probleem te zijn als men dit maar weet en beseft welke bril 
je als onderzoeker op hebt en maatregelen neemt om deze beperking zo veel mogelijk 
te verkleinen. Triangulatie is hierbij essentieel (Baarda, De Goede, & Teunissen, 2005 
p.187).

Studenten krijgen de ruimte en de tijd om zich te presenteren vanuit hun eigen waarden, 
hun eigen narratief, vanuit zichzelf. Een narratief is de representatie van gebeurtenissen 
in de tijd. Narratieve tijd is gerelateerd aan gebeurtenissen, aan acties en incidenten 
en niet noodzakelijkerwijs aan de seconden die daarmee gepaard gaan. (Basten, 2010 
Module 3 p. 4).

Een narratieve waarheid is gebaseerd op narratieve verklaringen van betrokkenen en 
zegt niet zozeer iets over hun waarnemingen, maar des te meer over hun motieven voor 
gedrag gegeven de interpretaties van hen zelf en hun omstandigheden. (Basten, 2010 
Module 2 pp. 8 en 23). In dit onderzoek gaat het niet om een historische maar om een 
narratieve waarheid.
Ante narratiefs zijn de uitspraken die de gebeurtenissen met elkaar in verband brengen, 
door hun toevoegingen over gedachten en meningen (Basten, 2010 Module 3 p. 6). (Zie 
pagina 70: Paradigma). Tijdens de interviews is steeds gezocht naar onderbouwing van 
de uitspraken van de onderzoekstudenten.
Non-response in narratief onderzoek wordt genoemd als weigering of onvermogen van 
een respondent om een bepaalde vraag te beantwoorden (Basten, Module 2 pp. 14-15). 
Door als interviewer-onderzoeker voorafgaand aan de interviews goed over de vragen 
op de topiclijsten (Evers, p.186) na te denken, zijn de onderzoekstudenten steeds op 
positieve wijze met de vragen omgegaan en hebben zij tijdens de interviews de tijd en 
ruimte genomen om hun gedachten te formuleren en de antwoorden te onderbouwen. 
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Zij vertellen hun verhaal. Zij vormen, construeren en exposeren hun zelf, beleving en 
werkelijkheid. Hiermee staat hun constructie centraal.
Uiteraard moet dit constructivistisch uitgangspunt worden aangevuld met een natu-
ralistisch perspectief bij de analyse van narratieve onderzoekgegevens. De kracht van 
een narratieve analyse hangt volgens Culler precies af van het afwisselen van beide, 
elkaar uitsluitende perspectieven. (Culler, geciteerd in Basten, 2010 Module 2 p. 25). 
Beide perspectieven tegelijkertijd hanteren is niet mogelijk. Het ene gaat vooraf aan het 
narratief en het andere volgt uit het narratief. Eerst was er de gebeurtenis (kern van de 
‘objectieve’ externe optiek), daarna de vertelling oftewel: de constructie, het narratief. 
Metaforen die worden gehanteerd om deze verschillen te typeren, zijn respectievelijk 
de Olympuskenner en de Mineraal onderzoeker versus de Branding en de Rots (Basten, 
2010 Module 2 pp. 20-22). Het moge duidelijk zijn dat gegeven mijn probleem- en doel-
stelling ik uit de verschillende perspectieven die bij een narratief gehanteerd kunnen 
worden vooral gekapitaliseerd heb op de Branding en de Rots. In het kwadrant van De 
Branding (individu en sociaal) staat de narratieve waarheid centraal. Voor deze beide 
geldt dat de belangrijkste strategie het veldonderzoek (Elliott geciteerd in Basten, 2010 
Module 2 p.21) is: de onderzoekers stappen de omgeving in die ze willen onderzoeken 
en gaan er onderdeel van uitmaken (Branding) of niet (Rots). In beide kwadranten gaat 
het om de stem (voice) van de verteller; in dit onderzoek laten de studenten hun stem 
horen. Maar wel uiteraard in directe wisselwerking met de onderzoeker.
“Narratieve interviews zijn open gesprekken met als doel respondenten zoveel mogelijk in 
hun eigen woorden en zo concreet, gedetailleerd en specifiek mogelijk verslag te laten doen 
van een of meer gebeurtenissen die ze hebben meegemaakt en van de observaties, ervarin-
gen, gedachten en gevoelens die ze daar destijds bij hadden”. (Weiss, in Van der Arend in 
Basten, 2010 Module 3 p. 21). Een narratief gaat dus niet over abstracte en algemene 
verschijnselen, maar over concrete personen, gebeurtenissen en acties. (Zie bijlagen: 
Narratieven).

Door het uitspreken van het eigen verhaal gerelateerd aan de kernbegrippen, kan de 
onderzoekstudent zijn persoonlijke werkelijkheid beter leren kennen. Herhaling zorgt 
voor internalisering van het zelfbeeld. De verschillende onderzoekstudenten laten in 
de interviews elk een ander paradigma zien. Zij verwoorden hun eigen ervaring en 
beleving. (Basten, 2010).

Ik heb de vorm van testimonio`s toegepast (Basten 2010, Module 2. p. 26). De testimonio`s 
bestaan uit citaten uit de onderzoekinterviews gericht op zelfkennis en persoonlijke ont-
wikkeling. Citaten over dezelfde onderwerpen, bijvoorbeeld citaten over de “Leerstijl” 
van de onderzoekstudenten zijn onder elkaar in de testimonio`s opgenomen. Op deze 
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wijze worden veranderingen en ontwikkelingen bij de onderzoekstudenten zichtbaar 
tijdens de interviewperiode.
Drie elkaar opvolgende interviews in de loop van ruim twee jaar geven de ruimte om 
meerdere malen het eigen verhaal uit te spreken, op het eigen verhaal te reflecteren en 
het eigen verhaal aan te passen, indien er mogelijk wijzigingen zijn opgetreden. Zowel 
het uitspreken van het eigen verhaal in het kader van het onderzoek, als het steeds 
beter onderkennen van het persoonlijke paradigma zijn nagestreefde doelen in dit 
onderzoek.

“Uiteindelijk moeten studenten leren dat de manier waarop ze kijken en de wereld begrijpen, 
in grote mate afhankelijk is van de lens (paradigma) waardoor men kijkt naar de wereld”. 
(Anderson, 2001 in Anderson 2012).

analyse in narratief onderzoek

Validiteit is in narratief onderzoek een problematische kwestie op twee niveaus: dat van 
het verhaal zoals verteld door de respondent en dat van de analyse of het verhaal van de 
onderzoeker. (Kohler Riessman geciteerd in Basten 2010 Module 2 p. 29).
De kwaliteit van de analyse ligt (Mishler geciteerd in Basten 2010 Module 2 p. 30) in het 
proces en dat betekent dat de rapportage transparant moet zijn over dat proces. De 
‘waarheid’ van de narratiefs staat niet ter discussie.
In dit onderzoek wordt de waarheid van de narratieven van de onderzoekstudenten 
gerespecteerd en in zijn waarde gelaten. Zelfrapportering vormt in dit onderzoek een 
wezenlijk uitgangspunt; een individu bezit als enige directe kennis over de eigen interne 
wereld.
Gedurende het gehele onderzoek heeft de onderzoeker voortdurend gereflecteerd op 
de methode, de inhoud en de uitwerking van de onderzoekaanpak en aanpassingen 
gedaan indien dat nodig was. Reflectie van de onderzoeker en het onderzoekproces zijn 
dan ook verweven.

8.2 aanpak verdIepende IntervIews

voorbereiding verdiepende interviews

Voorafgaand aan de interviews is bewust gereflecteerd over de manier waarop de kern-
waarden, die tot uiting komen in de houding en de wijze van communiceren, een plaats 
krijgen tijdens de interviews. Over vragen zoals: “welke taken heb ik als interviewer, hoe 
geef ik daar vorm aan, hoe is mijn houding en hoe stel ik me op?”, is bewust nagedacht. 
(Zie Deel 1).
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De gezamenlijke leservaring van de onderzoeker en studenten Werktuigbouwkunde aan 
het einde van het eerste semester Communicatie in het studiejaar 2008-2009 motiveert 
veertien studenten Werktuigbouwkunde om aan het onderzoek deel te nemen. Vier van 
de studenten trekken zich na korte tijd terug om persoonlijke redenen.
Tien studenten nemen geheel op vrijwillige basis deel aan de interviews buiten de 
schooluren. Zij zijn intrinsiek gemotiveerd om aan het onderzoek mee te doen, waarbij 
ik als onderzoeker tijdelijk mag meelopen met de studenten.

Topiclijsten.
Deel 2 is een kleinschalig, verdiepend onderzoek, gericht op de Kernbegrippen van dit 
onderzoek in hun onderwijscontext. Allereerst zijn topiclijsten opgesteld voor de drie 
interviews (Evers p.186). De topiclijsten voor de drie interviews dienen als richtlijn om 
de studenten zoveel mogelijk ruimte te geven voor hun eigen verhaal. Aanpassingen en 
aanvullingen op de topiclijsten bij de opeen volgende interviews zijn steeds mogelijk.
Naast het bespreekbaar maken van de Kernbegrippen in hun context, is bij elk interview 
gezocht naar onderwerpen die indirect een connectie hebben met de Kernbegrippen: 
de “andere” onderwerpen. De bedoeling daarvan is om een verrassingselement in te 
bouwen zodat het speelse karakter tijdens de interviews bevorderd wordt en om open-
heid en spontane reacties bij de studenten te stimuleren (Relatie Kernwaarden).
De “andere” onderwerpen zijn gekozen vanuit het idee dat ze motiverend werken op 
studenten Werktuigbouwkunde. De onderzoekstudenten hebben ervaring met deze 
SCV aanpak en accepteren de “andere” ervaring tijdens de interviews als vanzelfspre-
kend.
Het gaat om de volgende “andere” onderwerpen:
In de drie interviews is steeds de vragenlijst “ Objectief en bejegenend” (Zie Bijlage 
“Objectief en bejegenend”) opgenomen. Op de vragenlijst staan 20 dezelfde begrippen. 
10 begrippen staan voor een objectieve beleving van de werkelijkheid en 10 begrippen 
staan voor een bejegenende beleving van de werkelijkheid. Het is de bedoeling dat de 
studenten tijdens Interview 1 tien begrippen uitkiezen en hun keuze onderbouwen.
Tijdens interview 2 en 3 denken de studenten na over mogelijke wijzigingen in hun 
keuze en waarom dat zo zou zijn. (Simons, “Objectief en bejegenend”).

Bij interview 2 zijn als kader gebruikt:
– fragmenten uit artikelen over Werktuigbouwkunde en Techniek.
– een 3 D boek over de technische uitvindingen van Leonardo da Vinci. (Journal des 

inventions de Leonardo da Vinci, 2008).
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Leonardo da Vinci is een van de grondleggers van Werktuigbouwkunde. Construeren 
en Mechanica, voor de meeste onderzoekstudenten een favoriet vak, spelen in zijn 
ontwerpen een grote rol. In het boek is een aantal van de ontwerpen van Leonardo 
da Vinci opgenomen: veel van de ontwerpen bevatten beweegbare onderdelen. De 
beweegbare delen van het boek zijn door de onderzoekstudenten tijdens het interview 
uitgeprobeerd en onderzocht.

In interview 3 zijn opgenomen:
– een afbeelding van “De piramide van Maslow” met een korte toelichting,
– het tekstgedeelte “Intuïtie en passie” uit het boek “Emotionele Intelligentie” van Daniel 

Goleman (1998),
– foto`s van industriële gebouwen in een cultuurpark (Le Gros, 2011).

Bovenstaande “andere” onderwerpen bieden de onderzoekstudenten de gelegenheid 
om ideeën, gedachten en meningen van en over zichzelf te bespreken. Op deze wijze 
wordt het kader van de kernbegrippen verbreed. Alle onderwerpen zijn gerelateerd aan 
techniek en/of zelfkennis.
Door het opnemen van de “andere“ onderwerpen wordt openheid gecreëerd en even 
een zijweg bewandeld tijdens de interviews.
Vooraf aan de interviews is er niet te veel informatie over het onderzoek prijsgegeven 
aan de studenten, maar wel voldoende voor de studenten om te weten waar ze aan toe 
zijn.

aanpak tijdens interview periode

Individuele interviews zijn zoals reeds opgemerkt gericht op persoonlijke verhalen. Om 
de privacy van de onderzoekstudenten zoveel mogelijk te garanderen en de vertrou-
welijkheid te waarborgen, hebben de onderzoekstudenten een andere naam voor hun 
deelname aan het onderzoek gekozen. De anonimiteit van de onderzoekstudenten is 
zo versterkt.
Vanaf interview 1 reageren de onderzoekstudenten heel serieus en met openheid op 
de interviewvragen. Zij nemen de tijd om inhoud te geven aan de interviewvragen. De 
intrinsieke motivatie voor het onderzoek blijkt uit hun vrijwillige deelname.
Tijdens de interviews ligt de focus bij de student, op zijn beleving en perspectief. Het is 
het verhaal van de onderzoekstudent: er vindt geen oordeel plaats over de juistheid van 
de bevindingen. Een flexibele houding en studentgerichtheid zijn richtinggevend voor 
de onderzoeker.
Alle onderwerpen op de topiclijsten komen tijdens de interviews steeds aan de orde. 
Tot diepgang komen, is wezenlijk. Het is echter niet de bedoeling om “te“ lang door te 



198

Praktijkonderzoek

Sectie 2

vragen, de onderzoekstudenten voelen zich dan mogelijk onder druk staan. Het is van 
belang dat de onderzoekstudenten zoveel mogelijk zelf aan het woord zijn.

Planning
De drie interviews zijn verspreid over ruim twee jaar afgenomen. Deze keuze is mede 
aangegeven door de praktijk. De onderzoekstudenten zijn tijdens het eerste en tweede 
interview (najaar 2009, einde schooljaar/ juli 2010) vaak op school aanwezig. Door per-
soonlijke omstandigheden en vanwege het gegeven dat de meeste onderzoekstuden-
ten op stage of minor zijn, is het laatste interview afgenomen rond de zomervakantie 
van 2011.
Een onderzoekstudent is na interview 2 tijdelijk met de opleiding gestopt. Het derde 
interview is op een later tijdstip afgenomen.
De interviews vinden steeds plaats in een ruimte bij de studierichting Werktuigbouw-
kunde. Via de e-mail bepalen de individuele onderzoekstudenten gezamenlijk met de 
onderzoeker de dag en het tijdsstip voor het interview. De lengte van de interviews 
loopt synchroon met het verloop van ieder interview. Tijdens de interviews zijn steeds 
een van de onderzoekstudenten en de onderzoeker aanwezig.
Alle interviews zijn opgenomen en getranscribeerd. De eerste twee interviews zijn 
tijdens de interviewperiode uitgewerkt door de onderzoeker-interviewer. Het laatste en 
derde interview is uitgewerkt door een bureau vanwege de persoonlijke omstandighe-
den van de onderzoeker. Het derde interview is na de uitwerking gecorrigeerd door de 
onderzoeker.
Na elk interview zijn de interviews uitgewerkt en ter correctie aangeboden aan de stu-
denten. Vanwege de omvang van het data materiaal is het niet mogelijk om het materi-
aal volledig op te nemen in de narratieven. Daarnaast verzet zich de vertrouwelijkheid 
van het materiaal tegen het opnemen van alle data.

Na bij aanvang van Interview 1 kort de aanpak van het onderzoek en het kader van het 
onderzoek geschetst te hebben, komen de uitgangspunten van het onderzoek aan de 
orde:
– Uitgangspunt is student.
– Tijdens de interviews wordt gebruik gemaakt van topiclijsten.
– Student kan/mag ook richting geven aan interview, zijwegen zijn mogelijk.
– Doorvragen is een kenmerk van het interview.
– Indien de student een vraag niet wil beantwoorden, kan hij dat gewoon aangeven. 

(Non-response in narratief onderzoek).
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Om de sfeer en de betrokkenheid bij het onderzoek tussen de interviews te continueren, 
zijn twee lunches georganiseerd om de gang van zaken van het onderzoek te bespre-
ken. De onderzoekstudenten maken tijdens de lunch tevens kennis met de andere 
onderzoekstudenten.
Naast de interviews zijn weekbriefjes over persoonlijke motivatie gepland ter onder-
steuning van het onderzoek. De briefjes zijn bedoeld om het onderzoek te voorzien 
van korte termijn informatie over het ervaren van motivatie tijdens de schoolweek (zie 
Hoofdstuk 6).
Bij de aanvang van interview 2 en 3 is steeds de vraag gesteld of de uitwerking van het 
vorige interview correct was. Wanneer de student het vorige interview niet meer heeft 
herlezen, dan bestaat de gelegenheid om dat aan het begin van het interview alsnog te 
doen. Een gering aantal malen komt het voor dat een onderzoekstudent verzoekt om 
een tekstgedeelte weg te laten of te wijzigen.
In de testimonio`s (zie Hoofdstuk 7) zijn van elke onderzoekstudent een selectie van 
citaten opgenomen uit de interviews over de Kernbegrippen: “Zelfkennis” en “Persoon-
lijke ontwikkeling”. In de citaten ontstaat een beeld van het perspectief van de onder-
zoekstudenten op deze Kernbegrippen.
Er zijn geen conclusies getrokken over de mate van ontwikkeling van iedere onderzoek-
student. In de context van dit onderzoek is dat ook niet van belang. Het gaat om het 
gegeven dat de onderzoekstudenten zich ontwikkelen, dat bespreekbaar willen maken 
tijdens de interviews en dat de interviews bijgedragen hebben aan de bewuste reflectie 
op hun persoonlijke ontwikkeling.
De methode van aanpak van de interviews biedt zicht op een mogelijkheid om studen-
ten Werktuigbouwkunde te stimuleren in het leerproces van persoonlijke ontwikkeling.
Iedere student vertelt zijn eigen verhaal; de persoonlijke ontwikkeling van elke onder-
zoekstudent wordt daardoor zichtbaar.

8.3 reflectIe op thema`s verdIepende IntervIews

zelfkennis

Alle onderzoekstudenten staan open voor zelfkennis en hechten er belang aan om zelf-
kennis te bezitten en te ontwikkelen. Ze staan open voor het leerproces van de ontwik-
keling van hun persoonlijke kwaliteiten, voor de sterke en de zwakke kanten daarvan.
De visie van de onderzoekstudenten op het bezitten en ontwikkelen van zelfkennis 
verandert niet tijdens de interviewperiode. De redenen waarom ze belang hechten aan 
zelfkennis zijn divers (zie Testimonio`s, Hoofdstuk 7).
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openstelling

Openstelling vraagt om een flexibele houding.
Deelnemen aan het onderzoek vraagt om een flexibele houding en om openstelling 
voor het onzekere. De studenten zijn voordat ze instemmen om deel te nemen aan het 
onderzoek, niet op de hoogte van het specifieke doel en het verloop van het onderzoek.
De denkprocessen, veranderingen en aanpassingen bij de onderzoekstudenten gedu-
rende de onderzoekperiode laten hun flexibiliteit zien. Zij zijn in beweging en zoekende 
naar een weg die bij hen past.

leerstijl

In de testimonio`s wordt het zoeken naar een ontwikkelingsweg zichtbaar in het onder-
deel “Leerstijl”. De persoonlijke leerstijl heeft grote invloed op de keuzes die studenten 
maken, wat zichtbaar wordt in het onderdeel “Leerstijl” van elke onderzoekstudent. 
Wanneer studenten zich bewust zijn van hun leerstijl, kunnen zij indien gewenst bewust 
aanpassingen doen: een bewuste persoonlijke ontwikkeling.
Bewustwording van de eigen leerstijl biedt bewuste leermomenten in nieuwe situaties. 
De mogelijkheden en onmogelijkheden van de eigen leerstijl kunnen bewust worden 
ervaren.
Gaandeweg het leerproces tijdens de onderzoekperiode passen de onderzoekstudenten 
hun leerstijl aan. Een nieuwe benadering van de eigen leerstijl ontstaat door bewust na 
te denken over een andere aanpak: “Op welke wijze kan ik het probleem waar ik steeds 
tegen aan loop, anders aanpakken?”
Inzicht in de mogelijkheden van alle vier de leerstijlen van Kolb is van belang. Zo ont-
staat ruimte om een of meerdere aspecten van de andere leerstijlen te ontwikkelen en 
zodoende de eigen leerstijl uit te breiden.
Het onderkennen van de persoonlijke leerstijl biedt houvast bij het reflecteren op de 
persoonlijke kwaliteiten. Een aantal van de onderzoekstudenten kan moeilijk beslis-
singen nemen, anderen zijn doeners en denken niet na alvorens aan een opdracht te 
beginnen. Door bewustwording van de zwakke en sterke kanten van de eigen leerstijl in 
verschillende situaties, ontstaat ruimte om aanpassingen te doen.
De studenten zijn tijdens de interviewperiode bewust na gaan denken over hun leerstijl 
en onderkennen de sterke en zwakke eigenschappen daarvan. Wanneer de studenten in 
een andere situatie terecht komen, bijvoorbeeld tijdens de stage en de minor, loopt een 
aantal van de onderzoekstudenten tegen andere aspecten van hun leerstijl aan.
De vier leerstijlen komen afwisselend naar voren bij de verschillende onderzoekstuden-
ten.
De leerstijlen tonen zich bij elke onderzoekstudent steeds op een andere wijze.
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Een kenmerk van “doeners” is onder andere dat ze “gewoon beginnen” aan een opdracht 
zonder na te denken. En dan gaat het wel eens verkeerd. Een van de onderzoekstuden-
ten is een echte “doener”; hij wordt vrolijk als hij weet dat hij de volgende dag met het 
doe-gedeelte van techniek bezig kan zijn.
Sommige onderzoekstudenten herkennen zich in de “denker”. Zij nemen de tijd en erva-
ren het als prettig om op de eerste plaats goed na te denken en in de theorie te duiken.
Een aantal studenten houdt zich graag bezig met organiseren, zodat anderen hun werk-
zaamheden beter uit kunnen voeren. Zij verdiepen zich in een situatie om vervolgens 
beslissingen te nemen: “de beslisser”.
“De dromer” komt naar voren als de onderzoekstudent die ervan houdt om ideeën te 
genereren en te brainstormen; hij kan nog alle kanten op.
Veelal herkennen de onderzoekstudenten meerdere kenmerken van verschillende 
leerstijlen bij zichzelf.
De onderzoekstudenten werken eenmaal de leerstijlentest uit in de propedeuse. Gedu-
rende het eerste interview en ook gedurende het tweede interview, weten de onder-
zoekstudenten niet meer welke leerstijl bij hen hoort. Er heeft geen internalisering van 
de leerstijl plaats gevonden.
De leerstijl wordt dan nogmaals besproken tijdens het interview; de studenten maken 
zich hun leerstijl weer eigen. Dit biedt de mogelijkheid om bewust op ervaringen en 
gevoelens van de afgelopen periode te reflecteren. Zonder zich bewust te zijn van de 
eigen leerstijl, kan er geen bewuste reflectie op aanpassingen van de leerstijl plaats 
vinden.

paradigma

Iedere onderzoekstudent heeft zijn eigen paradigma, zijn eigen subjectieve perspectief. 
Sommige studenten zijn vooral gericht op techniek, anderen op techniek en managen 
of samenwerken. Het perspectief van een aantal studenten verandert tijdens de studie 
van pure interesse voor techniek naar belangstelling voor het managen van processen 
binnen techniek of projectleiderschap in een technische omgeving. Een aantal studen-
ten geeft aan zich steeds meer te willen verdiepen in techniek.

Intuïtie en passie

De studenten zijn allen op eigen wijze betrokken bij techniek, passie voor techniek is 
een herkenbaar gevoel. Het begrip “intuïtie” roept vragen op en is voor de meeste on-
derzoekstudenten nog impliciet en niet helder te duiden, het is echter wel herkenbaar. 
De onderzoekstudenten hechten waarde aan hun intuitie en gevoel voor techniek. 
Intuitie komt naar voren in “andere” onderdelen van de interviews. Een aantal onder-
zoekstudenten geeft aan dat ze gebruik maken of willen maken van hun intuitie.
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reflecteren

In de Testimonio`s komt naar voren dat de onderzoekstudenten bewust over zichzelf 
nadenken en die gedachten onder woorden kunnen brengen.
Door de interviews zijn de onderzoekstudenten gemotiveerd en gestimuleerd om over 
zichzelf te reflecteren. De onderzoekstudenten bevinden zich in het leerproces van het 
leren reflecteren: het proces van bewust na gaan denken over allerlei aspecten van de 
eigen persoonlijkheid en daar verbindingen tussen ervaren. Reflecteren in de zin van: 
terugblikken op situaties en uitspreken van gedachten en gevoelens, biedt de mogelijk-
heid van het verkrijgen van zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling.
De onderzoekstudenten reflecteren onder andere bewust over hun leerstijl. Waar lopen 
ze in allerlei nieuwe situaties tegenaan? Welke aanpassingen kunnen zij doen om een 
nieuwe situatie nog beter te laten verlopen? Een van de mogelijkheden is het ontwik-
kelen van een van de andere leerstijlen.

Internaliseren

Het telkens opnieuw bespreken van de leerstijl heeft duidelijk het belang van herha-
ling aangegeven. In de propedeuse werken de studenten eenmaal de “Leerstijlentest 
van Kolb” uit. Na enige tijd zijn de onderzoekstudenten hun leerstijl “vergeten”. Herha-
ling, herlezen van het vorige interview en nogmaals de leerstijl bespreken tijdens de 
interviews, draagt bij aan internaliseren van de eigen leerstijl. Bewust de persoonlijke 
betekenis van de eigen leerstijl ervaren.

ontwikkeling

De onderzoekstudenten denken na over hun ontwikkeling en ervaren een bewuste 
ontwikkeling bij zichzelf gedurende de interviewperiode (zie “Ontwikkeling tussen 
begin en einde onderzoek”, Deel 2, Hoofdstuk 6). De onderzoekstudenten zijn intrinsiek 
gemotiveerd om zich te ontwikkelen; ze kiezen bewust om aan het onderzoek deel te 
nemen en hun persoonlijke ontwikkeling bespreekbaar te maken. Impliciete gedachten 
en gevoelens worden door het uitspreken expliciet.
Het proces van persoonlijke ontwikkeling vraagt om het zoeken van een weg naar bin-
nen en om acceptatie van veranderingen. Openstelling voor het nieuwe en een flexibele 
houding zijn wezenlijk. Verbaasd zijn over nieuwe ervaringen: persoonlijke kwaliteiten 
kunnen anders aanvoelen in nieuwe omstandigheden.
Nadat de onderzoekstudenten nogmaals de vorige interviews hebben doorgenomen, 
ervaren zij tijdens deze terugblik een ontwikkeling bij zichzelf. Impliciete gevoelens zijn 
veranderd in expliciete persoonlijke verhalen.
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Persoonlijke ontwikkeling is gerelateerd aan het zoeken van een weg naar binnen. 
Ergens in je-zelf, na een zoektocht op bochtige wegen, een rustpunt en veilige haven 
vinden.
Een thuishaven van waaruit onzekerheid gehanteerd kan worden.





 9

Slotbeschouwing en 
aanbevelingen





hoofdstuk 9 207

Slotbeschouwing en aanbevelingen

 9.1 slotBeschouwIng

In dit hoofdstuk wil ik terugkijken op het onderzoek en aanbevelingen doen voor 
de mogelijkheid om studenten Techniek te stimuleren en motiveren tot het bewust 
aandacht schenken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Het praktijkonderzoek heeft 
geresulteerd in het formuleren van het B.O.S. (Bewust Ontwikkelen Stimuleren) model. 
De gehanteerde methode in het BOS model leidt niet direct tot conclusies, maar biedt 
binnen een onderwijskader richtlijnen voor een mogelijke aanpak. Het hanteren van 
de methode van aanpak in het BOS model, in toekomstige situaties met steeds andere 
onderwijsgevenden, vraagt om verder onderzoek. Zeker gezien de gevoeligheid van het 
onderwerp: persoonlijke ontwikkeling bij studenten Techniek.

Het B. O. S. model bestaat uit twee delen:
1. In Deel 1 is het onderwijsmoduul gericht op openstelling en in beweging brengen 

van de ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten van studenten Werktuigbouw-
kunde. Het hanteren van de Onderzoekbegrippen (zie hoofdstuk 5) is daarbij van 
fundamenteel belang.

2. Deel 2 omvat een drietal gesprekken, verspreid over een langere onderwijsperi-
ode. Inhoudelijk zijn de gesprekken steeds gerelateerd aan de Kernbegrippen. De 
gesprekken zijn gericht op de individuele, persoonlijke ontwikkeling van studenten 
tijdens de voorgaande periode. De Kernwaarden worden door de betrokken onder-
wijsgevende gehanteerd om een gevoel van veiligheid en vertrouwen te waarbor-
gen.

refl ectie op onderzoek

Allereerst een korte terugblik. In de jaren `90 komt er vanuit het bedrijfsleven een 
dringende oproep om meer aandacht te besteden gedurende Techniek opleidingen 
aan sociale en communicatieve vaardigheden, alsmede aan persoonlijke ontwikkeling, 
om projectmatig en interdisciplinair werken in het bedrijfsleven beter te laten verlopen. 
Competenties die tot dan geen plaats hadden in het Hoger Techniek Onderwijs. Onder-
wijscompetenties zijn in de jaren `90 vooral gericht op informatieoverdracht.
In vernieuwde competentiesets voor het Hoger Technisch Onderwijs krijgen de 
competenties “Samenwerken” en “Professionaliseren” een plaats. (Competentiemodel 
Engineering, 2006. ”Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profi elbeschrijving”. 
2012). Momenteel is een set van competenties in ontwikkeling die meer gericht is op 
persoonlijke kwaliteiten, “de 21e eeuwse Skills voor het onderwijs”. Niemand kan echter 
voorspellen op welke wijze de toekomst zich zal ontwikkelen. (Zie debat: Welke vaardig-
heden hebben jonge mensen nodig in 2032?).
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Er is sprake van een scheiding tussen de behaalde opleidingscompetenties en de hou-
ding van studenten wanneer ze de maatschappij betreden na hun afstuderen. Studenten 
Werktuigbouwkunde worden geacht HBO Techniek competenties te bezitten wanneer 
ze hun opleiding hebben afgerond. HBO Techniek competenties zijn vastgesteld door 
het onderwijs en maken deel uit van het curriculum.
Voldoen aan onderwijscompetenties, betekent niet vanzelfsprekend dat er een bewuste 
connectie tot stand is gekomen met eigen waarden en doelen. Een houding ontstaat bij 
een persoon van binnen uit en komt tot uiting in zijn gedrag. Een houding kan niet door 
de ene persoon worden opgelegd aan een andere persoon (zie onder andere: Hoofdstuk 
1, onderdeel “Competence” en “Visie op onderwijs”).

Figuur 7 Competentie

Mensen willen niet veranderd worden en persoonlijke ontwikkeling kan niet worden 
opgelegd. Mensen willen zich geen object voelen (Weick, 1979). Wanneer het wense-
lijk is dat mensen veranderen, om bijvoorbeeld nieuwe competenties te ontwikkelen 
(Korthagen, 2002), dan is er ruimte nodig om het veranderproces te stimuleren en te 
motiveren. Voor dit veranderproces is facilitering noodzakelijk.
Om deze reden is het van belang om studenten Techniek te stimuleren tot bewuste 
persoonlijke ontwikkeling: weten wie je bent, eigen keuzes maken en de consequenties 
daarvan accepteren (zie Hoofdstuk 1, “Visie op onderwijs”). In relatie met het levens-
lang leren zijn dit essentiële vaardigheden. Vanuit inzicht in persoonlijke ontwikkeling 
ontstaat de mogelijkheid om opleidingscompetenties op eigen wijze bewust te ontwik-
kelen (zie Hoofdstuk 1, “Visie op onderwijs”).
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Figuur 8 Competent

Binnen het Hoger Technisch onderwijs is een nieuwe en diepere sociale aandachtstruc-
tuur nodig (De Ruijter, 2011, pp.25 en 26), met als doelstelling te komen tot een cur-
riculumontwikkeling vanuit een holistische benadering: het aanspreken van de gehele 
mens. Ruimte bieden om zowel cognitieve alsmede affectieve aspecten (zie Hoofdstuk 
1) van de persoonlijkheid te ontwikkelen, wat kan leiden tot een andere houding en 
gedrag.
Allereerst moet in het onderwijs worden gezocht naar de innerlijke stem van de student 
Techniek. Waar staat de student in het leven, waaraan hecht hij waarde? Om ontwik-
keling van persoonlijke kwaliteiten in beweging te brengen, om op zoek te gaan naar 
zichzelf, is openstelling van studenten voor zichzelf en zijn omgeving een beginpunt.
Studenten zouden actief bij het onderwijs betrokken moeten worden, in hun gedrag 
tonen studenten de mate van hun motivatie. Voor de docent is dit gedrag een indicatie 
om op zoek te gaan naar stimuli om openstelling van studenten te stimuleren. Om 
studenten te motiveren, is het voor het onderwijs van belang om naar mogelijkheden 
te zoeken om studenten uit zichzelf in beweging te laten komen. (Leary geciteerd in 
Lectoraat Pedagogiek van de Beroepsvorming van de Haagse Hogeschool/TH Rijswijk 
(2006). Hoofdstuk 3 pp.71- 72). Het gevoel van openstelling en ergens met plezier aan 
deel nemen, komt voort uit intrinsieke motivatie: motivatie van binnenuit: de meest 
wenselijke vorm van motivatie (Deci & Ryan, 2000).
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Reflectie op Kernvraag
De kernvraag van dit onderzoek luidt:
– Zijn er mogelijkheden om studenten Werktuigbouwkunde te stimuleren voor de bewuste 

ontwikkeling van hun persoonlijke kwaliteiten?

De aanpak van het onderzoek is steeds gericht op het zoeken naar een mogelijkheid 
om studenten Werktuigbouwkunde te stimuleren en te motiveren gedurende de oplei-
ding Werktuigbouwkunde om tot inzicht en mogelijk verandering in hun persoonlijke 
ontwikkeling te komen: een zoektocht naar het “weten hoe” van een intra-persoonlijke 
benadering in een technische onderwijsomgeving. Het praktijkonderzoek heeft gere-
sulteerd in het formuleren van het B.O.S. model.

Reflectie op deelvragen Veldexperiment
In Deel 1 staan drie vragen centraal:
1. Op welke wijze kan een niet-technische onderwijseenheid van een opleiding Techniek/ 

Werktuigbouwkunde bijdragen aan het zich openstellen van studenten voor hun per-
soonlijke kwaliteit en van die van hun medestudenten?

Ad. 1.  Het impliciet hanteren van de Onderzoekbegrippen: Kernbegrippen en Kern-
waarden, is tijdens het verzorgen van het SCV moduul door de SCV docent 
fundamenteel en leidt tot:

– verlenen van autonomie aan studenten binnen een “vrije ruimte” in het curriculum,
– ervaringsgericht en studentgericht onderwijs dat specifiek is gericht op intra-

persoonlijke ontwikkeling,
– zorgvuldige keuze van stimuli die zijn gerelateerd aan persoonlijke kwaliteiten,
– onderwijs dat leidt tot bewust reflecteren in een cyclisch leerproces.

Het verlenen van autonomie is voorwaardelijk om het leerproces van persoonlijke ont-
wikkeling in beweging te brengen. Het ervaren van welbevinden tijdens de deelname 
aan het SCV moduul impliceert het creëren van een gevoel van veiligheid door de 
docent om openstelling bij de studenten te stimuleren.
Het waarborgen van randvoorwaarden door de onderwijsorganisatie voor de werkwijze 
van het onderwijsmoduul binnen een curriculum is essentieel om te komen tot de in het 
praktijkonderzoek beschreven methode.
De wijze waarop het SCV moduul is ingebed in een curriculum is gerelateerd aan het 
welslagen van het moduul. De relatie met bijvoorbeeld een project en competentie 
onderwijs dient duidelijk te zijn voor studenten. Acceptatie binnen de opleiding voor 
de manier van werken is van belang.
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2. Draagt de ervaring tijdens de SCV lessen en het reflecteren over deze ervaring bij aan de 
persoonlijke ontwikkeling van studenten Werktuigbouwkunde?

Ad 2.  In Deel 1 is verandering in de reflecties over de SCV leservaringen waar te nemen 
in de citaten van studenten en SCV docenten (zelfrapportering), verandering in 
de manier waarop studenten naar zichzelf kijken en naar hun groepsgenoten 
(zie Deel 1, Hoofdstuk 4). Vanuit dit gegeven dragen de ervaringen tijdens de 
SCV lessen en het reflecteren over deze ervaringen bij aan de persoonlijke 
ontwikkeling van studenten Werktuigbouwkunde.

3. Welke rol heeft de SCV docent bij het stimuleren van het bewust in beweging komen van 
de studenten?

Ad 3.  De SCV docent heeft in vele opzichten een rol van betekenis tijdens het SCV 
moduul. Zijn houding en communicatie (Kernwaarden), de keuze van stimuli, 
de aanpak van het reflectieschrift, zijn richtinggevend voor de wijze van stimu-
leren en motiveren van studenten. Het bewust hanteren van de Kernwaarden 
biedt ondersteuning bij vragen als: op welke wijze bied ik vertrouwen, op welke 
wijze geef ik voldoende ruimte, op welke wijze toon ik mijn betrokkenheid?

De wijze waarop een docent vorm geeft aan het motiveren en stimuleren van het 
ontwikkelingsproces van studenten heeft grote invloed. Het is niet vanzelfsprekend 
dat studenten Techniek zelfstandig aan hun persoonlijk ontwikkelingsproces beginnen. 
Gedurende het praktijkonderzoek vormt het hanteren van de Kernwaarden door de SCV 
docent een houvast om jonge technische mensen te stimuleren en te motiveren tot een 
bewust persoonlijk leerproces.
Het intra-persoonlijke ontwikkelingsproces van studenten wordt gestimuleerd door 
docenten die op persoonlijke ontwikkeling zijn gericht; zij verzorgen ervaringsgericht 
en studentgericht onderwijs. Persoonlijke betrokkenheid van de docent bij bewuste 
persoonlijke ontwikkeling is wezenlijk om bij het “willen” van de studenten te komen 
en ze enthousiast te maken voor de eigen ontwikkeling; zoeken naar de innerlijke stem 
van studenten.
In de interviews met drie SCV docenten (zie Deel 1, Hoofdstuk 4) komt naar voren dat 
deze docenten het lesgeven tijdens het SCV moduul ervaren als studentgericht en 
ervaringsgericht.
De vraag is: wie stimuleert en motiveert de docent? Het motiveren en stimuleren van 
docenten vraagt in principe om dezelfde aanpak als bij studenten.
Invulling geven aan het hanteren van de Kernwaarden door docenten in toekomstige 
situaties zal steeds op een andere wijze geschieden door de persoonlijke invulling en 
vormgeving aan de Kernwaarden. Dit behoeft verder onderzoek.
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Reflectie op deelvragen Verdiepende Interviews
In het tweede deel staan twee vragen centraal:
1. Dragen de kernbegrippen van het onderzoek: zelfkennis, autonomie, welbevinden, 

motivatie en motivatieproces, gerelateerd aan ontwikkeling en ontwikkelingsproces, bij 
aan meer inzicht in het ontwikkelingsproces van de onderzoekstudenten?

Ad 1.  Het steeds opnieuw bespreken van de Kernbegrippen tijdens de drie interviews 
(Deel 2) leidt tot bewuste reflectie van de onderzoekstudenten gedurende de 
perioden tussen de interviews op de Kernbegrippen en maakt ontwikkeling 
in de tijd zichtbaar gedurende de interviews en in de uitwerking van de inter-
views (Zie Figuur 6, Hoofdstuk 6). Internalisering van de eigen ontwikkeling 
wordt mogelijk. De verhalen van de onderzoekstudenten tonen een bewuste 
persoonlijke ontwikkeling. (Zie: Testimonio`s, Deel 2 en Bijlage: Narratieven).

2. Op welke wijze verloopt het ontwikkelingsproces van de onderzoekstudenten, in het 
kader van hun opleiding, gedurende het tijdvak waarin de interviews zijn afgenomen?

Ad 2.  In Deel 2, de Testimonio`s, zijn in de citaten (zelfrapportering) verandering 
en persoonlijke ontwikkeling herkenbaar, onder andere in het onderdeel 
“Leerstijlontwikkeling” en “Ontwikkeling tussen begin en einde interviews”. 
Het is een cyclisch, spiralend leerproces. Het praktijkonderzoek in Deel 2 is niet 
bedoeld om studenten te begeleiden naar een vooraf door de onderzoeker be-
paalde richting (zie: competenties). Iedere onderzoekstudent zoekt zijn eigen 
ontwikkelingsweg. Het praktijkonderzoek in het Interviewdeel is gericht op het 
stimuleren tot bewustwording van het eigen verhaal, van de eigen keuzes en 
de consequenties van die keuzes. Het zorgvuldig en bewust hanteren van de 
Kernwaarden is van belang om het gevoel van vertrouwen in de onderzoeker 
te waarborgen tijdens de interviews, alsmede voor de uitwerking van de on-
derzoekinterviews.

Studenten geven in interview drie aan dat de interviews prettig zijn verlopen en dat ze 
hun verhaal hebben kunnen vertellen. De aanpak bij het onderdeel “briefjes” is in dit 
opzicht onvoldoende doordacht: de Kernwaarden zijn niet gehanteerd. (Zie Deel 2).

Proces onderzoekproces
In onderstaand overzicht is het proces van het praktijkonderzoek kort weer gegeven.
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Proces praktijkonderzoek 

Intuïtieve keuze intra-persoonlijke benadering ↙ 

Impliciet hanteren Onderzoekbegrippen in studentgericht en ervaringsgericht SCV moduul ↙ 

Formuleren Onderzoekbegrippen ↙ 

Expliciet toepassen Onderzoekbegrippen tijdens individuele interviews met onderzoekstudenten 

 

Figuur 9 Proces praktijkonderzoek

De Onderzoekbegrippen zijn vanaf het begin van het praktijkonderzoek impliciet toege-
past. Dit geldt zowel voor de Kernbegrippen alsmede voor de Kernwaarden. Geleidelijk 
ontwikkelt zich de mogelijkheid om de onderzoekbegrippen expliciet te formuleren 
en bewust toe te passen, een proces van vallen en opstaan. In deze zin bestaat er een 
relatie met ”tacit knowledge” (Polanyi, 1958): de ontwikkeling van impliciet weten naar 
expliciete kennis tijdens het onderzoek.
Het praktijkonderzoek is herhaalbaar, het hanteren van het B.O.S. model is daarbij es-
sentieel. Uitgangspunt is het sociaal-constructivistisch perspectief (zie Hoofdstuk 2). Het 
onderzoekproces is beschreven en geïnterpreteerd in de hoop dat het op termijn effect 
zal hebben en een bijdrage kan leveren aan Techniekonderwijs.

reflectie op basisonderwerpen onderzoek

Het ontwikkelen van inzicht in onderstaande onderwerpen, aangevuld en ondersteund 
door gerelateerde literatuur, is van wezenlijk belang geweest gedurende het leerproces 
van de onderzoeker tijdens het onderzoek. Dit voortschrijdend inzicht heeft bijgedra-
gen aan het expliciet benoemen van de Onderzoekbegrippen en hun onderlinge relatie.

Intra-persoonlijke ontwikkeling
“Als de mensheid zich niet naar binnen keert, ziet de toekomst er slecht uit”. (Shambhala 
Tibet ).

Omgaan met onzekerheden en zelf keuzes maken (Admiraal-Hilgeman, 2009 p. 2) zijn 
wezenlijk in het proces van zelfverwerkelijking. Sociale vaardigheid ontstaat en groeit 
door bewust te reflecteren, met je-zelf in gesprek te gaan (Hermans,H. J.; Kempen, H.J.; 
Van Loon, R.J., 1992). Het gaat om intra-persoonlijke processen (Kolb, & Kolb, 2005).
De intuïtieve keuze voor een intra-persoonlijke benadering is bepalend geweest voor de 
ontwikkeling van het SCV moduul en het verloop en de aanpak van het Interview deel: 
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gerichtheid op het zoeken van de weg naar binnen. Zelfrapportering is wezenlijk om tot 
intra-persoonlijke ontwikkeling te komen.
Een helicopterview ontwikkelen om bewust naar zichzelf te kunnen kijken, is van grote 
waarde. Zowel voor studenten, alsmede voor docenten die bij het intra-persoonlijke 
leer- en ontwikkelingsproces van studenten betrokken zijn. Intra-persoonlijke kennis 
heeft betrekking op het vermogen om motieven, emoties en andere aspecten van de 
eigen persoonlijkheid te doorgronden. Wanneer dit bewuste leerproces bij docenten 
die betrokken zijn bij de bewuste persoonlijke ontwikkeling van studenten niet in be-
weging is, vormt dat een wezenlijk probleem bij het stimuleren van jonge mensen voor 
hun persoonlijke leer- en ontwikkelingsproces.
Om een leerproces mogelijk te maken is het essentieel om studenten de ruimte te geven 
om zich te presenteren met de waarde van zichzelf. Het maken van eigen keuzes draagt 
bij aan het belopen van het eigen pad. Een gevoel van veiligheid en vertrouwen biedt 
studenten de gelegenheid om gebruik te maken van de aangeboden vrije ruimte.

”Geloof in eigen kunnen, heeft invloed op de keuzen die mensen maken en de koers van 
handeling die men vaart” (Pajares, 1998).

Het is daarom van belang om direct aan het begin van de opleiding ruimte te maken 
voor een intra-persoonlijke zoektocht. (Zie Deel 1, Hoofdstuk 4). Studenten zijn intrin-
siek gemotiveerd voor de opleiding en verbazen zich over alle nieuwe ervaringen. Niet 
alle studenten zullen in beginsel open staan om over zichzelf na te denken en zijn daar 
ook niet mee bezig. Zij vinden dat (nog niet) niet de moeite waard. Dit vraagt om geduld 
en flexibiliteit van de (SCV) docent.
Bewuste intra-persoonlijke ontwikkeling, een weg naar binnen zoeken, draagt bij aan 
het welslagen van de ontwikkeling van interpersoonlijke vaardigheden. Persoonlijke 
kwaliteiten inzetten om samen te werken en door samen te werken persoonlijke kwali-
teiten ontwikkelen. Indien studenten niet openstaan voor het ontwikkelen van zelfken-
nis, komt samenwerking tijdens projecten niet volledig tot zijn recht. Interpersoonlijke 
vaardigheden zijn gerelateerd aan de onderlinge relaties tussen mensen. Studenten 
hebben te weinig zicht op hun eigen kwaliteiten om ze volledig in te kunnen zetten. Ge-
durende het uitvoeren van de opdrachten tijdens de SCV lessen en het samenwerken in 
projecten doen studenten ervaring op met de eigen persoonlijke samenwerkingsvaar-
digheden, alsmede met die van groepsgenoten. Op welke wijze komen de persoonlijke 
kwaliteiten over op groepsgenoten en op welke wijze komen kwaliteiten van groepsge-
noten over op de student? Loopt hij steeds tegen dezelfde problemen aan tijdens het 
samenwerken in projecten? Kan hij dat mogelijk verbeteren en hoe pakt hij dat aan? 
Om op deze vragen antwoord te krijgen, is leren reflecteren een onmisbare vaardigheid.
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Het ontwikkelen van interpersoonlijke vaardigheden behoeft andere persoonlijke kwa-
liteiten dan intra-persoonlijke ontwikkeling en vraagt tevens om een andere aanpak in 
het onderwijs. Intra-persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van interpersoonlijke 
vaardigheden zijn echter wel aan elkaar gerelateerd en beïnvloeden elkaar. Indien een 
opleiding Techniek in de propedeuse vooral gericht is op de ontwikkeling van inter-
persoonlijke vaardigheden, onder andere in groepswerk en projecten, en geen speci-
ale plaats inruimt voor de bewuste ontwikkeling van het intra-persoonlijke, dan zal de 
zelfkennis van studenten zich onvoldoende ontwikkelen en daardoor het groepswerk 
beïnvloeden.
Meerdere malen gezamenlijk ervaring opdoen over persoonlijke kwaliteiten biedt de 
mogelijkheid tot internalisering van deze ervaringen. Bewuste reflectie op deze ervarin-
gen verbindt intra-persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van interpersoonlijke 
vaardigheden. Zowel intra-persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van interper-
soonlijke vaardigheden vragen een plaats in een opleiding Techniek.

SCV moduul
Het stimuleren van intra-persoonlijke ontwikkeling binnen een Techniek opleiding 
vraagt om een andere manier van lesgeven. Sociale en communicatieve vaardigheden 
zijn voor technici, zeker op de langere termijn, van groot belang om tot goede samen-
werking te komen. (Zie onder andere: “Bachelor of Engineering. Een competentiege-
richte profielbeschrijving”, 2012).
De werkwijze van het SCV moduul is niet gangbaar binnen de “gewone” kaders van het 
HBO Techniekonderwijs, dat veelal is gericht op abstract en cognitief denken. Het SCV 
moduul biedt de mogelijkheid om in een veilige omgeving primaire reacties te ervaren 
van zichzelf en van medestudenten op aan persoonlijke kwaliteiten gerelateerde stimuli, 
alsmede om sociale en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen. Motivatie en en-
thousiasme opwekken bij studenten voor andere zaken als het doelgerichte, cognitieve 
en abstracte denken, draagt bij aan de openstelling voor affectieve ervaringen.
Binnen het SCV moduul is ruimte voor persoonlijke autonomie en de student wordt 
gestimuleerd om zelf actie te ondernemen en keuzes te maken die zijn gerelateerd aan 
zijn intra-persoonlijke ontwikkeling.
Studenten kunnen de SCV ervaringen bijvoorbeeld gebruiken om meer inzicht te 
verkrijgen in hun persoonlijke kwaliteit, om die kwaliteit vervolgens in te zetten en 
bespreekbaar te maken in het eigen project.

Student
Het is niet vanzelfsprekend dat studenten zelf de zoektocht van de weg naar binnen 
in beweging brengen. Elke student Werktuigbouwkunde die deelneemt aan het SCV 
moduul, geeft op eigen wijze invulling aan de opdrachten tijdens de les. Tijdens het 
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uitvoeren van de opdrachten is dat voorwaardelijk om de persoonlijke ervaring tot 
stand te laten komen. Het ervaren van een veelheid aan invalshoeken bij het bespreken 
van de opdrachten leidt mogelijk tot een leermoment. Eerst na de uitvoering van de 
opdrachten biedt feedback van de SCV docent inzicht in de achterliggende betekenis 
en doelstelling van de opdracht.
Tijdens de SCV lessen ontstaat er soms weerstand tegen de opdrachten. Niet alle stu-
denten staan open voor “andere” ervaringen. Echter binnen een veilige omgeving zijn 
studenten nieuwsgierig, stellen zich sneller open voor nieuwe ervaringen. Studenten 
mogen “fouten” maken tijdens de SCV lessen en worden daar niet op beoordeeld of 
veroordeeld. Ervaringsgericht SCV onderwijs laat studenten bij hun gevoel komen. Wat 
vinden zij zelf van de opgedane ervaring? Eenvoudige opdrachten over aspecten van 
persoonlijke kwaliteit maken ruimte om bewust naar de eigen persoonlijke kwaliteit en 
die van medestudenten te kijken.
Op een door de student te bepalen tijdstip tussen twee SCV lessen reflecteert de stu-
dent in zijn reflectieschrift over zijn gedachten, gevoelens en meningen betreffende de 
ervaringen tijdens de les. Aan het einde van elke periode laat de student nogmaals zijn 
gedachten over de lessen gaan en schrijft een evaluatie over de afgelopen SCV periode. 
Op deze wijze ontstaat de mogelijkheid tot het internaliseren van zijn ervaringen, als-
mede het herkennen van mogelijke veranderingen bij zichzelf en zijn medestudenten 
aangaande persoonlijke kwaliteiten. Studenten kijken op afstand naar hun eigen erva-
ringen en plaatsen die in een groter geheel. Datgene wat hen is bijgebleven van de SCV 
lessen, welke ervaringen zijn geïnternaliseerd, komen naar voren. De evaluatie biedt 
inzicht in het persoonlijke leerproces.
Persoonlijke ontwikkeling, een intra-persoonlijk proces, kan niet worden afgedwongen 
en ook niet op lijstjes worden afgevinkt. De ontwikkelingsweg van iedere individuele 
student is steeds een ander proces.
Zowel voor studenten Werktuigbouwkunde alsmede voor SCV docenten ontstaat de 
mogelijkheid om te komen tot een persoonlijk leerproces tijdens de deelname aan het 
SCV moduul.

Docent
De houding en communicatie van de SCV docent hebben een bepalende rol tijdens het 
SCV moduul. Het SCV moduul is niet vakgericht en docentgericht. Het is studentgericht 
en ervaringsgericht onderwijs waarin veiligheid, vertrouwen, eenvoud, ruimte en flexi-
biliteit (Kernwaarden) een rol spelen. Een veilige omgeving ontstaat niet vanzelf; de SCV 
docent heeft (randvoorwaarde) en neemt tijd en ruimte om vertrouwen op te bouwen.
Bewust ervaring opdoen met persoonlijke kwaliteiten in velerlei situaties is wezenlijk 
voor docenten om inzicht in persoonlijke kwaliteiten te ontwikkelen. Ervaring heeft een 



hoofdstuk 9 217

Slotbeschouwing en aanbevelingen

wezenlijke bijdrage in kennisontwikkeling. Persoonlijke kwaliteiten kunnen niet slechts 
door theorie in ontwikkeling worden gebracht. Door herhaling van de SCV ervaring in 
steeds nieuwe groepen en opeenvolgende jaren is het voor de SCV docent mogelijk een 
helicopterview te ontwikkelen voor bewuste persoonlijke ontwikkeling.
De SCV docent heeft de mogelijkheid om steeds opnieuw de SCV lessen aan te passen 
door de reflecties en evaluaties van de studenten Werktuigbouwkunde te lezen en te 
kopiëren; reflectiemateriaal voor de SCV docent. Zo ontstaat een mogelijkheid te komen 
tot een cyclisch, spiralend leerproces. Tevens biedt het leerproces de mogelijkheid een 
gevoeligheid te ontwikkelen om bij het perspectief van studenten te komen. Je kunt 
alles leren en lezen, maar ervaring telt. Dit is zeker van toepassing op het verkrijgen van 
inzicht in intra-persoonlijke ontwikkeling. De methode van aanpak in het SCV moduul 
vraagt niet om een strak regiem.
Het bekijken van de reflectieschriften na elke SCV les vraagt om een flexibele aanpak 
van de SCV docent; de manier waarop de docent de schriften bekijkt, ligt niet vast. Het 
lezen van de reflectieschriften en het communiceren in de schriften door middel van 
streepjes, zoals beschreven in Deel 1, laat aan de studenten de subjectieve reactie van 
de docent zien.

Reflecteren
Studenten zullen veelal niet uit zichzelf bewust reflecteren op hun intra-persoonlijke 
ontwikkeling. Jonge mensen zijn echter al op jonge leeftijd in staat, met behulp van 
enige stimulering, om bewust over zichzelf na te denken. Om die reden is het van be-
lang dat de mogelijkheid om bewust te leren reflecteren en te werken aan persoonlijke 
ontwikkeling binnen een veilige situatie, een tijdlang een doorlopend proces is aan het 
begin van een HBO Techniek opleiding, soms individueel en soms samen met andere 
studenten.
Bewust reflecteren en intra-persoonlijke ontwikkeling zijn nauw met elkaar verbonden. 
Leren reflecteren om vervolgens bewust te reflecteren op het eigen verhaal is een 
basisvoorwaarde om zelf het persoonlijk ontwikkelingsproces aan te sturen. Van het 
eigen leven een verhaal maken en dat verhaal uitspreken, biedt de mogelijkheid om 
het reflectief bewustzijn te vergroten. Reflectie op emoties en acties van anderen, kan 
tevens bijdragen aan zelfbegrip.
Kritisch reflecteren op zichzelf vraagt om affectieve vaardigheden. Omgaan met on-
zekerheden en het maken van keuzes roepen emoties op. Bewuste reflectie biedt de 
mogelijkheid om ervaringen aan andere ervaringen te koppelen. Reflecteren op: waar 
worden veranderingen in mijzelf voelbaar en wat is een mogelijke aanpak in nieuwe 
situaties?
Het reflectieschrift speelt een wezenlijke rol bij het leren reflecteren. Gedachten, me-
ningen en gevoelens over een SCV les en het daarmee samenhangende thema gaan 
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niet verloren; de student heeft de mogelijkheid om nog eens terug te bladeren in zijn 
reflectieschrift; een persoonlijk werkboek. Reflecties in het reflectieschrift vormen na 
iedere SCV les tevens een verbindende schakel met de volgende SCV les en vormen aan 
het einde van elke SCV periode de basis voor een evaluatie.

Leerstijl van Kolb
De leerstijlentest van Kolb is aan het begin van een curriculum een eenvoudig hand-
vat om persoonlijke kwaliteiten en de ontwikkeling daarvan, bespreekbaar te maken. 
Meerdere malen opnieuw uitwerken van de leerstijlentest gedurende de opleiding, laat 
studenten nogmaals ervaren van welke leerstijl zij veelal gebruik maken en wat dat voor 
hen betekent, bijvoorbeeld in de aanpak van hun studie. Mogelijk zien zij na verloop van 
tijd bij zichzelf een verandering of ontwikkeling in hun leerstijl of willen zij een ontwik-
keling in hun leerstijl op gang brengen.
Wanneer studenten de leerstijlentest slechts eenmaal uitwerken gedurende de oplei-
ding, verdwijnt het herkennen van de persoonlijke leerstijl naar de achtergrond. Het 
onderkennen van de eigen leerstijl wordt niet geïnternaliseerd. Aanpassingen in de 
leerstijl zullen dan niet bewust plaatsvinden.
In de Testimonio`s (Deel 2, Hoofdstuk 7), komen de verschillende leerstijlen van de 
onderzoekstudenten naar voren. Het meerdere malen bewust bespreken van de per-
soonlijke leerstijl tijdens de interviews en het herlezen van de uitwerkingen van de 
interviews, biedt inzicht in de ontwikkeling van de persoonlijke leerstijl. De leerstijl van 
elke onderzoekstudent is gerelateerd aan specifieke persoonlijke kwaliteiten. Dit heeft 
consequenties voor het paradigma op hun studie en het samenwerken in projecten.

Autonomie
Bewust bezig zijn met je eigen ontwikkeling en daarover bewust reflecteren, vraagt om 
een zekere mate van autonomie.
Autonomie kan verleend worden door een opleiding, de ruimte om als student zelf keu-
zes en beslissingen te nemen. Een tweede soort autonomie ligt binnen een persoon. De 
vraag is in hoeverre een persoon in staat is tot autonoom handelen? Wanneer er weinig 
ruimte is om zelfstandig keuzes te maken, is het moeilijk om autonomie te ontwikkelen. 
Wanneer je nog niet weet wie je bent, is er ruimte nodig om dat te ontdekken. Herken-
nen en onderkennen van zwakke en sterke kanten van jezelf en mogelijk aanpassingen 
doen, is essentieel om zelfsturend te worden. Autonoom keuzes maken is van belang bij 
leren leren en bij levenslang leren.
De mogelijkheid ontwikkelen om autonoom te handelen, zelfstandig keuzes te maken, 
is niet eenvoudig en roept niet altijd welbevinden op. Vertrouwen en een gevoel van 
veiligheid spelen een belangrijke rol wanneer studenten zich open stellen en in bewe-
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ging komen voor nieuwe situaties en andere ervaringen, zeker aan het begin van hun 
opleiding.
Voor jonge mensen is het van belang om bewust keuzes te leren maken in deze tijd van 
snelle veranderingen. Het bezitten van zelfkennis is daarvoor een voorwaarde. (Desmet, 
& Grommen, 2013).
In Deel 2 laten de onderzoekstudenten persoonlijke autonomie en zelfsturing zien. Zij 
zoeken naar eigen oplossingen en maken zelfstandig keuzes.

Individuele interviews
De onderzoekstudenten zijn intrinsiek gemotiveerd om aan het onderzoek deel te ne-
men: zij maken de keuze om buiten de lestijden om deel te nemen aan het onderzoek. 
Zij nemen op serieuze wijze deel aan de interviews en tonen hun betrokkenheid voor 
het onderzoek door hun deelname.
Het persoonlijke verhaal van de onderzoekstudenten in Deel 2 is gebaseerd op zelfrap-
portering: gedachten, ideeën en gevoelens van de onderzoekstudenten komen naar 
voren. Bij intra-persoonlijke ontwikkeling ligt de focus niet op het cognitieve aspect. 
Het gaat om een affectieve benadering.
Bewuste reflectie op het eigen verhaal is steeds essentieel om gevoelens en gedachten 
bespreekbaar te maken. Het lezen van de uitwerking van het interview, voorafgaand 
aan het volgende interview, ondersteunt de bewuste reflectie op het eigen verhaal.
De studenten gaan flexibel met het onderzoek om. Tijdens de interviews switchen zij als 
vanzelfsprekend van het ene onderwerp naar het andere onderwerp. Het opnemen van 
“verrassende” onderdelen in de interviews, naast de steeds terugkerende vragen over de 
Kernbegrippen, biedt ruimte voor andere inzichten van de onderzoekstudenten. Even 
een zijweg bewandelen, werkt verrassend. Er is ruimte voor spontane reacties. Studen-
ten zijn aan deze “verrassingen” gewend door de SCV lessen. De verrassende onderdelen 
geven een ander en breder persoonlijk beeld van de onderzoekstudenten. Naast hun 
visie op Techniek en de Kernbegrippen komen gedachten, meningen en gevoelens over 
“andere” onderwerpen naar voren.
Als onderzoeker is het van belang om tijdens de interviews gericht te zijn op de verhaal-
lijn van iedere onderzoekstudent; de voorgaande interviews zijn herlezen. Tijdens de 
interviews is het van belang om te luisteren, door te vragen en veranderingen op te 
merken ten aanzien van de vorige interviews.

Leerproces persoonlijke ontwikkeling
Om persoonlijke ontwikkeling in beweging te brengen, is openstelling voor nieuwe 
ervaringen, van deze ervaringen te leren en deze ervaringen een plaats te geven in 
relatie tot vroegere ervaringen, essentieel. Persoonlijke ontwikkeling is een spiralend 
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proces, een aaneenschakeling van ervaringen waartussen verbindingen worden gelegd. 
Ervaringen grijpen in elkaar en op deze wijze kan verdieping ontstaan.
Spiralend leren in het onderwijs, start met een bewust beginpunt van zelfkennis, 
bijvoorbeeld de kennismaking met de eigen leerstijl. Het bewuste leerproces kan een 
gevoel van verbazing oproepen wanneer terug gekeken wordt, bijvoorbeeld door het 
herlezen van de reflecties in het reflectieschrift of het herlezen van de uitwerking van de 
interviews. Een nieuwe kijk op zichzelf en het leven kan zich na verloop van tijd ontwik-
kelen. Het gevoel kan ontstaan dat het mogelijk is om zelf veranderingen aan te sturen. 
Zicht hebben op jezelf is een voorwaarde om tot zelfsturing te komen.
Persoonlijke ontwikkeling valt niet af te dwingen. Motiveren en stimuleren, wachten 
op het juiste moment om feedback te geven, vragen in het onderwijs om geduld en 
flexibiliteit. Persoonlijke ontwikkeling is een proces van de student waar een docent 
enige tijd in mee mag lopen, soms zal stimuleren om even stil te blijven staan of een 
zijweg te bewandelen.

“Het diepste onderricht kan alleen van mens tot mens worden overgedragen”. (Boeddha).

9.2 aanBevelIngen

Vanuit het bovenstaande kom ik tot de volgende aanbevelingen.

ruimte en tijd

Direct aan het begin van een opleiding heeft een onderwijsmoduul dat is gericht op 
intra-persoonlijke ontwikkeling, ruimte en tijd in het curriculum van een HBO Techniek 
opleiding. Persoonlijke ontwikkeling van studenten en leren reflecteren staan in het 
onderwijsmoduul centraal. Studenten zijn aan het begin van een opleiding open en 
nieuwsgierig naar wat er komen gaat.
De ruimte en tijd voor het intra-persoonlijke leer- en ontwikkelingsproces van studen-
ten in de propedeuse loopt langere tijd door, minimaal twee perioden, om het cyclische 
leerproces in beweging te brengen en inzicht mogelijk te maken in persoonlijke kwali-
teiten. Randvoorwaarden om het onderwijsmoduul te realiseren zijn door de opleiding 
gegarandeerd. De “ruimte” voor het onderwijsmoduul is gevrijwaard van de dagelijkse 
gang van zaken binnen de opleiding.

Inbedding in opleiding

De inbedding van het onderwijsmoduul in de opleiding vraagt aandacht. Een relatie met 
andere onderwijseenheden in het curriculum is wezenlijk en deze relatie krijgt aandacht 
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in de verschillende bij persoonlijke ontwikkeling betrokken onderwijsmodulen. Het 
onderwijsmoduul is geen vreemde eend, maar vindt aansluiting binnen de opleiding. 
Voor studenten is de plaats van het onderwijsmoduul in hun opleiding duidelijk.

ervaringsgericht leren

Tijdens het onderwijsmoduul komen studenten regelmatig samen om gezamenlijk 
ervaring op te doen met hun persoonlijke kwaliteiten. Intra-persoonlijke ontwikkeling 
en interpersoonlijke ontwikkeling zijn met elkaar verbonden in het onderwijsmoduul; 
zelf ervaring opdoen over een persoonlijke kwaliteit en ervaren op welke wijze mede-
studenten reageren op deze ervaring.
De keuze van stimuli heeft invloed op het persoonlijke leerproces.

reflectieschrift

Elke student krijgt aan het begin van het onderwijsmoduul een reflectieschrift uitge-
reikt: een persoonlijk werkboek Het reflectieschrift speelt in het persoonlijke leer- en 
ontwikkelingsproces een essentiële rol. Voor studenten biedt het reflectieschrift een 
mogelijkheid om nog eens terug te kijken naar de voorafgaande weken en dat roept her-
inneringen op aan het eigen verhaal. Tevens zijn eventuele veranderingen herkenbaar 
in de persoonlijke aanpak en het belang dat wordt toegekend aan de SCV ervaringen in 
relatie met andere studie onderdelen of het persoonlijke leven.
Na elke SCV periode evalueren de studenten de afgelopen periode van het onderwijs-
moduul. De evaluatie is te zien als een samenvatting van het leerproces van de afgelo-
pen SCV periode.

leerstijlentest

Het is zinvol steeds aan het begin van een nieuw project om, nadrukkelijk, met alle pro-
jectleden de leerstijlentest in te vullen, uit te werken en te bespreken. Deze gezamen-
lijke ervaring maakt duidelijk welke leerstijlen in het project aanwezig zijn en op welke 
wijze de persoonlijke kwaliteiten het beste kunnen worden ingezet. Steeds opnieuw 
deze ervaring delen en bespreekbaar maken bij de start van een nieuw project, leidt tot 
nieuwe inzichten vanwege de andere samenstelling van een groep.

Internalisering

Na de afronding van het onderwijsmoduul is het van belang om openheid voor persoon-
lijke ontwikkeling bij studenten blijvend te stimuleren, om internalisering van zelfkennis 
mogelijk te maken. De studenten vervolgen op eigen wijze hun studie, maken (bewuste) 
keuzes en reflecteren (bewust) op zichzelf. Om het proces van persoonlijke ontwikkeling 
bij de studenten bespreekbaar te maken, is het aan te bevelen om gedurende de op-
leiding een drietal gesprekken aan te gaan verspreid over een langere periode. Tijdens 
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deze gesprekken bespreken studenten bewust en naar eigen inzicht, de ontwikkeling 
van hun persoonlijke kwaliteiten in het kader van hun opleiding. Aan de gesprekken is 
geen beoordeling van goed of fout verbonden.

kernbegrippen

De Kernbegrippen zijn vaste bespreekpunten tijdens de gesprekken. De gesprekken 
worden opgenomen, zodat de student voor het volgende interview nog eens naar het 
voorgaande gesprek kan luisteren, om zodoende het leerproces gaande te houden.

praktijk onderwijs

De interviews in Deel 2 van dit onderzoek zijn uitgewerkt en ter correctie aan de stu-
denten aangeboden. Deze werkwijze zal in de praktijk van het onderwijs problemen op 
kunnen leveren met het oog op de beschikbare tijd. Studenten zouden zelf de gesprek-
ken op kunnen nemen en uitwerken als onderdeel voor hun persoonlijk portfolio.

studiebelasting

Wanneer er meerdere curriculum onderdelen binnen een Techniek opleiding gericht 
zijn op persoonlijke ontwikkeling is het raadzaam om de eisen niet te belastend te ma-
ken, zodat studenten gemotiveerd blijven voor hun bewuste persoonlijke ontwikkeling 
en voldoende aandacht kunnen besteden aan de technische onderwijsmodulen in hun 
opleiding.

ruimte en tijd voor docenten

Docenten die betrokken zijn bij de intra-persoonlijke ontwikkeling van studenten krij-
gen de gelegenheid, om op vergelijkbare wijze als de studenten, zelf ervaring op te doen 
met hun persoonlijke kwaliteiten, naast de ervaring tijdens de SCV lessen. Individueel 
of gezamenlijk met andere docenten. Docenten die ervaringsgericht willen werken en 
wiens interesse ligt bij bewuste persoonlijke ontwikkeling hebben de ruimte en de tijd 
om zich te verdiepen in het hanteren van deze onderwijsvorm; zij ontwikkelen daarin 
hun eigen stijl. Het hanteren van de Onderzoekbegrippen dient als houvast tijdens het 
persoonlijke leer- en ontwikkelingsproces.

verder onderzoek

Het hanteren van de Onderzoekbegrippen in het Techniekonderwijs, “het weten hoe” 
van het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling van jonge technische studenten, 
vraagt om verder (praktijk) onderzoek.
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Narratieven

 narratIef Beethoven

onderzoekinterview een

Motivatie onderzoek. “U vroeg of we mee wilden doen. Ik dacht, waarom niet? Ik 
ben niet te beroerd om af en toe te helpen. Het is geen vervelend onderzoek en ben 
wel benieuwd naar wat er uitkomt. Ik merk wel verschil met mijn vorige opleiding qua 
motivatie. Voor deze opleiding kies je echt. Dat uit zich op de hoge school vooral door 
meer zin te hebben om lessen te volgen. Ik ga nu, niet na alle vakken, met plezier naar 
de vakken toe”.

Keuze studie. “Zelf ben ik heel goed in exacte dingen, de techniek trekt me wel aan. Re-
delijk makkelijke keuze, breed, je kunt alle kanten op. Ik heb na zitten denken over leraar 
werktuigbouwkunde mbo/hbo. Ik ben altijd goed geweest in exacte vakken en tech-
niek, werktuigbouwkunde is breed. Dus de keuze was redelijk gemakkelijk. Eindhoven is 
redelijk in de buurt, toch ben ik nog wel 3:00 per dag aan het reizen. De aansluitingen, je 
moet daar wachten en daar. Ook nog 10 min. fi etsen van de bushalte naar huis”.

persoon. “Ik weet van mezelf dat ik redelijk laks ben, dat weet ik wel. Ik ben liever lui dan 
moe. Maar ik weet het van mezelf ook, maar als ik ergens voor wil gaan stort ik mezelf 
erin en stop ik meestal ook niet voor dat ik het af heb. Ik moet er even inzitten en dan als 
ik eenmaal bezig ben, wil ik het af hebben. Af en toe kan ik heel rustig zijn, maar vroeger 
was ik een van de drukste in de klas. Ik heb humor. Ik judo al 13 jaar, daar wilde ik ook 
leraar in worden. Ik heb heel veel gekart, maar dat is er een beetje bij ingeschoten, want 
ik heb het een beetje druk”.

interesse techniek. “Qua vakgebied, construeren en mechanica, productiemateriaal. 
Projecten ook wel. Ligt eraan, af en toe zitten er dingen bij die ik liever niet doe dan 
wel. Maar over het algemeen vind ik projecten wel heel leuk, je brengt de dingen meer 
in praktijk. Practica is meer voorgeschreven: wat en hoe je het moet doen. Je moet je 
echt meer aan de stappen houden die worden gegeven. Bij projecten word je meer 
vrijgelaten als er maar iets fatsoenlijks uitkomt. Samenwerken met de medestudenten 
is ook goed “als de medestudenten er ook iets aan doen”. Exacte vakken, wiskunde en 
natuurkunde en zo, daar ben ik zelf goed in, dus dat vind ik vanzelf ook leuker. Als je een 
vak hebt waar je niet echt goed in bent, dan heb je er ook minder snel zin in om er iets 
aan te doen. Maar in een project theorie toepassen, om te zien in de praktijk dat het wel 
redelijk in de buurt komt, vind ik wel leuk om te zien”.

Motivatie leraar. “Ik leg graag mensen dingen uit. In het voortgezet onderwijs had ik 
dat met wiskunde. Ik zat naast een jongen die dat lastig vond en ik was er redelijk goed 
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in, die heb ik altijd geholpen. En dat vond ik ook leuk om dat uit te leggen. Daarnaast ga 
ik al lang op judo en daar ben ik ook altijd begeleider van kleine kinderen. Dat vond ik 
altijd leuk om te doen. Ik heb er zelf ook aan gedacht om in het voortgezet onderwijs les 
te geven, maar dat is precies hetzelfde als ik net zei, daar zitten mensen die er niet voor 
hebben gekozen. Dus die gaan ook met minder zin naar de les toe als dat je les geeft 
aan beroepsonderwijs. Daar zijn mensen die ervoor hebben gekozen en die hebben er 
zin in”.

leerstijl. “Volgens mij zat ik meer bij de denker/doen en een beetje de dromer, die 
kwam ook redelijk hoog. Het meeste de denker, maar dromer ook wel. Ik denk dat dat 
ook te maken heeft met construeren en mechanica, dat soort dingen. Om je in sommige 
theorie te verdiepen, hoe zit dat nu precies”? De doener: “in een project eigenlijk heel 
veel naar meteen doen, maar je moet toch verantwoorde keuzes maken en vragen: kan 
ik dit wel doen, kan ik dat wel doen”? De dromer: “ik heb momenten dat ik echt kan 
wegdromen, bijvoorbeeld als ik in de bus zit, dan zit ik af en toe gewoon een kwartier 
lang uit het raam te staren. Af en toe krijg ik dan ideeën en af en toe niet, dan is het 
helemaal stil”.

Vragenlijst “Objectief en bejegenend”. (6 keer B en 4 keer O).
Motivatie voor studeren. “Tot op bepaalde hoogte wel. Als het goed gaat, als ik het 
begin te snappen, dan wil ik verder lezen. Hoe zit het nu precies, doe ik het zo wel goed?” 
“Dan begin je er al aan van: wat gaat er nu weer gebeuren? Dan begin je al met een 
gevoel met van wat moet ik ermee en waarom doe ik dit? Want ik snap het toch niet”. “Ik 
wil er hier na nog een jaar achter aanplakken voor leraar. Ik krijg maar vijf jaar studiefi-
nanciering dus dat is sowieso wel een extra motivatie. Dus ik ben gedreven om alles in 
één keer te halen. De vakken die ik echt snap, daar steek ik minder moeite in, de moeite 
steek ik dan in iets anders. Met pijn en moeite”. “Ik probeer altijd een paar weken van 
tevoren te beginnen, maar dat schiet er nog wel eens bij een. Zeker als je er al geen zin 
in hebt. De dag van tevoren zit ik er de hele dag aan, maar dat is misschien wel minder 
goed. Ik vind van mezelf dat ik dat moet veranderen”. Alleen werken is voor de student 
de beste manier om te leren. “Ja, voor tentamens wel. De motivatie is om een goed punt 
te halen. Als je een vak minder leuk vindt, wil je het wel zo snel mogelijk halen anders 
moet je nog langer leren. Ik moet het toch een keer halen, anders blijft het toch komen. 
Ik begin altijd wel de week van tevoren maar achter mijn laptop en ik snel de neiging om 
ergens anders op te krikken. De dag van tevoren heb ik ook wel eens de neiging, maar 
dan denk je toch: nee, even niet”.
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eigen beslissing om te studeren. “Ja en nee. Je moet wel, ja moeten, van mijn ouders. 
Mijn ouders zien wel graag dat ik ga studeren, maar ik wil zelf ook wel studeren. Het is 
niet dat ik zoiets heb dat het moet. Sowieso waar en hoe heb ik wel zelf beslist. Dat ik 
ging studeren vonden mijn ouders wel belangrijk”.

Motivatie leraarschap. “Om ze kennis bij te brengen, dat je later kunt zeggen over 
iemand, dat heb ik hem geleerd. Van een paar leraren vind ik wel dat ze goed lesgeven. 
Vooral op mijn vorige school. Ik had een scheikundeleraar, die was heel los en leuk. Dat 
vond ik wel een leuke man, die geeft een heel ander soort les. Ik had een wiskunde 
docent die had altijd tijd voor een grapje, maar dat was een hele strenge leraar. Hij 
was streng maar ook rechtvaardig”. Student geeft aan dat hij van de manier waarop deze 
docenten les gaven, gebruik zou kunnen maken.

Motivatie opleiding. “Sowieso met medestudenten is het altijd gezellig, in de aula en 
buiten. Dat is een lastige vraag. Ik heb niet iets dat me echt een heel prettig gevoel 
geeft”.

intrinsieke motivatie. “Ja, vorige week was ik met een andere student bezig met een 
as- berekening voor een practicum. En dat we in eens naar de les moesten, de les begon 
al”. Bijvoorbeeld gisteren bij een practicum. Dat practicum is niet echt duidelijk en het 
werkte maar half. Niemand snapte het echt. De leraar had zoiets van: dan had je het 
maar beter voor moeten bereiden”. De verschillende practica over dit onderwerp liggen 
ook ver uit elkaar. “Je moet eigenlijk opnieuw opstarten”.

Autonomie. “Ja, bij een project. Dan heb je toch wel de vrijheid om zelf de weg te 
kiezen hoe je daar naartoe gaat. Iemand anders heeft dan een andere weg en als dat 
op hetzelfde neerkomt is dat ook wel leuk om te zien. Qua lessen of practica is het meer 
volgens die punten moet je daar komen. Als je dat niet zo goed doet, moet je het nog 
een keer doen”.

Welbevinden. “Leraren hebben ook wel een positieve manier van benaderen. Over het 
algemeen is het wel positief”.

doel met studie. “Ik wil sowieso eerst deze studie doen, dan heb ik altijd iets om op 
terug te vallen. Ik denk dat ik eerst nog wel naar het bedrijfsleven ga kijken, en daarna 
leraar. Of deeltijdleraar. De meeste leraren hier hebben ook wel beroepservaring, je hebt 
de theorie wel, maar je weet dan ook hoe het toegepast wordt. Ik denk dat dat ook fijn 
is voor leerlingen. Dat je wel verstand hebt van zaken”.
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Motivatie en demotivatie voor opleiding. “Een docent van Werktuigbouwkunde 
voor een moeilijk vak kan heel rustig en duidelijk uitleggen hoe het zit. Dat is heel fijn, 
dan kun je het goed volgen en zo wordt het wel een stuk duidelijker. Een andere docent 
had nogal eens fouten in zijn sheets staan en die ging nogal snel door de stof heen. En 
dat schiet echt niet op, dan zie je het fout op de sheets staan en dan moet je het zelf 
nog eens goed proberen te doen. Dat motiveert niet echt. Als een docent het duidelijk 
uitlegt word je meer betrokken bij een vak waar je eigenlijk niets aan vindt”.
“Ik werk twee avonden in de week bij de Gamma, ik heb een vriendin en ik zit een avond 
in de week bij judo. Ik heb een rooster waar ik maandag en dinsdag de eerste uren vrij 
heb. Ik heb weinig tijd om tot rust te komen, gelijk vanuit school naar mijn werk of naar 
mijn vriendin toe. Het is heel druk, ik heb alleen de donderdagavond vrij voor mezelf”.
“Een leraar van een practicum gaat van tevoren met iedereen om de tafel zitten en legt 
uit wat je moet doen en wat er uit moet komen en zegt wat hij verwacht”. “Een wazige 
opdracht hoeft nog niet slecht te zijn. Om zelf uit te zoeken. Af en toe is het ook wel leuk 
om zelf te kijken, draai daar wat aan of daar wat aan. Als je er minder gevoel bij hebt en 
het is ook nog eens wazig en je draait ergens aan en er gebeurt wat. Maar wat, hoe en 
waarom, is niet duidelijk. Dan sta je ook van: wat moet ik ermee?”. “Als je stappen (bij een 
opdracht) hebt dan wil ik er zelf ook nog wel eens aan draaien, het wazige kun je er zelf 
ook wel inbrengen als ik daar zin in heb. Dus een combinatie”. “Een tutor bij een project 
geeft veel commentaar, maar blijft boeien omdat hij niet bot is. Hij zegt: dat is niet goed, 
dat moet je zo en zo doen. Je hebt ook tutoren die bijna niets zeggen en uiteindelijk is 
er veel niet goed. En moet je alles opnieuw doen. Hij zegt elke week wat er niet goed is 
en dat hij liever zo en zo ziet. Als je het er niet mee eens bent, kun je dat ook zeggen en 
kijkt hij hoe wij het verder doen en of het eventueel beter is. Als een leraar bot is, kun je 
niet bot terugdoen. Hij moet je wel beoordelen”.
“Tijdens een vak keken we naar een film over een leraar van de TU/e. Ik vind het wel 
mooi om te zien dat die mensen op zulke ideeën kunnen komen. Hoe komt hij erop? 
De leraar van de TU/e die keek ergens naar en zei: waarom niet zo en zo? Met een hele 
andere visie en op heel andere dingen uitkomen. Heel creatief”.

onderzoekinterview twee

leonardo da Vinci. “Ik vind het vooral mooi dat die man vanuit het kijken naar de 
natuur kan zeggen: als je nu zo en zoiets maakt, wie weet? Het grootste deel werkt, 
wel enigszins. Het vliegapparaat werkte niet zo goed, het grootste deel werkt wel goed. 
Mooi hoe hij via het kijken erop komt, kijken naar dieren hoe zij het doen. Een mooi 
boek. Jammer dat ik het niet kan lezen. Mooi om te zien hoe hij zijn ideeën waar vanaf 
haalt, hoe hij van niets naar iets toekomt. Het mooiste ontwerp vind ik de boot met de 
schoepen en het vliegtuig. Dat heeft hij goed verzonnen. Het zijn mooie werktuigbouw-
kundige principes”.
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Motivatie opleiding. “Wel een beetje verbeterd. Ik ben meer gaan werken. Ik was best 
lui. Ik heb meer gedaan het laatste half jaar. Vanaf het begin van de opleiding heb ik 
tegen mijn studieloopbaan begeleider geroepen dat ik meer zou gaan doen, vooral 
voor de vakken waar ik niet zo goed in ben. Ik dacht: ik roep het nu al anderhalf jaar, 
nu moet ik het maar eens gaan doen. Vooral nu de stage dichterbij komt. Op bepaalde 
gebieden is mijn motivatie verbeterd, op andere verslechterd. Voor de vakken die ik niet 
zo leuk vind, is mijn motivatie verslechtert. Voor de vakken die ik wel interessant vindt, 
is de motivatie zeker verbeterd. Ik ben meer gaan doen voor de vakken waar ik minder 
goed in ben, die vind ik vaak ook meteen minder interessant, om ze toch goed te kun-
nen halen. De vakken waar ik wel moeten ben daar kijk ik ook wel meer naar, maar in 
verhouding minder”.

Autonomie. “Ik denk wel een beetje, er is niet heel veel veranderd. Ik ben wel meer 
zelfsturend ge- worden en heb ook een beetje meer zelfkennis gekregen. Ik dacht als ik 
het nu niet doe dan doe ik het toch niet”.

Welbevinden. “Ik zit hier goed wat opleiding betreft, ook wat betreft de omgeving van 
de opleiding het grootste deel van de opleiding staat me wel aan. Alhoewel een aantal 
vakken me echt de nek uitkomen. Dat heeft u vast al wel meer gehoord. Construeren en 
mechanica vind ik een heel leuk vak, vooral mechanica. Productie en materialen is ook 
wel interessant”.

toekomstbeeld. “Nee, dat is hetzelfde gebleven”.

Vragenlijst “Objectief en bejegend”. “De woorden blijven hetzelfde. Ik ben het er nog 
wel mee eens, de andere woorden staan van mij wat verder weg”.

Student geeft aan dat hij interview een nog eens vluchtig heeft doorgelezen, maar dat het 
wel duidelijk was.

leerstijl. “De denker en de doener. De denker op de eerste plaats en een beetje dromer. 
De beslisser niet zo. De dromer: ik kan wel eens wegdromen en dan sta ik gewoon te 
kijken en meer niet”. Onderzoeker geeft aan dat in dit kader dromer betekent: het bedenken 
van ideeën, het vormen van beelden. “Dat heb ik op zich ook wel. Bij projecten heb ik wel 
gemerkt dat als de andere studenten zeggen: “we gaan het zo en zo doen”, dat ik al heel 
snel iets heb van: dat kan niet omdat dit en dit enzovoorts. Ik zie het voor me hoe ik het 
zou willen maken en van daar uit denk ik: dit en dit kan zo niet of wel. Ik herken ze alle 
drie, maar het meeste de denker”.
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Beslisser. “In het vorige project was ik de projectleider. Ik kan wel beslissingen nemen, 
als het erop aankomt. Ik zal niet zo snel iets hebben: zo moet je het doen, doe het maar. 
Het project is goed verlopen, maar we hebben nog geen voldoende voor het project. 
Vooral het maken, ging helemaal fout. Ik heb op een gegeven moment wel gezegd: dit 
is het ontwerp, zo gaan we het doen. We gaan niets meer veranderen. Dat had wel een 
week eerder gemogen”.

zelfkennis. “Ik vind het belangrijk om zelfkennis te hebben. Ik denk dat ik al redelijk 
wat zelfkennis heb. Ik denk dat je voornamelijk zelfkennis krijgt door tegen de lamp aan 
te lopen, met dingen die je fout doet. Daar leer je het meeste van. Gewoon eerst kijken: 
wat gebeurde er, wat ging er fout, hoe had je het beter kunnen doen? Dat denk ik vaak 
bewust. Dat heb ik geleerd vanuit de judo. Ik heb dat vooral geleerd bij het behalen 
van de zwarte band bij judo. Daar heb ik ook heel veel zelfkennis bij opgedaan en heel 
veel van geleerd. De leraar zei dat als er bij je examen iets fout gaat, dan moet je niet 
nadenken en gewoon doorgaan. Anders blijft dat in je hoofd. Dat heb ik ook geleerd bij 
de tentamens hier op school. Als er een vraag niet lukt, dan gewoon doorgaan met de 
volgende som/opgave. Ik kijk dan op het laatst wel naar de sommen die overblijven, het 
geleerde pas ik dan ook toe hier op school”.

Gedrag van andere mensen. “Dat vind ik wel een beetje interessant, maar niet bijster 
interessant. Onbewust denk ik dat je er wel iets van leert. Ik kan me er redelijk goed 
voor afsluiten. Ik ben niet echt beïnvloedbaar. Ik sta open voor positieve dingen maar 
ik kan me redelijk goed afsluiten voor negatieve dingen”. Student legt een relatie met 
zijn mogelijk leraarschap. “Vooral studenten die een positieve instelling hebben positief 
benaderen, aansporen tot en de mensen die er negatief instaan, zo van ik heb er geen 
zin in en geen inzet tonen, dan zal ik dat ook niet doen. Ik denk wel, dat dat redelijk 
belangrijk is”. Student geeft aan dat hij nog steeds leraar wil worden.

Motivatie voor formules. “Redelijk belangrijk. Ik heb net al aangegeven dat ik constru-
eren en mechanica interessant vind en daar heb je heel veel formules. In de praktijk kan 
het dan nog wel eens anders uitpakken. De uitkomsten van formules moeten voldoen 
aan bepaalde standaardregels. In de praktijk moet je nog wel ervaring hebben van of 
iets wel zal gaan werken. Die zekerheid heb je nooit met formules. Dingen doen om te 
kijken of het zo is. Ik vind het wel interessant om met formules te werken”.

Motivatie voor minder interessant vak met gemotiveerde leraar. “Ik ga er sowieso 
heen met in mijn achterhoofd dat het een minder leuk vak is en zal het niet zo snel zijn 
dat ik zeg: wat een leuke les. De stof staat me niet aan en ik zal er ook niet snel iets aan 
willen doen. Maar het zal mijn motivatie wel positief beïnvloeden voor een vak”.
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Motivatie voor interessant vak met ongemotiveerde leraar. “Het ligt eraan hoe 
lang en hoe vaak je het vak al hebt gehad, maar het zal het vak niet ten goede komen 
en ik denk ook dat als ik het vak nu zou krijgen, ik er minder tijd in zou steken. Bij een 
vak met leukere stof en een slechte leraar, dan stel ik het allemaal uit, dan heb ik zoiets 
van: die leraar bekijkt zich ook maar. Maar als de tentamens er aan komen dan ga ik weer 
voor de volle bak”.

leerontwikkeling tijdens deze opleiding. “Dat ik geleerd heb om te leren, door het 
gewoon te doen. Gewoon gaan zitten en leren. Op mijn vooropleiding had ik het veel te 
gemakkelijk. Ik kwam er een keer achter dat je op het laatst van een periode het heel erg 
druk hebt, dat je nog heel veel moet doen. Toen heb ik bij mezelf gezegd dat ik door de 
periode heen meer moet gaan doen, er meer tijd in moet gaan steken. Het is allemaal 
niet meer zo gemakkelijk, allemaal complexer. Dat vind ik ook leuk. Als alles heel gemak-
kelijk is, zoals op de vorige school, dan doe je niet veel en het heeft ook geen nut want je 
haalt het toch wel. Dat is funest voor mijn motivatie. Als ik hier ergens voor ga zitten dan 
wil ik het ook halen. Ik heb nu gezegd dat ik wilde gaan leren en heb het ook gedaan”.

Gevoel voor techniek. “Ik vind het wel heel interessant. Ik heb net een eigen auto 
gekocht, daar zijn we nu al aan het klussen. Ik vind het wel interessant wat er allemaal 
gebeurt in zo`n auto. Mooi om te zien hoe het in elkaar zit”.

toekomstvisie. “Ik vind het belangrijk om te leren hoe het er in een bedrijf aan toegaat. 
Je bent dan toch een half jaar bezig met fulltime werken. Belangrijk om mee kennis 
te maken. En wat je hier binnen de muren leert ergens anders toe gaan passen. Het 
toepassen van de fysische grondslagen”. Student geeft aan dat hij graag iets zou willen 
leren van: “een opdracht in de zin van: ze hebben een apparaat en ze willen dat apparaat 
beter, anders hebben. Dat ik daar met een frisse blik naar kan kijken, zou het misschien 
anders kunnen? Ik heb gekozen voor een stage in de richting van construeren. Hopelijk 
gaat dat gebeuren. Als ik daar alleen naartoe moet gaan, dan werkt dat niet fijn voor mij. 
Dan kan ik ‘s morgens om 5.30 uur de bus pakken of zoiets”.

reflectie op interview. “Er zaten wel pittige vragen bij. Daar moest ik eerst goed over 
nadenken, maar het is wel goed om er eens over na te denken”.

onderzoekinterview drie

Vragenlijst “Objectief en bejegend”. “Vragenlijst “Objectief en bejegend” is hetzelfde 
gebleven sinds interview twee”.
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leerstijlen van Kolb. Zijn het zelfde gebleven. “Ja. Ik beslis niet alleen. Dat gaat allemaal 
wel, en zo, maar het is niet iets dat mij het best ligt, denk ik”.

Motivatie stage. “Ik heb er hard moeten werken, maar het was er ook heel gezellig. 
Heel veel geleerd. Als je gewoon werkt dan moet je wel iedere dag om 6:30, 7:00 op en 
ben je meestal pas om 6:00 thuis. Op school heb je wel eens een keer een ochtendje vrij 
of een dagje vrij. Dat soort dingen”.

Motivatie minor.Beethoven geeft aan dat het leerzaam was. “Als ik inderdaad ook hoor 
van die andere leerlingen die dan een paar dagen les hebben en dan hebben ze een 
keer iets wat ze moeten en dat is nog niet veel. Dan heb ik zoiets van, dan kun je beter 
de toen want dan weet je in ieder geval zeker dat je er nog iets aan hebt”.

persoon. “Ik ben niet iemand van de compleet nieuwe dingen, maar wel stapsgewijs 
van iets naar iets beters gaan. Ligt me wel beter”.

Verandering motivatie studie, stage en minor. “Ik denk in positieve zin wel. Ook 
door wat ik net zei, dat je het op school op zich toch wel goed hebt. Ik denk dat dat 
de motivatie ook wel ten goede is gekomen, dat je er achter komt dat het toch wel 
belangrijk is. En dat het helemaal niet zo vervelend is dan je zelf denkt”.

leerzaamheid opleiding. “Ik heb wel aan mijn stage gemerkt dat er wel nog aardig 
wat dingen wat handig was geweest om te leren dat die er niet inzitten in de opleiding. 
Maar dat houd je toch. Ik heb dat ook heel erg gemerkt met het tekenen van iets, hier op 
school heb ik dat gehad, een periode, twee uurtjes in de week en dat was het. Daar kom 
je dan wel achter. Ik heb nu (stage) wel heel veel geleerd omdat ik daar toch wel een paar 
weken non-stop zat te tekenen”.

Motivatie stage. “Ik heb een meetgereedschap moeten ontwikkelen. Ja, dat was leuk. 
Ik heb het kunnen ontwikkelen vanaf… . Zo heb ik ook een soort gereedschap voor het 
af te stellen. En vanuit dat ben ik gaan beginnen”.

Motivatie minor. “Ja, ik heb er veel aan. Ik denk dat het een meer verdiepende minor is”.

Autonomie. “Mijn hele stage was in principe mijn eigen opdracht die ik zelf moest af-
ronden. Maar ja, vragen heb je altijd wel, daarvoor ben ik student. Maar zelfstandigheid 
is daar in ieder geval heel veel aanbod geweest. Het fijnste vind ik af en toe, ook gewoon 
met projecten hier, ook gewoon even zelf werken, fijn in mijn eigen zitten. Muziek in de 
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oren en dan zelf aan de gang gaan, dan krijg je het meeste gedaan vaak. Want ik ben 
iemand die snel afgeleid kan zijn, laat ik het zo zeggen”.

intrinsieke motivatie. “Als ik er eenmaal voor ga dan ben ik ook iemand die niet zo snel 
stopt voor dat het af is”.

Autonomie minor. “Het waren wel heel veel projecten dus het was wel veel samenwer-
ken, dat wel. Maar uiteindelijk heb je toch wel een eigen verantwoordelijkheid ergens 
voor, dus dan heb je ook wel enigszins je eigen werk”.

Veilig gevoel tijdens stage. “Nee, ik heb me daar heel veilig gevoeld wat dat betreft. 
Een heel prettige sfeer onderling. Het mooiste was, ze hadden op een gegeven moment 
een project uitstapje en ze wilde van mij, ze vonden het geweldig dat ik ook meeging. 
Minor. Ja, het is wel oud en vertrouwd. Wel even wat veranderd, je komt binnen en de 
kantine is anders, de balie is voor een deel veranderd. Maar wel nog steeds het oude 
vertrouwde… . Algemeen. Vanzelf gaat nooit iets. Niet veel gaat later vanzelf. Maar ik 
denk dat het er zeker heel erg mee helpt. Het zal geen echte voorwaarde zijn maar..”.

Motiverende aspecten tijdens stage. “Ik denk toch wel het technische aspect. Het 
maken van zoiets. En toch ook wel de omgang, die vond ik ook heel prettig daar”.

Motiverend in werktuigbouwkunde. “Construeren, voornamelijk”.

Belang vak opleiding tijdens stage. “Ik denk dat dat toch wel een constructie ding 
is. Ik kwam daar en die collega’s waren ook echt producten aan het maken. Dus dat zijn 
dingen die vaker gemaakt moeten worden, dan is een vak als productietechniek in die 
zin ook heel belangrijk, omdat dat zo gemaakt moet kunnen worden voor een bepaalde 
serie”.

Veilig gevoel tijdens stage. “In het begin, de eerste twee dagen, is het een beetje de 
kat uit de boom kijken. Maar dan zie je al lang dat er gewoon onderling een hele open 
sfeer is. Ik denk dat als die sfeer er niet was dat het wel eerder was geweest van: “ik doe 
het wel”.

Verandering kijk op techniek tijdens stage en minor. “Nee, niet echt. Het is niet 
echt veranderd. Het is voor een heel groot deel wel bevestiging geweest van… Nee, 
veranderen is het niet”.
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toekomst visie. “Ik heb zoiets van: kijk straks na het afstuderen. Krijg ik dan een mooie 
baan aangeboden bij een bedrijf waar ik het heel leuk vind om te werken, dan denk ik 
dat ik daar aan de gang gaan. Dan kan ik eventueel daar nog kijken voor deeltijd, of 
daarna nog. Een Maar als ik daar een mooie baan aangeboden krijgen dan denk ik ook… 
Want een jaar later is hij waarschijnlijk weg”.
Motivatie voor docentschap. “Ja, dat zit wel nog te kriebelen. Want ik zit ook nog steeds 
met mijn judo, waar ik ook nog steeds aan begeleiding doe. Daar heb ik ook gezegd 
van: ik kijk eerst na mijn afstuderen. Als ik dan de lerarenopleiding ga doen voor Werk-
tuigbouwkunde dan kan ik daar al een cursus voor overslaan die weer € 500 kost en die 
12 cursusdagen is. Als ik geen fatsoenlijke baan aangeboden krijg of het bedrijf of de 
werkzaamheden bevallen me daar niet goed genoeg dan ga ik gewoon een jaartje door. 
Is dat niet zo dan…”.
“Als ik de leraren opleiding doe dan ga ik sowieso wel nog eerst een aantal jaren gewoon 
werken, wel nog enigszins ervaring hebben. Want anders kom je hier met mensen die 
nog even oud zijn of ouder dan jij en dan moet jij ze weer… Hoewel ik niet denk dat ik de 
juiste persoon ben om na 3,4 jaar nog eens de schoolbanken in te kruipen. Als ik ergens 
goed op mijn plek zit en ik kan ook gewoon blijven en het is niet nodig, dan denk ik dat 
ik niet zo heel snel gaan zeggen dat ik weg ga, dat het me daar gewoon goed bevalt. 
Dan ga ik niet zeggen dat ik leraar wil worden”.

persoon. “Ik denk niet dat ik specifiek op zoek ga naar een mooi bedrijfje om te gaan 
werken. Het is meer voor als dat ik een mooi aanbod krijgt, dat ik mezelf dan een sukkel 
vindt om het niet met beide handen aan te pakken, omdat het een mooie kans is. Het is 
meer om te zien hoe het gaat lopen als ik een mooi aanbod krijg”.

leerstijl. “Ik merk het wel eens aan mijn vriendin, die zegt inderdaad dat ik geen beslis-
sing kan nemen. Er zijn wel beslissingen die je kunt nemen, maar het is voor mij af en toe 
wel van… “Zeg jij het maar”. Belangrijke zaken. Die kan ik wel gewoon goed beslissen. Als 
het op het werk van mij belangrijk is, of op school, kan ik ook goed beslissen. Ook met 
projecten en zo. Het kan allemaal wel. En wat ik net zei, als ik met mijn vriendin wandel, 
dan zijn het vaak meer een soort gevoelens. Niet helemaal, maar het zijn meer, wat was 
het, objectieve …?”. Beslissingen binnen techniek. Dat is wat meer objectief, vaak. Iets 
gaat niet goed. Meer zwart- wit”.

leerstijl de doener. “Dat heb ik op stage wel een beetje geleerd. Hier heb je meestal 
een project van een kwart jaar, daar krijg je niet veel gedaan. En op stage was het op een 
gegeven moment ook van: “misschien kan dat ook en dat “, en toen zei mijn begeleider: 
“ja, teken het maar en laat het maken en zet het maar in elkaar en ga het maar proberen. 
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Doe maar”. Dan heb je ook iets van extra ondersteuning. Want theorie is allemaal leuk en 
aardig, ook nog in de praktijk zou zijn”.

leerstijl de denker. “Imagination ( woord stond op T Shirt van student) is wel belang-
rijk om iets te kunnen bedenken, om iets meer te kunnen leggen. Maar uiteindelijk is die 
kennis wel noodzakelijk om te kunnen bewijzen dat het ook kan”.

Ontwikkeling persoon. “Qua karakter zelf niet heel veel, denk ik. Ik ben heel erg tot 
het besef gekomen van de opleiding hier, dat zijn maar 20 weekjes les (W7). Voor de 
complete opleiding. Dat is kort en dan moet ik wel het beste van maken. Maar… Echt 
verandert niet veel, denk ik. Toch wel iets meer inzicht gekregen in bepaalde dingen. 
Ik denk dat dat met name in het construeerachtige gedeelte zit. Dat ik bijvoorbeeld 
zie voor dat kleine voorstel dat ik heb gemaakt, zo `n blokje waar dan een sensor inge-
klemd moest worden. Aluminium blokje gepakt met een gat erin en onderaan een klein 
openingetje waar de sensor doorheen komt. En gewoon met een boutje kon je hem 
dan samentrekken. En toen zei de stage begeleider ook: “nu moet je een volledige blok 
aluminium gaan samentrekken, stel je voor om daar een gleuf in te laten vrezen, dan zit 
je zo op een stukje aluminium”. Dat soort dingen. De praktische, makkelijkere dingetjes 
toepassen. En ook een deel functie denken”.

Belang zelfkennis. “Ik denk dat het belangrijk is om dat te hebben. Heb dat voor een 
groot deel wel”.

piramide van Maslow. “Ik denk dat ik hier toch wel in het midden ergens zit. Ik zit 
denk ik toch wel voornamelijk bij deze twee (twee en drie). Toch ook wel de behoefte 
aan veiligheid. Een beetje… Het is wel belangrijk denk ik om jezelf kwijt te kunnen. En 
sociale behoefte is ook wel het gevoel hebben dat je ergens bij kunt horen of bij hoort. 
Niet dat je alleen staat. Het is wel dat je er bij kunt horen. Het is niet het belangrijkste 
dat je erbij kunt horen, maar… Toch wel in je eigen omgeving, je eigen veilige dingen 
te kunnen doen”.

interesse in gedrag andere mensen. “Het is geen grote interesse maar ik vind het af 
en toe wel interessant om er naar te kunnen kijken. Dat wel “. Student geeft aan dat als 
hij moest kiezen tussen interesse in mensen of interesse in techniek hij vooral motivatie voor 
techniek heeft.

interesse in projectleiderschap. “Voor een klein project wel. Geen groot, langdurig 
project. Maar ik wil het best wel proberen voor een kortere duur. Het is denk ik niet 
zozeer de moeite om mensen aan te kunnen sturen maar meer de moeite om.. . Als 
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ze het niet opvolgen. Dan ben ik toch wel iemand die iemand snel de hand boven het 
hoofd houdt, denk ik. Ik kan ze natuurlijk wel een keer flink op hun nummer… Daar niet 
van af, maar… Ik denk dat dat te laat gedaan wordt door mij, zoals ik mezelf ken”.

Belang interesse in gedrag andere mensen tijdens stage. “Ik denk het wel. Want je 
komt toch in een groep mensen die al een aantal jaar met elkaar samenwerkt. Je komt 
als nieuw iemand en als je verder geen interesse hebt naar andere mensen toe dan denk 
ik dat je zelf ook niet goed wordt opgenomen in een dergelijke groep”.

Feedback op gedrag. “Nee, dat is niet besproken. Er is wel gevraagd wat ik ervan vond 
en zo, dat soort dingen is wel gevraagd”. Beethoven geeft aan dat er geen feedback is 
gegeven op zijn gedrag naar andere mensen toe.

Motivatie techniek.Student geeft aan dat hij weer zin heeft om naar school te gaan en 
aan W7 te beginnen. “Ja. Het zijn vakken die je zelf hebt gekozen, dus… Ik heb geen 
specifieke richting, hoewel het wel duidelijk is welke vakken ik heb gekozen want ik heb 
alle vakken van PR en CM gekozen. Ik mis studeren niet, maar kwam wel tot inzicht van: 
het is toch niet zo heel slecht”.

Belangrijkste ontwikkeling afgelopen jaar (stage). “Ik denk dat het niet echt het 
studeren is, maar meer jezelf ontwikkelen, denk ik. Een deel professionele werkhouding, 
denk ik en de werkervaring zelf, toch wel. Voor een deel hoe je overkomt naar je col-
lega’s. Tijdens het werk, maar ook tijdens niet werkzaamheden, als je een keer staat te 
praten over….. Student geeft aan wat hij verstaat onder professionelen werkhouding. “Ik 
denk voor een groot deel houding. Hierop school… Iets minder … Dat soort dingen, 
onderuit hangen, onder anderen. Daar een halve dag onderuitgezakt zitten. Het is niet 
alleen: ik leer even rechtop zitten”.

Belangrijkste ontwikkeling tijdens minor. “Onderbouwing en verdieping toch wel”.

toekomst. “Die is nog steeds een beetje vaag. Ook met dat leraar zijn en… Dat is nog 
niet helemaal 100 procent. Toekomst als leraar. Niet alleen een vak geven, mensen op-
leiden, maar ik denk dat ik ook voor een deel project begeleiding en zo, dat lijkt me ook 
heel leuk om dat mee te maken. Het niet harde, zeg maar. Lijkt me ook heel leuk om te 
doen”.

droombaan. “Enigszins met die veiligheid komt er ook wel om de hoek. Ik denk dat 
het voornamelijk is, gewoon goed op je plaats zitten en ook qua collega’s een goede 
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omvang kunnen hebben. En dan denk ik dat de werkzaamheden dan al vanzelf iets 
minder belangrijk worden. Als het maar in die richting valt (construeren) dan denk ik dat 
het weinig uitmaakt of ik aan een prullenbak zitten werken of aan een televisie. Nee. Ik 
heb ook liever dat ik een baan heb werk mezelf veel beter kwijt kan dan dat ik een baan 
heb die me minder bevalt maar een hoger salaris heb. Dan ga ik liever voor een iets 
lagere salaris en een baan die me beter beval”.

intuïtie en passie. “Aan de ene kant gek, maar aan de andere kant ook weer niet heel gek. 
Dat ze niet de slimste mensen zoeken naar mensen die… Onderbouwde intuïtie. Mensen 
die brutaal zijn, maar onderbouwd. Van de ene kant gek dat ze niet de slimste mensen 
willen, zoals dat hier ergens staat. Maar aan de andere kant ook enigszins begrijpelijk, 
want kennis is niet alles. En je moet wel een bepaalde intuïtie, inderdaad… Je moet wel 
een beetje op je intuïtie kunnen vertrouwen, denk ik”. “Ik denk wel…. Ik moet nog wel een 
beetje ontwikkelen, die intuïtie en dergelijke, maar ik denk wel dat het erin zit”.

Keuze foto. “Er is heel veel op te zien. Hij spreekt mij gewoon aan, is heel lastig uit te 
leggen. Er is een hele constructie bouw. Het is eigenlijk allemaal werktuigbouw, dit is in 
principe ook… Ik zou hier niet willen werken. Ik weet niet wat voor werk ze mede hier 
verder nog te doen zijn maar als ik er zo naar kijk dan denk ik dat hier voornamelijk voor 
een groot deel ongeschoold personeel heeft gewerkt”. “Mooi om te zien. Als je ook bij 
DSM rijdt, hoe dat daar… Ik vind dat mooi om te zien. Hoe ze dat allemaal voor elkaar 
hebben gekregen en nog weten wat wat is. Je ziet die trappen en buizen die overal 
ontlopen. Ik zou daar niet goed van worden als ik daar werkte, op zo`n trappetje lopen, 
maar ik vind het wel mooi om te zien”.

Aanpak. “Ik zou nog roest wegwerken. Omdat ik dat ook bij mijn auto aan het doen 
ben. Het voegt heel weinig toe, denk ik, maar het is meer omdat je je er zelf aan stoort. 
Aanpak op een andere plek. Dan is het hier, want dat vind ik er heel somber uitzien. Het 
gebouw ziet er heel vervallen en niet uitnodigend uit. Als je er langs loopt denk je niet 
van: dat is nog eens een mooi bedrijf… Het ziet er zo somber uit. Een beetje opvrolijken. 
Niet alleen voor het publiek maar voor de werknemers zelf, een uitstraling van een 
werkplek doet ook al veel”.

ervaring onderzoek. “Ik denk dat het ook wel een goede blik geeft van hoe je zelf 
bent. Door zelf na te denken over de vragen die u stelt. Ja, ik denk inderdaad dat het 
voor jezelf wel… “.

rol onderzoeker. “Ja, goed. U weet wel goed de vragen te stellen die… Niet de voor de 
hand liggende, simpele vragen”.
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narratIef jesse

onderzoekinterview een

Motivatie onderzoek. “Een beetje uit nieuwsgierigheid, kijken hoe u een onderzoek 
aanpakt. Ik vind het ook leuk om mee te doen, om er deel van uit te maken”. Reactie 
student op de vraag of hij er zelf ook iets aan heeft? “Op zich wel. Als ik de briefjes inlever, 
sta ik bij mezelf stil. Dan zie ik soms het probleem bij mezelf in plaats van bij de leraar. 
Een stukje eerlijkheid op papier zetten. Het is ook een stukje bewustwording”.

Motivatie deze studie. “Het is technisch, is erg breed in de techniek. In de vijfde van de 
middelbare school wist ik nog niet wat ik wilde worden, nu ook nog niet. Daarom heb 
ik werktuigbouwkunde gekozen. Ik was goed in technische vakken, de taalvakken was 
helemaal niets”.

persoon. “Ik ben een enthousiaste leerling, vooral als het om communicatie gaat. Ik 
werk graag in projecten met mensen. Ik ben een dromer, niet echt een denker. Kan wel 
beslissingen maken, maar die overweeg ik dan heel erg. Vraag me af hoe anderen erop 
zouden realiseren “. “Waar ligt de verbinding tussen de techniek en de communicatie, 
de dromer en het werken in groepen?” De verbinding daarmee is het onderwijs met de 
leraar. Vanaf al heel jong vond ik dat leuk. Mijn vader is ook leraar en ik heb altijd wel 
tegenop gekeken hoe hij dat deed”.

toekomst. “Het gaat er dus om breed te worden opgeleid in de techniek. De vakken 
zoals communicatie, psychologie dat vind ik heel leuk en de echte technische vakken 
weer minder leuk. Ik zou ooit best leraar willen worden”.

interesses. “Mijn interesses liggen vooral bij communicatie en dan in relatie tot tech-
niek en de mens”.

leerstijl. “Ik ben toch ook wel een doener, hoor. Als ik de woorden van de leerstijl inter-
preteer dan komt toch op de eerste plaats de doener en dan pas de dromer. Als ik aan 
een project begin dan ga ik gewoon beginnen en dan pas ideeën genereren. Gewoon 
lekker freestylen”.

Motivatie om te studeren. “Nee, niet zo. Hier moet ik weer een zelfreflectie op loslaten. 
Ik doe weinig huiswerk. Als ik het leuk vind dan doe ik het en anders niet. Ik stel het uit 
tot een week, twee weken voor de tentamenweek. Om niet achter te blijven, om het 
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tentamen te halen. Dat is mijn motivatie om het boek open te slaan. Als ik het snap, dan 
vind ik het wel weer leuk. Soms moet ik wel over een heuvel heen. Het is het proces”.

Aanpak studie. “Ik studeer altijd alleen, werkt het beste”. Als de student het niet snapt: 
“ik zou dan een paar klasgenoten vragen en ik heb ook altijd nog een oom die me wat 
kan uitleggen en bijles kan geven. Hij zit in de techniek. Ik ga wel hulp zoeken “. “Ik heb 
zelfs een aantal klasgenoten iets uit kunnen leggen wat zij niet begrepen. Ik kan wel 
verder. Ongeveer twee weken voor het tentamen is, studeer ik een paar uur per dag, 
dan stop ik weer en ga ik iets anders doen. Ga even naar beneden. Ik heb voldoende 
verantwoordelijkheidsgevoel en discipline om het aan te kunnen”.

externe motivatie studie. “Liever niets over doen en dat is genoeg motivatie om door 
te gaan”.

Motivatie werktuigbouwkunde. “Dat beviel me meteen. Er waren nieuwe projecten. 
In Eindhoven wordt het creatieve aspect veel meer gestimuleerd”. “Na de propedeuse 
heb ik er toch nog over nagedacht om te switchen. Ik heb toen alles eens op papier 
gezet en toen bleek dat ik toch goed zat in Eindhoven. Het ging vooral over het (lange) 
reizen. Het gaat dan wel om een andere soort motivatie. Wat ook meespeelde was dat 
werktuigbouwkunde heel breed is, ik zie nog niet voor me wat ik kan worden”. “De in-
richting is sfeervoller, de practica zijn super leuk om te doen, de Expo projecten. Ik heb 
hier vrienden, gezellige klasgenoten. Donderdag ‘s middags ga ik naar de borrel. Com-
municatie vond ik erg leuk, nu niet meer. Ik wil graag meer diepgang in communicatie”.

Motivatie studie. “Wat betreft de vakken niet echt. Een beetje in Energie en proces, 
dat is wel leuk. Maar vooral in de projecten. Daar kan ik echt in opgaan. Laatst nog. 
Toen moesten we een pompensysteem bedenken. Toen heb ik een mooi, leuk overzicht 
gemaakt met kleurtjes, blokjes en formules. En ineens bleek dat ik er 3 uur aan had 
gewerkt. Maar het resultaat was er. De projectgroep zei dat ik goed werk had gedaan. 
Gewoon heel leuk. Het ontwerpproces daar kan ik me in laten gaan”.

Autonomie. “Volledig mee eens daarom heb ik hier ook voor deze opleiding gekozen. 
Vooral in de projecten en dat vind ik leuk”.

Welbevinden. “Ja, zeker. Door eigen ideeën te genereren bij projecten. Het kader is 
vastgesteld, wat je doet en hoe je het invult is een eigen keuze met je groep”.

doel studie. “Mijn doel is slagen, dat wel. Wat betreft de minor, daar ben ik al een beetje 
gaan kijken naar onderwijskunde. Ik keek zojuist zelfs nog naar het minor aanbod. Wat 
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betreft de stage heb ik nog even geen doel, wel ideeën. Maar die passen misschien niet 
echt bij de opleiding”.

toekomst afstuderen. “Algemene werktuigbouwkunde lijkt me wel wat om me in te 
verdiepen”.

toekomst docentschap. “Ik wil docent natuurkunde of docent techniek worden. Ik 
vind het omgaan met kinderen, met pubers heel erg leuk en ik wil ze graag iets leren. Ik 
wil graag bereiken dat ze naar huis gaan met het gevoel, ik heb iets geleerd. Als bijbaan 
begeleid ik kinderen in het maken van techniekwerkstukjes en ik geef op zaterdag bijles 
in wiskunde”.

Motivatie interview. “Het interview is goed verlopen en ik vond het leuk om te doen. 
Ik verheug me al op de volgende keer”.

onderzoekinterview twee

Boek leonardo. “Een grappig boek, je kan ermee spelen, bewegende dingen, een aan-
trekkelijk boek. Je kunt er niet alleen in lezen maar er ook wat mee doen, wat interactie”.

Verandering motivatie. “Ja, enorm. Eigenlijk het afgelopen jaar was het allemaal nog 
niet helemaal zeker. Toen ze opeens over de minor begonnen, toen begonnen alles te 
tintelen, zo van leuk. Ik heb er heel erge zin in, alles is geregeld. Ik ben al toegelaten, ik 
hoef alleen nog maar er naartoe te gaan. Ik ga de minor Onderwijskunde volgen. Ik wil 
techniekleraar worden. Techniek leer ik bij werktuigbouwkunde, lesgeven leer ik onder 
andere bij de minor”.

Motivatie opleiding werktuigbouwkunde. “Dat de minor er aankomt, geef me de 
drive om door te zetten, maar als je kijkt naar werktuigbouwkunde, op zich valt dat 
nogal tegen. Vakken beginnen erg detaillistisch te worden. Enorm veel stof wordt in de 
les behandeld. Iedere les goed opletten en aantekeningen maken en soms mis je dan 
toch nog dingen”.

toekomst stage. “Ja, iets wat met kinderen te maken heeft. Ik denk bijvoorbeeld aan 
techniek- promotie, aan een stichting”.

Motivatie opleiding. “Wel voor de minor en ook door het feit dat ik de komende twee 
jaar zelf mijn keuzes kan waarmaken, weer mijn eigen dingen kan men doen”. “Dynamica 
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was echt heel pittig. Energie en proces, omdat ik het snap, vind ik het leuk. Dat is iets dat 
echt bij mij hoort… Dat motiveert me om op te letten”.

Verandering autonomie. “In het laatste halfjaar word je echt geacht om alles zelf te 
regelen. Het is wel zoals elk jaar dat je zelfstudie moet gaan doen bij de vakken, maar 
ook allemaal zelf zaken afronden, regelen”.

Welbevinden. “Ja, dat heeft er ook mee te maken dat je alles gaat afronden en dat je zo 
meteen klaar bent”.

extrinsieke motivatie tentamens. “Dat zal ik wel heel goed moeten aanpakken. Ik 
wilde de tentamens allemaal halen, liever niets meenemen naar het volgend jaar. Alles 
wat ik moet herkansen, dat komt in de eerste periode na de vakantie, tijdens de minor”.

toekomst visie. “Volgens mij is het hetzelfde (interview een). Je kunt van alles gaan 
doen met deze opleiding, het is een hele brede opleiding. Voor mij is het richting do-
centschap op de middelbare school en ik denk in de benedenbouw klas 1,2 en drie. Ik 
zou wel techniek willen geven en ook natuurkunde, maar daar moet ik een aantekening 
voor halen, net als voor wiskunde, dat zou ik ook wel willen geven. Maar vooral techniek. 
Tegenwoordig is er een techniek vak, dat is een combinatie van. Ik wil wiskunde wel zo 
leuk mogelijk houden, niet alleen een paar getalletjes. Dat je de praktijk ervan ziet, het 
nut. Dat de leerlingen gestimuleerd worden om het vak leuk te vinden. Dus niet zomaar 
sommetjes maken en als ze klaar zijn, kom dan maar bij me”.

doel aanpak wiskunde. “Met parabolische tekenen, denk aan bruggen. Dat mensen 
dat zo moeten uitrekenen. Dat een brug zo in elkaar zit, via de parabolische vorm. 
Dingen waar je dagelijks overheen rijdt. Welke rol speelt wiskunde daarin? Dat wil ik 
ze leren, het praktische nut dus. Wiskunde moet niet abstract blijven. Als je later over 
een brug rijdt en je hebt van mij les gehad, dat je dan denkt: oh ja, inderdaad, dat is die 
parabool “. Onderzoeker: 30 jonge mensen en ook nog in de puberteit…: “Dat vind ik juist 
leuk “.

Aanpak wiskunde. “Niet echt aan praktische dingen gelieerd. Bijvoorbeeld: bij deze 
formule kun je je een bol voorstellen. Dat kun je dan zelf bedenken. Niet dat ik dat ooit 
zou gaan tegenkomen ergens. Dus niet: dit is de brug en dat is de benodigde wiskunde. 
Dat gaat niet structureel zo”.

Vragenlijst “Objectief en bejegenend”. “Blijft hetzelfde. 8 Keer B en 2 keer O”.
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leerstijl.Student weet zijn leerstijl niet meer. In eerste interview: een doener en een dromer.

last van de leerstijl. “Ik loop er wel eens tegenaan. Ik begin wel eens aan iets. Ik boor 
wel eens een gat en dan pas bedenk ik: daar mocht ik niet in boren. Oei, het zit op de 
verkeerde plaats. Eerst doen en dan pas nadenken, dat is vaker gebeurd. Ja, maar ik 
sta er altijd wel bij stil: denk eerst toch eens na Jesse en controleer ook “. Leerstijl in de 
samenwerking met mensen: “dat gaat eigenlijk wel goed, ik loop nergens tegenaan. Ik 
genereer ideeën en denk overal in mee. Ik ga niet mijn keuze doordrammen, want als 
iemand zijn idee beter vindt en hij onderbouwt dat goed, dan kan ik daarin meegaan. 
Maar dan moet ik wel weten waar hij het over heeft”.

leerstijl en voorzitterschap. “Dat waren moeilijke tijden, maar wel de leukste. Het lijkt 
wel of ik altijd groepsleden heb die hun werk niet deden of te laat kwamen. Dat stop ik 
dan een beetje in de doofpot. “Oké, de volgende keer… “. Dan sta ik voor het blok en dan 
maak ik het bespreekbaar met de groep. Ik leg dan niet de hele verantwoordelijkheid 
bij mezelf een vraag ook aan de groep hoe ze erover denken. Ik doe mensen niet graag 
pijn”.

Beslissingen nemen en leerstijl. “Bij het tweede functioneringsgesprek kreeg ik ook te 
horen dat het beter ging. Ik ben er wel achter, ook al ben je streng, ze zullen je hetzelfde 
waarderen, ze zullen inzien waarom je streng bent geweest. Ik heb er goed opgelet, op 
besluiten die ik wilde nemen. Hoe zouden zij het willen hoe ik het doe?”

persoon en eigen mening. “Ja, anders deed ik het niet. Ik moest er ook achter staan. 
Ik zag wel het probleem dat ik nogal soft was. Met zachte hand mensen zover zien te 
krijgen dat ze iets gaan doen”.

leerstijl en leren. “Ik ben niet zo van achter de boeken gaan zitten en al die informatie 
gaan verzamelen. Na een half uurtje heb ik er alweer genoeg van en wil ik weer achter 
de computer. Het is gewoon uitstel, ga het gewoon uitstellen. Ik heb gewoon een stok 
achter de deur nodig, ik moet toch leren en heb geen zin om in het derde jaar de her-
kansingen te gaan doen. Ik begrijp zelf wel dat ik gewoon moet leren en dat heb ik ook 
gedaan. Nu de punten nog”.

last van leerstijl. “Van de dromer”.

zelfkennis. “Wat heeft dat met het onderzoek te maken? Je hoort je overal in te ontwik-
kelen en in mee te gaan. Ik doe dat denk ik onbewust. Je leert ontzettend veel dingen 
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op de opleiding, maar je beseft niet dat je nog steeds aan het leren bent. Net zoals in 
de praktijkruimte, je bent wel bezig met boren in verkeerde gaten. Maar je koppelt dat 
voor jezelf wel weer terug, zoals: de volgende keer beter nadenken of hoe je het moet 
aanpakken. Die dingen leer je wel”.

interesse in gedrag van andere mensen. “Ja, dat wel. Zo dat je het gedrag ook kunt 
gaan voorspellen wat de ander gaat tonen, niet meteen op het moment maar wat het 
gevolg is als je wat anders gaat doen. Zelfkennis van andere mensen”. Leren van gedrag 
van anderen: “ik doe dat meer onbewust. Maar als je dat zou gaan bestuderen, er goed 
over na zou dan denken dan kun je daar ook veel informatie uithalen. Zeker voor een 
docent”.

Belang formules. “Zoals bij wiskunde? Belangrijk en vooral als je ook weet wat precies 
de toepassing ervan is, de toegevoegde waarde. Zodat je goed gaat inzien waar je het 
eventueel van nodig hebt en je kunt je het ook meer voorstellen. Het is dan niet alleen 
een formulier invullen en dan ben ik klaar, dan heb ik het punt. Maar als je ook gaat 
nadenken als de situatie net iets anders is, dat je je ook kunt inleven hoe dan de situatie 
is en welke formules daarbij horen. Dan moet ik wel weer kennis opdoen ik heb daar al 
wel een kleine basiskennis van. De grootste basiskennis ga ik in de praktijk leren, met 
de stage of zoiets”.

Oninteressant vak en gemotiveerde docent. “Dat maakt het vak wel interessant, 
de docent moet me wel boeien in de les. Als een leraar mij niet boeit, dan ga ik niet 
geboeid naar de les. Als een docent meer gemotiveerd staat te vertellen, heb ik ook 
meer motivatie en wil ik meer voor het vak doen”.

interessant vak en ongemotiveerde docent. “Zo`n situatie heb ik nog nooit gehad. 
Ik vind een vak pas leuk als de leraar het boeiend over kan brengen. Ik zou het vak niet 
leuk vinden als de docent het totaal niet boeiend overbrengt. Dat geeft voor mij de 
doorslag. Ik ben een beetje breed gemotiveerd. De docent bepaalt wat mijn motivatie 
wordt. Het ligt natuurlijk ook aan de hoeveelheid stof”.

Belangrijkste opgedane kennis. “Samenwerken, ik denk dat als ik hier geen samen-
werken had geleerd dan zou het in het bedrijfsleven ook fout gaan. Je hoort altijd samen 
te werken, leren samenwerken op een technische opleiding”.

Belangrijkste opgedane kennis van techniek. “Ik vind alles wel een beetje belangrijk. 
Dat je van allerlei dingen iets afweet, ik maak daar niet zo`n onderscheid in”. Techniek is 
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meer een middel als een doel? “Ja. Inzicht krijgen in techniek, dat zeker. Ik vind techniek 
super leuk, het beweegt allemaal en je kunt er wat mee. Ik vind alles wel leuk”.

Motivatie, gevoel voor techniek. “Jazeker, als ik met iets van techniek bezig ben, dan 
voel ik me prettiger. Dat heb ik bijvoorbeeld niet bij een vak als Nederlands enzovoorts “. 
Inspiratie voor techniek: “jawel, maar dan voor techniek die nog niet is opgelost, weten-
schap en zo. Bijvoorbeeld een vraag over het heelal waar het eindigt, waar je je eigen 
ideeën in kan leggen. Bij echte techniek heb ik dat niet”.

Autonomie. De zelfstandigheid is wel beter. Tijdens het eerste jaar moet je nog je plekje 
zoeken en tijdens het tweede jaar is de opleiding als je tweede thuis geworden”.

Opmerking citaten. Citaat een: “ik ben het er redelijk mee eens maar het is niet alleen 
het bouwen, maar ook het onderhouden en het controleren. Werktuigbouwkunde is 
eigenlijk een heel bos, super veel bomen. Dit zijn maar een paar bomen”. Tweede citaat: 
“Hier ben ik het meer mee eens. Fysische grondslagen liggen nog niet vast, er zijn ook 
andere omstandigheden”.

doel leren stage en minor. “Veel praktijkervaring. Ik ben er van overtuigd dat ik nog 
veel praktijkervaring mis in de techniek. Het bedenken van nieuwe ideeën. Vooral ook in 
de projecten. Ook in het onderwijs wil ik nog veel leren”.

Aansluiting studenten op school. “Soms niet, soms loop ik wel verloren. Soms denk 
ik wel: hoor ik hier wel thuis?”

onderzoekinterview drie

Motivatie interview. “Graag, Rosalie. Leuk om er aan mee te doen”.

interviews één en twee. “Ja, vorige week heb ik ze nog eens doorgenomen. Ja, heel 
grappig om terug te lezen”.

Vragenlijst “Objectief en bejegenend”. “Blijft hetzelfde”.

leerstijl. “Ik was volgens mij de doener en de dromer”.

Verloop afgelopen jaar. “Goed. Heel positief. Het heeft me echt aan het denken gezet 
over wat mijn toekomst zal gaan brengen”.
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toekomst. “Ik wil graag verder studeren. Het is vooral gekomen door mijn stagebege-
leider… In het begin kende ik die eigenlijk totaal niet. En na een paar weken is die één 
keer op Facebook gekomen en heeft hij een paar foto’s of zo gezien. Hij heeft me dus 
echt gestimuleerd om echt verder te gaan kijken dan alleen maar werktuigbouwkunde. 
Ook vrienden gaven dat aan. Maar mijn stage, die heeft mij toch wel aan het denken 
gezet. Is het niets om nog iets anders hierna te gaan studeren? Toen had ik zoiets van: 
nu ga ik echt kijken of iets anders me bevalt”.

Kunstobjecten. Jesse heeft als hobby kunstobjecten maken. “Juist. Inderdaad. Dat vind 
ik leuk”.

Minor en motivatie. “Dat was onderwijskunde, dan waren we meer bezig met didacti-
sche vaardigheden. Daar ging het niet echt zo om het ontwerpen en zo. Dat vond ik heel 
erg leuk om te doen, heb ik ook met veel plezier aan gewerkt, aan die minor”.

toekomst. “Ik kan me nog goed herinneren dat ik door het bos de bomen niet meer 
zag. Dat ik totaal niet wist wat ik wilde gaan doen, daarom had ik dus ook werktuig-
bouwkunde gekozen. Maar echt door mijn stage ben ik echt aan het werk gezet om echt 
verder te kijken”.

Motivatie werktuigbouwkunde. “Ik ben wel nog gemotiveerd, jazeker. Ik maak ge-
woon de opleiding mooi af, nu. Het is nog maar een jaar, dus dat is al motiverend. Dan 
heb ik er vier jaar opzitten en heb ik een diploma op zak. Dan kan ik mijn andere studie 
in anderhalf tot twee jaar afronden”. “Je wordt hier (werktuigbouwkunde) echt aan het 
denken gezet in abstracte vorm. Je moet echt out of de box gaan denken om ergens aan 
te komen. Bij wiskunde moet je echt heel ver in de stof gaan om iets uit te zoeken. Vooral 
het proces dat vind ik echt een meerwaarde hebben”.

Motivatie minor. “Die minor daar heb ik me echt op verheugd om te gaan doen, dat 
was wat ik echt wilde. Ik wilde daar graag de kans voor van school, om dat dus ook echt 
te gaan doen. Dat werkte heel motiverend voor me. En die stage dat vond ik ook erg 
leuk. Met duurzame energie en zoiets”. “Ik ging de minor doen omdat ik misschien voor 
de klas wilde gaan staan. We werden ook klaargestoomd om voor de klas te gaan staan, 
we moesten ook stage lopen deze minor dus het was altijd zo van: “ja jongens, over een 
paar weken dan gaan jullie allemaal ergens op een school of zoiets stage lopen”. “Ja, 
super veel zin in”. Was het leuk? “Ja, heel leuk, wel heel erg… Het kost heel veel in die zin, 
dat wel, dat merk je dan wel, hoor. Dat de kinderen proberen over je heen te lopen. Maar 
wel echt super leuk”.
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Aanpak lesgeven. “De docenten waar ik stage bij liep hadden al een bepaald leer-
schema wat de kinderen af moesten hebben, bepaalde hoofdstukken en zo. Dus ik nam 
dat zelf thuis door, bereidde mijn stof voor en nam voorbeelden mee, zodat de kinderen 
ook meer beeld daarbij hebben, wat het precies voorstelt. Theorie is vaak iets invullen, 
meer niet”. Werkte dat goed? “Ja, heel erg goed. Je krijgt interactie met de groep, dus 
je krijgt de groep ook veel gemakkelijker mee in plaats van dat je alleen vragen ze te 
beantwoorden en in te vullen en wat boekjes zitten lezen. De kinderen vinden het zelf 
ook leuk. De tijd gaat sneller voorbij, en eigenlijk, je bereikt er meer mee. Als zo’n kind 
thuis is, “oh, dat heb ik geleerd in dat boek”.

Aanpak en motivatie leerlingen. “Ja, dat was voor mij nog wel lastig hoor… Ik ben 
niet zo van de strenge aanpak. Ik was altijd een beetje zo van: “jongens, kom eventjes 
meewerken .. “. Maar soms werkte dat niet, dan moesten docenten soms wel ingrijpen, 
dat wel. Om de klas weer stil te krijgen. Dat moet ik echt nog onder de knie kan krijgen. 
Ik heb er wel heel veel van geleerd, dat wel”.

Autonomie. “Ja, ik ben meer zelfstandig geworden. We werden wel in de eerste twee 
jaar redelijk zelfstandig gemaakt. Door middel van de projecten. Maar je had toch altijd 
wel de docent die over de schouder meekijken. Op zich is dat niet erg, want je wordt 
daar in begeleid en zoiets, dus ik zie daar ook het positieve van hen. Maar tijdens de 
stage en tijdens de minor, dan krijg je veel meer vrijheid. Dan merk je echt dat je alles 
zelf moet aankunnen”.

Autonomie stage. “Eigenlijk heel autonoom. We hadden een stagebegeleider die 
kwam wel dagelijks langs, maar dat was meer sociaal dan controleren. Hij stuurde een 
beetje aan, en vroeg hoe het ging en zo. Maar de stagebegeleider had zoiets van: ja 
jongens, het is jullie stage, jullie product. Je moet zelf iets ontwerpen, bedenk maar wat. 
Verrast me maar. Hij heeft het hele proces meegekregen, maar uiteindelijk vond hij het 
wel een heel mooi product geworden”.

Welbevinden. “Ja, heel anders. Veel beter. Ook meer zelf het gevoel, meer mijn eigen 
ding kunnen doen”.

persoonlijke ontwikkeling. “Ik wist nog niet precies waar mijn competenties en zo 
liggen, wat ik werkelijk echt wilde gaan doen. Het laatste jaar ben ik echt gestimuleerd 
om daarover na te gaan denken”.
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Welbevinden studie eerste twee jaar. “Nou, de vakken waren echt abstract, vond ik 
zelf. Het was heel veel theorie en zo. Terugkijkend: is dat allemaal nodig? Het kwam wel 
allemaal van pas, maar het is wel enorm veel theorie die je krijgt, en weinig praktijk 
tussendoor. Je had wel projecten, maar het blijven toch maar.. De projecten waren goed 
maar de vakken hadden toch zoiets van: ja, er rolt een balletje de wijk af, wat heb je aan 
dat balletje?”.

Aanpak docentschap. “Ja, mijn minor heb ik daar wel een beetje in kunnen toepassen, 
omdat ik natuurlijk met kinderen en zoiets… Heb ik een beetje geprobeerd van hoe 
kinderen dat ervaren als ik op een andere manier op dat kind af ga, dus dat wel. Voor mij 
was het een beetje raar om een andere aanpak voor het kind te gebruiken, dat was wel 
heel anders. Maar ik merkte wel dat de respons ook totaal anders was. Maar als je dus 
op een hele positieve manier het kind gaat benaderen, krijg je ook een hele positieve 
reactie weer terug”.

toekomst. “Nee, ik weet nog niet precies wat ik echt van beroep wil gaan doen later. 
Daarom ben ik wel nog aan het ontwikkelen, inderdaad”.

Veilig gevoel. “Op mijn minor heb ik mij heel goed op mijn gemak gevoeld. Het zijn al-
lemaal studenten, dus je begrijpt elkaar wat beter. Maar als je zo door een bedrijf loopt, 
dan moet je je toch helemaal gaan aanpassen. Je moet echt heel zakelijk worden en zo. 
Op sommige punten dan”. “Als je je op je gemak voelt dan sta je ook meer open voor 
andere dingen”.

Aanpak docentschap en motivatie. “Echt een leuke sfeer creëren in de klas, dan krijg 
je ook meteen iedereen mee en let iedereen mooi op. Nou, ik heb me niet echt gedragen 
als een echte docent, misschien. Misschien zou ik dat doen als ik een andere leeftijd… 
Ik ben daar nog een beetje de student gebleven, een paar grapjes gemaakt of weet ik 
wat”. “Inderdaad. En proberen om het niveau tussen de docent en de leerling zo klein 
mogelijk te maken. Door een beetje op hun niveau te communiceren gewoon. Ik weet 
nog wel een beetje hoe ik vroeger dacht in de eerste en tweede klas. Ik weet nog wel 
een beetje hoe het in elkaar zat”.

Bewust. “Dat ging een beetje vanzelf. Dat was ook om mij een beetje op het gemak te 
laten voelen”.

Aantrekkelijkste aspect minor en stage. Minor. “Het creatieve aspect, van beide. In de 
minor kregen wij echt geleerd wat de manier van aanpak was. Hoe je je les kon voorbe-
reiden, op welke manieren. Of een presentatie geven, of een boek gewoon openslaan, of 
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een film laten zien. Of met iemand in gesprek gaan voor de klas, of iemand voor de klas 
laten staan die de stof gaat uitleggen op een bepaalde manier. Een beetje spelen met de 
lesstof, of zo, het technische aspect natuurlijk ook, dat komt er ook een beetje bij kijken 
dan. Technische vaardigheden en zoiets”. Stage. “Ja, ik werd losgelaten, gewoon op het 
creatieve aspect, dus ik heb me eigenlijk alleen daar mee beziggehouden. Ik mocht zelf 
helemaal uitkiezen hoe het product eruit zou gaan zien, hoe het product in elkaar zou 
gaan zitten. En hoe het functioneel was en zo goedkoop mogelijk”.

persoon. Een idee krijgen. “Ja, zowat wel. Die hele week was ik heel vrolijk”.

Onderdelen toepassen van opleiding. “Denk proces, vooral. Bij mijn stage dan. Een 
denkproces dat ontwikkel je over een periode heen. Bij een vak leer je dat deze, deze, 
en die manieren niet kunnen, en die manieren weer wel. Bij creativiteit leer je out of the 
box denken, en die allemaal samen dat heeft me bij mijn stage wel heel erg geholpen. 
Het is niet echt een specifiek vak daarvoor. En wiskunde “. Minor. “Tijdens mijn minor 
heb ik vooral de lesstof zelf veel kunnen gebruiken. Over hoe een technisch proces, een 
productieproces of zo, in elkaar zit. Dat heb ik dus heel duidelijk, ook op kinderenniveau, 
kunnen uitleggen hoe dat in beetje in elkaar zit”.

Verandering kijk op techniek, werktuigbouwkunde. “Werktuigbouwkunde, je kunt 
er nog altijd alle kanten mee uit. Die instelling had ik eigenlijk ook in het eerste jaar al. 
Nee, ik denk dat dat hetzelfde is gebleven. Er is geen speciale richting waar je ingaat, je 
kan alle richtingen uit”.

leerstijl. “Nou ik heb wel eens gehad dat ik even terugdacht van… Eerst de dromer en 
dan de doener, dat ik het helemaal uitgetekend had, klaar had, offertes had aangevraagd 
en dat ik er dan pas achter kwam dat het eigenlijk gewoon niet... Alles weggooien en 
kon ik weer overnieuw beginnen. Dus dat ik eerst ging doen en dan pas na ging denken”.

Ontwikkeling leerstijl. De denker. “Maar ik heb wel geleerd dat ik eerst echt goed moet 
gaan nadenken voor ik begin. Dus aan het einde van de stage heb ik dat wel gedaan”. De 
beslisser. “Die heb ik wel een beetje kunnen ontwikkelen, dat wel. Tijdens de stage. Want 
er werd wat van je verwacht, dat je stappen ging ondernemen en zo. Maar soms heb ik 
wel nog een zetje nodig gehad om.., ja”.

Ontwikkeling bewust nadenken. “Ja, ik heb gemerkt dat je echt eerst ergens over 
moet nadenken voordat je iets gaat doen, want anders ga je hele grote fouten maken. 
Mijn stagebegeleider was heel erg enthousiast en toen pas kwam ik erachter van: “ei-
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genlijk kan het helemaal niet”. Ik zag precies hoe dat het in elkaar ging zitten en pas 
toen ik ging kijken hoe het moest worden ontworpen, kwam ik er achter dat het niet 
realiseerbaar is hoe het in elkaar moest worden gezet, dus toen werd ik heel nerveus. Ik 
heb hem gewoon heel eerlijk aangesproken hoe het is gelopen. Dat ik een beetje voor 
de feiten ging lopen, dat ik niet goed had nagedacht. Maar dat ik wel precies wist hoe 
ik het moest gaan aanpakken om te gaan verbeteren. Daar heeft hij me ook gewoon 
vrijheid in gegeven. Maar onder die druk ben ik me wel bewust geworden van: eerst 
nadenken”.

Voordeel leerstijl. “Vooral de dromer. Ik heb verschillende concepten kunnen uitte-
kenen die misschien totaal niet realiseerbaar zijn, maar die me wel hebben gebracht 
naar het product wat we af hebben gekregen”. De doener. “Bezig blijven, bezig zijn. Met 
tekenen en zo. Met de handen bezig zijn…”.

persoonlijke ontwikkeling. “Ja, dat wel. Je hebt nu praktijkervaring. Je weet nu een 
beetje hoe het in elkaar zit, hoe ze er mee omgaan. Je merkt ook dat heel veel theorie 
die je hebt geleerd terugkomt, alleen wel in kleinere mate”.

Belang ontwikkeling zelfkennis. “Ja, het zet jezelf aan het denken wie je zelf bent en 
zo. Soms bewust, soms onbewust. Soms gaat het bewust doordat ik ook door andere 
mensen wordt aangesproken, of zo. Hoe ik sommige dingen aanpak. Dan krijg ik com-
plimentjes of iemand is het er niet mee eens. Dus dat je wel aan het denken wordt gezet 
van hoe je daar zelf over denkt. “Hoe denk ik daar zelf over? Hoe voel ik me daar dan ook 
bij? “En onbewust is gewoon tijdens de ontwikkeling, tijdens het proces ervan”. Waarde 
zelfkennis. “Ja, zeker. Ik weet nu wel meer wie ik ben en wat ik wil. Ik kon zelf aan mijn 
collega ook aangeven van: “hier ben ik wat minder in, zou jij dat kunnen aanpakken? Zou 
jij me daarbij kunnen helpen? “Dat wel”.

plaats in piramide van Maslow en ontwikkeling. “Ik denk bij respect. Fysiologisch 
aspect dat is eigenlijk vanaf het begin al gekomen. Veiligheid, ja, ik voel me overal op 
mijn gemak. Sociaal, ja, ik kan met iedereen omgaan en iedereen accepteert me ook 
gewoon. Ja, het respect daar ben ik inderdaad soms nog naar op zoek bij sommige 
mensen. Tenminste, ik ben altijd wel op zoek dat mensen mij ook respecteren ook over 
alles, of zo. Maar ja. Zelfverwerkelijking dat is misschien nog een beetje iets te ver”.

Gedrag andere mensen. “Ja, best wel. Vooral tijdens mijn minor, dat ik daar echt psy-
chologische theorie heb geleerd. Leren kijken hoe andere mensen eigenlijk zijn, hoe die 
reageren op bepaalde manieren. Wat is de verbale en non verbaasde communicatie…? 
Dat iedereen anders is. Ja”.
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Feedback. “Tijdens mijn stage van de minor wel. Op stage zelf niet. Maar het was niet 
echt feedback, het was meer verbeterpunten. Ik kwam soms thuis zo van: “ja, wat moet 
ik daar nu mee?” Ik weet niet wat ik goed heb gedaan, maar ik weet wel wat ik moet 
verbeteren. Soms zoek ik wel… Ook al heb ik zelf het idee dat ik het goed heb gedaan, 
dat ik wel de bevestiging krijg van anderen. Soms zoek ik dat dan”. Feedback stage. “Ja, 
op een formuliertje. Een beetje kruisjes… Voor de rest niet”.

Motivatie terug naar opleiding. “Ja, dat wel. Op zich wel. Gewoon even afronden, laat 
ik het zo zeggen”. Student heeft studeren niet echt gemist.

Belangrijkste van minor. “Het is meer mijn proces dat ik heb meegemaakt. Een soort 
van mensenkennis, of zo. Dat je beter kunt inspelen op hoe iemand in elkaar zit. Zoiets”.

Belangrijkste van stage. “Ja, ik gebruik het nu wel dagelijks, het zit in beetje in mijn 
achterhoofd, dus het speelt altijd wel een rol. Maar ik kan, meen ikzelf, beter inspelen 
op hoe iemand persoonlijk is ingesteld. Ik zou niet iemand meteen gaan afrekenen, als 
hij druk bezig is, van: wat ben je maar druk. Oké, goed, zo is iemand. Accepteren zoals 
iemand is, gewoon”.

toekomst met werktuigbouwkunde. “Ik zou niet echt als een werktuigbouwkundige 
aan de slag willen, dat niet. Het is meer het creatieve ontwikkelproces. Ik weet wel hoe 
zoiets in elkaar zit. Ik zou het niet hebben willen missen, laat ik het zo zeggen. Ik vind 
het een meerwaarde”.

reactie op artikelen. “Ja, deels mee eens, deels niet mee eens. Ik denk een echte 
techneut kiest ook voor een technische opleiding omdat hij dat ook graag wil doen. 
Dus qua passie en zoiets, dan heb ik zoiets van: “ja, dat zit wel goed volgens mij”. “Dan 
moet je alleen natuurlijk wel de goede keuze maken voor je loopbaan, wat je werkelijk 
wil doen. Niet dat je zomaar een bedrijf gaat uitzoeken en met een lange lip daar zit. 
Je moet wel weten wat je wil doen. Waar ik het wel mee eens ben, dat is de intuïtie… 
Je merkt toch wel… Dat mijn klasgenoten niet zo intuïtief zijn als… Iedereen is weer 
anders. Ja, hoe moet ik dat uitleggen, op hun gevoel of zo… Het is hier meer een beetje 
hard tegen hard, in plaats van dat er een beetje gevoel bijkomt. Dat gevoel mis ik soms 
wel, inderdaad. Als ik met iemand anders, een klasgenoot, dan heb ik niet zoiets van, “zo 
voel ik dat. “, Dan is het meer: “zo is het gewoon”. Klaar, basta”.

Belang van gevoel en intuïtie. “Het moet ook intuïtief zijn, inderdaad”.
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Motivatie foto. “Dit vind ik een hele mooie foto, in beetje een poster. Ja. Hoe moet je 
het zeggen? Het is een soort van fabriek of zo, technisch bedrijf of zo. Maar hoe de foto 
is genomen, de kleuren dat soort dingen, dat vind ik wel heel apart”.

Aanpassing bedrijf. “Het ziet er heel fabriekachtig uit. Het moet een beetje gemoder-
niseerd worden, in beetje strakker worden. Buizen systemen, roestvlekken overal. Overal 
bouten, moeren. Alles is mogelijk… Geen bouten en moeren meer laten zien, alles mooi 
een geheel”. Aanpassing. “Als je als werknemer…. Als je als persoon langsloopt, dat het 
niet echt opvalt dat er een fabriek staat. Dat er een mooi gebouw staat”. Aanpassing 
voor.. “Voor de mensen die er werken, of die er langslopen. Of die er in de buurt wonen. 
Ik zou er geen gebouw omheen zetten. Het is wel grappig om net wel nog iets van 
buizen te zien, dat het wel nog in beetje industrieel blijft. Maar kleuren aanbrengen. 
Gewoon hele vrolijke kleuren erop . Een geheel buizensysteem lassen. En dan een mooi 
verfje er overheen”. “Ik zou er niet willen werken. Je zou hier misschien nog een vloer of 
zo overeen kunnen maken, dat alles is weg gedekt, en zo. Praktisch gezien, je moet er 
wel bij kunnen als er iets aan de hand is… “.

Motivatie meedoen aan onderzoek. “Als geen verplichting. Het was helemaal vrijblij-
vend. Ik vond het leuk om te doen. Alles wat op papier werd gezegd was waar, dat was 
altijd wel grappig om thuis weer terug te lezen. Een beetje jezelf op papier zien. Ja, heel 
grappig. Ik heb mijn ouders ook wel eens laten lezen en die hadden echt zoiets van: “ja, 
dat past wel precies bij je”.

Gevolg onderzoek. “Ja, zelf bewustwording, een beetje. Als het zo op papier staat en 
je leest het nog eens, dan heb je toch wel zoiets van: “daar moet ik toch eens beter op 
gaan letten”, of zo”.

rol onderzoeker. “Ik vond het heel leuk. Leuke interactie. Vragen stellen, antwoorden, 
luisteren, en dan weer verder luisteren”. Onderzoeker zou kunnen letten op: “ik vond de in-
teractie leuk en zo, dat wel. Maar eens opletten… Misschien alleen dat u het apparaatje 
misschien wel beter leert. Misschien dat”.

narratIef homer

onderzoekinterview een

Meedoen aan onderzoek. “U vroeg of wij mee wilden doen aan het onderzoek. 
Waarom niet, dacht ik? Je helpt er iemand mee. Voor mezelf niet. Het onderzoek kan 
waarde hebben, kan verandering betekenen”.



276 Bijlagen

Keuze studie. “Op de middelbare school lag mijn interesse bij techniek. Daarna ga je 
je wel oriënteren op techniek en dat geen van ontwerpen van machines, producten tot 
industrielijnen, van een schroefdraad tot een vliegtuigmotor. Je kunt alle kanten op, het 
moest iets technisch zijn en met werktuigbouwkunde kon ik nog alle kanten op. Ik had 
nog niet echt het idee wat ik wilde, het is een brede studie. Andere vakken vind ik wel 
wat minder”.

Universiteit. “De universiteit was toch te theoretisch. Het was heel hard leren en ik 
wilde er nog heel graag een sociaal leven langs. Tijdens de toets weken liepen de lessen 
gewoon door en moest je heel hard leren. Zonder voldoende mocht je niet meedoen 
aan projecten enzovoorts. Alleen maar theorie. Was best saai en op het hbo was meer 
praktijk. Op het hbo is het rustiger zodat ik ook mijn sociale leven voort kan zetten”.

Verschil aanpak hBO en de universiteit. “Op de universiteit is alles heel individueel. 
Er waren wel groepjes, maar niets bindends. De colleges werden gegeven voor 200 man, 
er was geen contact met de docent. De docent kwam een les geven. Op de universiteit 
kende de docenten je niet. Op het HBO kom je iemand tegen en je maakt eens een 
praatje. Op het HBO is het gezellig contact, het spreekt veel meer aan”.

Karakterisering. “Persoonlijk ben ik bijna nooit chagrijnig en heel vaak vrolijk. Een 
belangrijke leereigenschap ligt bij wiskunde. Daarin heb ik inzicht. Ik kan vaak zo 
denken. Wat betreft studeren is mijn zelfstandigheid belangrijk. Als dat niet lukt ga ik 
mijn studiegenoten raadplegen. Tijdens de laatste studieweek was ik samen met een 
studiegenoot op MSN. We praatten niet veel, maar we hielpen elkaar vooruit. Zo waren 
we de hele week bezig. Als hij een vraag had, stelde hij die en als ik een vraag had stelde 
ik hem. We vroegen dan: “snap je het? Ja, oké “. Dan gingen we weer verder”.

interesse. “Het allerleukste is voor mij het toepassen van technieken. Het hoeft niet 
per se een nieuwe techniek te zijn. Onderzoeken en verslaglegging is niet mijn ding. 
Maar bepaalde dingen combineren, misschien tot iets nieuws, dat vind ik erg leuk. Een 
verzameling van het geleerde in de vakken tijdens de opleiding”.

“Ik heb aan modelvliegen gedaan. Het in elkaar zetten en weten hoe het werkt, vond 
ik erg leuk. Nu wil ik ook andere dingen doen. Ik pas zelf toe wat ik heb geleerd in een 
nieuwe hobby. Natuurlijk neem ik veiligheidsmaatregelen”.

leerstijl. “Ik ben een denker. Voor mij is het altijd eerst denken, dan doen. Ik wil zeker 
weten hoe ik het ga doen. Als ik zeker ben, en ik twijfel nogal veel, dan ga ik het doen. 
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Ik haal er niet zozeer nieuwe theorieën bij, maar ik verzin/bedenk het zelf. Ik maak wel 
gebruik van geleerde theorieën hier op school”.

Vragenlijst. “De gekozen woorden hebben zowel betrekking op gevoel als op objecti-
viteit. (Vijf keer 0 en vijf keer B ). Vaak handel ik vanuit mijn intuïtie. Ik luister steeds meer 
naar mijn intuïtie. Dat werkt vaak wel. Een soort stemmetje en dat is er niet voor niets. 
Je bent zelf verantwoordelijk voor je geluk. Objectief denken, dan zelf aanpassen. Ik 
zou mezelf eerder bij bejegenend plaatsen. Wetenschappelijke feiten dat is waar. Het is 
bewezen dat het zo is, daar ga ik niet aan twijfelen. Maar als het gevoel erbij komt, dan 
betekent het dat ik over na gaat denken, een beetje af kan dwalen. Ik denk dat er iets 
meer is, iets groters. Dat kan god zijn. Een beetje een spirituele wereld, hoe omschrijf 
je dat? Een hogere macht. Hier op aarde hebben we een leerproces. Als hier steeds iets 
tegenzit, dan moet je dat leren. Dit soort zaken kun je niet meten, maar het is er wel”.

“Dus technische theorieën die zijn gewoon zo, maar bij het persoonlijke, het menselijke, 
dan spelen andere zaken een rol. Het persoonlijke heeft met bejegenend te maken. 
Ik zou me een beetje beduveld voelen als bijvoorbeeld formules enzovoort niet waar 
zouden zijn”.

houden van studeren. “Een klein beetje, om eerlijk te zijn. Ik moet er het nut van inzien. 
Bijvoorbeeld voor Mechanica en Energie en Proces, tussen haakjes Thermodynamica, 
daar wel voor. Niet het doorlezen, maar wel de lijsten met formules. Wanneer en hoe je 
die moet toepassen. Het gaat dan om de situatie en berekeningen en dat vind ik leuk. 
Mooi als de berekeningen kloppen. Als je iets gaat maken, dan pas je dat inzicht toe. In 
mijn project moet van alles worden berekend. Het geleerde van afgelopen periode kan 
ik hier toepassen”.

Motivatie om te studeren. “Als ik iets echt wil weten, kan ik goed achter de boeken. 
Soms lees ik drie keer het hoofdstuk door. Na de derde keer snap ik het allemaal”.

Met de studie bezig zijn. “Dan gaat het hier om: de computer uit, de lamp aan, de boe-
ken open. Ik ga dan niet weg voor ik het weet. Ik wil het weten. Net zo vaak doen totdat 
het duidelijk is, elke keer weer. Spontane linking met andere delen van het hoofdstuk. 
Zo wordt de puzzel afgerond. Het speelt zich allemaal af binnen mijn hoofd. Ik ben een 
alleen studeerder”.

Beslissing om te studeren. “Het was mijn beslissing om te gaan studeren. Na het VWO 
ben ik naar de universiteit gegaan. Mijn ouders zijn me altijd blijven steunen. Het was 
een moeilijke beslissing om daar te blijven of naar het hbo te gaan. In het begin wilde ik 
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de overstap niet maken. Samen met mijn ouders heb ik alles op een rij gezet en kon ik 
de stap maken. Nu motiveer ik mezelf en ook mijn ouders doen dat nog steeds. Studeren 
is wel mijn keuze”.
“Als een vak mij niet interesseert en ik snap het ook niet dan gooi ik het op de grote 
hoop. Maar als het tentamen er aankomt dan moet je het toch proberen te halen. Toch 
maar de boeken open, twee bladzijden lezen en opgaven maken. Dan even iets anders 
doen. Maar je moet het toch leren, want je wilt wel een voldoende halen”.

Welbevinden. “In de kantine hangen, als ik er tenminste niet alleen zit. De lessen duren 
100 minuten. Daar kun je niet de hele tijd je aandacht bij houden. In de pauze achter 
de computer en een beetje kletsen. In de opleiding is er niet echt iets waar ik van in 
een flow kom. Ik ben hier om een diploma te halen. Er zijn een paar vakken die me erg 
interesseren. Bij een vak vraag ik me soms af “wat ben ik in godsnaam aan het doen?”.

Autonomie. “Ja dat denk ik wel. Het is niet echt veel. Maar bijvoorbeeld bij het maken 
van huiswerk, wanneer en of je dat doet, dat moet je zelf weten. Dat is een eigen keuze. 
Tijdens de lessen is het voornamelijk luisteren, verder is er niet veel eigen inbreng. Bij de 
projecten is dat wel zo”.

Welbevinden. “Ik heb het hier wel naar mijn zin. Dat komt voornamelijk door de men-
sen om mij heen. Het moet wel gezellig en lollig zijn. De lessen zijn leuk”.

doel met studie. “Ik wil graag een leuke baan. Mijn doel zou zijn: ontwerper worden of 
troubleshooter op de werkplaats. Er is bijvoorbeeld een probleem. Dan moet je uit het 
niets een oplossing zoeken met de materialen die dan beschikbaar zijn. Al lukt dat maar 
voor één dag. Je moet dan bijvoorbeeld creatief en innovatief zijn”.

Verloop interview. Het was leuk, de juiste vragen. Het ging alleen maar over mij.

onderzoekinterview twee

leonardo da Vinci. “Ik heb nooit precies geweten wat die man nu allemaal heeft be-
dacht en gedaan. Nu weet ik er iets meer van. De vliegmachine vind ik interessant. Mijn 
interesse ligt ook wel bij vliegtuigen, dus als je dan zoiets in dit boek ziet dan denk je: 
hé leuk! Hij was zijn tijd ver vooruit. Wat mij op dit moment in de luchtvaart echt boeit, 
is dat je met twee motoren een ding van een paar tientallen tonnen de lucht in kunt 
krijgen”.
“Ook hier in het boek, het is dan wel wat lichter, maar dat je met betrekkelijk weinig 
kracht/energie toch kunt vliegen. Je hebt dan de vrijheid van de natuur en je kunt dan 
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doen wat je wilt, zonder ergens een limiet aan te stellen. Het roept wel een gevoel bij 
me op. De vleugels vind ik een mooi stukje techniek, het profiel in de vleugels om de 
stroming te optimaliseren. Observaties van vogels omzetten in technisch gebied dat 
inspireert mij toch ook op de een of andere manier”.
“Misschien een leuke aanvulling. De laatste tijd ben ik veel naar panfluit muziek aan het 
luisteren. Het effect is dat ik de waarde van de natuur steeds meer begin te respecteren. 
Wat zijn nu echt de slimme dingen die de natuur bedacht heeft en zouden wij dat ook 
op een leuke manier toe kunnen passen? Tijdens reizen met mijn ouders zie je weer hele 
andere natuur, andere flora en fauna en dat is zeker leuk. Het zal wel een heel leerproces 
zijn”.

Motivatie opleiding. “Die is eigenlijk alleen maar toegenomen. Ik heb het dan over de 
algemene toepassing. Op een treinenbeurs heb ik gezien dat bestaat wat ik altijd voor 
ogen heb gehouden. Bij de ontwerpvakken krijg ik steeds meer inzicht”.
“Voor een vak moet je een persoonlijk project maken. Ik zie er steeds meer de toepas-
sing van in, hoe het moet en hoe je er mee bezig moet zijn om mijn doel te bereiken. Ik 
vogel het zelf uit en zo kom ik steeds meer aan de weet. Van de manier van uitvogelen 
leer je stukken meer dan dat je alles voorgekauwd krijgt op je bord”.
“Het ontwerp technisch gerichte doel van mijn studie wordt steeds duidelijker en ik kan 
er aan werken. Wiskunde is meer theoretisch. Ik heb wel een goed stel hersens, maar ik 
wil ook de praktische toepassing hebben. Dat leer je door het gewoon te doen. Bijvoor-
beeld bij het berekenen en in zicht brengen van krachten. Je kunt altijd een fout maken. 
In mijn hoofd heb ik een riedeltje zitten. Je brengt eerst de krachten in zicht, vervolgens 
ga je een momentenlijn opstellen en dan naar de materiaaleigenschappen kijken. Ze 
zijn eigenlijk met elkaar verweven, dat heb ik mezelf volgens mijn idee geleerd. Mijn 
logica heeft niet een aantal stappen die je in bepaalde volgorde moet doen. Op zich 
misschien wel raar, dat is ook zo op mijn werk. Mensen snappen niet waar ik mee bezig 
ben, maar in mijn hoofd klopt het zoals ik het doe. Ik heb in mijn hoofd helemaal de 
visualisatie: zo moet het zijn. Als de andere mensen gaan lopen stressen, dan ben ik het 
kwijt en dan wordt het een chaos”.
“Als ik met een krachtenberekening bezig ben, dan kan het zijn dat als ik de volgorde 
niet aan houd, ik het overzicht kwijtraakt. Ik pas wel alle stappen toe en de volgorde 
probeer ik zoveel mogelijk dezelfde te houden, misschien enige afwisseling. Uiteindelijk 
komt het op ervaring neer. Het bepalen van veiligheidsfactoren rust tussen de 1.2 en de 
1.8 en de ervaring leert wat je moet kiezen. De ervaring leert dat bijvoorbeeld een holle 
ronde buis sterker is dan een vierkante. Dat berust dan op berekeningen en ervaring. 
Volgens mij zijn er nu ook dingen die worden toegepast, maar waarvan ze niet weten 
hoe het in elkaar zit. Uiteindelijk zal er dan iemand zijn die zegt: zo zit dat in elkaar in 
formulevorm”.
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doel studie. “Het ontwerpen van constructies of onderdelen en dat dan op mechani-
sche toepassingen. Natuurlijk ook materiaalkunde, dat hoort erbij. Het maakt niet veel 
uit wat het is. Het liefst een machine waar alles aan draait en doet en waar je nooit op 
uitgekeken raakt. Dat zie ik heel graag”.

Gevoel voor techniek. “Dat denk ik toch wel. Het is moeilijk te omschrijven. Je ziet van 
alles gebeuren en als ik dat zie, wil ik weten wat er gebeurt en hoe dat gedaan wordt. 
Als er dan tandwielen en assen draaien dan wil ik weten hoe het zit en niet alleen in die 
situatie. Ik zie die situatie en vraag me af: wat voor krachten erop werken en hoe zouden 
ze dat opgelost kunnen hebben en dat soort dingen. Ik houd van het proces om ermee 
bezig te zijn. Het doel, dan heb ik zoiets van: dat moet ik maken en vervolgens heb ik het 
af en dan zie ik de toepassing en dan heb ik zoiets van: zie je wel, dat het werkt. Ik vind 
dat wel heel boeiend”.

Autonomie. “Ik ben wel deels zelfstandiger geworden. Bij een vak werd je helemaal 
losgelaten. Dat was zoiets van: je moet het zelf doen. Bij dat vak wordt je losgelaten. 
Verder is mijn autonomie wel hetzelfde gebleven”.

Welbevinden. “Ik heb het nog steeds naar mijn zin, er zijn leuke mensen om me heen. Ik 
ben van nature een gezelligheidsmens. Ik buurt graag. Als er geen leuke mensen om me 
heen zijn, dan heb ik het niet naar mijn zin. Daarom ben ik ook weggegaan op de TU/e, 
omdat ik anders teveel met mijn studie bezig zou zijn”.

toekomstbeeld. “Dat is niet veranderd, maar wel duidelijker geworden. Er is bevestigd 
wat ik voor ogen had, maar of ik dat later echt ga doen, is nog maar de vraag. Ik ben er 
inmiddels wel achter dat ik meer de mechanische kant op wil en niet de kant van de 
energietechniek. Het is heel abstract. Je hebt een paar schema’s. Het is nog niet definitief 
gedefinieerd, zo van: zo is het. Het sprak me niet echt meer aan. Ik vind het boeiend als 
iets groots, gigantisch in beweging komt. Het doet wat het moet doen, het beweegt. Ik 
stond eens met mijn vader op een station toen er een trein uit het station vertrok. Hij 
reed heel langzaam en het was een enorme joekel. Je krijgt dan een soort schrikeffect. 
Er kwam een soort van enorm gevaarte op me af”.

Vragenlijst. “Ik denk dat het nog zo is. Als ik het zo zie, dan wil ik wel een link leggen. 
Voor mij is objectief de techniek en het bejegenende is dan dat ik steeds meer met de 
natuur bezig ben. Techniek is niet altijd objectief, vaak wel. Er ligt al zoveel vast in formu-
levorm. Iedere situatie is altijd weer anders en voor elke situatie geldt weer een andere 
formule. Het is bijna wel allemaal vastgelegd. Als er een probleem is dan kun je dat op 
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verschillende manieren oplossen. De ene manier is bekend en de andere manier minder 
bekend. Dan wordt gekozen voor de bekende manier, want je weet dat het werkt. Het 
is goedkoper, want het kost minder tijd en onderzoek. Dan ben je snel geneigd om de 
bekende manier te gebruiken”.

“Met proces bedoel ik: van het probleem tot de oplossing. Stel ze komen naar me toe: 
we hebben dit probleem, help. Ik zeg maar iets. Dan kun je zeggen: dit is een oplossing 
en dat is een oplossing. Dan zeggen ze: we willen dat je dit gaat doen. Dan ga je gewoon 
helemaal doorwerken tot je een fabricaat hebt. Dat is dan jouw oplossing”.

interview een. “Ik heb nog wel een paar fragmenten bekeken”.

leerstijl. “Ik ben een denker en dan een doener”.

last van leerstijl. “Nee, eigenlijk niet. Bij mijn project staat nu een behoorlijke tijdsdruk, 
want het moet nu afgemaakt worden. Dan ben ik zelf soms ook geen denker. Dan heb 
ik zoiets van: we gaan gewoon lekker fabriceren. Ik kan heel gemakkelijk overschakelen, 
dat is geen probleem. Mensen die ik nu om me heen heb, accepteren mij zoals ik ben. 
Mijn denken komt naar voren: als ik alles op papier aan het zetten ben, dan kom je op 
een uitkomst. Misschien toch nog eens de uitkomst controleren of het echt zo is”.

“Soms ben ik dan met anderen: maar vaak heb ik dan al een uitkomst. Als ze het moeilijk 
vinden dan leg ik het uit, zo goed als ik het kan. Als mensen last hebben van hoe ik ben, 
dan vind ik dat eigenlijk niet mijn probleem. Als ze vinden dat ik op moet schieten, laat 
me dan maar links liggen”.

zelfkennis. “Ja, ik zie het zo: kennis is macht en daar kun je alleen maar profijt van 
hebben. Niet alleen zelfkennis en de techniek, maar op zoveel mogelijk fronten, bijvoor-
beeld de economie of politiek. Politiek daar heb ik altijd al interesse in gehad. Ik wil een 
beetje horizonverbreding”.

Gedrag andere mensen. “Niet echt, wel een beetje. Ik probeer een aantal opvallende 
manieren of uitspraken van andere zelf ook toe te passen”.

toepassen van formules. “Ik denk dat dat wel belangrijk voor mij is. Dat geeft een 
behoorlijk houvast met waar je mee bezig bent. Dat je iets van kennis hebt, ik weet niet 
waarom. Als je iets gaat ontwerpen, dan gaan de formules de basis vormen. Of ik later 
dan nog op papier alles aan het uitschrijven ben, dat weet ik niet. Berekenen is een van 
de hartjes van techniek. Het grootste hart is de werking en de toepassing”.
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Motivatie leraar. “Als er een docent voor de klas staat die heel vrolijk is en met passie 
over zijn vak staat te vertellen dan vind ik dat heel leuk en kan ik er in meegaan. Dan kan 
ik de hele les mijn aandacht erbij houden. Als een andere docent op een hele rustige 
toon vertelt en hij maakt er op een gegeven moment een droge opmerking doorheen, 
dan vind ik dat ook geweldig. Als ik gemotiveerd bent en de docent niet, is dat een 
afknapper. Je wilt zelf dingen leren, maar de leraar wil het niet vertellen. Dan zou mijn 
motivatie wel naar beneden gaan. De motivatie van de docent speelt dus wel een rol”.

Belangrijkste geleerde tijdens opleiding. “In zekere zin toch wel de omgang met 
mensen. Hier heb je meer persoonlijke contact met de leraar dan op de middelbare 
school. Dat heeft wel iets. Ik heb geleerd dat docenten ook mensen zijn. Hier kies je zelf 
of je komt. De omgang met de studenten is ook gewoon leuk, je wordt ouder en je gaat 
meer en anders met elkaar praten. De communicatie is denk ik wel het wezenlijkste 
naast de studie”.

persoon. “Vroeger was ik een verlegen manneke, soms ben ik dat nog wel. In een van 
de projecten was ik de projectleider en als ik zei: kom op, aan de slag, dan gingen ze ge-
woon verder met waar ze mee bezig waren. Ik heb dat niet besproken en dat is dan net 
het beetje verlegenheid dat ik nog in me heb. Ik vroeg me af of ik boos moest worden”.

techniek in de toekomst. “Een specifiek onderdeel dat ik zou willen beheersen is zeker 
de mechanica. Twee dingen: iets waar je gigantische krachten uit kunt halen en nog 
specifieker hydraulica of een gigantische motor die behoorlijk veel kracht kan leveren. 
Een vliegtuigmotor of die van een locomotief. De brandstofcel vind ik ook een verdomd 
mooi stukje techniek, dat is ook schoon voor het milieu. Dat vind ik ook steeds boeien-
der worden. Je hebt hele kleine krachten in die techniek, er komt energie vrij en het is 
schoon. Het fascineert me wel”.

houden van techniek. “Ja ik houd er wel van. Een mooi stukje techniek maakt me wel 
blij, ik vind het leuk dat ze het bedacht hebben en vervolgens wil ik weten hoe ze het 
gemaakt hebben. Soms kan ik me er dan wel in verliezen, niet altijd en het moet niet te 
lang duren”.

Verloop afgelopen jaar. “In het begin een beetje moeizaam, maar het is wel heel snel 
gegaan. Ik vind het goed verlopen en tot op heden ben ik tevreden. Ik heb een goed 
jaar gehad”.
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Citaten. “Fragment een: dat zou ik niet doen. Laten we eerst beschouwen en studeren. 
Je kunt wel iets bouwen, maar dan werkt dat een minuutje en dan breekt het af omdat 
het niet sterk genoeg is gebleken. Met fragment twee ben ik het half eens. Het in bedrijf 
houden van technische installaties, daar ben ik het wel mee eens. Ik vind bouwen net zo 
belangrijk als het uitdenken op papier. Met de fysische grondslagen ben ik het wel eens”.

de leren tijdens minor en stage. “ Wat ik vooral wil leren tijdens de stage is hoe het in 
het bedrijfsleven toegaat. Is het dan ook zo dat je er een formule bij pakt, schrijven en 
klaar? Maar waarschijnlijk zal het groepswerk zijn, misschien meer op de computer. Ik 
heb het bedrijf gekozen omdat het grote en sterke apparaten heeft en dat sprak mij aan. 
Ik weet bijna zeker dat het mijn motivatie op peil houdt. Hopelijk ga ik er veel leren. Je 
bent er bezig met de grote mechanica”.

Verloop interview. “Ik heb een leuk gesprek gehad”.

onderzoekinterview drie

Vragenlijst objectief en bejegenen. “Ik denk dat “ zakelijk “ er misschien wel bij kan. 
Ik ben zakelijker gaan denken. “Betekenis “ zou dan wegvallen. Ik ben, ik weet niet of 
het meer levenservaring is, na gaan denken over hoe je dingen het meest efficiënt kunt 
doen, hoe je in een proces ook aan de geldfactor kunt denken. Hoe je ergens geld mee 
kunt verdienen”.
“Betekenis zou ik wegdoen omdat het de slechtste is van de goede (B). Het ligt eraan of 
de betekenis van iets vast staat. Als je bijvoorbeeld emotioneel gaat kijken, dan kan het 
verschillende betekenissen hebben. Of een uitspraak van iemand, die kun je op verschil-
lende manieren opvatten. Maar als je echt in de natuurwetenschap kijkt dan kom je 
eerder uit op feiten”.

leerstijl. “Ik was een echte denker, ik weet bijna zeker dat het nog hetzelfde is. Voor 
het leren van de laatste tentamens heb ik eerst een plan gemaakt. Vervolgens gewoon 
stampen. Ik denk dat tijdens het leren je ook wel een beetje dromerig bent. Dat je het 
een beetje probeert te visualiseren, hoe het in elkaar zit. Ik heb allerlei plannen, het 
nadeel is alleen dat al die plannen van mij, of niet werken of te gevaarlijk zijn. Maar op 
een gegeven moment komt er iets en dan is het: ja!”.

Minor. “Voor de minor heb ik veel thuis kunnen werken. Achteraf heb ik wel een hoop 
geleerd”.

Stage. “De stage was in principe goed. Ik heb het niet altijd 100 procent naar mijn 
zin gehad en ik ben uiteindelijk blij dat het voorbij is. In het begin was het hartstikke 
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leuk, dingen helemaal onderzoeken, kijken hoe het werkt. We deden de stage met z’n 
tweeën. Maar onze stagebegeleider vond dat wij het moesten doen zoals hij het wilde. 
We moesten daar ook veel meehelpen in het bedrijf. Ik denk niet dat ze veel met ons 
werk gedaan hebben. We hebben in het begin ook weinig begeleiding gehad”.

“Ik heb geleerd dat communicatie de basis van alles is. De planning en de organisatie 
verliep niet altijd even goed. Je werkte op je eigen werkplek. Ik heb de stage opdracht 
zo goed mogelijk afgerond, want ik wilde de stage graag halen. Als je leert hoe je het zelf 
niet zou doen, dan heb je ook dingen geleerd. Ik heb veel aan mijn mede stagiair gehad. 
We hebben elkaar er een beetje bovenop kunnen houden”.

Motivatie voor opleiding Werktuigbouwkunde. “Ik denk toch wel dat ik iets gemoti-
veerder ben geworden. Ik ben extra gemotiveerd om weer aan de slag te gaan. Om weer 
echt volop dingen te leren. Ik heb weer zin om naar school te gaan. Werktuigbouwkunde 
is echt mijn stekje”.

“In het begin van de stage was ik ook gemotiveerd. Het werd gewoon minder door de 
situatie zelf. Het hakte er in het begin wel in dat je ‘s morgens zo vroeg moest beginnen. 
Aan de minor ben ik ook positief begonnen. Maar ik was veel thuis. Ik heb toen besloten 
om weer dingen te gaan doen voor de TU/e, om eventueel straks de overstap te maken. 
Ik wilde gewoon informatie hebben en ik had tijd, dus ik ben het gewoon gaan doen. Ik 
heb de stof van het vak doorgenomen en stel dat ik aan de master begin, dan heb ik al 
zoveel kennis voor het tentamen opgedaan dat ik er fluitend heen kan”.

“Ik studeer hier eerst helemaal af en dan meld ik me aan bij de TU/e. Je kon voor het 
vak al lessen volgen op maandag of woensdagavond, maar dat heb ik niet gedaan. De 
avond is vrij”.

toekomst. “Ik heb naar vacatures zitten kijken van wat ik echt zou willen, en dat is 
het ontwikkelen van nieuwe dingen en zo. Wat ze daarvoor vragen is allemaal master 
niveau. Het willen en het kunnen is daarvoor beide aanwezig. Toch twijfel ik nog. Stel dat 
ik een droom afstudeerstage vind…”.
“Nu heb ik zoiets van: het is nog veel te vroeg om te beslissen. Dat kan ik eigenlijk 
pas volgend jaar doen. Ik ben ook heel breed aan het kijken wat ik allemaal kan doen. 
Gisteren zag ik bijvoorbeeld een vacature van een troubleshooter. Dat is afwisselend 
werk. Dus daar moet ik echt nog even goed over nadenken, wat ik nou wil. En wat de 
mogelijkheden zijn waar ik heen kan”.
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Autonomie. “Tijdens mijn stage heb ik dat wel ontwikkeld. Bij de minor niet echt”.

Welbevinden. “Tijdens de stage heb ik me altijd wel gewoon goed gevoeld, ben bij 
mezelf gebleven. Tijdens de minor ben ik helemaal mezelf gebleven, lekker… gezellig. 
Als het niet gezellig is dan.. Wanneer ik alleen op stage was geweest, dan had ik het ook 
echt niet naar mijn zin gehad. Als het niet gezellig is, dan moet je het bijvoorbeeld van 
muziek hebben om het een beetje naar je zin te maken. Maar op een gegeven moment 
gaat het dan allemaal vervelen. Ik voelde me sowieso wel vrij, niet echt beperkt, zowel 
op stage als bij de minor. Ik heb me toch altijd wel veilig en op mijn gemak gevoeld. Er 
waren weinig beperkende regels”.

“Bij de minor had ik het gevoel dat ik er bij hoorde. Bij de stage deels, daar had ik het 
liever anders gezien”.

Belangrijkste aspect stage/minor. “Dat is de techniek. Bij de minor toch ook wel een 
beetje de creativiteit en het menselijke. De sfeer was goed en je kon op je eigen manier 
onderzoek doen. Dan weet je in ieder geval hoe het niet moet”.

Voldoende voorkennis voor stage en minor. “Tijdens de stage heb ik er niet echt 
veel aan gehad, alleen bij een ontwerp opdracht was het een stukje van wat je hier 
geleerd hebt. Van de mechanica. Voor de stage en de minor had ik mijn opleiding niet 
echt nodig. Bij de minor ben ik op onderzoek gegaan naar informatie, achterhalen hoe 
je het een en ander aan zou kunnen pakken”.

“Bij de stage hebben we een multi-disciplinair systeem bedacht voor een lastafel. Als ik 
een blaadje heb, dan teken ik het even. Dan is het meteen duidelijk. Het was ons idee en 
we hadden echt zoiets van “dit gaat werken!”. In principe een stukje innovatie. Maar het 
kostte te veel geld”.

Ontwikkeling kijk op werktuigbouwkunde. “Dat het eigenlijk breder is dan ik dacht 
dat het was. Ik heb altijd voor ogen gehouden van: je ontwerpt, je berekent het door 
en je laat het maken, zeg maar. Maar dat het echt op zoveel vlakken is dat je er eigenlijk 
niet meer bij stil staat. Gewoon ook op constructiegebied. Want daar heb ik nou een 
heleboel geleerd, van constructies. Ook op gewone machines. Dit gaat echt een stuk 
verder dan ik… Ik heb wat meer inzicht gekregen. Dat komt denk ik door de ervaring 
van voornamelijk mijn stage. Van de minor ook wel een beetje. Maar zeker ook wel 
vanuit thuis”.
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Verandering toekomstbeeld. ”Mijn toekomstbeeld is wel veranderd het laatste jaar. 
Dat trouble shooter zit er nog altijd in, zeg maar. Dat vind ik nog altijd leuk. Maar wat 
ik heb ontdekt, is dat ik het toch interessant vind wanneer dingen kapot gaan, zeg 
maar. Of dat het materiaal het niet meer houdt. Dus dat zijn eigenlijk gewoon stress 
berekeningen: zo van: er zit zoveel spanning, kan het nog meer, mag nog meer? Dat 
soort dingen. Dat is gewoon eigenlijk in de ontwerpfase doorrekenen. Gisteren zag ik 
een vacature waar ik wel meteen aan had willen beginnen. Maar ik moet eerst het HBO 
papiertje nog halen”.

last van leerstijl. “De beslisser miste ik wel eens. Ik heb moeite om beslissingen te 
nemen. Uiteindelijk kan ik wel een keuze maken, maar voordat je er eenmaal bent… 
Voor mijn afstuderen staat in ga ik echt helemaal voor mezelf uitkijken wat voor beslis-
sing ik ga nemen”.

“Ik weet zeker dat als ik bijvoorbeeld een ontwerp kan maken, en ik maak er 2, dan ga 
ik meteen de hulp vragen van een ander: Joh, wat vind jij ervan? Een ander voorbeeld. 
Afgelopen weekend heb ik worstenbroodjes gemaakt. Dan heb je een kookboek voor 
je neus, maar dan begin je toch over dingen te twijfelen. Dan bel ik even mijn moeder: 
moeder hoe doe jij dat? En dan ja…”.

Ontwikkeling tijdens het laatste jaar. “Dat is toch altijd moeilijk te zeggen. Ik zal vast 
wel iets veranderd zijn, maar ik denk dat iemand anders daar beter iets over kan zeggen 
dan ikzelf. Ik zit nog wel altijd in dezelfde lijn. Alleen het zakelijke. Je wordt ouder en je 
wilt op een gegeven moment op jezelf wonen. Die dingen beginnen ook te spelen. Ik 
denk dan wel vooruit. Wat betreft werktuigbouwkunde ben ik niet echt veranderd”.

Belang zelfkennis. “Ik vind zelfkennis wel belangrijk. Als ik weet hoe ik zelf in elkaar zit, 
dan weet ik ook hoe ik in bepaalde situaties zal reageren. En als ik weet dat ik verkeerd 
reageer, dan weet ik dat ik eraan moet werken of me niet moet uiten of… Ik ga er ook 
aan proberen te werken, als ik het zelf heb ingezien. Dat kan in iedere situatie, op school 
of op het werk enzovoorts. Je kunt je positieve punten dan benadrukken en de andere 
verbeteren”.

piramide van Maslow. “Ik ga mezelf op de lijn van respect zetten, tussen sociale be-
hoefte en respect. Bij sociale behoefte zie ik behoefte aan liefde, het gevoel dat je spijt 
toont, het geaccepteerd zijn, vriendschap. Dat vind ik heel belangrijk. Ik bedoel, dan 
heb je mensen om je heen waar je eigenlijk altijd terecht kan, die jij kan helpen, maar 
die jou ook kunnen helpen. Dus sta je nooit alleen op de wereld. En tegelijkertijd het 
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zelfrespect, het gevoel iets bereikt te hebben. Dan heb ik zoiets van: dat geeft ook het 
gevoel van “zie je wel dat je het kan”. En dat vind ik toch ook wel weer wat hebben. Daar 
ben ik mee bezig”.

interesse in gedrag andere mensen. “Als je kijkt naar het gedrag van andere mensen, 
dan weet je hoe je ermee om moet gaan. In principe heb ik niet echt interesse in het 
gedrag van andere mensen, ze moeten gewoon vriendelijk zijn. Ze moeten in het alge-
meen gewoon zo zijn als tegen iedereen. Blijf jezelf en doe normaal. Zowel zakelijk als 
persoonlijk”.

Feedback. “Ze zeiden er nooit iets van. Maar bij de bedrijfsonderdelen was het wel van 
“ja, je gaat goed met mensen om, je praat lekker”.

Motivatie terug naar school. “Daar heb ik zeker zin in. Hier zit je echt bij mensen die 
je kent, leeftijdsgenoten, maar ook tegelijkertijd leraren die… Ja, dat zijn ook gewoon 
je collega’s. Met een aantal docenten kun je altijd praten. Gewoon leuk. Ik zie het wel 
zitten. Ik heb weer zin in theorie omdat ik echt een denker ben. Een denker die graag 
iets op papier flanst. Voor het komende semester heb ik alleen maar techniek gekozen. 
Je kunt wel zeggen dat ik studeren heb gemist. Ik vind het altijd fijn om wat extra kennis 
op te doen”.

Belangrijkste geleerde tijdens het afgelopen jaar. “Dat is toch eigenlijk de praktijk-
ervaring. Ik weet nu meer hoe dingen lopen in een bedrijf. En ik weet nou meer welke 
kant ik op wil. Ik denk dat dit een heel belangrijke leermoment is”.

toekomstbeeld. “Het liefste zou ik gewoon de dingen ontwerpen, eventueel ontwik-
kelen met nieuwe technieken. En deze dan uitwerken, doorrekenen op sterktes, fouten, 
eventueel aanpassen. En vervolgens doorschuiven naar de productiekant van: jongens 
maak het maar eens. Kijken of het dan ook werkt en zijn doel bereikt”.

Artikel “techneuten met passie en intuïtie “. “Wat me opvalt is dat de vaardigheden 
die ze nodig hebben, verschillen van de opleiding. En deels kan ik het ook wel begrijpen, 
want in principe wat je hier leert, is allemaal algemeen. Algemene techniek. Je leert de 
basis. Ik denk wel dat passie en intuïtie er bijhoren. Passie sowieso. Intuïtie ook wel, maar 
niet helemaal. Als je geen passie hebt dan kun je niets bereiken of dan heb je geen wil 
om vooruit te gaan. Je kunt dan niet met innovaties komen of andere dingen. En intuïtie, 
dat is als je bijvoorbeeld iets nieuws gaat ontwikkelen, dan kun je van tevoren zeggen 
of het gaat werken of niet. De passie heb ik denk ik wel. En intuïtie ook, maar... Als je ze 
allebei hebt, dan denk ik dat je in een heel eind kunt komen”.
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Foto’s. “Deze foto zou ik kiezen en ik zou er sowieso meer eenvoud in aanbrengen. Ik 
zie hier een hoop buizen lopen en het zal vast wel een vloeistof zijn, maar uiteindelijk 
komt het toch een keer samen, denk ik. Dus dan zou ik het zo snel mogelijk naar elkaar 
toe brengen. Sowieso voor de materiaalbesparing. En het is ook makkelijker om, als er 
ooit ergens een fout is, dat je zegt van: daar is het. In plaats van te moeten zeggen: het 
is de 300ste buis van rechts. De ingenieurs die dit ontworpen hebben, hebben het snel 
en goedkoop willen doen”.

Keuze kaarten. “Ik zou de vrolijke kaart pakken”.

reflectie op meedoen aan onderzoek. “Het was goed. Die papiertjes iedere week 
daar is niet veel van gekomen. Maar zo die interviews is gewoon goed. Kun een beetje 
kletsen. Je gaat natuurlijk wel eventjes nadenken van… Want je haalt zaken naar voren 
die je natuurlijk niet zelf zegt. Maar echt diepzinnig ….”.

rol onderzoeker. “Dat was goed”.

papiertjes. “Als je het voorstelt, zeg maar, dan stelt het eigenlijk helemaal geen klap 
voor. Maar het is… Je bent druk bezig met school, met dingen van thuis. En dat heeft 
prioriteit omdat het snel geregeld moet worden. En dan heb je zoiets van “ach ja, dat 
papiertje”. En dan ben je toch bezig en dat schiet er dan bij in. En dan denk je maandag 
van “ja goed, maakt niet zoveel uit. Dat sla ik wel een keer over”. Maar vrijdag is het weer 
precies hetzelfde. Je denkt er op dat moment niet aan. Bij de interviews is er interactie. 
Bij de papiertjes is het eenzijdig communiceren. Wat dan weer vragen oproept bij de 
lezer”.
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onderzoekinterview een

Meedoen aan onderzoek. “Omdat ik op zich altijd wel interesse heb gehad in het ge-
drag van andere mensen. En omdat dit daar bij aansluit, om zelf in te zien hoe mensen 
denken en dat soort dingen. Omdat we inzicht krijgen in de resultaten en zo, dat vind ik 
wel interessant om te zien”.

Keuze studie. “Gewoon voor mijn interesse voor de techniek. Het is me met de paplepel 
ingegoten. Ik heb er ook nooit spijt van gehad. Werktuigbouwkunde gaat terug naar het 
materiële, het is pure natuurkunde. Vroeger heb ik veel met Lego en Knexx gespeeld. 
Niet met brommers”.

Karakterisering. “Rustig, afwachtend. Ik heb zoiets van: ik laat iedereen eerst zijn me-
ning geven en dan pas geef ik mijn mening. Niet meteen in paniek raken, eerst nadenken 
in de situatie en niet overhaast handelen. In een groep met vrienden, die willen meteen 
handelen en dan zeg ik: “wacht nu eerst maar even af”. In een project willen mensen 
soms ook te snel handelen. Dan moet ik ze teruggeroepen, en leg ik uit hoe het precies 
zit. En dat wordt geaccepteerd, soms zelfs aangeprezen”.

interesses. ”Muziek, ik speel ook gitaar, vooral akoestisch. Voor de ontspanning, ge-
woon spelen als ik huiswerk heb gemaakt. Voor de ontspanning een kwartiertje spelen 
en daarna ga ik weer verder met huiswerk. En lezen, fantasie boeken en oorlogsboeken”.

leerstijl. ”De denker. Soms vind ik het wel moeilijk om abstracte vakken te leren, omdat 
je dan minder een beeld hebt van wat er precies bedoeld wordt. Maar ik doe het ge-
woon en dan kom ik er later altijd wel achter waar het goed voor is. Niet in paniek raken, 
meestal komt het antwoord vanzelf wel. Ik heb wel geduld”.

Vragenlijst. “Ik herken me in beide onderdelen wel. Soms ben je op de ene manier 
bezig en soms op de andere manier. Meestal moet je gewoon met argumenten zeggen 
waarom je dat zo denkt. Dan worden dingen duidelijk. (Vijfmaal o en vijfmaal b).

Motivatie voor studeren. “Ik vind het wel leuk om gewoon dingen te onderzoeken 
hoe het in elkaar zit en zo. Literatuur opzoeken, meestal via internet, soms ook in een 
boek. Om voor mezelf duidelijkheid te scheppen hoe de wereld in elkaar zit. Op internet 
kun je daar veel over vinden. Er staan op fora ook wel discussies over hoe iets zal zijn en 
dan ga ik die reacties doorlezen en daaruit kun je ook wel zelf een beeld vormen over 
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hoe het zit. Als ik iets wil weten, ga ik er wel achteraan. Studeren is mijn interessegebied. 
Meestal ligt het studeren en het praktische best ver uit elkaar en dat is soms wel lastig. 
Theoretisch trekt me meer, dat ligt meer vast. Dan heb je tenminste iets om aan vast te 
houden. Bij het praktische kan er iets onverwachts uit komen. Bij het theoretische kun 
je plannen. Bij het praktische moet je er dan weer meer tijd in stoppen en moet je er 
achteraan gaan. Ik wil wel weten waarom het zo is en ik ga niet loslaten. Ik vind het niet 
erg om het in mijn eigen tijd uit te zoeken. Meestal komt de fout wel door jezelf, ik wil 
dan wel weten waarom ik een fout heb gemaakt”.
“Ik wil gewoon graag dingen weten. Waarom zou het nu gaan stoppen en gaan werken 
en veel dingen missen? Nu heb ik de kans om kennis te krijgen”.
“Vakken waar ik niet zo gemotiveerd voor ben, die plan ik in. Tegen mezelf zeggen: “ik ga 
dat doen en daarna iets anders doen”. Ik heb op zich niet echt heel veel motivatie nodig”.

Beslissing om te gaan studeren. “Die keuze heb ik altijd gehad. Ik ben nooit gedwon-
gen om iets te doen. De laatste tijd ben ik wel aan het denken om nog verder te studeren. 
Als iedereen er vertrouwen in heeft, dan heb ik zoiets van: “ik ga het gewoon proberen”. 
Ik ga het liever proberen en dan falen, dan dat ik het niet probeer”.

Welbevinden. “Studenten willen best samenwerken en elkaar ondersteunen. Het ver-
schil met de middelbare school is best groot. Dat komt denk ik omdat de interesse bij 
elkaar komt, en dan ga je elkaar helpen. In groepjes bij elkaar gaan zitten met vragen en 
dan ga je elkaar uitleggen. We gaan opdrachten maken en kijken hoe we het verschil-
lend aanpakken en dan gaan we discussiëren over wat goed is”.
“Door de leraren als ze vrolijk zijn”.
“Wat betreft inhoud vind ik de mechanische vakken leuk om te doen, daar heb ik minder 
tijd voor nodig. Ik wandel er gemakkelijk doorheen. Ik vergeet de tijd niet als ik bezig 
ben, ik ben me altijd bewust van hoe laat het is”.

niet weten waar je mee bezig bent. “Bij een vak had ik bij het begin totaal geen idee 
van de bedoeling en van wat ze ons willen leren en het praktische nut ervan. Maar aan 
het einde krijg je een beter beeld van wat het nut ervan is. De meesten zijn dan al afge-
haakt, ze hebben geen interesse meer getoond of hebben niet opgelet. Nu denken ze: 
“oh ja, daar is het voor”. Maar dan kunnen ze het niet maken, omdat ze het niet gevolgd 
hebben. Ik ben afwachtend, dus ik heb daar niet zoveel last van. Maar ik had ook wel 
het gevoel: “waar is dit voor?” Docenten zouden meer praktische voorbeelden kunnen 
geven, dat je weet waar je naartoe gaat werken. Dat is voor iedereen prettig”.
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Autonomie. “Dat voel ik een half om half. Bij sommige dingen zoals ik al zei, met de 
groepjes. Maar bij sommige vakken doe ik het gewoon op mezelf. Meestal kan ik best 
wel mijn eigen ding ergens achterlaten. Ook omdat mensen mij meestal vragen hoe 
het zit? Ze gebruiken mijn mening. Uiteindelijk kun je het dan samenvoegen tot een. Er 
zijn ook studenten die het automatisch overnemen. Het is niet zo dat ik alleen maar doe 
wat ik zeg. Als iemand anders een andere mening heeft, ga ik daar wel over nadenken 
en dan kan ik best wel zeggen: “ja dat is toch anders”. Dat is het fijne aan samenwerken, 
dan zie je, ik heb het mis. Ik heb altijd wel bevestiging van andere mensen nodig, vooral 
in projecten. In de practica moet je wel zelf je oplossingen zoeken. In de theorie heb je 
weinig inbreng”.

Welbevinden. “Ja. Het samenwerken en dergelijke, valt daar heel goed binnen. En 
meestal zijn we ook wel bezig als de dingen niet goed lopen, om dat te melden. We zijn 
ons wel bewust dat we andere mensen daarmee kunnen helpen”.

doel met studie. “Ten eerste dat ik zelfkennis wil hebben. Wat ik er mee wil doen, wat 
ik tegenkom. Een beetje afwachten nog. Ik ga nog niet echt plannen wat ik allemaal wil 
gaan doen. Ik vind het ook wel leuk om verrast te worden door dingen. Wat ik leuk vind 
is technisch tekenen en nadenken over hoe iets gemaakt gaat worden. Misschien wel 
projectwerk waarbij je alle fases doorloopt”.

Motiverend/demotiverend. “Rooster, computers die niet werken. Projecten motiveren 
mij wel. Soms wel een beetje onduidelijk wat je moet afleveren, maar het idee erachter 
vind ik goed. Als een docent iets niet duidelijk uitlegt, dan moet je veel tijd steken in het 
uitzoeken. De toetsing vind ik wel motiverend, ik heb er geen moeite mee. Meelopers 
ben ik al een paar keer tegengekomen, dat vind ik niet zo heel erg. Ik doe het voor 
mezelf en weet wat ik doe. Zij komen zichzelf wel tegen. Als ik veel doe in een project 
en een ander een stuk minder, dan zeg ik er altijd wel iets van: “kun je dit doen?”. Als hij 
het niet interessant vindt, vraag ik wat hij dan wel interessant vindt? Ik ben niet echt een 
leider, maar ik heb wel overzicht. Er zijn natuurlijk grenzen als iemand helemaal niets 
doet. Dat moet die persoon in ieder geval weten”.

Verloop interview. “Ontspannen. Ik vond dat u wel geïnteresseerd luisterde en dus 
vond ik het fijn om te vertellen”.

onderzoekinterview twee

Boek leonardo da Vinci. “Interessant om te zien hoe iemand in die tijd al over allerlei 
zaken nadacht. De vliegmachine vind ik het mooiste. De mens heeft altijd al willen 
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vliegen. Dat ligt het verste van de mens af, dat is het meest inventieve. Daarachter zit het 
grootste verlangen”.

Verandering motivatie. “Mijn motivatie is wel afgenomen. Vooral door de druk van de 
laatste tijd. Het lijkt wel of alle vakken denken dat we alle tijd hebben om er alle tijd in te 
steken. Je moet keuzes maken. Het is veel werk. De drukte zorgt voor veel minder vrije 
tijd en daardoor is mijn motivatie achteruit gegaan. Ik ben blij als straks alles achter de 
rug is”.

Gevoel van autonomie. “Dat is niet veranderd. Dat is voor mij alleen maar een nadeel 
op dit moment. De keuzes zijn dezelfde gebleven. Ik wil altijd alles heel goed blijven 
doen, maar door die drukte kan dat niet en dat vind ik moeilijk. Keuzes maken vind ik 
moeilijk. Ik heb niet het gevoel dat ik alle tijd kan steken in dingen die ik zou wil”

Gevoel van welbevinden. “Dat is niet veranderd”.

Verandering toekomstbeeld. “Ik ben nu bezig met een overstapprocedure naar de 
TU/e. Op zich wil ik de minor graag gaan volgen maar als het net zo hard werken wordt 
als nu, dan laat ik het zitten. Ik weet nu beter wat er op me af komt. Ik volg al een vak 
op de TU/e om te kijken hoe het is. Als ik het kan, dan is het prima. Als het niet kan, dan 
weet ik niet of ik er mee doorga. Ik heb mijn grenzen opgezocht en daar moet ik dan 
tevreden mee zijn. De structuur van het vak op de TU/e vind ik heel fijn. Van tevoren is 
duidelijk wat je moet kennen en waar de docent naartoe gaat. Het einddoel is duidelijk. 
Veel docenten beginnen hier met uitleg en op dat moment heb je nog geen idee waar 
ze naartoe willen”.

Vragenlijst. “Ik wil niets aan de vragenlijst veranderen”.

interview een. “De enigszins herschreven uitwerking was prettiger”.

last van leerstijl. “De enige last die ik echt ondervind, is dat mensen te snel aan prak-
tische dingen willen beginnen, meteen bouwen en tekenen. Ik vraag me af of het altijd 
slecht is, het is ook een manier van kijken. Soms is het ook een goede manier, wel een 
andere manier als ik gewend ben. Aan het begin van bijvoorbeeld een project is het een 
nadeel, ik heb dan iets anders in mijn hoofd. Maar na het tekenen is het een voordeel. 
Dan kun je verbeteren. De anderen zijn ook gemotiveerd om het op hun manier aan te 
pakken. Mijn rol komt pas in tweede instantie. Na het tekenen kun je als denker bekijken 
wat de problemen zijn. Ik weet zeker dat de groepsleden weten dat het bij mij zo werkt. 
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Ik heb niet echt bewust gebruik gemaakt van de leerstijlentest. Maar ik had wel zoiets 
iets van: die kan dat goed en die dat in een project”.

zelfkennis. “Ja, dan leer je je grenzen kennen. Wat je wel kan en wat je niet kan en hoe 
je daar mee omgaat om dingen wel te kunnen bereiken. Daar ben ik soms bewust mee 
bezig. Ik ga bijvoorbeeld soms bewust vaker presenteren omdat ik altijd heel zenuwach-
tig was. Ik merkte dat andere nog zenuwachtig waren. Zo leer je wel iets over jezelf dat je 
niet wist. Dan kun je er weer mee verder. Dat gebruik je om jezelf verder te ontwikkelen. 
Als ik ergens bang voor ben dan probeer ik het ook tijdens de opleiding, daar kan het”.

Gedrag andere mensen. “Ja, misschien als het gedrag van andere mensen me opvalt, 
dan wil je weten waarom dat zo is. Dan ga je iemand anders beoordelen”.

toepassen van formules. “Het toepassen van formules vind ik wel belangrijk, maar dat 
is niet alles. Ik kan het wel. Het in verschillende kaders toepassen, betekent ook dat er 
andere berekeningen komen. Dat vind ik op zich wel interessant. Bijvoorbeeld de drie 
wetten van Newton. Die zijn in weet ik niet hoeveel situaties te herleiden. Drie simpele 
formules, die zijn op de hele fysische wereld toe te passen. Ze veranderen wel, de kern 
blijft hetzelfde. De berekeningen worden anders als je er een ander element aanhangt. 
Ik zie techniek als een grote puzzel, waar je aan kan werken en dat vind ik mooi. Hoe 
dingen in elkaar zitten. Dat vind ik interessant”.

Motivatie docent. “In eerste instantie vergroot de motivatie van een docent mijn 
betrokkenheid bij een vak. Maar of dat zo blijft, is een tweede. De motivatie van een 
docent maakt het wel prettiger, maar het heeft geen invloed. Als een docent wel de 
goede dingen zegt en hij is niet gemotiveerd, dan heeft dat niet zo`n grote invloed”.

Belangrijkste geleerde. “Ik denk de omgang met de studenten hier. Hoe ik mensen 
altijd positief kan blijven benaderen. Ik kan wel negatieve feedback geven maar toch op 
een manier dat ze het accepteren. Toen ik hier kwam, was ik daar nog niet mee bezig ge-
weest. In het bedrijfsleven later moet je toch ook samenwerken en als je goede feedback 
kan geven, dan is dat altijd heel fijn. Ik denk dat dat belangrijk is. Wat betreft de inhoud 
van de opleiding denk ik vooral aan de mechanicalessen. Dat is puzzelen, hoe dingen 
in elkaar zitten. Het rekenen vind ik leuk als ik het snap, het uitzoeken vind ik minder. 
Sommige berekeningen doe je liever dan andere”.

toekomst. “Ik heb goed gekozen, de keuze is nog positief. Later wil ik graag met werk-
tuigbouwkunde bezig zijn”.
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Gevoel voor techniek. “Ja, vooral bewegende dingen in de techniek trekken me aan. 
De bewegende strandfiguren uit het project zijn grappig om te zien en interessant hoe 
hij het gemaakt heeft. Scheepsmotoren zijn ook heel boeiend. Heel knap hoe ze dat 
kunnen maken. De eerste keer dat ik echt werd geboeid door techniek was toen ik als 
jongetje van vijf een snijmachine zag die stalen platen sneed met bewegende assen. 
Heel precies sneed hij figuren uit met twee lineaire bewegingen”.

Verloop laatste half jaar. “Druk vooral. Nu ben je nooit klaar. Moet tijd inplannen om 
wat vrij te hebben. Ik gun mezelf te weinig rust”.

twee fragmenten. “Met de formulering van het eerste fragment ben ik het niet eens, 
bouwen van iets dat werkt. Volgens mij is het meer in de zin van werken, zodat andere 
mensen het kunnen gebruiken. Ik mis het onderdeel dat werktuigbouwkunde het leven 
van andere mensen gemakkelijk maakt. Anders heeft het geen nut. Als het leven niet 
gemakkelijker wordt, dan wordt het kunst, denk ik. De opleiding Werktuigbouwkunde 
is zeker niet alleen maar bouwen, ook hoe je moet functioneren in de maatschappij. Dat 
is zeker een groot onderdeel, maar ik weet niet of dat alleen aan werktuigbouwkunde 
te koppelen is. Dat is overal wel zo. Fysisch is het wel waar. Wat je ziet is bouwen, wat 
daarachter ligt, zien mensen niet. Het is ook nadenken over een probleem. De mens 
heeft een probleem en dan ga je als werktuigbouwkundige er over nadenken om het 
probleem op te lossen. Dat valt buiten bouwen. Dan kom je ook bij ethiek, de verant-
woordelijkheid. Als je gaat bouwen ga je eerst kijken welke functie je moet vervullen, op 
welke manieren het mogelijk is”.
“Ook in het tweede fragment staat dat het alleen in eerste instantie bouwen is. Het 
bedenken van oplossingen komt er niet in terug. Het is eigenlijk wel een negatieve 
formulering”.

leren tijdens de minor en de stage. “Tijdens de minor een uitbreiding van wat ik hier 
op school geleerd heb wat betreft de technische stof. Ook hoop ik wat te leren van de 
cultuur. Hoe denkers met de stof omgaan. Daar zullen wel meer denkers zijn. Tijdens de 
stage zou ik willen leren hoe het er in de praktijk in het beroepsleven aan toegaat en wat 
er van mij verwacht wordt. Ik wil een stage lopen in de zin van: meedenken, tekenen, 
voorbereiden”.

Volgen interesse in techniek. “De keuze van de minor is bedoeld om te kijken wat ik 
kan, niet alleen maar techniek. Ik wil kijken of ik het wat betreft mijn denken aan kan. 
Op de universiteit doen ze meer onderzoek naar nieuwe mogelijkheden, het bedenken 



Bijlage 1. 295

Narratieven

van oplossingen. Op het HBO passen ze de oplossingen toe, ervaringsgewijs. Ook met 
hun handen”.

onderzoekinterview drie

Verloop vorig jaar. “Op zich goed. Ik heb eerst de minor gedaan. Die heb ik goed 
afgesloten. Ik heb er achteraf te veel tijd ingestoken En dan de stage, die heb ik ook heel 
goed afgesloten”.

Keuze universiteit. “Er zijn nu een paar veranderingen wat betreft de keuze voor de 
universiteit. Dat betekent dat ik nu een heel schakeljaar moet gaan doen voor drie vak-
ken en dan is de lol van het studeren er een beetje vanaf. Dat is demotiverend. Ik had 
net zo goed de minor niet kunnen doen en het schakeljaar kunnen doen, dan had ik 
net zoveel tijd gewonnen. Dan had ik misschien iets anders interessants kunnen doen. 
Want ik ga vooral door omdat ik het leuk vind en ik wil het een of het ander en niet een 
tussenvorm. Ik moet er nog achteraan gaan”.

interviews. “Ik heb toen veel gezegd over dat ik nog een balans moest zien te vinden 
tussen de tijd die ik ergens in steek en mijn vrije tijd en daar ben ik nog steeds mee aan 
het worstelen, eerlijk gezegd. Dat is lastig. Ik ben het wel eens met de inhoud van de 
interviews”.

Vragenlijst. “Ik kan me er nog wel in vinden”.

leerstijl. “Dat is de denker. Ik ben vooral meer met de doener bezig geweest volgens 
mij en ook wel richting dromer, alleen beslisser dat blijft lastig. De dromer vooral tijdens 
de stage bij de opdracht. Het bedenken: wat is mogelijk? Wat zouden we allemaal wil-
len bereiken met dat programma? Het was een individuele opdracht. Er waren gewoon 
dingen bij dat we niet dachten dat het kon en op de een of andere manier heb ik toch 
een manier gevonden om dat dan werkelijk te maken. Het doenergedeelte was onder 
andere meer een handleiding erbij maken en een tool geven dat ze kunnen gebruiken. 
Ze waren er heel tevreden mee. Als ik vragen had dan kon dat gewoon. Mijn onzeker-
heid is daardoor minder geworden”.

Minor. “De inschrijving voor de minor was een beetje moeilijk. De informatie kwam pas 
heel laat. Dat vond ik een beetje vreemd en dat heb ik ook aangegeven. Ik heb het wel 
als leerzaam ervaren. Alleen schrok ik van de hoeveelheid informatie die aangeboden 
wordt en wat je er uiteindelijk aan overhoudt. Ik kan het op zich nog wel terugvinden, 
alleen wat zij onder parate kennis verstaan, dat is bij mij niet paraat. De structuur in 
de lessen is daar wel heel duidelijk. Je krijgt van tevoren een schema met een plan-
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ning en de stof. Ook de voorbeelden zijn allemaal voorbereid. Zo kun je aantekeningen 
overnemen en dan bestuderen. Dat leerproces is voor mij wel een stuk fijner. Ik kon al 
mijn tijd besteden aan het leren zelf, niet aan het voorbereiden. Ik heb vooral technische 
vakken gedaan. Het waren vooral rekenvakken, daar heb ik wel diepgang in gekregen. 
De tentamens heb ik ineens afgerond. Ik kijk er met plezier op terug, maar achteraf had 
ik er minder tijd in hoeven te steken. Dan had ik meer tijd voor mezelf gehad en was het 
misschien nog plezieriger geweest. Het heeft ook met onzekerheid te maken”.

Stage. “Ik had een brief gestuurd of het bedrijf geïnteresseerd was? Ik kreeg toen een 
uitnodiging voor een gesprek. Aan het einde van het gesprek werd er gezegd: voor 
mij ben je wel een serieus iemand, dus ik vertrouw het wel. Ik had wel contact met de 
andere stagiaires. We hebben elkaar een beetje geholpen en dat soort dingen. De sfeer 
was wel goed. Ik wil in de toekomst meer richting het research gedeelte in plaats van de 
ontwerp processen”.

Motivatie werktuigbouwkunde. “Ik ben wel meer gemotiveerd geraakt voor het uni-
versitaire niveau van werktuigbouwkunde. Maar ik wil evengoed nog de praktijk kant, 
dat doener gedeelte wil ik ook nog wel houden. Dat vind ik gewoon nog leuk. Ik wil het 
wel goed kunnen onderbouwen”.

toekomst. “De minor heeft me vooral aan het twijfelen gebracht. Omdat ik nog steeds 
niet weet wat ik wil, doorstuderen of niet. Ik weet niet of ik het kan. Eerst dacht ik: oké, 
als ik het haal, dan ga ik het doen. Alleen nu weet ik het nog steeds niet. Dus dat is wel 
extra moeilijk. Ik had misschien nog liever gehad dat ik het niet gehaald had, dan had ik 
in ieder geval duidelijkheid in plaats van…”.

Autonomie. “Ik denk vooral dat die door de stage gegroeid is. Aan de besliskant. Iets 
sneller een overzicht van wat kan ik en dan een besluit nemen, maar ik denk dat het 
nog beter kan. Dat is eigenlijk het grootste gat, laat ik het zo mag noemen. Ik heb er 
wel vaker last van. Wat ik in deze stage ook wel gedaan heb, is elke keer voor mezelf op 
papier gezet: dat zijn de mogelijkheden en van daaruit de voor- en nadelen afwegen en 
dan een beslissing nemen om vandaaruit te gaan onderbouwen. Op die manier mezelf 
dwingen om een beslissing te nemen. Ik merkte dat ik moeite had met beslissingen 
nemen en daar ben ik wel bewust op in gaan spelen”.

Welbevinden. “Persoonlijk heb ik me minder prettig gevoeld, maar dat had op het 
eindresultaat van de stage geen effect. Tijdens het fietsen van en naar de stage had ik 
veel tijd om na te denken”.
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Veilig gevoel. “Ik voelde me wel veilig tijdens de stage en de minor en dat vind ik wel 
belangrijk. Maar je moet zelf je gedrag bepalen en niet door iemand anders laten opleg-
gen. Ik ga gewoon door met mijn ding. Ik ben niet snel afgeleid”.

leiding geven. “Of ik leiding zou willen geven? Soms wel en soms niet. Ik ben voor 
mezelf niet zo heel erg bezig met wat ik ga doen in dat soort situaties. Misschien komt 
dat nog. Ik ben nog vooral met de technische kant bezig”.

Gedrag anderen. “Wat ik gedaan heb, ik heb gewoon vooral mijn eigen dingen gedaan 
en wat ik gemerkt heb, is dat ze hun gedrag blijven vertonen, alleen ze spelen er niet op 
in bij jou. Ik houd het wel in het oog”.

Beperkende regels. “Nee, juist niet. Ik kon ongeveer doen wat ik wilde”.

persoon. “Het enige wat ik als commentaar heb meegekregen van de stage is, dat ik 
meer voor mezelf op moest komen van wat ik wil bereiken. Omdat ik zo`n nuchter ge-
drag had van wat ik gemaakt had, vond mijn stagebegeleider dat ik daar wel wat meer 
trots op mocht zijn en dat mocht uiten. Maar je kunt je zelf afvragen: wil ik dat wel wat 
hij zegt?”.

erbij horen. “Ik was sowieso een aparte opdracht aan het uitwerken. Ja, ik hoorde er 
wel bij. Om de beurt koffie halen en dat soort dingen”.

Belangrijke aspecten stage en minor. “De minor is vooral technisch, kennis opdoen. 
En bij de stage was het vooral persoonlijk. Als mens. Met het 3D tekenen ben ik al be-
gonnen toen ik een jaar of 11 - 12 was. Ik heb toen een keer een boek gekocht waar 
voorbeelden inzaten hoe je moest tekenen. Van iemand anders kreeg ik een programma. 
Daar ben ik mee aan de slag gegaan. Tijdens de stage heb ik me daar nog in verdiept”.

Studeren. “Ik heb er geen moeite mee om te studeren. Als een studieboek ongestructu-
reerd is, dan is het een stuk moeilijker. Sommige boeken zijn heel fijn en bij andere moet 
je vijf keer een bladzijde lezen en dan pas weet je wat er staat”.

Opleiding werktuigbouwkunde. “Tijdens de minor gingen ze terug naar de basis en 
dan wordt het op een hele andere manier uitgelegd. De basis is verstevigd. Tijdens de 
stage niet direct. Ik heb veel dingen zelf moeten uitzoeken. Het procesmatig werken, dat 
heb ik wel toegepast”.
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Creativiteit en innovatie. “Daar waren ze heel positief over. Ik ging uitzoeken hoe zij 
innovatief bezig kunnen zijn. In het stagebedrijf waren ze er wel mee bezig om nieuwe 
machines te ontwikkelen. In het begin van de stage zat ik steeds te denken: “wat zou 
handig kunnen zijn?”. Ging eens uitzoeken of dat kon en ik heb er een boek bijgekocht. 
Halverwege de stage kreeg ik een goed beeld van de mogelijkheden. Dat ben ik gaan 
implementeren. Ik ben toen gaan praten met de Research afdeling. Gaandeweg en ook 
wel van tevoren nadenken: wat is de volgende stap, wat kan handig zijn? De grote lijnen 
en iets nieuws bedenken”.

Verandering kijk op techniek. “Het is wel veranderd, maar ik weet niet waardoor, of 
het van de minor of van de stage komt. Ik heb zelf het gevoel dat werktuigbouwkunde 
echt, en vooral techniek in de samenleving, heel belangrijk is. Veel belangrijker dan de 
meeste mensen doorhebben. Daar ben ik achter gekomen. Mensen beseffen gewoon 
niet, als ze bijvoorbeeld iets uit de supermarkt pakken, ze weten niet wat er allemaal 
achter zit voordat ze dat kunnen doen. Ik vind eerlijk gezegd dat techniek ondergewaar-
deerd wordt hier in Nederland. Het wordt als vanzelfsprekend aangenomen”.

trots om een werktuigbouwkundige te zijn? “Ja”.

toekomst. “Ik weet nog niet helemaal wat ik wil. Ik weet wel dat ik iets wil blijven doen. 
Ik wil niet alleen theoretisch bezig zijn. Ik wil ook iets uitvoerends. En daarom weet ik 
niet of ik de Universiteit wel wil. Daar zal ik nog mee bezig zijn en keuzes maken. Bij 
grotere bedrijven zijn misschien meer mensen van de universiteit. Kijken hoe zij bezig 
zijn”.

last van leerstijl. “Ik denk niet dat ik van de denker last heb gehad. Tijdens de minor 
moet je gewoon studeren. Tijdens de stage denk ik wel dat het een voordeel was. Vooral 
mogelijkheden bekijken en dan denk je: “wat kan ik ermee doen?”.
Achteraf denk ik dat het een voordeel is geweest dat ik geen beslisser ben. Want je blijft 
wel diep erop ingaan. Je blijft kijken wat zijn de mogelijkheden? En daardoor kom je 
achter dingen die je anders misschien niet gezien had. En als ik dan op een gegeven 
moment het gewoon niet wist, dan ging ik gewoon overleggen met de rest van de afde-
ling. Uiteindelijk kwam er dan wel een kwalitatief betere oplossing uit. Je kunt natuurlijk 
ook meteen tegen de beste oplossing aan lopen op dat moment, maar dat weet je niet”.

Ontwikkeling persoonlijks en technisch. “Ik heb me wel ontwikkeld in de zin van op 
persoonlijk, menselijk vlak. Met mensen communiceren. Op school gebeurde dat mis-
schien vooral tijdens de projecten. Af en toe wel een discussie als ik gewoon zeker wist 
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dat iets niet klopte. Dan bleef ik me wel vastbijten op dat moment. Ik weet niet of dat 
positief is, want ik ging daar natuurlijk tegen de hele groep in. Maar ik wist gewoon dat 
als ik het niet ging uitproberen, dat het veel tijd kostte, wat niet nodig was. Uiteindelijk 
kon ik wel duidelijk maken waar het probleem zat. Als dat niet lukt, dan moet je op een 
gegeven moment gaan toegeven en jammer dan. Dan gaat de motivatie wel omlaag. 
Dat kom ik nog wel vaker tegen”.
“Op technisch vlak vooral vanuit die minor. Daar heb ik meer tools gekregen om dingen 
uit te werken”.

interesse. “Waar ik nu vooral in geïnteresseerd ben, is hoe een ontwerp proces er uit 
ziet? Hoe kom ik tot een goed ontwerp? Hoe kan ik dat op zo`n effectief mogelijke ma-
nier doen? Ik begin me nu af te vragen: “wat kan ik nog niet, wat wil ik nog weten?”. Het 
gedeelte van het leidinggeven, met mensen werken, komt dan ook naar voren. Weten 
hoe je een ontwerp proces in elkaar zet en dat kunt overbrengen”.

zelfkennis. “Ik vind het belangrijk om zelfkennis te krijgen. Dan weet je waar je eigen 
mogelijkheden zijn, wat je kan en wat je niet kan. Van daaruit denk ik dat je ook meer 
dingen kunt beoordelen. Als er een vraag gesteld wordt in de zin van of je iets kunt of 
niet, kun je daar beter op inspelen. Op technisch gebied moet je weten wat je mogelijk-
heden zijn, maar ook bekijken of je het wel mentaal aan kunt bijvoorbeeld. Tijdens de 
stage heb ik er wel veel van geleerd. Het is allemaal erg meegevallen”.

piramide van Maslow. “Ik denk niet dat ik het helemaal eens ben met die psycholoog. 
Ik herken allerlei stadia daarin, tegelijk. Vooral wat betreft de afgelopen periode, zit ik 
nog een beetje met het tweede stadium. Behoefte aan veiligheid, maar tegelijk ben ik 
in principe wel met het vijfde stadium bezig. Ik ben aan het kijken: “wat kan ik, wat wil 
ik straks in de toekomst gaan doen?”. Ik wil zoveel mogelijk kunnen op dit moment. En 
daar zit een heel groot gat tussen in principe. Ook met drie en vier ben ik bezig geweest. 
Ook met het tweede stadium. In mijn privé situatie heb ik me niet altijd prettig gevoeld. 
Maar als je kijkt naar de piramide, zoals het hier geschreven staat, het ene stadium moet 
vervuld zijn, wil je toekomen aan het andere, dan ben ik het daar niet mee eens. Als je 
de onderste stadia niet hebt, dan zijn de bovenste voor jou minder belangrijk. Daar ben 
ik het wel mee eens. Zoals ik mezelf bekijk, ben ik met alle stadia bezig”.

Bewust nadenken. “Als ik er nu zo lang over nadenk, denk ik wel van: ik moet meer 
vrije tijd zoeken, want wat dat betreft ben ik misschien te veel met die vijfde bezig. Dat 
ik misschien toch eens naar de onderste lagen moet gaan kijken. Ik wil meer tijd hebben 
voor mezelf. Ik ben nu verschillende dingen aan het uitproberen. Want ik denk ook dat 
het wel belangrijk is dat ik dat stukje tijd vind voor die dingen waar ik nu veel mee bezig 
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ben, om dat goed te blijven doen. Ik weet goed waar het probleem zit. Ik ben gewoon 
aan het kijken naar een oplossing. Ik probeer zoveel mogelijk door de week te doen en 
in het weekend helemaal niks. In het weekend ga ik dan werken. Daar had ik eerst geen 
tijd voor en het is wel een andere besteding van m`n tijd. Het voelt wel anders aan. Je 
leert daar ook weer veel van. Mensen blijven hun hele leven lang ontdekken wie ze zijn”.

interesse in het gedrag van andere mensen. “Soms zoeken mensen niet naar op-
lossingen voor gedrag dat problemen veroorzaakt. Het ligt er vaak aan hoe je iemand 
benadert”.

Feedback. “Niet uit zichzelf. Ik heb er wel om moeten vragen. Ik denk: “dit is een leerpro-
ces”. Dus ik had zoiets van: “ik moet het gewoon weten”.

Weer studeren. “Ik vind het leuk om weer te gaan studeren. Alleen nu ik een half jaar 
de minor heb gedaan en daarna mijn eigen dingen kunnen doen bij stage, dan mis ik 
dat wel. De structuur van de minor die mis ik wel. Het is hier heel anders. Ik ben vooral 
veel tijd kwijt met onderzoeken wat ik moet doen. Een aantal vakken overlappen met 
de minor. Ik wil dat wel volgen. Dan kan ik ook zien hoe er op dit niveau mee omgegaan 
wordt. Ik hoef er niet veel moeite voor te doen om het te volgen en ik kan wel die me-
thode opvangen”.
“Tijdens mijn stage miste ik studeerde wel een beetje, omdat ik niet echt op technisch 
vlak bezig was. Voor mijn afstuderen zou ik dat zeker wel doen. Dat weet ik wel. Ik wil 
meer bezig zijn met modellen opzetten of iets wiskundigs”.

Belangrijkste geleerde. “In het bedrijfsleven wordt het academisch niveau overschat. 
Mensen kijken er tegenaan: dat is gewoon het hoogste niveau, dat moet je halen. Want 
dan kun je iets. Maar het HBO niveau, dat werkt vooral met techniek. Sommige dingen 
kunnen academici niet doen. Daar heb je wel HBO niveau voor nodig. Je hebt gewoon 
die twee verschillen in opleiding en daar is voor ieder zijn eigen taak. Uiteindelijk zal in 
het verloop van je carrière dat verschil misschien kleiner worden. Het ligt eraan welk 
pad je kiest, het kan stijgen of het kan dalen. Het gaat niet echt om je status, maar ook 
om wat je werkelijk verricht. Ik geloof best dat iemand met een HBO diploma en iemand 
met een academisch diploma hetzelfde werk doen en ik denk dat dat veel voorkomt”.

toekomstbeeld. “Ik wil denk ik kunnen begrijpen wat iets inhoudt en een ontwerp 
daarvoor kunnen maken en tools daarvoor. Maar tegelijkertijd wil ik het ook kunnen 
verwezenlijken. Het hele proces. Ik vind het interessant om iets nieuws te bedenken, 
maar ik vind het ook leuk om iets te onderzoeken en te zien: hier kan het beter of dat kan 
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beter. Het maakt niet zoveel uit nog eigenlijk. Ik vind het allebei interessant. Je zult het 
op de een of andere manier moeten kunnen onderbouwen, want je kunt berekeningen 
doen en dan een wonder en opeens heb je iets anders, dat kan niet. Je kunt wel dromen 
over nieuwe dingen, maar er is wel nog een weg. Het verschil tussen dromen en denken, 
daar zal je toch een weg naartoe moeten zien te vinden. Wat ik ontdekt heb, waar ik 
goed in ben, is gewoon dingen die ik heb te gebruiken om iets nieuws te doen. Dat heb 
ik bij mezelf ontdekt dat ik daar goed in ben”.

Artikel “passie en intuïtie “. “Ik ben het er zeker mee eens. Ik denk wel dat ik ook passie 
en intuïtie heb voor werktuigbouwkunde, techniek. Maar ook voor samenwerking. Ze 
zeggen dat ik goed met mensen kan samenwerken die dezelfde passie hebben. Als ik 
met mensen werk die dezelfde passie tonen, dan ga ik met plezier aan het werk”.

Foto’s. “De eerste foto spreekt mij het meeste aan. Ik was aan het kijken of het fysisch 
wel mogelijk is. Ik vind het er wel lomp uitzien. Groot, zwaar, kijken of het misschien 
minder grof uitgevoerd kan worden. Plaats en ruimte besparen, kosten besparen, mate-
riaal besparen. Technisch gezien ook. Je krijgt minder materiaal, dus minder belasting. 
Je bent goedkoper bezig en je bent het milieu minder aan het belasten. In dit geval 
zou ik niet naar het uiterlijk kijken. Het kijken naar de rol van de mens en van het milieu 
verschilt denk ik per ingenieur. Ik denk dat er vast wel mensen zijn die het uit het oog 
verliezen. Ik denk dat ik wel met de mens en het milieu bezig zou zijn, maar op hoe 
hoog niveau dat weet ik niet. Sowieso wordt dat tegenwoordig steeds meer gevraagd. 
Gelukkig wel”.

Keuze kaarten. “Ik denk dat ik de kaart kies waar het lijkt of iemand gewoon midden 
in de oceaan helemaal verdwaald is en niet weet wat hij moet doen. Dat beeld heb ik 
er gewoon van, tenminste hier lijkt het water al iets rustiger. Ik ben niet alleen. Het lijkt 
wel of er iets aanwezig is om jou te helpen. Zo zie ik dat. Maar het geeft wel een veilig 
gevoel”.

Meedoen aan het onderzoek. “Op zich wel als prettig. Ik vond het vooral fijn omdat 
waar je mee zit, waar je over denkt, dat je dat kwijt kunt. Dat vind ik wel mooi van het 
onderzoek. Voor mij persoonlijk vond ik het fijn. Als reflectie misschien wat minder, 
omdat ik er zelf ook mee bezig was. Als ik ooit een keer kan helpen of zo, dan hoor ik het 
graag. Dat meen ik ook. Misschien wel mijn denkersrol, als u misschien nog ooit ergens 
over wilt brainstormen of zo, misschien”.
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Student doet mee aan het onderzoek. “U had dat gevraagd en het is niet zo veel 
werk, als ik iemand kan helpen is dat fijn. Ja, voor u, voor het onderzoek naar motivatie. 
Maar ook voor mezelf als terugblik van de week, als ik eraan denk in ieder geval. Ik denk 
daar meestal niet zo over na en dan kan dat helpen. Aan het eind van de week denk ik 
vaak negatief. Ik denk af en toe dat het heel slecht gegaan is, maar dan denk ik terug en 
dan valt het best wel mee. Het is ook wel eens andersom, dan denk ik dat het heel goed 
is gegaan en dan is er niets gebeurd”.

Keuze studie. “Van kleins af aan ben ik al geïnteresseerd geweest in techniek, dingen 
maken en bouwen. Ons pap was ook altijd in de techniek bezig en heeft ook Werktuig-
bouwkunde gedaan, op de MTS. Hij knutselt nogal veel en van kleins af aan heb ik daar 
al tegen aangekeken. Ons pap had een klassieke auto, als hij bezig was stond ik ernaar 
te kijken. Zelf ben ik begonnen met hout. Maar ben vooral veel met schroefjes bezig 
geweest. Ik heb altijd veel gesleuteld”.

Kennis van werktuigbouwkunde: “De toepassingen die ken ik dan wel maar van de 
diepgaande achterliggende formules, daar heb ik geen verstand van. Ik heb het allemaal 
wel een keer gezien op mijn werk. Ik mis hier op school wel het contact met de praktijk”.
“In de zomervakantie heb ik veel in een bedrijf gewerkt. Ik werkte aan de draaibank en 
aan de pers, ook aan de CNC draaibank. Starten, inplannen van een product en weer 
starten”.

Omschrijving karakter: “Toch wel een gezellig iemand, hou van plezier op zijn tijd. 
Maar ook wel serieus aan het werk op zijn tijd. Soms te gedreven. Als het niet lukt naar 
mijn zin. Ook tegenover mijzelf. Als ik thuis zeg, ik ga iets voor school doen of ik denk: ik 
moet vandaag nog dit en dat voorbereiden voor volgende week en ‘s avonds kan ik me 
er niet aan houden. Dat zit me dan toch niet lekker. Ook tegenover andere personen, als 
ze tijdens een project lui worden of ze zitten wat anders te doen. Ik zeg er dan wel iets 
van, maar je moet het zo zeggen dat je ze niet raakt, netjes houden. Dat moet je af en 
toe wel oefenen. Ik ben ook niet altijd de gemakkelijkste. Op zich vind ik het niet zo`n 
slechte eigenschap”.

project. “In het begin kun je weinig doen en op het einde is het dan heel druk. Daar heb 
ik in het begin van projecten veel last van. “Soms is er voor mij een verspilde dag. Die 
dag kun je dan niets en dan wil ik toch door, dan wil ik toch nog 8 uur volmaken”.
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interesses. “Vooral in de autotechniek. Auto’s en motoren, dat zijn mijn grote hobby’s”.

leerstijl. “Ik behoor het meeste bij het doener gebeuren, er over nadenken kan ik ook 
wel. Ik heb niet zoveel met de dromer. Ik kan wel dingen verzinnen maar dat zijn vaak 
standaardoplossingen. Ik kom er meestal achter door iets te doen”.

Vragenlijst benadering werkelijkheid. “Ik begin het idee te krijgen dat ik een heel 
objectief persoon ben”. (Zeven maal objectief ).

Motivatie voor studie. “Het ligt eraan wanneer je het mij vraagt. Soms denk ik: “ik ga 
weer beginnen met werken”. Ik heb nooit constant op school willen zitten, ik wil graag 
gaandeweg iets leren. Niet eerst alles leren en dan toepassen. Met de stage zal het wel 
anders zijn. Je leert altijd wel wat, ik hou wel van studeren, ik doe het graag. De laatste 
tijd leer je veel abstracte dingen, bijvoorbeeld dit is het sommetje: X wordt IJ. Maar je 
weet niet wat X is of IJ. Ik moet me er een voorstelling van kunnen maken. Dan heb ik het 
sneller door. Ik heb behoefte aan terugkoppeling naar de praktijk”.

Wijze van motiveren voor studie. “Omdat ik weet dat ik het in de toekomst toe kan 
passen op iets wat toch wel praktisch is. Ik probeer het nu maar vol te houden zodat ik 
het haal. Ik ben vrij goed in dingen doen die ik niet wil doen. Ik doe het niet graag, maar 
ik doe het gewoon”.

Concentratie/discipline voor studie. “Ik probeer gewoon te beginnen, ik pak een 
boek en ik begin. Als ik een vak leuk vind dan kan ik er uren mee bezig zijn. Een half 
uur tot 1 uur voor een vak dat ik niet leuk vind. In een half uur kan ik veel doen. In de 
collegezaal, een hele dag, dat vond ik verschrikkelijk. In een lokaal is het interactief. Ik 
moet vooruitgang zien. Als ik iets over moet doen, dan baal ik. Ik heb wel een drive, ik 
hou niet van tijd verspillen. Als ik nog iets moet doen, dan kan ik niet zomaar thuis voor 
de tv gaan zitten”.

Alleen of met anderen studeren. “Met z’n tweeën een opdracht maken, dan leer ik 
er niet genoeg van. Computers die vind ik niet zo interessant en daar ben ik ook niet zo 
goed in. Dan geef ik vlug op, ik vind het echt ondingen. Thuis zit ik er ook niet veel achter. 
Daar onderscheid ik me wel in. Zo`n ding heeft geen karakter, het is onpersoonlijk. Een 
CNC werkbank inprogrammeren dat vind ik wel mooi. Studeren voor een tentamen dat 
doe ik het liefste alleen en dan leer ik er ook het meeste van. Samen studeren dat gaat 
voor mij niet. Natuurlijk kan ik altijd hulp vragen als het nodig is”.
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toekomst. “Ik wil wel in de metaal gaan werken, ik heb wel een beeld, maar nog niet 
helemaal precies. Ik heb wel een bepaald doel, ik weet wat ik met deze opleiding kan. 
Wat ik daarmee kan dat bevalt me. Maar ik weet nog niet precies waar en hoe”.

Welbevinden. “Koffie uit de kantine. De projecten als die af zijn, als er een resultaat is. 
Dan ben ik altijd helemaal blij, tenminste als het resultaat er is. De laatste keer was ik niet 
helemaal tevreden, omdat het niet helemaal af was. Ik zie graag resultaat”.

intrinsieke motivatie. “Ik kan de tijd vergeten als ik iets aan het maken ben. Het werk 
moet wel motiverend zijn. Maar dan moet je me op de tijd wijzen. Ik hoef er dan niet 
bij na te denken. Een voorbeeld: laatst hadden we bij CNC een opdracht voor een as 
berekening. Ik wilde de opdracht in stukken doen, maar uiteindelijk doe ik het dan toch 
in één keer. Ik vergeet dan niet zozeer de tijd, maar ik raak gemotiveerd om verder te 
gaan. Om er zo lang aan te werken, had ik dan niet gepland”.

Motivatie voor rekenen. “Als ik weet dat het resultaat ergens voor kan dienen. Gewoon 
abstracte sommen die doe ik wel, maar daar raak ik niet van gemotiveerd. Het gaat mij 
om de toepassing, het resultaat, er moet wat mee kunnen”.

Motivatie. “Soms met die abstracte vakken. Bijvoorbeeld bij kansberekening denk ik: 
“waar doe ik het voor?”. Ik zie er het voordeel nog niet van en er wordt geen relatie 
gelegd met de praktijk. Ik denk als ik ergens aan het werk ben en het gaat verkeerd 
dan draai ik gewoon een beetje aan het knopje. Dat ga ik niet berekenen. Bij meet-en 
regeltechniek, daar ligt mijn interesse niet. Maar ik zie er wel het nut van in, het is wel 
zinvol”.

Motivatie voor techniek. “Ik werk graag aan iets aparts. Laatst was ik in een bedrijf 
dat maakte schroeven voor zeeschepen. De grootste was een schroef van 6 meter in 
doorsnee en 35 ton zwaar, de zwaarste die ze ooit hadden gemaakt. Dat zijn aparte 
dingen, die kun je niet zomaar maken. Dat vind ik interessant, mooi om te zien en om 
mee te werken”.

Autonomie. “Bij projecten wel, daar mag je wel zelf beslissen. Daarbuiten moet er toch 
wel een soort programma inzitten. Maar bij projecten heb ik wel het idee dat je zelf 
mag beslissen wat je gaat doen, hoe je het gaat doen en hoe je het oplost. Je moet dat 
kunnen, je moet dat leren. Het is niet altijd even gemakkelijk als er geen touw is om iets 
aan vast te knopen. Ergens anders ervaar ik geen autonomie binnen de opleiding”.



Bijlage 1. 305

Narratieven

Welbevinden. “Ik heb het gevoel van wel. De studenten waar je mee samenwerkt, we 
ondersteunen elkaar. Ook de docenten helpen altijd, soms zeggen ze weleens: “probeer 
het maar eerst zelf”. Maar dat is ook een punt. Meestal ga ik te laat naar de docent”.

Studiedoel. “Ik vind het mooi om te zeggen dat ik iets aparts doe wat niet iedereen 
doet”.

Opmerkingen over opleiding. “De werkruimtes vallen tegen. Je moet eerst zoeken 
voordat je een werkruimte hebt. Het duurt langer dan in het eerste jaar voor je iets hebt 
gevonden. De computers zijn soms ook heel traag”. (Buiten de opleiding). “Bijvoorbeeld 
de trein, die demotiveert meestal. Vertragingen en nu de OV chipkaart. Er stappen 500 
mensen tegelijkertijd uit de trein, die moeten in een rij staan om te stempelen. Dat werkt 
echt niet”.

Verloop interview. “Ging goed. Het is een stuk helderder geworden waar het onder-
zoek overgaat”.

onderzoekinterview twee

Motivatie voor boek leonardo da Vinci. “Een mechaniek, allemaal tandwielen, over-
brenging en zo en als het dan perfect functioneert en je precies weet als je hier draait 
hoeveel het dan verplaatst met verschillende handelingen. Het is niet zo gemakkelijk. 
Niet alleen bedenken maar ook realiseren. Eerst dacht ik dat 10 weken voor een project 
voldoende was. Nu denk ik: als je iets fatsoenlijk wilt realiseren, is dat heel weinig”.

Motivatie voor opleiding. “Een beetje minder door omstandigheden thuis. Wat be-
treft de opleiding is het nog hetzelfde. Ik vind de studie nog steeds interessant, maar de 
laatste tijd stond hij op de tweede plaats”.

Autonomie. “In vergelijking met de propedeuse moeten we in het tweede jaar heel veel 
zelfstudie doen. Nu heb je veel minder uren en de vrijdag is vrij en dat is een vervelende 
dag om werk te verzetten. Je moet veel meer zelfstandig zijn en daarom is het ook wel 
minder gegaan. Je moet jezelf pushen om te werken. Als de deadline nadert, ben ik wel 
steeds meer gemotiveerd om het af te werken. Als het nog ver weg is dan werk ik een 
uurtje en dan is het wel goed geweest. Aan mijn zelfstandigheid zou ik nog wel kunnen 
werken.

Welbevinden. “Ik kan met iedereen goed opschieten, ook met de leraren. Ik kan de 
vakken gewoon volgen. Op zich voel ik me hier wel prettig”.
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Uitwerken opdrachten/sommen. “Als ik in de les zit en ik maak de opdrachten mee 
met de docent en ik kijk er thuis nog eens naar dan gaat het allemaal goed. Als ik dan zelf 
een opdracht moet maken en die is dan net iets anders, dan maak ik nogal gauw fouten. 
Als ik een begin heb dan loopt het wel, maar om het begin te maken. Ik oefen denk ik 
te weinig, ik maken te weinig opdrachten. Het is een kwestie van ervaring opdoen. Het 
krijgen van meer inzicht. De opdrachten zijn elke keer iets anders en daarom moet je ze 
net iets anders uit rekenen. Bijvoorbeeld bij CM zijn veel formules, welke je moet toepas-
sen, is vaak de vraag. Je moet weten wat je uit moet rekenen en wat je hebt en daar 
moet je de bijpassende formule en werkwijze bij zoeken. Die moet je zelf uitkiezen. Dat 
is vaak gebaseerd op ervaring en kennis van zaken. Hier moet je veel ervaring opdoen 
met sommen maken, daar (bij niet technische studies) komt veel uit boeken. Ik zou voor 
geen goud willen ruilen. De hele dag in boeken kijken, dat is ook niks.

zelfstandigheid. “Die is sinds ik hier op school zit wel gegroeid”.

toekomstbeeld. “Het is eigenlijk niet veranderd? Het gaat wel wat minder en ik moet 
eens kijken hoe ik `t het volgend jaar aanpak. Maar de verdere toekomst is niet veran-
derd. Ik maak mijn studie af en ik ga werken. Ik weet wel nog niet wat ik ga doen. Ik ben 
altijd geïnteresseerd geweest in auto’s, misschien dat ik die kant op ga”.

Vragenlijst “objectief en bejegenen “. “Ik zou “werkelijkheid “ willen veranderen, voor 
mij is dat niet objectief”.

interview een.Student leest interview een nog eens door en geeft aan dat het oké is.

leerstijl. “Ik hoor het meeste bij het doe gebeuren. Ik kom er meestal achter door iets te 
doen”. Voorbeeld naar aanleiding van tekeningen door een andere student voor het huidige 
project: “eerst kon ik geen betere oplossing zien. Naar aanleiding van zijn tekening zie ik 
dan verbeteringen. Soms zijn tekeningen niet te maken. De student die de tekening had 
gemaakt, had alle functies vervuld die geëist werden, alleen het was niet te maken. Ik zie 
of het te maken is. Door thuis te sleutelen krijg je ervaring”.

dromer. “Ik probeer wel te luisteren naar zijn ideeën. Bij sommige denk ik: dat gaat 
nooit werken. Bij andere probeer ik iets te visualiseren zodat het wel werkt. Het moet 
wel in bepaalde mate realiseerbaar zijn, want soms denk je: “dat wordt niets”. Daar heb ik 
inzicht in. Nog niet echt veel ervaring, ik ben nog jong”.
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Belang van zelfkennis. “Ik vind dat wel belangrijk. Je moet wel verstand hebben van 
je capaciteiten met bijvoorbeeld het aannemen van opdrachten en dergelijke. Hoe je 
tegen bepaalde zaken aankijkt, dat moet je wel weten van jezelf. Niet dat je halverwege 
er achter komt dat je eigenlijk niet achter het idee staat. Want dan zit je er aan vast. In 
de afgelopen twee jaar ben ik daar zeker verder in gekomen. Op de havo was ik daar 
niet mee bezig en nu ben ik al een beetje gevormd als persoon. Dan weet je ook wat 
je wilt en wat niet. Ik kan beslissen of ik ergens achter sta of niet en dan kan ik dat 
onderbouwen. Ik denk dat dat belangrijk is”.

interesse in gedrag andere mensen. “In bepaalde mate wel. Het gaat om de instelling 
en de motivatie en of het een gezellig persoon is. Als ik met iemand moet samenwer-
ken, vind ik een grapje af en toe belangrijk en ook een pilsje na het werk. Maar ook de 
motivatie om iets te maken, en je moet er wat voor over hebben. Interesse en kennis van 
zaken zijn ook belangrijk, maar dat is niet zozeer gedrag. Ik veroordeel nooit iemand op 
het eerste moment. Ik ga er altijd van uit dat mensen gemotiveerd en geïnteresseerd in 
het project stappen. Maar als het niet zo is, kan ik me wel gaan ergeren en dan zeg ik er 
iets van. Ik moet dan oppassen op de manier waarop ik iets zeg. Ik bespreek het wel”.
“Proberen te motiveren en een kans te geven. Iedereen ervaart de werkelijkheid anders. 
Er is een student in onze groep die niets doet en die probeert punten mee te pikken. 
Dat valt natuurlijk niet goed. De andere jongens gaven als oplossing dat hij het werk in 
moest halen. Maar ze blijven hem dan nog steeds bekijken als iemand die niets doet. Ik 
denk: hij doet nu niets, dat bevalt me niets en ik zeg er wat van. Ik geef hem nog een 
kans en die pakt hij aan, perfect. Vergeven en vergeten. Dat hoort er ook bij”.

Belang van formules. “Het ligt eraan wat voor onderdeel het is. Als het kritieke onder-
delen zijn… Dan gaan de berekeningen er helemaal doorheen. Ik vind het berekenen 
van formules wel belangrijk. Het hoort bij mijn studie”.

Gemotiveerde docent. “Dan maak ik het vak een stuk beter, dan kan ik mijn aandacht 
erbij houden. Een vak kan ik ook heel interessant vinden, om kritieke onderdelen door 
te berekenen. Dat vind ik prachtig. Wanneer de docent niet gemotiveerd is dan zakt de 
motivatie gauw weg. Bij mij hangt daar een hele hoop vanaf, in best wel sterke mate”.

interessantste vak. “Ik vind alles in bepaalde mate wel belangrijk, want je moet overal 
toch wel wat van af weten, maar vooral construeren en mechanica. Dat is voor mij de 
essentie van werktuigbouwkunde”.

Studie inhoud.Student zou graag meer “technisch tekenen” willen zien tijdens de oplei-
ding. ”Mensen uit het bedrijfsleven zeggen “daar komt weer zo`n HTS er en die pongelt 
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wat aan de machines. Maar ze weten absoluut niet waar het over gaat. Dat moet niet. 
Ook aan draaien wordt heel weinig gedaan. Om het niveau van haalbaarheid bij ont-
werpen te halen, moet je veel meer weten van productietechnieken. Meer koppeling, 
meer les om er meer gevoel in te krijgen. Om te ontwerpen, moet je er verstand van 
hebben, anders ontwerp je dingen die ver van de werkelijkheid afstaan. Dat wil je niet. 
Ik zou aanraden om meer technisch tekenen op te nemen in de opleiding. Mensen in de 
fabriek nemen je niet serieus als je met een fluttekening aankomt en je het apparaat niet 
eens kan installeren”.

Gevoel voor techniek. “Ik vind van wel. Bijvoorbeeld als ik iets uit elkaar haal, de brom-
mer bijvoorbeeld, dan kan ik me heel goed inbeelden hoe dat dat werkt. Een versnel-
lingsbak of zoiets, waar wat moet waar zitten daar heb ik een idee van en/of dat iets 
houdt of niet, daar heb ik een idee van. In dat opzicht heb ik wel gevoel voor techniek, 
weet wat globaal te maken moet zijn. Ik weet wel waar het over gaat. Ik ben betrokken 
bij technische dingen”.

Verloop afgelopen jaar. “Dat viel een beetje tegen. Dat heb ik met alles. Bijvoorbeeld 
je begint ergens aan. De propedeuse fase ging eerst heel goed en ik had het prima naar 
mijn zin. Dan wordt de motivatie minder, dit jaar heb ik ook veel andere dingen aan mijn 
hoofd gehad. Het tweede jaar is wat betreft de stof heel pittig en diepgaand en je moet 
er echt verstand van hebben. In de propedeuse fase kom je er met gezond verstand wel 
uit maar dat is nu echt niet meer. Je moet het echt beheersen. Dat is niet erg maar het 
vraagt wel meer inzet. Ik weet wel zeker dat ik het hier afmaak”.

Fragmenten. “Het tweede citaat klopte beter en is eigenlijk precies wat ik net zei. Ik 
denk dat werktuigbouwkunde erg op ervaring berust, op dingen die je meegemaakt 
hebt, die je hebt geleerd. Later denk je dan: toen heb ik dat zo en zo gedaan. Ook het 
gevoel voor een verbinding, door ernaar te kijken weet je dan al of het werkt en hoe het 
beter kan. Dat komt ook door ervaring. Voor de basisvakken heb je echt ervaring nodig”.

leerwensen met betrekking tot stage. “Hoe een bedrijf in elkaar zit? Hoe werkt het 
in de praktijk? Hier zit je allemaal sommen te maken en dat is allemaal leuk en aardig. In 
zo`n bedrijf wil ik dat graag zien. Wat vinden ze belangrijk? Hoe worden zaken gedaan? 
Hoe gaan mensen met elkaar om? Ik heb veel gewerkt op de werkvloer, veel ruige praat 
enzovoorts. Hoe zit dat een stapje hoger, in het kantoor? Daar had ik ook een beeld bij. 
Met ervaring ergens assertief binnenstappen”.



Bijlage 1. 309

Narratieven

onderzoekinterview drie

Vragenlijst “objectief en bejegenen. “Onomstootbaar dat ligt echt vast zal ik maar 
zeggen. Nu zie ik er iets anders in. Onomstootbaar, er zijn heel veel dingen die wel 
anders kunnen of… Het staat niet echt vast, er zijn verschillende manieren voor. Als we 
(op school) zaken gingen uitzoeken dan ging ik vaak op het gevoel af, wat ik wou gaan 
doen. En in het bedrijfsleven, je gaat op stage, daar pakken ze dat heel anders aan. Ja, 
heel anders…. Als je dan bezig bent met een product te maken (stage), ja, of iets nuttigs 
is, zal ik maar zeggen. Daar heb ik aan een product gewerkt en daar hebben misschien 
mensen nog eens wat aan. Maar je kunt ook ergens aan werken waar eigenlijk niemand 
iets aan heeft. Ja, dat is voor mij belangrijk, dat het toch wel iets nuttigs heeft. “Zelfken-
nis, ja een hoop geleerd wat je wel en wat je niet kunt. Ik heb daarop gereflecteerd. Ik 
vond het allemaal wel best, maar als je dan op stage hebt gezeten, dan kijk je daar toch 
wel wat vaker naar terug en dan heb je daar toch ook weer wat van geleerd. Dat merk je 
wel, met het aanpakken van projecten en dergelijke, dat dat in een keer een stuk beter 
ging. Weten wat dat je kunt en wat je niet kunt en hoe je dat het beste kan verdelen. 
De minor viel een beetje tegen. Er waren weinig lessen, een keertje is dat niet erg. Ook 
werd er weinig gerekend enzovoorts, nooit berekenen of iets dergelijks. Dat vond ik wel 
jammer. Ik vind dat zonde van mijn tijd, eigenlijk. Dat ik daar een half jaar, eigenlijk... Ja 
het was wel fijn om vrij te hebben en zo. Maar daar zit ik niet voor op school”.

leerstijl.Student weet niet meer precies welke leerstijl hij had. Na korte opfrissing van 
theorie “ Eerst had ik daar toen doener bij staan volgens mij. Maar nu heb ik, neig ik 
meer, ja daar heb ik in ieder geval dit jaar veel aan gewerkt, aan dat beslissen. Eerst 
was ik altijd maar bezig met en bezig gebleven met, op stage in ieder geval, met dat 
product en steeds verbeteren van dat product, en tekenen dit, tekenen dat. En op een 
gegeven moment, ja was ik daar zo lang mee bezig geweest dat ik op het eind van de 
week een beetje in tijdnood…. Ik had het in principe af, maar ik had nog een stap verder 
willen gaan. Ik had het ding uiteindelijk gemaakt en toen zag ik: “oh, dit en dit moet 
eigenlijk ook nog veranderd “. En dan zaten er nog een paar kleine foutjes in, maar als ik 
die gewoon had laten zitten en het ding gemaakt had, dan had ik die dan ook gezien. 
Dan had ik hetzelfde kunnen doen in de helft van de tijd in principe”.
“De beslisser zit er nu wel in, maar ik ben eerst mezelf een beetje tegen moeten komen 
voordat ik dat doorhad. Ik bleef maar bezig met en verbeteren en blijven werken. Maar 
op een gegeven moment moet je een beslissing maken van: “en nu maken we het “. Dan 
weet je dat er fouten in zitten, maar dan haal je er ook veel meer uit, dan heb je ook een 
resultaat. Je moet een beslissing nemen. Maar dan, als je dan beslissingen neemt over 
wie wat gaat doen, daar verbaasde ik mezelf over dat ik daar heel gauw beslissingen 
nam. Meestal de eerste keer dat studenten bij elkaar zitten tijdens een project dan is het 
stil. En dan elkaar wat aan zitten te kijken en dan heb je uiteindelijk nog niets beslist of 
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verdeeld. En dat deed ik ook eerst, gewoon een beetje aan zitten gapen. Dat nam ik niet 
echt bewust op me, (voorzitterschap) maar dat viel me later op van oh… “.

de denker. “Dat denken, dat gaat me nu een beetje moeilijker af. Nee, daar niet echt 
aan gewerkt, verder. Maar op dat beslissen. En dat dromen , daar ben ik nooit echt van 
geweest”.

Ontwikkeling. “Over het algemeen veel geleerd het laatste jaar. Het viel mij wel op dat 
het niet zo zeer het technische was, maar meer het, bijvoorbeeld je beslissingen nemen 
en zulke zaken. En vergaderingen en met mensen omgaan en vragen stellen en ja naar 
de juiste persoon toe gaan. Eerst wilde ik altijd alles zelf oplossen en dan duurde het veel 
te lang en vaak had je nog geen goede oplossing. Maar ook bijvoorbeeld, ik heb al voor 
de vierde keer wiskunde vier moeten herkansen, ik kreeg het maar niet geleerd. Maar 
altijd maar zelf proberen en proberen en proberen. Toen heb ik eindelijk eens iemand 
anders gevraagd zo van: “hoe zit dat nou?” En toen bleek het eigenlijk vrij simpel te zijn. 
Ik dacht van: “ik kom daar zelf wel achter, daar leer ik het meeste van”. Maar ja, ik had het 
idee dat als ik het aan iemand anders vroeg dat die dan het werk voor me deed. Maar 
dat is eigenlijk niet zo, het wordt alleen wat duidelijker. Je moet wel weten aan wie je 
het vraagt. In ieder geval dat als je je zaken goed geregeld wilt hebben, dat je er ook 
achteraan moet gaan”.

Motivatie Werktuigbouwkunde. “Ik ben altijd heel erg van het technische geweest, 
bedrijfskunde dat gedeelte is niet mijn specialisatie. Ik ben eigenlijk gemotiveerd om 
nog dieper alle technische vakken in te gaan. Ik heb alle construeren- en mechanicavak-
ken en alle productie- en materiaalkunde vakken gekozen. Echt het technische”.

zelfstandig/zelfsturing. “Als het gaat om zelfstandig…. Zelf uitzoeken is minder ge-
worden, omdat ik meer mensen wat vraag. Maar aan de andere kant, ik heb het idee dat 
ik wel minder sturing nodig heb om tot een resultaat te komen, zal ik maar zeggen. Ja 
en toen had ik het aan een aantal mensen gevraagd en toen ik uiteindelijk wat gebouwd 
had, tegen het einde van de stage, toen kwamen er andere mensen bij die ook goede 
ideeën hadden en waar ik helemaal niet bij stil had gestaan en wat het ook wel waard 
was om uit te zoeken. Alleen toen was het eigenlijk te laat. Dus ik had dat onderzoekje 
zal ik maar zeggen, dat van het begin aan het onderzoek, dat had ik te snel… Dus snel 
afgerond zal ik maar zeggen. Nu zou ik daar eerst meer naar gaan kijken en die ideeën 
aan meer mensen voorleggen”.
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Welbevinden. “Ja, op stage, ja daar ben ik wel tegen een aantal dingen aangelopen, dat 
was niet altijd makkelijk. Maar zo over het algemeen zat ik daar wel goed op mijn plaats”.

Begeleiding stage: “Die viel me tegen. Of ja, eigenlijk achteraf gezien viel me dat echt 
tegen. Van de mensen van wie het eigenlijk niet de bedoeling was dat ze begeleiding 
gaven, die was wel goed. Maar de begeleider zelf die toonde weinig interesse vond ik. 
Hij zei nog geen “hallo “of iets als ik hem tegenkwam in de gang. We lagen elkaar niet 
echt. Maar op een gegeven moment kreeg ik een beoordeling en toen was ik blij dat ik 
er vanaf was. Ik wist wat ik ervan geleerd had… “.
“Ik kreeg een hand en dat was het. Normaal kan ik het altijd goed vinden met mensen. 
Hij had ook meer resultaat verwacht. En dan denk ik van: “ ik zit hier vijf dagen per week 
aan te werken en hij komt even aan en zegt dat ik het zo en zo moet doen. Ik weet het 
volgens mij zelf beter als hem”. Dat is een van die dingen dat ik geleerd heb, het ook wat 
naar anderen te luisteren. Op dat punt had hij ook wel gelijk. Ik wou dus snel beginnen 
met de opdracht en toen heb ik dat eigenlijk te abrupt ingekort”.

Veilige sfeer. “Ik hoefde niet bang te zijn om een foutje te maken in ieder geval op de 
stage. Op de minor was het gewoon, go with the flow, zeggen we maar”.

Welbevinden. “Bij de stage, dat vond ik… Maar dat is bij een groot bedrijf, daar werken 
ze heel erg volgens regeltjes en protocollen. Als ik dan later bij een kleiner bedrijf werk, 
als er dan iets is van: “we moeten wat proberen”, dan wordt daar geen tekening van 
gemaakt. Bij een groot bedrijf moet je soms gewoon lang wachten voordat je verder 
kunt”.

persoon. “Er werd om je mening gevraagd. Dat vond ik heel belangrijk. Jouw mening 
telde net zoveel als die van iemand die daar 20 jaar werkte. Bijvoorbeeld tijdens de stage 
bij een bespreking: als dan een andere ingenieur een idee had, dan vroegen ze: “wat 
vinden jullie hier nu van?”. En de mening die je gaf, die was dan net zo belangrijk als van 
iemand anders”.

Ontwikkeling zelfkennis. “Ja, toen ik met de stage bezig was, toen had ik meer het 
technische aspect en het, ja hoe heet het, het creatieve aspect. Nadenken over een 
oplossing. Maar als ik dan achteraf terugkijk op de stage, dan is het meer het menselijke 
waar ik het meest van geleerd heb. Met mensen omgaan, eerder naar ze toestappen en 
over die problemen praten, dat soort dingen. Op een andere manier met die informatie 
omgaan. Eerder zag ik dat niet zo voor me, maar toen heb ik het eens wat anders aan-
gepakt, omdat andere (begeleiders) die tip gaven. En toen is die werkwijze eigenlijk wel 
bevallen. Er was een andere begeleider die me die tip gaf”.
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leerervaring. “Soms dan zat ik met een probleem of iets, dan was ik iets aan het teke-
nen en dan wist ik zelf: “het lijkt eigenlijk helemaal nergens op”. De begeleider kwam dan 
langsgelopen en maakte een opmerking over de tekening. En dan denk ik van: “ik weet 
zelf ook dat het niets is, maar ik moet ergens beginnen”. En die wist het dan net op van 
die momenten te zeggen dat het dan het hardst aankwam. Dat jezelf er al helemaal gek 
van werd dan deed hij er nog net een schepje bovenop”.

Creativiteit. “Ja, dat was het frustrerende, want af en toe krijg je niets verzonnen, zal ik 
maar zeggen of dan weet ik niet, maar goed, ik wist wel wat het doel was, maar ik wist 
de vorm niet echt juist te bepalen, waardoor het op een goede manier gemaakt kon 
worden. Dus dan moet je weer vergelijkbare dingen zoeken en dat dan eigenlijk een 
beetje samenvoegen en dan voor bestaande oplossingen een andere oplossing maken. 
Met horten en stoten is dat wel gelukt. Dat leer je alleen door het te doen eigenlijk”.

Belangrijke vakken. Construeren en mechanica. Constructieprincipes, dat miste ik. En 
dat zeiden ze ook op stage. Het vak onderzoekstechnieken leert je de aanpak voor een 
onderzoek en dit geeft je echt een snelle werkwijze”.

Autonomie minor. ”Je werd wel een beetje gestuurd in de richting wat een oplossing 
zou kunnen zijn, of waar dat je eens naar zou kunnen kijken en dergelijke. Maar verder, 
als je een andere beslissing nam en je kon dat verantwoorden dan was dat goed”.

Verandering kijk op techniek. “Ja, eigenlijk wel. Eerst was het meer uit het heel in-
novatieve en aparte vormen en constructies en dergelijke, allemaal heel erg hightech en 
prototypes allemaal. Maar nu denk ik meer aan standaardmaten en standaardprofielen 
en… Dat is makkelijker als je iets hebt te maken. Eerst keek ik helemaal niet naar de 
prijs. Prijs dat was bijzaak. Maar dat is in het echt niet zo. Vaak staat dat heel erg hoog 
op het lijstje. Techniek is nog steeds even interessant als eerst. Er zijn alleen wat andere 
aspecten en het anders benaderen bijgekomen. Wat ik dan nog niet wil is in een bedrijf 
zitten en manager zijn. Dat vind ik niets. Ik ben er achter gekomen, dat dacht ik van 
tevoren al, maar ik dacht: ”ik probeer het toch een keer”. Om in een groot bedrijf te 
werken, nee dat is niet echt iets voor mij. Ik heb liever middelgroot of zelfs een klein 
bedrijf. Dat je de enige ingenieur bent die er rondloopt, of een van de weinige, dan heb 
je wat meer divers werk. Dat vind ik zelf het mooiste”.

persoon. “Ik zie mezelf ook nog niet met dat commerciële en zo. Ik zie mezelf niet in een 
pak rond lopen en… . Meestal ben ik niet zo van dat priegelwerk”.
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leerstijl. “Het nadeel van de denker en de dromer, meestal aan het begin van een 
project, dat je niet zo gauw op een idee komt. Maar als je eenmaal een idee hebt, met 
dat beslissen, dan schiet zo`n project veel meer op. En met die doener, ja, ik heb graag 
resultaat. Ik hou er niet zo veel van als het project stilstaat. Dat heb je ook af en toe nodig 
om terug te kijken op zaken en dan een volgende stap te kunnen maken. Maar ik houd 
die periodes dan het liefst zo kort mogelijk. En als je dan een idee krijgt en dat werk je 
verder uit, dan krijg je ook redenen waarom je die keuzes hebt gemaakt. Maar je moet 
wel eerst ideeën hebben om uit te kiezen. Want als je veel doet, dan heb je nog geen 
resultaat. Dan kun je het weggooien en weer opnieuw beginnen”.

Stage/project minor. “Als je met een groep bij elkaar zit en niemand zegt wat, dan 
begin ik er gewoon aan. Dat kan ik goed, dat is een van mijn talenten. Niet afwachten. 
Allemaal ontwikkelingen die ik op stage heb meegemaakt. Daar hoef ik niet meer kei-
hard tegenaan te lopen”.

Ontwikkeling/zelfkennis. “Ja. Haha. Nu wel. In eerdere interviews zal ik wel anders 
gereageerd hebben op die vragen. Maar dat is wel veranderd in de zin van: je wilt weten 
wat je zelf kunt en wat andere mensen kunnen. Om tot een zo goed mogelijk resultaat 
te komen”.

Maslow. “Dan denk ik toch wel het meeste bij dat respect. Ik heb wel graag een uitda-
ging, laat ik maar zeggen. Maar ik moet mezelf niet gek maken van het werk”.

Bewust bezig zijn. “Als ik er dan later over terugdenk, dan wel, ja”.

interesse in gedrag mensen. “In bepaalde mate wel, ja. Gedrag in projecten bijvoor-
beeld, hoe mensen zich gedragen, hoe ze omgaan met de taken die ze krijgen of die 
ze aannemen. Interesse in dat soort manieren. Ik zie graag dat mensen daar energie 
instoppen. Ik wil graag tot een zo goed mogelijk resultaat komen met… Dat klinkt mis-
schien een beetje student actief, maar met een minimale inspanning. Niet teveel… Nee, 
dat is niet de zesjes cultuur, of zo. Maar ik wil geen overbodige dingen doen en niet 
iemand die een project heel erg afremt met allerlei zaken. Waar je de hele tijd achteraan 
moet zitten en het ook de hele tijd in de gaten moet houden. Daar gaat stiekem toch 
wel energie en tijd in zitten om iemand te controleren. Dus wat dat betreft ben ik daar 
wel in geïnteresseerd”.

leerontwikkeling. “Je hebt mensen die graag dingen uitstellen. Eerst heb ik dat zelf 
ook heel lang gehad, als je dan… Tijdens het minor project heb ik gezegd: “iedere maan-
dag ga ik er wat aan doen want anders krijg ik heb niet af”. Dus heb ik op de maandagen 



314 Bijlagen

een paar uurtjes daaraan gewerkt. En op het einde had ik een hele rits aan onderzoek 
liggen. Het laatste weekje heb ik dan weer voor de tentamens en heb ik nog een hele 
rustige week gehad. Eerst deed ik dat stiekem toch nog wel, dat het vervelendste op het 
laatst lag. En nu heb ik dat een beetje naar voren weten te…. Op het eind had ik nog veel 
meer onderzoek kunnen doen, maar zo kon ik meer energie in andere dingen steken”.

Feedback op omgang met mensen. “In principe heb ik daar positief commentaar op 
gekregen. “Gezellig om mee te praten”, dat vinden ze blijkbaar ook heel belangrijk. En 
ja, “hij was geïnteresseerd, dus… “. Feedback begeleider stage: “momenten in een project 
waar je een volgende stap neemt, die beslissing. Dat heb ik wel van hem geleerd. Ik heb 
wel geluisterd naar wat hij te vertellen had, sommige dingen had hij ook wel gelijk. Soci-
aal gezien was er geen connectie, het botste eigenlijk. Ik had wel graag wat waardering 
gehad voor wat ik daar had gedaan. Bij de minor was het vaak zo: “het was niet echt 
afgesproken met de begeleider, maar vaak was het wel als er een vraag was over het 
project, hoe we iets gingen aanpakken, dan werd dat aan mij gevraagd. Ze kwamen vaak 
naar mij toe, in het begin. Misschien was dat omdat ik de eerste keer zo direct begon 
met praten en wilde aanpakken”.

terug naar school. “Als je op stage zit, dat is allemaal leuk dat werken, maar school is 
toch… Ik ben nog maar 19, dus nog even op school zitten dat mag nog wel, nog een 
half jaartje”.

toekomst. “Ik denk dat ik na deze opleiding ga werken. Ik miste het wel om weer wat 
nieuws te leren”.

Artikel techneuten met passie en intuïtie. “Dit is meer dat technische opleidingen 
steeds meer naar echt alleen het technische gaan, maar niet de vrijheid van denken. 
Techneuten worden meer in de richting geduwd om te denken. Dat geeft wel vaak 
goede oplossingen. Alleen zijn dat vaak goedkope oplossingen, het kost niet veel geld, 
er hoeft niet veel aan ontwikkeld te worden. Het is vaak doeltreffend en je weet zeker dat 
het werkt. Maar aan de andere kant voor de ontwikkeling van producten, hightech en 
verdere ontwikkeling van techniek, dan heb je weer echt techneuten nodig en mensen 
met passie en intuïtie. Zoals het hier staat, de andere mensen die in de richting denken 
van de goedkopere oplossingen en zo, daar maak je geen stappen mee vooruit, dan pas 
je er alleen toe die er al zijn. Om goedkope oplossingen te maken, praktische, kun je 
beter op een conventionele manier denken”.
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leerstijl.Dromers zijn ook nodig. “Anders verzin je niks nieuws”. Samenwerken met dro-
mers: “dat zou wel een uitdaging zijn. Want ik ben meer van de praktische oplossingen. 
Ik heb liever dat er een idee ligt, en dat ik dat uit kan werken. Ik vind dat eerste gedeelte, 
dat witte staartje, erg vervelend, ook zo snel afgerond. Vond ik niet zo leuk om te doen 
en ben er ook niet zo goed in”.

Foto’s. “Ik vind het altijd wel interessant om te zien hoe ze dat allemaal gemaakt heb-
ben, mooi om te zien. Je hebt allemaal van die pijpleidingen lopen en ik vind het altijd 
wel leuk om te zien, die oudere techniek, mooie foto”. Keuze foto: “misschien wat ik net 
zei met die pijpleiding: ik vind het altijd mooi om te zien hoe dat werkt en om het een 
beetje te begrijpen, waar het allemaal voor heeft gediend. Wat mij als eerste opvalt, een 
soort kranen zijn dit, of koppelingen. En als ik dat zo zie, die moeten bediend worden, 
maar hoe? Dit zijn allemaal pijpleidingen, het zal wel koud zijn daarbinnen. Om die te 
bedienen… “.

Andere aanpak. “Op een centraal punt. Of in ieder geval op een meer ergonomische 
plaats waar de werknemer er beter aan kan. Of er precies op kan bedienen. Want hier-
boven aan die pijp ergens aandraaien dat zal natuurlijk niet zo precies zijn als dat je er 
gewoon recht voor zou staan. Dat zou ik dan veranderen. Dan is ten eerste het werk veel 
leuker. En dit zijn eenmalige kosten, en hoe sneller een werknemer werkt, die moet je 
altijd betalen. Als het sneller gaat is het handig voor de baas en degene heeft plezier 
in zijn werk. Als je ergens niet goed bij kunt, dan schiet dat af en toe niet op. Het is 
belangrijk en het zijn toch de mensen die ermee werken. In eerdere projecten dacht 
ik altijd “functie en dan pas hoe het zo makkelijk mogelijk kan. Nu denk ik daar wat 
meer over na, het bedieningsgemak. Ergonomie, dan. Onbewust heb ik dat misschien 
ergens opgepikt. Op stage moest ik iets van gereedschap maken waar mensen dan mee 
moesten werken. Ik denk dat het daar een beetje van komt. Dat roestige ook, dat spreekt 
mij wel aan. Het moet een beetje roestig… “.

Keuze kaart. “Ik neig toch naar deze. Leukere kleuren. Ik ben meer van donker, dus… 
Naar de afbeelding heb ik niet echt gekeken, een beetje abstract allemaal”.

Onderzoek. “Toch wel een hoop zelf van geleerd ook. Handig om een keer terug te 
kijken op bepaalde zaken en ook ergens een keer over na te denken op een andere 
manier. Dan denk ik dat ik er zelf wel baat bij heb gehad. Ik weet niet wat de resultaten 
gaan worden, maar… Ik had het idee eerst dat die motivatie niet zozeer zou veranderen 
in de loop van de opleiding. Maar je gaat toch wel een andere richting op. Het is niet 
grof veranderd, maar toch steeds meer gestuurd richting wat ik wil gaan doen. Er zit veel 
verandering in, dat had ik niet verwacht. Als ik terugdenk, als ik dat onderzoek niet had 
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meegedaan dan had ik er ook niet bij stilgestaan dat dat veranderd is. Wel dat beslis-
singen nemen, niet die motivatie van: “wat wil ik gaan doen?”. Dat verandert niet”.

Opmerkingen voor onderzoeker. “In het begin was dat met die briefjes, dat was niet 
zo`n succes maar verder, die gesprekken, ik denk dat je daar wel de meeste informatie 
uit kunt halen “.

reflectie. “Motivatie en het terugkijken wat je geleerd hebt en wat voor ontwikkelin-
gen je doorgemaakt hebt… Technische studenten, die doen dat niet veel. Als je er niet 
over als de groep denkt, dan is het: “nee, daar doen wij niet aan, wij bouwen dingen”.
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onderzoekinterview een

reden meedoen aan onderzoek. “Dat is een goede vraag. Het lijkt me interessant om 
de motiverende en demotiverende invloed van het onderwijs op studenten te beschrij-
ven, dat zou een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Hoe ziet de docent de motivatie 
van de student? Waarschijnlijk heel anders dan de student. Daar zouden de docenten 
nog iets aan kunnen hebben. (Voor mijzelf ). Door te reflecteren over wat er is gebeurd, 
wat fijn is en niet fijn is. Zo leer je weer meer wat je fijn vindt en wat je niet fijn vindt”.

Motivatie studie. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in techniek, dingen zien en 
weten hoe het werkt. Was en ben gefascineerd hoe iets werkt, en dat zie je bij werktuig-
bouwkunde. Beeld en theorie zijn voor mij beide belangrijk. Ik zie graag iets bewegen 
en ik weet ook heel graag de theorie die daarachter ligt om het een en ander wat ik zie, 
te bevestigen”.

Karakterisering. “Ik ben altijd best aanwezig. Ik zeg wat ik denk. Ik geef kritiek maar 
dan geef ik ook mijn oplossing. Af en toe ben ik ook koppig. Als ik iets niet goed vind 
gaan, vraag ik me af hoe kan het beter? Voordat ik kritiek geeft, denk ik eerst na en zo 
kan ik ook meteen argumenten geven bij de kritiek voor een oplossing”.

interesses. “Sporten en binnen de opleiding vind ik eigenlijk alles interessant en leuk. 
Het is moeilijk om hierin een richting te kiezen. Het is belangrijk dat ik me een beeld kan 
vormen. Als ik niet meer kan zien wat er gebeurt, dan verlies ik mijn interesse”.

leerstijl. “Ik zit tussen de beslisser en de doener in. Ik durf wel beslissingen te nemen. Ik 
wil het wel doordacht doen. De denker is op de achtergrond om de rest te ondersteunen”.

Motivatie studeren. “Ik houd wel van studeren, maar wel op een bepaalde manier. Ik 
ben geen echte bolleboos. Ik vind het niet fijn om uren achtereen te studeren. Dingen 
zien daar houd ik van. Dat maakt werktuigbouwkunde ook zo interessant voor mij. Alles 
wat we leren dat wordt toegepast, dan heb ik er een plaatje bij. Bijvoorbeeld het maken 
van een as, dan realiseer je je wat je aan het doen bent. Bij werktuigbouwkunde is het 
tastbaar”.

Aanpak studie. “Ik maak samenvattingen van wat ik belangrijk vind. In het eerste jaar 
heb ik dat heel veel gedaan en nu is het wat minder. Het kostte heel wat tijd maar het 
werpt wel vruchten af met de tentamens. Als je het in je eigen woorden opschrijft dan 
moet je daar over nadenken en dan begrijp je het. Het is een discipline die je jezelf 
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aanleert. De theorie zit dan in mijn hoofd, daarna ga ik opdrachten maken. Als ik iets 
doe, dan wil ik weten waarom en hoe het komt. Ik heb alles gehaald, dat motiveert wel. 
Ik wil geen half werk”.

Welbevinden. “In ieder geval niet als er ruzie is. Wat ik prettig vind is als er een groepje 
mensen zit die ik ken. Ga er dan vaak bijzitten om een praatje te maken of met docenten”.

Vergeten van de tijd. “Bij het maken van opgaven, dan gaat de tijd ineens heel snel. 
Soms gebeurt dat als ik alleen werk soms met iemand anders. Bijvoorbeeld als ik thuis 
een as berekening maken, dan vliegt de tijd voorbij”.

Autonomie. “Tot op zekere hoogte. Voor mij is Fontys heel fijn. Er wordt veel buiten de 
opleiding om georganiseerd om je te verbeteren. Binnen de opleiding ligt dat anders, 
het is nu eenmaal techniek en je moet wel hetzelfde antwoord krijgen. In projecten ben 
je afhankelijk van de tutor”.

Welbevinden. “Dat is precies van toepassing op mij. Ik probeer zoveel mogelijk het on-
derwijs te verbeteren en daarmee verbeter ik ook uiteindelijk mezelf, professionaliseren. 
Daarom zit het ook in mijn hoofd om het zo te doen”.

doel met de studie. “Ik wil projectleider worden bij grote projecten bij grote bedrijven. 
(Regelen naar stage en minor). Voor de stage wil ik naar een groot bedrijf, rondkijken 
op verschillende afdelingen. Ik wil graag meer theoretische kennis, maar ook meer 
management”.

Motivatie docent. “Docenten hebben een gigantische invloed op hoe je iets ervaart als 
student. Als een docent niet gemotiveerd is dan kun je net zo goed het vak niet volgen. 
Motivatie bij een tutor is ook heel belangrijk”.

Briefjes. “Het is lastig om aan te blijven denken. Het demotiveert niet, maar ik vergeet 
het”. (Onderzoeker geeft aan dat er geen druk moet zijn, geen dwang).

Verder loop interview. “Het was een fijn gesprek. Alles is wel besproken, het gesprek 
liep goed en ik snapte het”.

Vragenlijst “benadering werkelijkheid “.Driemaal objectief, zeven maal bejegenen. 
(15 december, najaar 2009).
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onderzoekinterview twee

Boek leonardo da Vinci. “Wat interessant is aan het boek is de tijd waarin Leonardo 
leefde, wat hij allemaal tekende en wat hij allemaal heeft voorzien. Dat is heel mooi en 
ook om de diversiteit, ongelooflijk. Het ontwerp van het vliegtuig spreekt me het meeste 
aan als werktuigbouwer. Ik weet niet waarom. Het ziet er heel mooi uit. Het voorspellen 
van al die winden en hoe dat materialen erop reageren of de samenhang van al die con-
structies. Allemaal heel fragiel. Veel hout… Hij heeft de vleugels van vogels nagemaakt. 
Veel dingen zijn van de natuur nagemaakt. Als je bedenkt dat de techniek maar een 
klein deel van zijn leven was, want er was nog veel meer. Hij haalde zijn inspiratie uit de 
natuur, zijn ideeën. Dat is iets wat mij aanspreekt”.

Motivatie studie. “Mijn motivatie is zwaar gekelderd de laatste periode, ten opzichte 
van het begin. Soms denk ik: wat doe ik hier? Ik volg ook wiskunde op de universiteit. 
Dat gaat goed. Ik ben op zoek naar diepgang en uitdaging”.

Autonomie. “Ik ben nog steeds zelfstandig, dat is voor mij niet veranderd”.

Welbevinden. “Niet overal, in bepaalde lessen voel ik me wel prettig. Maar soms word 
ik er niet vrolijk van”.

toekomstbeeld. “Mijn toekomstbeeld is nog hetzelfde. Ik heb nog steeds dezelfde 
doelen voor ogen. Misschien wil ik een master gaan volgen na het hbo. Dat is wel ver-
anderd”.

Vragenlijst. “Mijn gevoel wordt ook op de feiten gebaseerd, de feiten die ik observeer 
en dat is weer bejegenend. In bepaalde dingen ben ik misschien wel iets veranderd. Ik 
ben heel erg procesgericht geworden, heel erg gestructureerd. Zakelijk eigenlijk ook 
wel. Bij projecten ben ik ook heel proces- gericht, ik maak een planning en daar houd ik 
me aan. Ik heb een einddoel, bijvoorbeeld bij projecten. Ik steek altijd heel veel tijd in 
de planning, dat doe ik zelf. In het lijstje komt er een ‘o’ (objectief ) bij. Waarschijnlijk bij 
proces. Je kunt het zo goed mogelijk bewaken. Je weet nooit wat er gebeurt”.

Vorig interview. “Ik wil niets in het vorige interview veranderen”.

leerstijl. “Ik zit tussen de beslisser en de doener in. De denker is op de achtergrond. Ik 
wil eerst weten waar de interesses liggen in projecten. Dan kan ik betere beslissingen 
nemen”.
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last van leerstijl. ”Ik ben vrij direct, daar kan niet iedereen even goed mee omgaan. 
Ik loop daar wel eens tegen aan, maar ik heb er geen moeite mee. Ik wil dus snel het 
voortouw nemen en dan geef ik een ander niet de kans om het te doen. Daar probeer 
ik ook aan te werken. Ik wil het nu gestructureerd hebben. Als ik ergens naartoe ga, dan 
ben ik goed voorbereid en dan weet ik gewoon wat ik wil zeggen. Ik ben een beetje 
in de leer: van hoe kan ik het nog beter doen? Ik ben bezig om mijn competenties te 
verbeteren. Sommige dingen doe ik niet goed genoeg, zoals bijvoorbeeld over mensen 
heen stappen. Dat probeer ik dan af te remmen. Op het gebied van ontwikkeling in 
techniek ben ik bezig met een cursus wiskunde”.

zelfkennis. “Je moet weten waar je staat om iets fatsoenlijk te kunnen doen in mijn 
ogen. Als je twijfelt aan jezelf, als ik weet dat kan ik niet, dan ga ik dat ook niet doen. Ik 
ken de grenzen”.

Gedrag van anderen. “Ik vind dat wel belangrijk. In mijn ogen moet je als projectleider 
zoveel mogelijk visie hebben, van allerlei verschillende standpunten. Mijn eigen stand-
punt is nooit sterk genoeg. Je kunt niet zonder team, dan moet je het team ook de kans 
geven om het woord doen. Je hebt altijd mensen die stil zijn of geen mening hebben. 
Dan vraag ik altijd: wat denk jij ervan? Je kunt niet iedereen interessant vinden, maar het 
is wel interessant om te weten wat ze denken”.

Belang toepassen van formules en berekeningen. “Dat ik iets bewijs, dat ik iets 
zeker weet. Voor mij is dat best wel belangrijk. Dan kan ik met zekerheid zeggen of iets 
klopt of niet. Je kunt dat ook voor een groot gedeelte op je intuïtie doen en dat moet je 
ook vaak doen. Maar kritieke punten moet je kunnen onderbouwen”.

Motivatie docent. “Ik zie er meteen doorheen of een docent graag voor de klas staat 
of niet. Als een docent gemotiveerd is dan geeft hij op een andere manier les dan een 
docent die niet gemotiveerd is. Hij is beter voorbereid, vindt het leuk en er is een betrok-
kenheid bij de les. Dan heb je ook zoiets van: daaraan wil ik meedoen. Een docent moet 
het lesgeven en het vak leuk vinden. Sommige docenten gaan meer op het negatieve in. 
Een gemotiveerde docent, vergroot je interesse in het vak”.

Geleerd tijdens opleiding. persoonlijk. “Ik heb best wel veel geleerd sinds ik hier 
ben. Initiatief nemen bijvoorbeeld. Dat deed ik altijd al wel, maar meer terughoudend. 
Toen ik hier kwam waren er een aantal dingen waar ik aan wilde werken. Sowieso mijn 
kennis, die was echt veel te laag. Ook presenteren, daar had ik een hekel aan. Ik dacht: 
ik ga dat zoveel mogelijk doen en dat is gelukt. Ik heb er nu geen hekel meer aan. Ook 
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goed voorbereiden, dat is het halve werk. techniek. Wiskunde heeft me altijd wel 
getrokken en ook het oplossen van puzzels. In mijn ogen is techniek niet meer dan het 
oplossen van puzzels, want je krijgt een opdracht en dat is een grote puzzel. Je moet elk 
stukje er op de juiste manier inschuiven en dat moet je onderbouwen met je wiskunde”.

Gevoel voor techniek. “Ik vind techniek mooi. Het mooie is dat je iets kunt laten wer-
ken, iets laten doen zonder dat iemand erbij hoeft te zijn. Dat er iets gebeurt met een 
levenloos materiaal, in principe. Wat je kunt bereiken met vrij simpele dingen”.

Verloop afgelopen jaar. “Mijn motivatie is ver gedaald. Ik hoop dat ik het haal dan ben 
ik er vanaf”.

reactie op fragmenten. “Ik ben het niet eens met het eerste fragment: niet beschou-
wen, begrijpen staat voorop, maar bouwen. Dat is ondoordacht en dat kan niet anders 
dan problemen met zich meebrengen. Zo van: we doen het gewoon en we zien wel wat 
er gebeurt. Met het tweede fragment ben ik het tot op zekere hoogte eens, want er zal 
vrij weinig zijn dat ontworpen wordt en meteen werkt. Het gaat ook om dingen die niet 
voorzien werden, niet werden ingecalculeerd. Een wet is een wet, iets wat bewezen is uit 
de praktijk, ervaringswetten. Die ervaring is niet altijd hetzelfde”.
Als je de twee fragmenten combineert, dan kom je denk ik ver. Formules zijn indicato-
ren, die komen van fysische wetten af, dat is een ervaring en je weet dat het dan ergens 
in de buurt ligt. Dan ga je eens kijken, zo van: dat heeft daar invloed op. Wiskunde is 
gebaseerd op ervaring en helemaal in het begin van het interview heb ik al gezegd dat 
ervaring subjectief is, ik kan iets heel anders ervaren dan iemand anders”.

leren in minor en stage. “In de minor wil ik diepgang in bepaalde vakgebieden krij-
gen. Bij mijn stage wil ik aan de ene kant te weten komen waar ik terecht wil komen. In 
tweede instantie wil ik ervaring opdoen wat betreft mijn mogelijke functie later. Ik wil 
graag meerdere aspecten zien. Het is nog steeds een puzzel”.

Mening interview. “Leuk, net als de vorige keer. Zo ga ik zelf ook weer over dingen 
nadenken”.

onderzoekinterview drie

raven. “Ik moest even nadenken, maar nu weet ik het weer. Raven, dat was volgens mij 
een karakter uit een computerspel dat ik toen speelde. Dat was wel een tof figuur, een 
Ninja. Die kon van alles. (Raven scant de vorige interviews en de meeste dingen herkent hij 
meteen).
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Gedrag. ”Ik zie ook meteen dat ik soms mijn gedrag heb aangepast. Ik ben nogal vrij uit. 
Dat ik er op een gegeven moment over heen wals, maar ik denk dat het wel iets minder 
is geworden. Daar heb ik wel op gelet. Ik wacht nu wat langer. Ik heb een vrij directe 
mening, ik breng het altijd netjes. Sommige mensen houden daar gewoon niet zo van 
als een jonger iemand ergens binnenkomt en zegt van: “wat zijn jullie aan het doe?”. 
Vaak krijg ik dan als reactie: “ja, zo hebben we het altijd gedaan”. Dat is heel helder. Dan 
moet je andere wegen vinden”.

Afronden tweede jaar. “Ik heb het gewoon goed afgerond”.

doel stage en minor. “Mijn doel was een groot bedrijf waar ik overal kon rondlopen, 
zodat ik kon leren en kon weten wat ik wilde gaan doen en uiteindelijk heb ik dat bij het 
stagebedrijf ook gedaan. Uiteindelijk heb ik op alle afdelingen gewerkt. Niet alles wat ze 
aan het begin van de stage beloofden, is uitgekomen. Ik heb geleerd dat het belangrijk 
is om niet meteen alles te geloven. Een leerschool voor mij, laat ik het zo zeggen. Ik had 
gewoon door moeten gaan met zoeken naar andere bedrijven”.
“Ik heb ook een eigen onderzoek gedaan. Toen kon ik mijn eigen ding doen en ik was de 
enige die er iets vanaf wist. Ik kon gewoon aantonen dat het niet klopt wat ze gedaan 
hebben. In de vakantie heb ik er ook gewerkt. Ik heb toen een verouderde tool voor 
hen aangepast. Iedere afdeling gebruikt nu die tool en iedereen is enthousiast. Ik kan 
het gewoon goed met iedereen vinden. Ik blijf leren. Als ik iets niet weet, pak ik er de 
boeken bij”.

toekomstbeeld. “Het belangrijkste is dat ik nu weet wat ik wil. Dat is er wel uitgekomen. 
Ik weet nu wat ik wil worden. Afdelingshoofd van de uitvoer van een bedrijf. Zorgen dat 
die afdelingen goed met elkaar samenwerken. Zorgen dat het loopt als een gesmeerde 
machine”.

persoon. “Ik praat dingen graag uit. Ik ben niet iemand die het oplegt, ik ben iemand die 
het bespreekt. Dat doe ik ook hier op school met projecten. Mijn C.V. is aardig uitgebreid 
nu”.

Minor. “Dat is helemaal goed gegaan. Ja, dat was anders. Die heb ik afgerond. Uiteinde-
lijk had ik een herkansing. De eerste keer had ik een onvoldoende voor een vak, voor de 
herkansing had ik een acht. Na de eerste keer snapte ik hoe het tentamen in elkaar zat. 
Ik heb alleen nog maar opgaven gemaakt en toen ging het in één keer heel gemakkelijk. 
De rest heb ik allemaal gehaald”.
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“Ik ben de minor gaan doen omdat ik een uitdaging wilde. Ik heb heel veel aan de minor 
gehad. Ik zie echt in de praktijk dat ik er iets aan heb. Ik heb vooral heel veel kennis 
opgedaan. De structuur van de minor was heel duidelijk. Het is allemaal extreem veel. 
Het is pittig, maar ik heb er echt iets aan. Ik heb ook samenvattingen gemaakt. Op de 
minor leer je het waarom. Als je weet waarom, kun je het doen in allerlei bedrijven. Je 
leert de theorie begrijpen”.

persoon. “Het heeft misschien wel met mijn verleden te maken. Ik heb veel gezien”.

leerstijl. “Volgens mij was het een doener en beslisser. De denker staat daar achter. 
Ik denk wat meer tegenwoordig. Ik zeg minder snel wat. Ik droom niet zozeer van wat 
ideaal zou zijn, maar ik droom meer van wat ik kan bereiken met wat ik heb. Ik ben niet 
de creatieveling die het hele ontwerp gaat maken en zo. Ik ben meer diegene die het 
hele proces stuurt en die zorgt dat andere mensen dat goed kunnen doen”.

Vragenlijst. “De werkelijkheid en coaching zijn er bij mij een beetje bijgekomen. Je wilt 
veel, maar het gaat gewoon in de werkelijkheid niet. Dus je hebt de werkelijkheid nodig 
om je beslissingen elke keer af te stemmen. En coaching, het is extreem belangrijk dat 
je goed in een groep staat, in ieder geval in een projectorganisatie. Ik ben nog steeds 
extreem voor de feiten, neutraal onderzoek ook, de waarheid ook. Feiten zijn voor mij: 
als het zo is, dan is het zo. Als het onderbouwd kan worden zeg maar. Waarheid is zo`n 
dubbelzinnig iets. Een grijs gebied, de waarheid is zoals jij hem maakt. Dat is een beetje 
het probleem. Dan zal waarheid waarschijnlijk voor de werkelijkheid in de plaats komen, 
denk ik. Ik doe nog altijd veel op gevoel en intuïtie. Zelfkennis, die heb ik al. Coaching. 
Dan zou het of ervaringsproces of betekenis moeten zijn. Ervaringsproces, dat je het 
leert, gewoon terwijl je bezig bent. En betekenis. Ik denk dat betekenis bij mij te abstract 
blijft. In de plaats daarvan neem ik coaching. Het zijn echt allemaal van die begrippen, 
iedereen interpreteert dat waarschijnlijk anders. Het enige wat je moet doen is het 
specifiek maken”.

Verloop derde jaar. “Ik heb heel veel geleerd en heel veel gedaan. Ik ben wel een stuk 
vooruit gekomen op meerdere vlakken. Ik ben er wat betreft technische kennis, gewoon 
kennis op vooruitgegaan en op het functioneren in een bedrijf op een HBO functie. En ik 
weet waar ik naartoe wil, nog beter dan ik het al wist. Dat is voor mij het belangrijkste. Ik 
wil verder. Voor wat ik wil, zal dat nodig zijn. Veel van wat ik hier leer, is tegenovergesteld 
aan wat ik leer op de universiteit. Het is een zinvol jaar geweest”.

toekomst. “In de functie die ik wil krijgen, ga ik wel het een en ander bepalen. Dat is een 
gevecht, maar ik vind dat gevecht ook leuk. Dus dat ga ik niet uit de weg”.
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”Ik wil het gewoon halen. Ik wil gewoon dat diploma op zak. Ik wil cum laude slagen, dat 
sowieso. Dat is het doel voor dit jaar, dan heb ik tenminste nog een doel. Ik wil mijn werk 
goed doen, of ik het nou leuk vind of niet, ik doe mijn werk wel goed”.

persoon. “Het is druk. Ik doe heel veel. Ik woon samen, sport drie keer in de week, ik 
studeer vrij veel, ik werk nog minstens een keer in de week, dus ik heb het heel druk. 
Soms ga ik in het weekend met vrienden een dagje weg. Doordeweeks heb ik er gewoon 
geen tijd voor eigenlijk”.

Verandering autonomie. “Ik ben veel zelfstandiger geworden. Ik weet niet of ik het uit 
kan leggen. Het is een gevoel. Vooral in de stage, was ik heel zelfstandig. Ik heb meer ver-
antwoordelijkheid gekregen en je kunt gewoon niet aan anderen alles toevertrouwen. 
Die hebben geen tijd, dus moet je het zelf doen. Dan ben ik een strebertje en ik wil het 
goed doen. Die combinatie zorgt ervoor dat je zelfstandiger wordt. Als je dan eenmaal 
die dingen kunt en je weet ondertussen ook ongeveer hoe je het aan moet pakken, dan 
heb je ook die mensen niet meer zo snel nodig om dezelfde problematiek op te lossen”.

persoon. ”Ik voel me daardoor niet alleen, want ik bespreek alles. Een bedrijf kan niet 
draaien zonder dat er gemotiveerde mensen zitten. Dus die zijn er altijd. Ik ben niet altijd 
zo. Als ik aan het sporten ben, dan ben ik helemaal vrij. Ik laat het wel los. Ik werk ook 
heel gestructureerd, alles opschrijven. Ik heb een keer een cursus Time management 
gedaan. Ik ben ook gedisciplineerd”.

Welbevinden. “Ik voel me prettig. Ik wil vooruit komen. Ik wil stappen maken en als ik 
dan ergens kom omdat het moet, terwijl ik eigenlijk het gevoel heb: ik kom niet echt 
meer vooruit. Dan voel ik me niet meer zo prettig. Dat is een beetje het probleem”.

Veilige sfeer stage en minor. “Ik vond dat ik wel was waar ik wilde zijn. Op de minor 
sowieso, dat vond ik prettig allemaal, gestructureerd. Ik wist waar ik aan toe was. Stage 
was wat minder, maar over het algemeen heb je de touwtjes zelf in handen. Als iemand 
boven je staat en de samenwerking verloopt niet op rolletjes, dan heb ik een probleem. 
Want zij moeten bepalen wat ik moet doen. Het gaat gewoon om motivatie. Dat is het 
grote keypunt. Als je niet gemotiveerd bent, gaat het gewoon niet gebeuren. Je hoeft 
het niet met iemand eens te zijn, maar afspraken niet nakomen, daar houd ik niet van. 
Als ik in een situatie zit waar je niet van mensen op aan kan, dan is het echt niet prettig. 
Ik wil niet elke dag zitten nadenken: ik hoop maar dat hij het gedaan heeft”.
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Beperkende regels en erbij horen. “Nee, bij allebei waren er geen beperkende regels. 
Bij de stage hoorde ik wel erbij. Je praat gewoon met iedereen. Je praat over koetjes en 
kalfjes, je praat over werk. Ook hadden we een keer een bedrijfsuitje”.

Aspecten minor/stage: technisch, menselijk, creativiteit, innovatie …. . “De minor 
verliep heel professioneel en heel vloeiend. Wat me bij de stage het meeste aansprak is 
dat het verbeterd kan worden. Er zitten uitdagingen in. Je hebt veel verantwoordelijk-
heid. Ik ben daadkrachtig”.

Verleden. “Ik ben zo geworden door een aantal gebeurtenissen in mijn verleden. Dat 
heeft mijn levensstijl denk ik bepaald. Het heeft me wel gevormd”.

Verandering kijk op techniek. “De werktuigbouwkunde kant eigenlijk niet zo, omdat 
ik er niet echt heel veel mee in aanraking zijn geweest”.

Verandering toekomstbeeld. “Ik heb een andere richting gekozen. Van constructeur 
naar iets totaal anders. In het tweede jaar was ik al aan het twijfelen. Ik vond het project 
op zich leuk, maar ik bleek meer de projectleider rol op me te nemen, keer op keer 
weer. Ik ben hier (HBO) gekomen met het doel om constructeur te worden. Nu wil ik 
projectleider worden, dat vind ik leuk om te doen. Ik vind het mooi dat als je op zo ‘n 
positie terechtkomt, je alles moet snappen. Maar je moet niet in details vervallen. Dus 
ik wil alles wat ik zie snappen. Ik wil keuzes verantwoord kunnen begrijpen, maar ik ben 
niet iemand die op details ingaat. Er zijn mensen die daar veel beter in zijn dan ik”.

last van leerstijl. “Nee eigenlijk niet. Het heeft allemaal wel goed gewerkt. De dromer 
dat is not my cup of tea. Ik heb nou eigenlijk een beetje het gevoel dat ik weet wat ik wil 
en dat ik weet wat ik niet wil”.

houding. “Als er iets verandert, en dat zie ik dan wel weer. Ik weet niet wat er zou kun-
nen gebeuren. Er zou van alles kunnen gebeuren. Het beste kan ik nu goed in mijn vel 
zitten. Als er straks iets gebeurt, zie ik het dan wel weer”.

Verandering persoon. “Ja, zeker. Op het gebied van, ook met nadruk op het vorige 
interview van het niet over anderen heen willen walsen, dat is verminderd, aanzienlijk, 
vind ik persoonlijk. Het is niet weg, want ik doe het nog steeds, maar ik doe het nu wel 
later of op een ander tijdstip. Ik deed het eigenlijk te snel, waardoor het anderen de kans 
niet gaf om ook antwoord te geven. Het probleem is dat je het wel weet, maar je ziet 
het niet onder ogen. Als iemand mij erop aanspreekt, ga ik er over nadenken en ga ik 
het onder ogen zien. In mijn geval werkt het goed als je het tegen mij zegt, mij er zelf 
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achter laat komen en mij dan niet gaat zeggen wat ik moet doen, want dat zal sowieso 
niet gebeuren, maar mij het zelf laten oplossen”.
“Als werktuigbouwkundige wil ik het allemaal snappen en ik vind het allemaal heel 
mooi. Ik wil ook echt alles weten hoe het dan werkt en dergelijke, maar ik wil het zelf 
niet allemaal moeten uitrekenen en dat soort dingen. Ik kan het wel. Dat is het probleem 
niet. Het andere werk vind ik leuker”.

zelfkennis. “Ik vind het belangrijk om zelfkennis te krijgen. Je kunt niet goed functione-
ren, als je niet weet waar je zelf staat. Je kunt dan niet op je best functioneren. Je sterke 
en je zwakke eigenschappen, kun je daar iets mee doen? Ik ben nog altijd van mening, 
dat als je gemotiveerd bent dat het goed komt. Daar ben ik van overtuigd”.

piramide van Maslow. “Ik denk dat ik zo tussen die bovenste twee in zit. Tijdens de 
minor en de stage ben ik ook bezig geweest met mijn ontwikkeling. Onbewust sowieso 
natuurlijk. Als ik alleen ben, dan reflecteer ik vaak op wat ik doe in mijn hoofd. Het zijn 
dan vaak de dingen die mij tegenstaan, zoals het over iemand heen lopen, dat zit me 
dan niet lekker in mijn geval. En ga ik denken van: ”ja, hoe doe ik dat anders?” Het hoeft 
niet te veranderen, maar hoe kan ik dat minder erg doen. Teveel van het ene is ook niet 
goed. Dus wel bewust, ook bewust iets veranderen. Dat is natuurlijk moeilijk. Ook de 
manier van praten, een andere toon, een andere manier van communiceren, dat heb ik 
ook aangepast”.

Gedrag andere mensen. “Ik leer van de positieve eigenschappen van anderen. Ik ga 
ook vragen stellen. Dat doe ik ook wel. Ik vraag dan wel bepaalde informatie. Ik weet dan 
ook, daar kan ik verder mee. Niet alleen voor mezelf natuurlijk, maar ook hoe je iemand 
moet benaderen. Je moet de goede toon te pakken krijgen”.

Feedback. “Op de stage zeiden ze wel van: “ja, gewoon leuke jongen, beetje praten, 
komt wel goed”. Het schijnt dat ik wel gewoon goed functioneer, goed communiceer, 
goed gestructureerd werk. Waar anderen mee om kunnen gaan. Het enige wat ik dan te 
horen krijg, is: “je kunt mensen tegen je krijgen omdat je direct bent”. Maar ja, dat weet 
ik en dat accepteer ik. Ik weet dat ik daar tegenaan ga lopen”.

Werkverleden. “Ik heb met iedereen en alles samengewerkt. Iedereen denkt anders en 
iedereen praat anders. Ik heb veel gezien. De dingen die ik gedaan heb. Die zijn wel leuk 
om over terug te denken. Een hele hoop hoog opgeleide mensen missen dat. Ik heb ze 
gezien. Die komen het bedrijf binnen, die zien dan een vies baantje. Ik denk dat als ik in 
een bedrijf zou komen, dat ik de eerste twee weken op de werkvloer ging staan. Gewoon 
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meewerken dat moet je toch ook weten, dat moet je toch ook voelen. Die mensen zijn 
meteen het respect kwijt van degene die onderaan staan en dan maak je je werk twee 
keer zo moeilijk”.

Weer terug naar school. “Ik ben nog lang niet uitgeleerd. Maar op school leer ik niet 
veel meer. Van de stage heb ik het gevoel overgehouden dat ik nog lang niet ben uit-
geleerd”.

Belangrijkste geleerde van de stage en de minor. “Ik denk door mijn stage dat ik 
weet wat ik wil gaan worden. Dat is het belangrijkste, maar ook wat ik niet wil geworden. 
Het belangrijkste wat ik tijdens de minor heb geleerd is dat ik nog lang niet uitgeleerd 
ben. Ik denk dat dat de beste manier is om het te beschrijven”.
“Die kennis vergaren, dat is heel moeilijk op het moment dat je het moet doen. Maar 
als je dan in een bedrijf komt en ik beheers die kennis .Ik ga terugkijken en ik snap het 
allemaal. Op elke afdeling begreep ik alles wat ik zag in principe. Alleen op de enginee-
ringafdeling ben ik niet zoveel geweest, maar ik begreep de getallen, ik begreep de 
woorden, ik begreep wat ze betekenen. Ik vind het heel fijn om te weten wat ik opschrijf. 
Niet alles natuurlijk, want ik heb maar een klein deel gehad. Maar het groeit”.

toekomst. “Ik wil iets van projectleider of Operations manager worden. Sowieso in een 
technisch bedrijf. Zeker, omdat ik dat gewoon interessant vind en dat het heel complex 
is. Ik vind het leuk om met mensen te werken. Maar het product moet er liggen. Het 
product moet gemaakt worden, het moet zo snel mogelijk gemaakt worden. Alle men-
sen moeten blij zijn om dat te maken. Logistiek moet het geregeld worden, het moet 
ingekocht worden, en dat zijn allemaal leuke dingen”.

Artikel “techneuten met missie en passie “. “Daar ben ik het mee eens, vooral in deze 
wereld. Taken uitvoeren dat gebeurt tegenwoordig steeds meer in teamverband. Team 
dit en team dat. Je zult samen tot een eindresultaat moeten komen, dus als je dat niet 
goed kent, dan belemmer je eigenlijk het resultaat. Ik merk het ook in het project waar 
ik nu zit. Er zijn er een aantal die willen knallen en een aantal die zoiets hebben van: “ik 
hoef het maar te halen”.

Foto’s. “Mooie industriële foto’s. Deze foto vind ik het mooiste. Het laat in mijn ogen 
een heel typisch beeld van techniek zien. Ik vind de duistere achtergrond heel mooi en 
heel lelijke verroeste machines, ja, het vernietigen van de natuur. Dat vind ik een typisch 
beeld van hoe mensen in Nederland in ieder geval naar technici kijken in mijn ogen. 
Omdat technici vaak gezien worden als, of ja techniek over het algemeen is maar slecht 
en maakt alles maar kapot en het is allemaal lelijk. Dat is wat ik veel hoor”.
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“Als ik iets mocht veranderen dan zou ik het verven. Ik vind het er niet zo mooi uitzien 
om het zo maar te zeggen, verroest. Ik zou het groen verven. Groen wordt nogal gezien 
als een goede kleur. Je kunt beter naar groen kijken dan naar rood de hele dag. Je wordt 
er wat happier van als het goed is. Rood daar krijg je honger van en je wil naar binnen 
komen en bij geel wil je maken dat je weg komt op de een of andere manier. Even heel 
globaal beschreven. Kleuren beïnvloeden, dat is zeker”.

Keuze kaarten. “Welke zou ik kiezen? Dat vind ik eigenlijk een hele moeilijke, omdat ik 
een heel duidelijk beeld heb van wat het is”.

reactie op meedoen aan onderzoek. “Positief. Ik heb er ook wel het een en ander 
zelf van geleerd. Je reflecteert wel. Je zegt het in plaats van daar over te denken. Je kunt 
jezelf ook plaatsen en ik weet wat mijn richting gaat worden”.

rol onderzoekster. “Het was wel prettig. We zijn ondertussen wel 2 uur verder”.

Open staan. “Het ligt heel erg aan de mensen die je voor je hebt, sommige wel en 
sommige niet. Het ligt ook aan de achtergrond. Waar komt dat eigenlijk door? Er zijn 
heel veel mensen die op hun strepen gaan staan: “nee, dat staat niet in mijn taakom-
schrijving”. Dat moet je zelf weten. Die staan absoluut niet open. Ik vind het waardevol 
om wel open te staan. Ik vind eigenlijk dat je dat gewoon moet zijn. Niet voor alles, dan 
word je gek”.

Film “zeitgeist”. Het is meer een documentaire. Ik raad iedereen aan om hem eens te 
bekijken. Het zijn best wel zware onderwerpen die ze ter discussie stellen. Het gaat er 
eigenlijk over hoe de wereld draait en wie nou wie beïnvloedt. Ik vind het persoonlijk 
een hele interessante film. Die kun je gewoon op internet zien. Het is een non-profit 
documentaire.
“Mensen doen alles voor geld. Dat is dus waar je in discussies terechtkomt. Ze zeggen 
wel: ”macht maakt corrupt”. Hoe meer geld je hebt, hoe meer macht je hebt, hoe cor-
rupter je wordt. Ik heb zo`n hekel gekregen aan dat soort dingen. Ik denk niet dat ik 
daarin terecht kon, maar ja, je weet nooit waar je in wordt meegesleurd. Dan verlies je 
wel iets. Ik vind dat je sowieso moet proberen het goede te doen. Meestal ook omdat je 
je dan het beste voelt. Ik denk er zelf genoeg over na. Het probleem is gewoon, dat de 
mens de neiging heeft om iemand te volgen en als degene die je volgt niet deugt, dan 
heb je altijd een probleem. Ik heb niet de neiging om iemand te volgen. Maar het gaat 
altijd om geld. Geld is een middel van macht en het gaat dus over macht”.
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onderzoekinterview een

Meedoen aan onderzoek. “Om u te helpen en om bewust met mijn eigen motivatie 
om te gaan. Anders weet je na drie à vier jaar nog niets. Om bewust bezig te zijn met 
eigen ontwikkeling”.

Keuze studie. “Ik ben altijd in techniek geïnteresseerd geweest. Ik ben veel bezig met 
crossmotoren. De studie Werktuigbouwkunde heeft en biedt vele mogelijkheden”.

Karakter. “Rustig”.

interesses (persoonlijk en techniek)? “Bij motorcross en alles er omheen. Het bestu-
ren van dingen. Ik vind het fijn om te sleutelen. Mijn interesse ligt bij ontwerpen. Ik moet 
me ergens een beeld van kunnen vormen”.

leerstijl. “Van elke leerstijl heb ik enkele kenmerken. Van de leerstijl “denken” het min-
ste.

Vragenlijst.De vragenlijst is ingevuld. Vijf keer o en vijf keer b.

houden van studeren? “Alleen als ik een beeld kan vormen bij de theorie. Dat lukt niet 
bij alle vakken. Ik werk altijd hard en ben gemotiveerd voor deze studie. Ik weet nog niet 
waar ik later terecht kom”.

Motivatie. “Ik haal motivatie voor moeilijke enzovoort vakken uit het feit dat ik graag 
deze studie wil halen”.

Beslissing om te studeren. “Het is mijn beslissing om te gaan studeren, maar mijn 
ouders geven wel altijd ondersteuning”.

Welbevinden. “Bij projecten en ontwerpen. Ik krijg een prettig gevoel van de manier 
waarop sommige leraren omgaan met studenten en de zaken die zij belangrijk vinden. 
Als ze de zaken op een goede en snelle manier regelen en luisteren naar studenten”.

Autonomie. “Ik heb wel een gevoel van autonomie hier op school”.
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doel met studie. “Ik wil mijn HBO studie afronden en dan gaan werken. Niet naar de 
universiteit, dat is te theoretisch”.

Overzicht opleiding. “De meeste onderwerpen zijn besproken”.

Verloop interview. “Ik vind dat het interview goed is verlopen”.

onderzoekinterview twee

Boek leonardo da Vinci. “Het boek zelf is heel creatief gemaakt. De inhoud is heel 
technisch allemaal. Moeilijk te zeggen wat ik de mooiste uitvinding vind. Niet allemaal 
goed gesnapt wat het inhoudt. Hij hechtte grote waarde aan het getal phi”.

interview een. “Het is oké en het is knap dat u het allemaal heeft onthouden, ondanks 
dat het allemaal misliep”.

Motivatie. “Ik denk dat ik minder gemotiveerd ben. Dat zegt mijn gevoel, omdat het 
ook erg druk en hectisch is geworden. Het eerste semester was rustig. Afgelopen semes-
ter was de drukste periode. Ik ben ook bestuurlijk actief en klasse vertegenwoordiger 
en daar heb ik het ook heel druk mee gehad. Ik doe ook het vak wiskunde bij op de 
universiteit. Dat draagt wel bij aan de druk, daar ben ik veel mee bezig. Ik ben ook nog 
geblesseerd geweest en heb een operatie gehad”.

Behoefte aan rust. “Rust? Ik heb niet zoveel rust nodig. Ik ben blij als ik actief bezig 
ben. De kleine dingen vallen nu een beetje weg. Ik heb nog wel plezier in de opleiding, 
maar de vakken onderling dat is minder”.

Autonomie. “Ik denk wel iets meer. De verschillende vakken die je allemaal moet rege-
len, thuis en dan ook nog mijn hobby. Het loopt allemaal door elkaar heen en daar ben 
je dan toch wel heel zelfstandig in. Ik heb zelf graag de touwtjes in handen, dat vind ik 
wel fijn”.

Welbevinden. “Ja, ik heb zo mijn momenten. Er is een vervelend vak bijgekomen, dat 
geen positieve invloed heeft. De rest is allemaal wel aardig. Het vak is heel tijd absorbe-
rend en de leraar geeft geen toelichting. Iedereen gaat met oogkleppen op de opdracht 
in. Het zou fijn zijn als er meer interactie was, meer vanuit de docent. Dan leer je ook 
meer”.
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Aanpak leren. “Dat is moeilijk te zeggen. Je leert hier wat, je hoort daar wat en door 
steeds verbanden te leggen, maak je voor jezelf een bepaalde denkwijze: “hoe pak ik 
het aan?”.

Motivatie technische vakken. “Dan gaat het weer om die vaagheid. Ik houd van 
structuur. Als er geen structuur is dan is het moeilijk om de docent te begrijpen. Ik 
probeer voor mezelf uit te vinden wat me motiveert en demotiveert. Het vak op de TU/e 
is gestructureerd. Door de structuur kun je het toepassen. Dat kan bij wiskunde heel 
gemakkelijk, bij andere vakken kun je ernaar streven. Het vak helpt je om zaken binnen 
techniek beter op te lossen. Op deze manier kun je dingen beter herkennen. Nu moet je 
het vaak zelf zoeken”.

persoon. “Misschien willen wij in de week na de tentamens nog actie ondernemen ter 
verbetering. Voor ons zal het niet meer uitmaken, maar misschien voor de volgende 
generatie wel. Zodat zij bepaalde problemen niet zullen hebben”.
“In een bepaald lokaal moesten er wat aanpassingen gedaan worden voor het groeps-
werk van Werktuigbouwkunde. Dat was te duur. Samen met een andere student hebben 
we het lokaal zelf verbouwd. Binnen een week stond alles anders. De capaciteit van het 
lokaal is verdubbeld”.
“Ik kan best goed leren en samenwerken dat kan ik ook heel goed. Ik vind het leuk om 
projecten te leiden. Als ik ergens voor ga, dan ga ik er meestal te veel voor. Dat is ook 
zo bij mijn hobby. Er is wel een verschil met andere studenten, bijvoorbeeld spelletjes 
achter de computer, dat doe ik niet”.

toekomstbeeld. “Ik heb eigenlijk nooit heel ver naar mijn toekomst gekeken. Ik maak 
deze school af en dan kijk ik wel weer verder. Wat er wel veranderd is, is dat ik volgend 
jaar naar de TU/e ga voor de minor. Dat is nu wel duidelijk. De stage en de minor heb ik 
omgewisseld. De komende twee jaar liggen dus een beetje vast en verder heb ik er nog 
niet over nagedacht wat mijn toekomst betreft. Ik twijfel nog een beetje over de master. 
Als die te moeilijk is dan heeft het geen zin. Als ik het tentamen niet haal, dan mag ik de 
master niet doen. Ik wil een master doen met een beetje management erbij. Met nog 
meer harde techniek verlies ik het management uit het oog”.

persoon. “Ik wil projecten leiden en een beetje aan de knoppen draaien. Met alleen 
harde techniek duwen ze je in een kamertje om iets te berekenen, daar zit ik niet op te 
wachten. Het lijkt me leuk om manager te zijn met kennis van techniek. Bijvoorbeeld 
een operationeel manager. Ik zie het managen altijd wel terugkomen, ook bij mijn 
hobby vragen ze me in het bestuur. Maar daar wacht ik nog even mee”.
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Vragenlijst. “Ik herken me nog in de aangestreepte kruisjes. Misschien dat “proces “erbij 
zou kunnen”.

leerstijl. “Ik heb ze alle vier wel een beetje. Ik probeer de grote lijn vast te houden en 
beslissingen te nemen. Het beste kan ik dat verduidelijken hoe ik dat in projecten doe. Ik 
maak een goed plan van aanpak om de grote lijn aan te houden, om te communiceren 
met de projectleden: “denk daaraan en daaraan”. En ook beslissingen nemen. De denker 
heb ik veel minder. Ik begin met kijken als ik iets moet ontwerpen. Hoe zou ik dat aan-
pakken? Ik begin met ideeën, niet met theorieën, die volgen later. Ik zou niet meteen 
beginnen aan een project, dat vind ik zonde. Ik moet eerst de grote lijn bepalen, anders 
kan ik de theorieën, de formules niet goed toepassen. Ik denk dat dat wel moet. Ik ben 
denk ik een dromer en een beslisser, want dan ga ik met mijn armen over elkaar. Ik pak 
een White board en ik ga pijltjes trekken. Ik wil graag het overzicht hebben en houden”.

last van leerstijl. “Van de dromer niet. Wel dat ik een beslisser ben. Dan zeggen ze: “is 
dat nu wel nodig?”. In het begin vond ik dromer een vaag woord. Maar na de uitleg is het 
duidelijk. Ik ben natuurlijk ook al een denker, ik heb ze alle vier. Het is wel belangrijk dat 
je goed geïnformeerd wordt, anders neem je beslissingen zonder dat je het goed weet”.

Belang zelfkennis. “Ik ben er niet mee bezig. Maar ik weet wel hoe ik dingen doe en 
hoe ik reageer. Ik heb niet zoiets van: “zo moet ik iets niet zeggen en zo moet ik reage-
ren”. Ik vind het moeilijk te zeggen wat voor persoon ik ben. Je kunt er altijd meer mee 
bezig zijn en over nadenken. Ik weet wel wat ik wel en niet kan doen. Zelfkennis kun je 
op verschillende manieren interpreteren en zelfkennis kan altijd meer”.

interesse in gedrag andere mensen. “Ja, altijd. Dat moet toch wel, of niet? Anders kun 
je die mensen toch niet iets voor jou laten doen? Ik heb er altijd interesse in en ik let er 
altijd op. Ik ben er heel indirect mee bezig. Het is allemaal heel duidelijk”.

toepassen formules. “Niet het belangrijkste. Er zijn ook weer heel veel verschillen. Bij 
een vraagstuk op papier, dan is het heel belangrijk. Maar als je in een project bezig bent 
of je bent iets aan het ontwikkelen, dan ben je niet direct met formules bezig. Ik vind dat 
ook niet het leukste. Het ontwikkelen, het bedenken van begin tot het eind. Van geen 
idee tot een idee, het hele proces. Dan zijn de formules minder belangrijk, maar het kan 
wel”.

Motivatie docent. “Een docent is wel bepalend, want hij bepaalt de structuur. Als die 
duidelijk is dan is het voor mij geen probleem. Als ik een vak interessant vind, maar de 
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docent biedt geen structuur dan gaat het niet zo goed, minder. Om nieuwe dingen te 
leren is een goede docent heel belangrijk en bepalend”.

Wens om te leren in techniek? “De niet technische kant, het management, de bedrijfs-
kunde. Wat ik verder wil leren is de mechanica, maar het is eigenlijk moeilijk te zeggen. 
Een mix van vakken. Als je een vak interessant vindt en je kunt het proces overzien, dat 
vind ik belangrijk”.

Gevoel voor techniek? “Dat heb ik bij mijn hobby, het zelf doen en het ernaar kijken. Ik 
denk dan: “hoe kan het beter?”. Zelf aanpassen is nog te hoog gegrepen, maar ik zie wel 
wat er gebeurt. Dat is de laatste twee jaar wel duidelijker geworden”.

Verloop afgelopen jaar. “Redelijk goed. Periode een tot en met drie heb ik afgerond. 
Ik hoop dat ik periode vier ook kan afronden en met de minor kan beginnen. Van alle 
dingen die ik extra doe zie ik de leermomenten niet meteen, dat is vaak een proces”.

Fragmenten. “Het eerste fragment klopt niet helemaal. Ik denk dat Werktuigbouw-
kunde niet het zelf werken of doen is, dat wordt gedaan. Juist het ontwikkelen en het 
begrijpen waarom en het maken van nieuwe dingen. Het maken is bijzaak, soms komt 
dat er wel bij”.
“Het tweede fragment gaat ook over het bouwen. Je hebt mensen nodig die de produc-
ten maken en de installaties in bedrijf houden, maar daarachter zit een hele gedachte-
gang. Bouwen komt niet zoveel in de opleiding terug, maar meer het naar het bouwen 
toewerken. Alleen bouwen is veel te klein”.

leren in de minor en stage. “Wat ik vooral wil leren, is hoe ze in het bedrijfsleven met 
projecten en ontwerpprocessen omgaan en welke nieuwe kennis ik daarvoor moet 
vergaren? In mijn stage kies ik voor een groot bedrijf om een beetje te kunnen snuffelen, 
in een klein bedrijf is teveel op één ding gericht. Ik wil vooral meer inzicht krijgen in de 
slinger om werktuigbouwkunde heen. Verdieping en verbreding. Technische verdieping 
via de minor en eventueel in de master verbreding”.

onderzoekinterview drie

lezen vorige interview. “Ja, ik wil het wel even inkijken. Het eerste interview heb ik al 
bekeken”.

Vragenlijst bekijken. “Proces zou er nog bij kunnen. Dat was de vorige keer ook al. Er-
varing. Gevoel. Ik denk dat intuïtie en gevoel bij elkaar horen, dus die kan ik laten staan. 
Ik weet niet wat het verschil is tussen intuïtie en gevoel. Laat het dan maar op intuïtie 
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staan. Ik kan nou niet echt zeggen: “dit haal ik weg om proces er in terug te plaatsen”. 
Dus ik denk dat ik het toch maar laat staan. Door de stage heb ik iets meer gekregen 
met proces en ervaring. Maar op zich staat het nog wel goed verder. Ik wil hem zo laten”.

leerstijl. “In het interview had ik gelezen dat ik ze alle 4 een beetje had. Maar of er nou 
iets aan veranderd is…”.

Verloop afgelopen jaar. “Eigenlijk heel goed. Het eerste halfjaar heb ik de minor 
gedaan. Ik heb nog een vak openstaan, helaas. Ik wou het eigenlijk binnen een jaar al-
lemaal afgerond hebben, maar dat is net niet gelukt. Het is toch nog wel zwaar”.
“Het laatste halfjaar heb ik stage gedaan en dat is ook allemaal heel goed gelopen. De 
stage opdracht heb ik alleen gedaan. Er waren nog drie andere stagiaires. Maar je kon ie-
dereen benaderen, ook de medewerkers. Het was heel open. Ik moest daar een product 
ontwikkelen. Het product dat er is uitgekomen, dat gaan ze nu laten maken. Dus dat is 
mooi. Het bedrijf was heel tevreden”.
“De minor is alweer een half jaar geleden. Ik heb een stuk of zeven à acht vakken gehad. 
Bijna alles heb ik in één keer gehaald. Er staat nu nog een vak open. Op de TU/e gaan 
ze er heel diep op in. Ik ken de theorie wel, maar het probleem is nog hoe schrijf ik het 
goed op. Als ik de toets zou maken op het HBO dan zou ik wel een goed punt halen, 
omdat ik weet wat ik doe en wat ik opschrijf. Op de TU/e gaat het erom dat iedereen in 
de wereld het moet kunnen lezen. Dus het moet echt regeltje voor regeltje perfect zijn. 
Het moet volgens het protocol geschreven worden. En daar zit ik nog een beetje mee te 
stoeien. Je kunt het wel anders opschrijven en dan heb je misschien wel een oplossing 
goed, maar dan krijg je gewoon nul punten. Ze zijn heel streng. Ik heb een half jaar in de 
collegebanken gezeten en alleen maar theorie gehad als voorbereiding op de master. 
Als het er uitziet zoals nu, dan ga ik wel een master doen”.

persoon. “Ik heb hard voor de minor gewerkt, dat is het probleem niet. Ik had graag 
alles gehaald. Voor mijn hobby heb ik wel tijd overgehouden, als ik dat niet meer kan 
doen, dan stop ik met alles. De stage is heel druk geweest. Ik ben er heel moe van ge-
worden. Nu ben ik er goed van aan het uitrusten. Elke dag stapte ik om 6:00 al in de auto 
en ik was ‘s avonds ook pas rond 6:00 weer thuis. Voor mij was dat in één keer best wel 
veel. Ik heb wel vaker van acht tot vijf uur gewerkt. Maar dat was werk waar je niet bij na 
hoefde te denken. Dat was productiewerk en weet ik veel wat. Nu zit je in een leerproces 
en dat kost denk ik ook meer energie. ‘s Avonds was ik helemaal total loss. Mijn hobby 
enzovoort vroegen ook nog tijd ‘s avonds en in het weekend”.
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Stage. “Leuke stage gehad, goed gevoel eraan overgehouden. Veel geleerd ook. Ik heb 
met iedere medewerker gesproken. Praten over hoe dingen gaan, achterhalen hoe het 
nou gaat in het bedrijfsleven. De directeur was heel veel op zakenreis, dus hij heeft veel 
van de wereld gezien. Met hem heb ik ook vaak gesproken als hij dan terug was. Reizen 
lijkt me ook wel wat”.

toekomst. “Ik zou niet 40 uur per week op kantoor willen ontwerpen. Dat was leuk voor 
een half jaar, maar niet voor mijn hele leven. Ik zou wel nieuwe producten willen ont-
wikkelen. Alleen dan meer het begeleiden daarvan, er bovenop staan of het managen 
daarvan. Of verschillende projecten doen… Niet echt het ontwerpen in de computer en 
de hele dag met die computer bezig. Voor een half jaar kon ik me goed motiveren om 
het te doen”.

Motivatie werktuigbouwkunde. “Voor werktuigbouwkunde ben ik iets minder gemo-
tiveerd. Ik wil iets meer de commerciële kant en iets meer de operationele kant op. Daar 
ben ik meer gemotiveerd voor geraakt. Wat minder voor de harde techniek. Meer iets 
met mensen, management en dergelijke. Dat sluit redelijk goed aan met wat ik op de 
TU/e als master ga doen. De kern blijft sowieso techniek, maar mijn rol in de techniek 
ga ik denk ik verleggen. Ik denk meer in de richting van het begeleiden van mensen?”.

Autonomie. “Die is denk ik sterker geworden, vooral op de TU/e moet je ook alles zelf 
doen. Tijdens de stage ook, je trekt je eigen plan. Ze begeleiden wel, maar je moet 
het toch zelf doen. Ik denk wel dat ik zelfstandig hun problemen kan aanpakken en 
beslissingen nemen. Tijdens de stage was er niemand die voor mij in die opdracht de 
beslissingen nam. Sommige zware beslissingen gingen wel in overleg. In het bedrijf 
waardeerden zij het dat ik voordat ik naar de begeleiding ging om iets te vragen, zelf al 
had nagedacht. Dat maakte de gesprekken wat makkelijker. Dat ik in allerlei commissies 
heb gezeten, heeft als ik er over nadenk, wel positieve invloed gehad. Dat heb ik niet 
voor niets gedaan”.

persoon. “Ik zal niemand afstoten. Ik praat heel veel”.

Motivatie stage. “Ik was heel gemotiveerd. Ik vond het elke dag wel leuk om naar 
stage te gaan. Ik had niet verwacht dat ik dat een half jaar zou volhouden om elke dag 
weer met plezier naar het werk te gaan. Dat komt ook door de sfeer in het bedrijf en de 
opdracht en dat het goed ging natuurlijk. Ik kwam steeds vooruit en kwam steeds met 
leuke, nieuwe ideeën. Ik had alle vrijheid, ik mocht alles doen daar. Ik ben ook een paar 
keer voor mijn opdracht op pad geweest. Dat vond ik alleen maar leuk. Dingen zien. Als 
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ik niets zie, kan ik er ook geen beslissing over nemen. Het kan wel, maar… Tijdens de 
stage heb ik alle vier de aspecten van mijn leerstijl kunnen inzetten”.

Minor. “De minor was alleen maar denken. Dat is ook niet erg, een half jaartje”.

Veilig. “In de stage heb ik me vrij kunnen bewegen, dat was geen probleem. Ik heb 
gedaan wat ik wou, kon zelf bepalen wat ik ging doen en wanneer ik wat ging doen. 
Niemand bepaalde dat voor mij. Ik heb zelf een eigen planning gemaakt en mijn eigen 
indeling. Het was een open bedrijf. De visie van de eigenaar van het bedrijf op hoe hij 
zijn bedrijf runt, speelt een rol. Hij heeft het pand zelf getekend, ontworpen. Heel open, 
vier grote kantoren zodat je goed met elkaar kunt overleggen. Alles was van glas en je 
kon zo de fabriek inkijken. Vanuit de fabriek kon je zo het kantoor binnenlopen als er 
vragen waren, wij konden zo de fabriek in lopen om te kijken hoe doe je dat nou en wat 
kan beter? Je moest wel zelf het initiatief nemen”.

Welbevinden. “Op de minor was het wel wat minder dan op de stage. Op de stage 
kon ik doen en laten wat ik wilde en op de minor was het gewoon: “dat ga je doen”. De 
leraren waren moeilijker te vinden dan hier bij Fontys. Het is daar zo`n groot terrein. Hier 
zit je samen op één verdieping. Ik heb gewoon gezorgd dat ik de colleges volgde, mijn 
huiswerk ging maken en kijken of ik het snap. Als ik het niet snapte, overlegde ik met 
mijn studiegenoot. In de collegezalen zitten 100 man of zo. Iedereen kiest zijn eigen vak. 
De studenten waren wel allemaal stil en ze deden in ieder geval net of ze goed opletten. 
De meeste leraren waren goed, maar er waren ook wel mindere”.

Belangrijkste aspect stage. “Het menselijke aspect, denk ik. Omgang met de mede-
werkers. Dat was wel leuk. Maar ik denk dat bij de stage het vooral om de innovatie 
is gegaan. Dat was eigenlijk ook de opdracht, het ontwikkelen van een systeem. Daar 
moest je steeds over nadenken van hoe je een aantal problemen op de een of andere 
manier op moest lossen. Dat trok me zeker aan. Ik was wel iets minder creatief, dat viel 
me wel een beetje tegen. Ik had wat meer creatieve oplossingen verwacht eigenlijk. 
Dat is wat het minst goed is gelukt op stage, creativiteit. Ik had het ook niet nodig. Ik 
had drie concepten die veel op elkaar leken. Dan mis je wat creativiteit. Ik had wat meer 
invalshoeken verwacht van mezelf. Ik had misschien nog verder kunnen gaan, van wat 
is er nog meer mogelijk? Als je eenmaal de vorm hebt, dan is de creativiteit een beetje 
geweest. Daarna is het ontwikkelen. En dan komen er ook wel problemen en oplos-
singen die je moet vinden”.
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Belangrijkste aspect minor. “Dat was gewoon puur theorie. Je gaat naar de lessen om 
kennis op te doen. De minor was allemaal nieuwe stof, behalve op wiskundig niveau”.

persoon. “Ik zie heel veel problemen, maar ook de oplossingen. Problemen aankaarten, 
of als iemand problemen heeft om te zeggen: zo moet je het doen. Maar om het zelf 
te doen, stap voor stap met de formules, dan moest ik wel terugzoeken. Ik kon het wel 
gemakkelijk vinden. Alleen ik wist het niet uit mijn hoofd”.

Kijk op werktuigbouwkunde. “Mijn kijk is niet veranderd. Werktuigbouwkunde is 
gewoon werktuigbouwkunde en… “.

toekomstbeeld. “Ja, dat is wel iets veranderd. Richting de master. Maar werktuigbouw-
kunde blijft gewoon de basiskennis natuurlijk. Dat is ook de kennis van de techniek en 
die heb ik nodig, dus. Techniek blijft wel centraal staan”.

last van leerstijl? “Nee, wat dat betreft heb ik ze goed kunnen combineren en eigenlijk 
heb ik daar weinig problemen mee gehad. Ik kon ze alle vier gebruiken. Vooral in de 
stage”.

persoonlijke ontwikkeling. “Ik heb me denk ik ontwikkeld in het aanpakken van 
problemen en het zoeken naar oplossingen. Van de wiskunde van de minor heb ik wat 
formules kunnen omschrijven en wat trucjes kunnen uitvoeren, wat wel handig was. 
Eerst wat meer kennis, voor dat ik aan de opdracht ben begonnen”.

zelfkennis. “Dat vind ik wel belangrijk om te weten. Wat je moet doen en hoe je het 
moet doen. Het gaat automatisch. Ik kan wel van mezelf zeggen: “dit vind ik leuk en dat 
niet, dit kan ik en dat kan ik niet”. Daar ben ik wel eens bewust mee bezig”.

piramide van Maslow. “Daar heb ik wel van gehoord. Ik denk dat ik rond de sociale 
behoefte zit. Met mensen omgaan, praten. Het is moeilijk te zeggen, ik kan er niet zo een 
uitpakken. Ik ben ook wel bezig met die zelfverwerkelijking. Wat doe je goed, wat niet, 
wat moet je nog kunnen? Wat heb ik nodig om straks het bedrijfsleven in te gaan? Daar 
ben ik bewust mee bezig. Ik vind het allemaal wel belangrijk eigenlijk. Ik denk dat het 
voor mezelf belangrijk is, maar voor de anderen, hoe ze mij daar zien, dat weet ik niet. Bij 
de evaluatie op de stage scoorde ik daarop wel heel hoog”.

Autonomie stage. “Dat was ook heel goed. Precies die twee dingen: zelfstandig aan-
pakken, initiatieven tonen. En het goed omgaan met mensen”.
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interesse in gedrag andere mensen. “Jawel, ja ja”.

terug naar school. “Ja daar heb ik wel zin in. Weer in de schoolbanken zitten. Ik ben er 
toch achter gekomen dat het zo slecht nog niet is. Omdat er toch nog wel wat meer vrije 
tijd inzit. Je doet het op je eigen manier. Je hebt wel je lessen die je moet volgen, maar 
je maakt je dingen en je huiswerk wanneer je wil. En je pakt het op je eigen manier aan. 
Op stage was dat ook wel zo, maar wel binnen de tijden die er voor staan. Dat vraagt 
meer energie dan op school zijn. Toen ik nog op school bezig was, had ik heel veel zin 
om stage te gaan lopen. Ik heb nu nog steeds zin om de afstudeerstage te gaan lopen, 
daar gaat het niet om. Ik heb nu ook gezien wat studeren is. Hoeveel het waard is”.

Belangrijkste geleerde van minor. “Het belangrijkste dat ik geleerd heb van de minor 
is dat je er heel hard voor moet werken. Alle vakken waren wel interessant die ik had 
gekozen. Ik heb aan alle vakken wel wat gehad en ik moet ze ook allemaal hebben om 
te kunnen combineren”.

toekomstbeeld. “Mensen een beetje managen. In de techniek blijven”.

Artikel “passie en intuïtie “. “Daar kan ik het wel mee eens zijn. Wel een leuk verhaaltje. 
Er wordt niet naar universitaire resultaten gekeken, maar naar intuïtie en passie om spo-
ren achter te laten. Om gewoon je eigen gevoel over iets te geven. Je moet het natuurlijk 
wel technisch onderbouwen. Ik denk wel dat het bij mij hoort. Eerst was het meer echt 
harde techniek en nu is het meer van dat je gevoel begint te krijgen voor de techniek. Je 
ontwikkelt je daarin. Ik heb ook wel intuïtie voor techniek. Die moet zich ook nog steeds 
ontwikkelen. Je probeert altijd te kijken: “goh, wat doet die gek of waarom doet die dat 
en wat kan er dan beter?”. Je moet het wel leuk blijven vinden”.

Foto’s. “Wel een grappig licht. Het is donker zeker? Is het daar warm? Is die foto bewerkt? 
Ik wou net zeggen. Anders vind ik het vreemd. Ik zou niet weten wat voor apparaat het 
is, er is in ieder geval heel veel staal gebruikt. Dit vind ik wel een grappige foto, alleen al 
omdat je niet weet wat het is”.
“Ik vind het eigenlijk allemaal niks. Ik vind het ook niet mooi, al dat staal zo. Ik zou begin-
nen met verven. Je kunt er niet zomaar iets aan veranderen. Ja, een beetje op leuken 
misschien, maar niet echt. Ik zou daar niet graag rondlopen, laat ik het zo zeggen. Ik zou 
het doen voor de mensen die daar werken”.

Kaart. “Dat is de leukste, dat is de vrolijkste. Dat komt door de kleuren. Met die zon er 
bij. Ja, het is geen zon. Is het wel een zon? Wel een hele grote zon”.
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Belang structuur. “Ik vind structuur nog steeds belangrijk. Niet alleen maar structuur. 
Om iets nieuws te begrijpen, dan is het denk ik wel belangrijk om dat gestructureerd te 
doen en dan kun je er nog altijd je eigen mix van maken. Proberen. Geordend, laat ik het 
zo zeggen”.

persoon. “Ik ben zelden gestrest”.

Meedoen aan onderzoek. “Ja, wel leuk, ja. Ik heb jou er toch wel mee kunnen helpen, 
denk ik, of niet met dat onderzoek? Ik zelf heb een aantal dingen geleerd, precies van die 
leerstijlen en zo, dat wist ik eerst niet. Die vier leerstijlen kende ik niet. Daar heb ik wel 
iets aan gehad, ook misschien in de toekomst. Ik heb meer kennis opgedaan en meer 
over mezelf te weten gekomen. Dus. Ja, dat was wel leuk en zinvol”.

rol onderzoeker. “Je hebt het goed geleid. Je hebt alle zaakjes goed op orde, dus 
wel goed gedaan, denk ik. Ik ben benieuwd naar de uitkomsten. Je onderwerp is toch 
motivatie en dat komt wel allemaal goed overeen. Dat heb je wel nodig denk ik om tot 
een conclusie te komen, of niet?”
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narratIef caspar

onderzoekinterview een

reden meedoen aan onderzoek. “Omdat ik benieuwd ben wat er uitkomt. Wat moti-
veert ons nu? Hoe zit dat in elkaar? Dat vind ik interessant om te weten. Daar wil ik graag 
mijn steentje aan bijdragen, dan doe ik dat graag. “.

Voor de student. “Door te kijken wat stimuleert nu de student om te studeren? Als 
je dat weet, bijvoorbeeld: ik heb nu geen zin en ik moet toch wat doen. Misschien kan 
ik eerst even dit doen, een andere aanpak en dan kan ik er wel komen met de hele 
opleiding. Het is ook van belang om te kijken hoe iemand anders daar tegenaan kijkt”.

Keuze studie. “Gestart met twee hele andere studies maar miste het exacte rekenen 
met getalletjes. Waar ik wel goed in ben is statistiek en wiskunde. Dat vind ik leuk, daar 
wil ik meer mee gaan doen. Ik dacht: “ik kies een studie die meer technisch is en die 
ik kan halen en ook leuk vind”. Ik ben rond gaan zoeken en ben hier op uitgekomen. 
Rekenen enzovoorts boeit me en ik kan me daarvoor motiveren om er iets voor te doen”.

Motivatie voor sommen. “Als je mij een boek geeft en dan moet ik een bladzijde gaan 
lezen. Als ik hem af heb, moet ik hem kennen. Ik kan dan zeggen: ik begrijp hem niet. 
Als ik een sommetje moet maken, lukt het in het begin soms niet. Ik ga dan wel 20 
verschillende manieren toepassen. Uiteindelijk lukt het dan. Als het lukt, geeft dat altijd 
een goed gevoel. Ik heb iets bereikt, ik snap het. Het is concreter als ik iets kan en snap. 
Het is goed of fout”.
“Ik vind het fijn om zelf ergens mee bezig te zijn, om te kunnen schrijven, om zelf iets te 
doen. Op die manier zelf iets ontdekken, er dan zelf mee bezig te zijn in plaats van alleen 
maar opnemen. Ermee werken is voor mij dan veel moeilijker”.

persoon/zelfkennis. “Een stukje eigenwijs zit er heel erg in. Wil wel mijn gelijk halen 
met argumenten. Aan de ene kant ben ik lui, maar als ik iets leuk vind dan kan ik er 
volledig voor gaan. Ik ben ook wel optimistisch, zal niet snel opgeven bij iets, me erbij 
neerleggen”. (Student sport graag (vier keer in de week), speelt muziek instrument, school 
en werk). “Ook school is wel mijn hobby, daar moet ik tijd voor maken. Ik wil het graag 
halen en daar doe ik iets voor. Eigenlijk ben ik iedere avond bezig”. (Caspar vindt het 
sociale gebeuren binnen de projecten belangrijk).

Motivatie voor techniek. “Mechanica dat vind ik hartstikke leuk, daar kan ik me in 
vastbijten. Dat is lekker”.
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leerstijl. “Een beetje de dromer. Ik hou wel van brainstormen, creatieve, gewoon wilde 
ideeën oproepen. Ook een stukje denker. Nadenken over hoe we het kunnen onderbou-
wen met een theorie, dat is wel belangrijk. De details dat laat ik meestal aan een ander 
over”.

jezelf motiveren om te studeren. “Ja, hoe pak je dat aan? Dat weet ik zo niet. Het 
is gewoon wel zo van: ik vind dat ik dat moet doen, ik wil dat en dat nog voor dat vak 
afmaken. Het ligt ook een beetje aan mijn bui. De ene keer zeg ik: “hier ga ik gewoon 
aan beginnen”. De andere keer is het zo van: “ik heb echt geen zin”. Dan probeer ik mezelf 
over te halen. Anders schiet het niet op, het moet gewoon. Dan ga ik zitten en als ik even 
bezig ben, dan lukt het wel weer. Het is moeilijk te zeggen hoe ik mezelf motiveer. Soort 
van afspraak maken met mezelf. Bijvoorbeeld: “nu ben ik toch op school. Nog even een 
uurtje werken en dan ben ik ook weer klaar mee”. Dan mag ik iets leuks gaan doen. Een 
soort gesprek met mezelf”.

Motivatie leraar gerelateerd. “Vorig jaar ging ik door een leraar niet graag naar de 
lessen toe en dat deed ik dan ook vaak niet. Maar ik moest me dan wel motiveren om 
buiten de lessen om zelf iets aan dat vak te doen en dat ging ook. Omdat ik niet naar die 
lessen wilde, was er een motivatie om te zeggen: “nu moet ik het wel zelf doen”. Ik heb 
die lessen niet nodig en ga het gewoon zo halen. Dat heb ik ook gedaan”.

leren voor tentamenstof die je niet interessant vindt. “Ik overtuig mezelf dat het 
echt moet. Ik wil een tentamen halen, als ik het niet haal dan moet ik het nog een keer 
leren en daar heb ik al helemaal geen zin in. Nu meteen goed doen in plaats van twee 
of drie keer opnieuw”.

Aanpak bij het leren. “Ik zeg tegen mezelf: “ik werk drie kwartier en dan 15 min pauze”. 
Als ik zeg: “ik ga werken en ik zie wel waar ik uit kom”. Dan kan het goed zijn dat ik na een 
kwartier al om me heen zit te kijken. Het is belangrijk om goede afspraken met mezelf te 
maken: “zolang werken en dan een pauze”.

discipline. “Als ik geen goede afspraak met mezelf maak dan kan ik er een echte puin-
hoop van maken, dan gaat het mis. Dat stemmetje in mijn hoofd heb ik wel nodig. Dat is 
een belangrijk iets. Dat heb ik mezelf aangeleerd”.

Motivatie om studie te halen. “Ik wil gewoon een studie en een diploma halen. Stu-
deren vind ik leuk maar het is ook de gedachte dat als ik niet ga studeren, ik zonder 
diploma kom te zitten en dat is ook echt vervelend. No way dat ik al wilde gaan werken. 
Dus een soort samenwerking van beide. Ik studeer graag. Het studentenleven dat ik nu 
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leef, dat vind ik heel leuk en dat wil ik graag houden. En ik wil graag leren, dat vind ik 
leuk”.

Motivatie/flow. “Als een leraar een boeiend verhaal vertelt of een goede uitleg geeft. 
Een voorbeeld geeft wat het een en ander tastbaar maakt. Een koppeling leggen naar 
de werkelijkheid, zodat je er iets concreets mee kan. Het concrete maakt het ook gemak-
kelijker om sommen te maken. Het is logisch. Er komt ook een stukje gevoel, een stukje 
intuïtie bij kijken. Projectwerk is ook motiverend, leuk om samen te werken met andere 
studenten en het groepsproces, mooi om met zijn allen een product neer te zetten”.

Motivatie. “Wanneer een vak heel theoretisch is en we er een opdracht bij krijgen, zo-
dat we er spelenderwijs mee bezig kunnen zijn. Dat is een prettige manier van werken”.

Autonomie/autonomie. “Op deze opleiding word je wel meer aan het handje ge-
houden. Het leerproces wordt meer gestuurd. Je krijgt meer concrete stapjes van het 
leerproces in plaats van dat je in het diepe wordt gegooid met een boek alleen. Dat vind 
ik prettig. Ik weet gestructureerd wat ik moet doen om die les behandeld te hebben 
voor mezelf”.
“Ik heb de keuze of ik de sommen maak of niet. Of ik het nuttig vind of niet of ik er zin 
in heb en of ik naar de les kom, behalve bij de practica. Daar ben ik wel autonoom in”.
“In de eerste twee jaar is de studie redelijk bepalend wat betreft de basisstoffen. Tijdens 
je stage en je minor kun je wel je eigen keuze toepassen. Nu is dat vooral bij projecten 
waar je iets van jezelf in kwijt kunt. Bij sommen maken krijg je vaak wel de methode 
aangereikt, maar dat is nou eenmaal gewoon zo”.

Welbevinden. “Ik kom hier graag. Vaak denk ik: naar school, lekker. Op zich is het goed 
te doen”.

toekomstvisie. “In een baan zou ik wel aan het begin van het proces willen zijn, het 
ontwerpen, of aan het eind van het proces, meer het commerciële. Dat zijn twee dingen 
die me heel leuk lijken. In ontwerpen kun je je creativiteit kwijt. En aan het einde van het 
proces ga je richting het commerciële, naar de klanten toe. Met mensen werken. Ik denk 
wel dat ik het bedrijfsleven in ga”.

Verloop gesprek.Volgens Caspar verliep het gesprek prettig en waren de vragen duidelijk.
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onderzoekinterview twee

Motivatie voor boek leonardo da Vinci. “ Al die bewegende dingetjes, als je het zo 
uitklapt dat het in één keer iets is. Van iets plats naar een voorwerp. Hier, dat het zo 
draait dat vind ik wel mooi. Deze vind ik wel gaaf, als je hem open en dicht doet, dat 
het beweegt (het vliegtuig). Eigenlijk is het allemaal werktuigbouwkunde. Bewegende 
mechanismen, krachten en materialen en noem maar op”.

Motivatie voor opleiding “Juist omdat ik zo hard had gewerkt, dacht ik het even rustig 
aan te doen. Ik had zeven tentamens gehaald in een week. Na het rustig aandoen, was 
het te laat om het nog allemaal op te pikken”.
“Dat betekent wel dat ik nu alles uit de kast moet halen om dat voor elkaar te krijgen. 
Je moet wel continu er op letten en in de gaten houden dat je bij blijft. Ik kan er ook 
nog echt voor gaan zitten, zoals ik de laatste 2/3 weken heb gedaan. Caspar moet wel 
bijblijven anders krijgt hij achterstand. “Jongens waar gaat het over? Want dit snap ik niet”. 
“Jazeker, het is geen probleem om het vak zelf te halen”.

Autonomie. “Eigenlijk ben ik heel zelfstandig geweest, ik ben vooral met mijn eigen 
dingen bezig geweest. Ik heb op mijn eigen manier dingen aangepakt en niet het nor-
male riedeltje gevolgd. In dit geval was dat achteraf niet zo heel verstandig, maar ik heb 
wel mijn eigen keuze gemaakt”.
“Student geeft aan dat je later niet veel hebt aan veel van de vakken die je krijgt. “Je 
wordt hier heel breed opgeleid”. Dat is zinvol in het begin van de studie. Je moet weten 
wat je leuk vindt en goed kunt. Op die manier is het wel van belang, anders maak je snel 
een foute keuze.

Autonomie gegroeid. “ik heb mijn eigen keuze gemaakt, mijn eigen weg gevolgd. Bin-
nen de opleiding heeft niemand mijn autonomie in de weg gelopen. Ik mag zelf weten 
hoe ik iets aanpak binnen de kaders van de opleiding”.

Welbevinden. (Caspar voelt zich nog steeds prettig op school. Hij leert een aantal jongens 
steeds beter kennen en kan daar goed mee samenwerken). “Dat is gewoon fijn, dat geeft 
een stuk welbevinden”.

toekomstvisie. “Ben er specifiek over na gaan denken wat ik nou wil of niet. Ik moet op 
stage, dan mijn specialisatie en dan moet je wel de dingen kiezen waar je goed in bent, 
die je liggen. Daar ben ik steeds meer mee bezig. Ik wil in de richting van commerciële 
economie. Ik weet mensen te triggeren, te motiveren. Mensen aanspreken daar heb 
ik geen moeite mee, ik sta wel met een praatje klaar. Ik vind het interessant om met 
mensen bezig te zijn en niet alleen met techniek. “Stom gezegd, je bent al bijna over de 
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helft en dan moet je serieus gaan nadenken wat wil ik nu precies? Je kiest een kant in de 
studie waar je de komende jaren na je studie in gaat werken”.

leerstijl. “Doener en dromer, daarna beslisser. Denker het minste. Maar ik denk er wel 
graag over na. Ik heb soms vooral last van het denkgedeelte. De theorie van het bereke-
nen schiet er wel eens bij in. Ik ga het gewoon doen. Ik heb iets bedacht en dat kan. Ik 
wil het graag onderbouwen, als het moet dan kan ik het, geen probleem”.

Beslisser en dromer. “Ik wil wel graag weten wat voor project ik aan het doen ben. Ik 
heb wel mijn werk maar ik wil ook graag weten wat mijn buurman aan het doen is. Vaak 
is het een groot geheel. Ik wil in de gaten houden wat er uiteindelijk allemaal gebeurt. 
Op zo`n manier kan ik veel van het project te weten komen”.

Belang van zelfkennis. “Jawel, dan weet je hoe je in elkaar zit, wat je aan jezelf hebt. 
Bijvoorbeeld dat is niet mijn pakje aan, dat kan beter iemand anders doen. Of dit kan ik 
niet zo goed, dat weet ik, maar ik wil het wel een keer proberen, geef maar op. Dat zeg ik 
dan gewoon. Anders denken ze dat ik een topwerkje aflever terwijl ik er niet zo veel van 
kan. Ik zeg dan gewoon: “ik kan het niet zo goed maar geef mij een kans”.

Oordeel. “Als ik er later achter kom dat het niet zo is, dan ben ik wel zo van: “nou sorry, 
ik heb je verkeerd ingeschat”.

toepassen formules en berekenen. “ Het is eigenlijk wel heel belangrijk, maar ik weet 
van mezelf dat het niet mijn sterke kant is en daarom laat ik het eerder aan iemand 
anders over. Ik vind het belangrijk dat het goed gedaan wordt, maar het toepassen laat 
ik liever aan iemand anders over. Ik wil het gewoon controleren, iedereen maakt fouten 
en het is niet omdat ik het niet vertrouw maar misschien heeft iemand iets over het 
hoofd gezien. Even snel kijken”.

Motivatie. “Ik ben gewoon zelf aan de gang gegaan. Ik wil het wel halen, ik vind het 
leuk en interessant en ik maak er zelf iets van”.

Wiskunde. “Dat weet ik eigenlijk niet. Steeds nieuwe deeltjes en het is steeds een uitda-
ging om dat nieuwe deeltje te snappen en dat vind ik er boeiend aan”.

Motivatie docent. “Als je iemand weet te triggeren ook al vindt hij er niets aan en hem 
toch weet te motiveren, dat vind ik heel knap van een leraar. Heel veel leraren kunnen 
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dat ook niet. Dus als je op die manier toch je leerlingen weet te boeien, dat waardeer ik 
altijd, dat vind ik goed”.

Belangrijkste geleerde tijdens de opleiding. “Dat je hier met zelfstudie het toch zelf 
kan halen, dat is wel heel fijn. Je hebt de mogelijkheid om te kiezen om lekker in de les 
te gaan zitten en dan sommen te maken. Of niet naar de les en dan kun je het toch halen 
en dat vind ik een fijne ervaring. Ondanks het missen van de les kun je het hier toch zelf 
opknappen. Dat vind ik prettig”.

Sommen. “Sommen maken is essentieel wat betreft de theorie. Ja, stom gezegd, de 
kracht van het leren zit in de herhaling. Dat is waar. Door het maken van sommen krijg 
je inzicht. Ik denk, je hebt de sommen en dat is een manier om de theorie te beheersen. 
Dat is eigenlijk het belangrijkste, dat je de theorie beheerst. Je vaardig maken door som-
men te maken. Je moet wel de achterliggende gedachte hebben bij sommen. Je kunt 
niet zomaar zeggen: “dit is een som zonder verder iets”.

“Bij andere opleidingen moet je op een stuk theorie je visie geven. Het is een stukje 
toetsing, stukje extra.

Gevoel voor techniek. “Jawel, in mindere mate. Ik heb wel gevoel voor techniek maar 
ik moet er wel moeite voor doen. Het gaat niet van een leien dakje, ik snap het niet 
meteen”.

Geboeid door mooi stuk techniek. “Jawel, het boeit me wel, het triggert me wel. Ik 
heb me daar wel in ontwikkeld door de manier van kijken die je hier leert, dat je er meer 
door geboeid raakt. Dat je meer gaat denken: hoe werkt dat nu in plaats van, het werkt”.

Keuze studie. “Ik wilde een studie die ik kon halen en aangezien ik op de middelbare 
school altijd goed was in sommetjes, wiskunde en natuurkunde was dit zeker een studie 
die ik kon halen als ik daar mijn best voor deed en daar ging ik vanuit. Eigenlijk was 
het een van de grootste motivaties: ik wilde gewoon studeren en ik wilde die studie 
afmaken en ten tweede vond ik het ook interessant”.

toekomstvisie. “Een stukje professioneel handelen. Wat ga ik concreet later doen? Hoe 
het in een bedrijf toegaat? Dat weet ik niet, dat vind ik het grote vraagteken. Wat krijg 
ik voorhanden?”.

persoon. “Ik ben niet zo gauw gestrest, het kan niet zo gauw fout gaan”. “Ja, ik zal nooit 
iemand alleen laten. Tenminste als ze zelf ook de handen uit de mouwen steken”.
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onderzoekinterview drie

Motivatie.Caspar heeft vooraf beide interviews gelezen en geeft aan dat hij zich in het 
tweede interview kan vinden. Ook de lijst “objectief-bejegenen “wil hij hetzelfde laten.
Motivatie. “Ik vond het een lastig jaar. Want ik had heel veel, ik moest heel veel zelf 
doen. En het was, alles had ik al een keer gehad. Dus het was wel lastig om me te mo-
tiveren voor de vakken. Om echt… Dat was af en toe wel vervelend. Ja, ik zit hier weer 
en ik heb hier eigenlijk geen zin meer in, want het zijn eigenlijk alleen maar de vakken 
die ik vervelend vind of niet zo goed kan. Dus ja, om je daarvoor te motiveren en om 
er iets aan te gaan doen, dat kost net wat meer kruim dan andere vakken. “Als ik het nu 
niet doe, dan kost het me een half jaar extra en dat kost nu echt heel veel tijd en geld”.

Motivatie studie. “Ja dat zeker. Vooral nu, omdat ik nu echt iets aan het doen ben wat 
ik echt heel leuk vind. Ik doe nu CTI. Dat is Commercieel Technisch Ingenieur, geloof ik. 
Dat traject”.

Motivatie minor. “Ik vond het wel interessant om te doen. In plaats van een probleem 
aanpakken in een bedrijf, een bedrijfsanalyse, om dat op een sociaal vlak te doen. Want 
dat vond ik wel grappig om naar te kijken of dat nu werkelijk anders was. Maar het was 
minder mijn ding, denk ik. Zeg maar, je bent alleen maar met mensen bezig en dat vond 
ik vreemd. Ik weet het niet. Het was allemaal zo fictief. Het was zo van: “ja, ontwerp 
iets”. En je wist toch wel dat er toch niets mee gedaan werd. En ook omdat het een 
multidisciplinaire minor was, ik zat met mensen van communicatie, van SPH en CMV 
enzovoorts. En dat vond ik wel leuk, omdat je dan echt ook een keer samenwerkte met 
een ander soort mensen. Ander soort mensen, dat klinkt ook stom. Ik denk nu wel een 
stuk zakelijker, geen teksten met we en wij er in”.

Motivatie voor Werktuigbouwkunde. “Want ik zie ook een beetje de eindstreep. 
Ik vind het wel prettig om te zien dat ik wel bijna klaar ben. Dus dat is wel meer een 
motivatie geworden omdat ik eerst hier rond rende om wat vakken te halen. En ik ben 
wel een beetje klaar met studeren, heb ik het idee”.

Autonoom. “Omdat ik me wel zelf kan motiveren om naar school te gaan en daar te 
gaan zitten werken”.

Welbevinden. “Omdat ik alleen maar vakken had die ik al gedaan had en dat waren 
vakken die ik vaak niet snapte en dat betekende dat ik ze vaak niet zo leuk vond. Dus 
dat ik zoiets had van: “ja, dit moet ik doen om het te halen”. En niet omdat ik het leuk 
vind. Want alle vakken die ik leuk vind, die heb ik al gehaald. Een vak vind ik wel leuk en 
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interessant, maar op de een of andere manier… De onderdelen die ik nog moet, lukte 
niet zo goed. En dat vind ik ook gewoon een frustrerend verhaal. Ik vind het wel… Het 
is niet dat ik het niet interessant vind. Op de een of andere manier is dat echt iets wat 
ik echt moet zien te snappen en gewoon moet blijven oefenen en oefenen. En op een 
gegeven moment dan valt dat kwartje. Ja, dan kan ik het ook. Het is denk ik een bepaald 
inzicht dat je moet hebben. Hoe je een probleem aan moet pakken en dat kan eigenlijk 
maar op één manier en dat is die manier. Dan moet je dus wel snappen waarom je dat 
doet. En als ik dat niet snap, dat ik gewoon maar een trucje aan het uithalen ben…. 
Omdat ik gewoon dat riedeltje weet, omdat ik weet hoe die som moet. En niet omdat ik 
weet hoe de theorie werkt”.

Veilige omgeving. “Ik zit hier wel op mijn plek. En ik kan gewoon mezelf zijn, ik kan 
mijn opmerkingen maken op mijn manier. En dat accepteren mensen en dat vind ik wel 
fijn… Niemand zal je snel uitlachen en je hebt gewoon een heel gemêleerd volk wat hier 
rondloopt. Op school zal nooit iemand me beledigen, denk ik. Ik vind veilig een beetje 
een lastig begrip, want het is helemaal hoe je jezelf voelt. Ik hou van eerlijke mensen en 
mensen die ik kan vertrouwen. En op zich, kan je dat bij de meeste mensen wel, want 
je weet gewoon wat je aan iemand hebt, hoe iemand is en als ik dat niet weet, ik kan zo 
niemand uit mijn omgeving noemen die niet zo is, dan voel ik me onveilig, zeg maar”.

persoon. “Ik ben wel iemand die mijn mond open doet en er iets van zegt. Ik laat niet 
snel over me heen lopen”.

regels/motivatie. “Ik vind het bijvoorbeeld belachelijk dat je niet mag drinken in 
een klaslokaal. Want het is gewoon een stukje wat je af en toe nodig hebt om even je 
concentratie terug te pakken”.

leerstijl. ”Voor mij, dromer en volgens mij denker. Ik weet het niet meer. Het is heel 
lang geleden”.

dromer. “Jawel. Ik ben wel iemand die ideeën ontwikkelt en vaak daarmee bezig is en 
aan het brainstormen… Ja “. (Caspar geeft aan dat hij veel minder een doener is). “Ik ga 
eerst bekijken van: hoe ga ik dit nu aanpakken voordat ik… “. Caspar is meer overgestapt 
naar de denker.

Ontwikkeling leerstijl. “Ja, je wordt toch ouder en dan ga je toch wat meer bezig zijn 
met jezelf en kijken naar: wat wil ik nu graag? Ik denk dat dat ook wel veel verschilt. Een 
stukje zelf bewustwording. Dat je dingen op zijn plek wil zetten en er over na gaat den-
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ken: wat is nu efficiënt om tot een oplossing te komen? En dan is dat wel heel handig, 
denk ik. Dat je eerst kijkt, wat zijn de voordelen? En wat zijn de nadelen”.

Aantrekkingskracht van het innovatieve en het menselijke. “Met mensen samen-
werken en samen tot een oplossing komen door… . Het technische is sowieso interes-
sant. Ik denk juist de combinatie van. Doordat het al die aspecten hier juist bevat, dat je 
niet echt met één ding bezig bent maar het kan variëren. Dat dat het juist heel interes-
sant maakt hier. Vorig jaar was gewoon oude stof en ja, ik werd er niet echt gelukkig van, 
het vorige halfjaar”.

zelf bewustwording. (toepassen geleerde tijdens opleiding in eigen leven). “Ik 
ben er wel bewuster van dat ik deze opleiding doe en dat ik hier dingen geleerd heb. Bij-
voorbeeld op mijn werk. Ik kan ook berekenen hoe ver planken doorbuigen en waarom 
dat is. Dat leerde ik op school”.

toekomstbeeld/doel met de opleiding. “Ik ben wel bewuster ervan geworden dat ik 
minder met techniek ga doen later, dan ik eerst zou denken. Meer richting het sociale. 
Richting het managen meer. Richting die functie. Want dat vind ik gewoon interessanter. 
Ik heb mijn basiskennis van techniek, van Engineering, maar het is zeg maar niet het 
ding waar ik het beste in ben. Je leert steeds meer. Het is niet veranderd, het is zeg maar 
wel iets breder geworden, denk ik echt. Dat je er ook wel veel meer mee kan dan echt 
alleen het ontwerpen van dat soort dingen. Bijvoorbeeld het managen ervan en dat 
soort gewoon”.

Visie/paradigma. “Ik ben meer sociaal vaardig dan een techneut denk ik”.

last van leerstijl. “Wel eens last afgelopen jaar van de “dromer”. Ja, ik kan gewoon 
mezelf minder kwijt. Dat ik gewoon echt in de boeken moest zitten en alleen moest 
studeren. En dat vond ik wel suf. Dat zeg maar het leuke gedeelte, dat dromen en die 
beslissingen maken, dat was er niet. De denker heeft zich ontplooid. Caspar heeft zich 
ook ontwikkeld in het eerlijk commentaar geven aan docenten. Commentaar is het 
verkeerde woord. Opbouwende kritiek als ik het niet helemaal eens ben met hoe het 
gaat in de les”.

Motivatie. ”Ik kom om te studeren, om iets te leren, iets te doen wat ik leuk vind en ik 
baal er gewoon van als het dan niet goed loopt. Of als ik denk van: “nou, dit had ik beter 
gekund”. Vooral bij die gedachte dan denk ik… “.
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Bewustzijn. “Gewoon meer er bewust mee bezig met wat ik wil leren en wat niet”.

Motivatie. “Omdat ik nu gewoon mijn vakken wil halen. En omdat ik dingen interessant 
vind en dan wil ik dat ook gewoon op een goede manier aangeboden krijgen. Tot ik 
de informatie krijg die ik… Wil horen niet, maar dat die goed overkomt. Dat ik op die 
manier gewoon mijn vak goed kan halen”.

Belang van zelfkennis. “Ik vind het wel belangrijk dat je weet wie je zelf bent. Dat je 
weet hoe je in elkaar zit. Dat vind ik wel interessant. Dat je ook van jezelf weet hoe je 
soms reageert en hoe anderen daar naar kijken. Dat je weet wat andere mensen aan jou 
hebben, zeg maar. Als je met iemand samenwerkt en die denkt van: “oh, als ik hem dat 
laat doen, of dat kan ik hem beter niet laten doen”. En als ik zoiets tegen hem zeg, dan 
reageert hij goed. En dat ik me daar zelf ook bewust van ben”.

piramide van Maslow. “Ik zit vooral bij sociale behoefte/respect. Je kunt uit ieder vlak 
natuurlijk wel een paar begrippen hebben die je zelf bent. Want ik bedoel… Ik heb ook 
wel persoonlijke groei… Dat heb ik nu wel zeker… De drang om mijn capaciteiten vol-
ledig te benutten”.

Feedback. “Dat is wel iets wat ik belangrijk vind omdat je dan ook weet wat iemand 
van je denkt en hoe je met iemand samen kan werken. Dat is wel prettig. Ook vooral als 
diegene daar bewust over na heeft gedacht. Het is wel confronterend”.

demotivatie door vakken. “Ik word er niet boos van. Ik denk van… Ik moet er altijd 
een beetje om lachen. Ik vind het ja… Hoe leg je dat uit? Ja jongen, waarom is het zo 
moeilijk om dit goed te regelen? En ja, wat kan ik eraan doen om te zorgen dat ik ge-
woon weet wat ik moet doen?”.

toekomstbeeld. “Ik wil me nog heel erg graag persoonlijk ontwikkelen. En ja, het 
aansturen en het managen vind ik heel interessant”. Eerst dacht ik vooral aan de in- en 
de verkoop. Maar dus ook wel het managen erbij. Het teamverband, samenwerken. Tot 
een stukje productontwikkeling. Dat kan er ook bij komen. En dat is best breed vind ik 
toch. En dat is juist ook heel erg werktuigbouwkundig, maar ook commercieel. En dat 
vind ik leuk”.

emotionele intelligentie. “Ik ben het eens met het artikel. Want het is wel leuk dat je 
slim bent. Maar als jij in je eentje een beetje slim loopt te zijn, in je hokje, dan kom je 
nergens. Dan kan je wel leuk jou dingen ontwikkelen en als je het daarna niet door kan 
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geven aan iemand anders. Ja, dan succes. Want dan is het tovertaal. Ik vind passie en 
intuïtie zeker belangrijk. Ik ga al zeven jaar lang met plezier naar school”.

Motivatie en inzicht betreffende foto’s. “Ik vind een foto heel erg mooi, de belichting 
en het contrast enzovoorts. Op een andere foto zie ik een stuk chaos. In die foto lijkt het, 
als je het zo gauw bekijkt, dan lijkt het een grote wirwar, maar ondertussen is het super 
gestructureerd en hebben al die pijpen een doel en richting, echt. Ze gaan echt bewust 
ergens heen”.

Aanpassing, bewust. “De pijpen coderen met kleur, zodat je weet wat er in zit. Dit 
zorgt voor overzicht en ik zou daar gewoon primaire kleuren voor gebruiken, heel hel-
der. Rood, geel, blauw en groen. Het doel zou zijn, dat stel dat er iets gebeurt. Ik weet 
bij God niet wat erin zit, dus dat is wel lastig. Dan weet je waar het misgaat en of het 
direct gevaarlijk is. Want misschien zitten er giftige stoffen in of weet ik wat. Dus dan 
weet je ook : kleur rood, dat is dat. Daar moet we dit voor doen om het te stoppen. Of… 
Het ziet er natuurlijk ook gewoon leuker uit dan zo`n bak roest. Het oogt ook beter en 
werkt beter”.

Kaart.Caspar kiest de kaart met de zon. “Het straalt meer. Het straalt iets uit. Het is licht “.

Meedoen met onderzoek/ zelf bewustwording. “Ik vond het leuk. Het is heel grappig, 
want ook als je die onderzoeken nog terug leest, dan besef je wel meer hoe je in elkaar 
zit. En dat vond ik wel heel grappig eigenlijk. En heel interessant. Het is wel een stukje 
zelf bewustwording. Door zulke vragen en ook als je dan zeg maar het lokaal dadelijk 
uitloopt, dan is het altijd… Dan ben ik er altijd nog wel even mee bezig. En eigenlijk 
vind ik, dat dit gewoon… Als je dat bij iedereen hier zou doen… Ja, het kost natuurlijk 
heel veel tijd… Maar dat het wel goed is, zeg maar. Om gewoon even goed over je… 
Over hoe je denkt dat je bent te kunnen spreken. En wat je motivaties zijn. Want het is 
gewoon heel prettig om zo te kunnen praten met iemand over…”.

Mening over gedrag, houding onderzoeker. “Ja, wel fijn. Ik vond het gewoon ook 
goed… U liet me gewoon vertellen, mijn verhaal doen. En als het nodig was om de juiste 
richting in te sturen, dan voel je dat ook. En dat vond ik wel prettig, zeg maar”.

tip voor onderzoeker. “Uw experiment, dan heb ik zoiets van: voor mij was het altijd 
wel een beetje een verrassing, ook wat er nu voor vragen gingen komen. En dat vond ik 
wel juist heel leuk en af en toe dacht ik: nee, dat… Wat er anders moet dat weet ik niet. 
Het is vooral… Ik denk dat je dat verhaal kan bekijken na wat er mee gedaan wordt. 
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En voor de rest is het heel moeilijk om te bedenken van: nou dit zou ik anders gedaan 
hebben. Of dit vond ik minder prettig”.

Manier van aanpak. De gewone vragen waren, die hoorde er wel bij. Maar af en toe, 
zeg maar, net zoals die foto’s en dat boek de vorige keer, dat vond ik wel apart. Maar dat 
vond ik juist ook heel leuk. Want het was heel verrassend. En af en toe dacht ik ook: wat 
moet ik hier nu mee? Zo van… Maar dat vond ik juist ook wel heel boeiend, van: wat dan 
de gedachtegang is van u… Waarom u dat doet? Dat vond ik wel… “.
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narratIef django

onderzoekinterview een

reden meedoen aan onderzoek. “Om te helpen. Verwacht voor mezelf niet veel”.

Keuze studie. “Het moest iets technisch zijn”.

Karakterisering. “Rustig”.

interesses, persoonlijk en in techniek. “Ik doe veel om techniek heen. Ik ga mee naar 
middelbare scholen, zit in de IMR. Ik wil in het bestuur van de studievereniging. Mijn 
technische studie maakt dit mogelijk. Ik ben in communicatie geïnteresseerd geraakt. 
Eerst alleen in techniek. Dit komt door de projecten. Ik wil weten wat voor mensen er in 
techniek zijn. Ik wil graag veel voor projecten doen, maar het ligt soms aan de mensen 
in de groep als dat niet lukt”.

leerstijl. “De denker het minste”.

Vragenlijst.De vragenlijst is ingevuld en in de map gestopt. 7 keer B, 3 keer O.

houden van studeren. Op zich niet zo. Als er een beeld bij gevormd kan worden wel. 
Bij het vak meet-en regeltechniek is het moeilijk je iets voor te stellen. Ik wil graag bij 
technische vakken eerst een beeld, een voorbeeld, dan pas theorie”.

Motivatie om te studeren. “Zaken rondom studie werken motiverend. Bijvoorbeeld 
de IMR”.

Beslissing om te studeren. “Het gaan studeren was gewoon een logisch gevolg na de 
middelbare school”.”

Welbevinden in de opleiding. “Het werken in en aan projecten geeft een prettig 
gevoel, evenals ontwerpen”.

niet weten waar je mee bezig bent. “Bij het vak meet-en regeltechniek. Als er een 
autoritair persoon in het projectteam zit. Dan trek ik me terug. Dan ben ik ook niet meer 
zo gemotiveerd voor het project. Dat vind ik jammer”.

ervaren van autonomie op de opleiding. “Ja”.
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ervaren van welbevinden op de opleiding. “Over het algemeen wel”.

doel met studie. “Ik wil projectleider worden. Me bezighouden met communicatie 
binnen techniek”.

Verloop interview. “Het gesprek is goed verlopen”.

onderzoekinterview twee

Tijdens interview een werkte de opname apparatuur niet naar behoren. Student krijgt de 
gelegenheid om interview een door te lezen, eventueel aan te vullen en akkoord te verklaren.

leerstijl (aanvulling interview een). “De doener en de beslisser. Bij een project ge-
woon beginnen en de ervaring leert wel hoe het gaat”.

Vragenlijst. “Volgens mij klopt het nog steeds. Ik heb het gevoelsmatig ingevuld en zo 
voel ik het nog steeds”.

Motivatie verandering. “De manier van motivatie wel. Toen wilde ik gewoon het jaar 
halen en dat mislukte. Mijn motivatie voor de studie is niet veranderd, wel voor de les-
sen. Ik heb het nogal vaak druk en als ik dan continu moet denken:” ik moet dit nog 
doen, ik moet dat nog doen en ik moet ook nog die en die les volgen”. Dan heb ik geen 
zin meer om naar de les te gaan omdat ik dan nog van alles moet doen, van alles binnen 
en buiten de opleiding. Ik wil graag alles afronden, dan kan ik me volgend jaar focussen 
op de theorie”.

Ontwikkeling. “Ik heb in het tweede jaar in hele andere instelling gekregen als in het 
eerste jaar. Dat was net als op de middelbare school, gewoon cijfers halen en blokken en 
dat lukte ook. Nu denk ik steeds meer: “wat wil ik gaan doen, waar heb ik de vakken voor 
nodig?”. Als ik dat niet kan zien, dan interesseert het me ook niet. Dat komt ook omdat ik 
zo weinig tijd heb. Je kunt overal wel een kwartier insteken, maar daar heb je niets aan. 
Je kunt beter rustig aandoen zodat je het snapt”.

Motivatie. “Ik ben wel betrokken bij techniek, dat vind ik nog steeds interessant. Ik 
hoop dat ik me volop op techniek kan concentreren. Maar ik vind het alleen leuk als het 
lukt, als het niet lukt dan vind ik het ook niet interessant. Als het niet lukt dan denk ik: 
“moet ik daar weer aan beginnen?”. Ik vind techniek wel allemaal interessant, de cijfers 
en de hoeveelheid werk zijn demotiverend. Ik wil ervoor zorgen dat ik dingen ga doen 
waar ik later ook iets aan heb”.
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Autonomie. “Geen idee. Ik maak uiteindelijk wel mijn eigen keuzes. Ik denk dat je het 
sowieso zelf moet doen”.

Welbevinden. “Ik heb het hier heel goed, de gezelligheid, leuke mensen om me heen. 
Als ik het ergens niet mee eens ben, ook bij een docent, dan zeg ik het gewoon. Dat vind 
ik prettig”.

Verandering toekomstbeeld. “Nee, eigenlijk niet. Als ik kijk welke vakken ik leuk vind, 
dan is dat hetzelfde als bij het vorige gesprek”.

last van leerstijl. “De doener en de beslisser. Ik loop er vooral tegen aan als mensen 
niet op tijd dingen af hebben of hun afspraken niet houden. Daar kan ik echt niet tegen. 
Ik heb wel het idee dat ik niet heel sterk over kom en ik ben wel een beslisser. Soms ga ik 
dan precies het tegenovergestelde doen: dan doe ik niets. Dan wacht ik. Dat vind ik ook 
niet prettig, want dan krijg je je opdracht niet af. Je merkt het verschil wel of de afspra-
ken worden gehouden of niet. Dat komt in iedere groep wel voor. Zo iemand lift mee. 
Als niemand er een stokje voor steekt, dan halen de meelifters gewoon een voldoende”.

zelfkennis. “Daar ben ik al heel lang mee bezig. Je moet de plus en minpunten van 
jezelf kennen om in een groep te kunnen functioneren, vind ik. Je kunt iemand wel op 
zijn minpunten wijzen, maar als je niet durft te zeggen waar je zelf slecht in bent… Ik 
kijk wel naar verschillen”.

leren van anderen. “Je leert veel van verschillen, wat je wel en niet wil doen”.

interesse in gedrag van anderen. “Ja. Bijvoorbeeld als het niet goed gaat met de 
groep. Vorig jaar was ik daar heel erg mee bezig. Dat vind ik leuk om te doen, als je er 
uiteindelijk achter komt wat er aan de hand is”.

Belang toepassen formules en berekeningen. “Ik denk dat dat wel belangrijk is. Je 
kunt wel mooi iets gaan tekenen en gaan bouwen, maar als je vervolgens, bijvoorbeeld 
op een stoel gaat zitten en die zakt door, dan komt dat niet goed over bij de mensen. Je 
moet wel iets goeds afleveren en niet iets dat meteen de prullenbak in kan. Ik ben con-
tinu bezig met formules berekenen en formules plaatsen in situaties. Het is een hoofd 
onderdeel, het komt steeds in andere vakken terug maar elke keer weer op een andere 
manier. Als je kunt zien wat je met de formules berekent dan vind ik dat een belangrijk 
onderdeel. Kans berekenen daarentegen is erg vaag”.
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invloed motivatie docent. “Zeker. Dan is de les interessanter en die zal het verhaal ook 
beter kunnen brengen. Als een docent gemotiveerd is en ik een vak niet zo interessant 
vind, dan ben ik wel gemotiveerder voor dat vak”.

invloed gedemotiveerde docent. “Dat ligt eraan. Je kunt gedemotiveerd zijn en wel 
gewoon je verhaal doen, maar je kunt ook heel saai je verhaal vertellen. Een gedemoti-
veerde docent is niet leuk om naar te luisteren, dan heeft het geen betekenis”.

persoonlijke motivatie docent. “Dat is wel degelijk belangrijk. Iedereen is in zijn 
enthousiasme anders”.

Belangrijkste geleerde. “Niet één specifiek ding. Ik denk in het algemeen wat je ervan 
leert, dat dat goed is. Je ziet het pas echt in de stage. Ik kan zo niet zeggen wat ik het 
belangrijkste vind”.

leren in de techniek. “Hoe je het een en ander toe moet passen. Meet- en regeltech-
niek vind ik meer elektrotechniek. Het meten in principe nog wel, maar het regelen niet. 
Daar huur ik later een elektrotechnicus voor in”.

Gevoel voor techniek. “Nee dat heb ik niet. Ik heb gewoon interesse voor techniek en 
wil ermee bezig zijn”.

Verloop afgelopen jaar. “Slecht. Ik heb veel keuzes moeten maken, dat kost veel 
energie”.

Boek leonardo da Vinci. “Ik denk dat hij voor heel veel interessante dingen heeft 
gezorgd. Het is toch de basis die wij nu leren. Het is een mooi boek”.

Fragmenten techniek. “Als je kijkt naar de laatste zin, het is niet alleen bouwen. Alles 
wat er aan vooraf gaat, zoals begrijpen, studeren, alles wat je interessant vindt. Daarmee 
kom je op een idee. Dat zit er altijd voor. Misschien onbewust. Alleen maar bouwen is 
geen positieve uitspraak, dan ga je MBO doen. De tweede uitspraak vind ik wel weer 
kloppen. Daar wordt geschreven: het heeft betrekking op het bouwen. Daar zit dan een 
veel groter proces achter. Bouwen staat dan niet voorop”.

toekomst. “De toekomst is nog niet helemaal duidelijk”.
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onderzoekinterview drie

Vragenlijst. “Die is verrassend genoeg hetzelfde gebleven. Ik heb een hele ontwikke-
ling doorgemaakt de afgelopen twee jaar en dan zou je soms wel kunnen zeggen dat er 
dingen veranderd zijn, verder ontwikkeld denk ik”.

leerstijl. “Die is nu wel anders dan twee jaar geleden. Twee jaar geleden was ik vooral 
bezig met vakken halen en baalde ik als iets niet lukte. Nu is het bij sommige vakken 
natuurlijk wel dat je die gewoon moet halen, maar ik ben wel meer gaan doen wat ik ook 
wel leuk vind en meer bezig met ontwikkelen en niet meer: ik moet mijn vakken halen”.
“Mijn leerstijl is nog steeds de doener en de beslisser, dat is hetzelfde gebleven. Dat 
springt eruit en die ben ik ook aan het ontwikkelen. Het is meer een verdieping dan een 
verschuiving”.

Verloop afgelopen jaar. “Ik ben begonnen met mijn minor. Ik heb gekozen voor de 
managementkant, communicatie. Ik wil meer met mensen werken dan echt de harde 
techniek. Tijdens de minor was het de bedoeling om veel met vaardigheden te werken, 
competentie ontwikkeling, persoonlijk ontwikkelingsplan maken. Waar het vooral om 
draaide was de praktijkopdracht. We hadden een technische opdracht en ik was de 
enige technische in de groep”.

Geleerd van minor. “Ik denk dat je meer zelf om feedback moet vragen, ook om je 
eigen proces te bevorderen. Ook hoe ik in een groep sta. Ik vond het wel grappig dat ik 
al veel wist over mijn competenties, dat er wel iedere keer uitkwam wat ik dacht. Mijn 
leiderschapsstijl is wel veranderd. In het begin heb ik wel afgewacht, maar ik heb er wel 
wat van gezegd. Tijdens de minor kwam ik er achter waar het hem in zat. Ik wil voor een 
veel hoger streefpunt gaan dan de meeste anderen in de groep, maar ik zeg dat niet van 
tevoren en ik overleg dat ook niet met de groep. We wisten eigenlijk helemaal niet: waar 
staat iedereen, waar willen we naartoe? Ik ga ervan uit dat andere mensen deze dingen 
snappen en dat ze op hetzelfde tempo doorgaan als ik. In de minorgroep was ik ook 
geen projectleider, maar ik heb wel veel overgenomen en dat was ook niet de goede 
manier. Daar ben ik me wel heel erg in tegengekomen. Op mijn werk heb ik daar ook 
veel van geleerd. Mijn leidinggevende manier is wel veranderd”.

persoonlijke ontwikkeling. “Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen, ik kom veel meer 
voor mezelf op. Het is niet erg om fouten te maken, daar leer je juist van. Het is fijn om 
te horen wat je goed doet en over punten die niet goed gaan, kun je beter met de groep 
overleggen. Hoe kunnen we het anders aanpakken en niet van: het is jouw schuld, dus 
zorg maar dat het opgelost wordt”.
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Motivatie. “Een tijdlang was ik niet gemotiveerd. Ik wist niet wat ik wilde. Ik vond het 
leuker om andere dingen te doen. Ik weet nu waar ik het voor doe en dat scheelt zoveel”.

Ontwikkeling. “Je ontwikkelde jezelf en leerde veel van de praktijk en de omgang 
met andere studenten. Ik kwam er achter hoe ik zelf in elkaar zit, door de vakken maar 
ook door het project zelf en omdat je bezig bent met je competenties. Dat ga ik dan 
terugkoppelen naar projecten en naar wat je eerder hebt gedaan. Een project is een 
momentopname, maar ik herkende wel manieren die ik daar deed, dat ik die eerder ook 
zo deed”.

Motivatie werktuigbouwkunde. “Ik vind techniek nog steeds heel leuk. Techniek en 
management”.

Autonomie. “Ik denk wel dat ik zelfstandig ben. Ik weet het nu ook zelf. Eerst dacht ik 
altijd dat ik een teamplayer was. Maar ik denk dat ik er wel achter ben gekomen dat 
ik dat minder ben dan dat ik denk, ook omdat ik te hard van stapel lopen. Ik kijk niet 
achterom of in ieder geval niet genoeg”.

Ontwikkeling. “Dat wil ik heel zeker nog ontwikkelen. Ik weet nu dat ik het nog moet 
ontwikkelen en niet dat ik denk dat ik het al heb”.

Werken in een team. “Je kunt zelf heel veel doen, maar als je met meerdere mensen 
bent, kun je meer bereiken en niet alleen omdat je meer werk gedaan krijgt in dezelfde 
tijd, maar ook omdat iedereen anders denkt. Je komt vaak tot een betere oplossing als 
je met meerdere mensen bent dan in je eentje”.

Welbevinden. “Tijdens de minor niet altijd. Ik irriteer me eraan als mensen iedere keer 
afspraken afzeggen. Het is niet erg als je afzegt en je doet dan je werk. Ik kwam mezelf 
tegen in het feit dat je zo erg over iemand kunt twijfelen”.

“Het besef te weten waar ik sta en dat ik dat wel redelijk wist, heeft me een goed gevoel 
gegeven. En ook het ontdekken dat ik sommige dingen wel beter kan dan ik dacht”.

Ontwikkeling. “Ik heb me ontwikkeld in zelfvertrouwen en presenteren”.

Veilig. “Ik ben blij dat ik op school zit”.

interesse in techniek, de mens, creativiteit, innovatie. “Ik ben geïnteresseerd in de 
combinatie van techniek, mens en innovatie”.
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Ontwikkeling. “Ik ben niet iemand die zich echt wil specificeren in een deel van de 
techniek. Structuur vind ik interessant. Hoe vinden anderen dat het gaat en wat kan nog 
verbeterd worden. Als er iets verbeterd wordt, voelen mensen daar ook voor om dat 
over te nemen, gewoon laten meedenken. Ik denk dat een combinatie ervan het beste 
werkt als je jezelf wilt ontwikkelen. Of het nu in het persoonlijke is of binnen het bedrijf”.

Geleerd van opleiding. “Je leert hier een aantal basis dingen, maar het is meer dat 
je het hebt gezien en weet hoe het een en ander in elkaar zit. Maar als je echt in het 
bedrijfsleven gaat werken en specifiek aan een opdracht, zal je altijd opnieuw die infor-
matie moeten gaan zoeken”.

Ontwikkeling. “Hier ontwikkel je wel echt het structureren. Het maakt niet uit welk vak. 
Alles moet in stappen, eerst dit, eerst zus, eerst zo. Daar heb ik wel iets aan gehad. Dat 
heb ik ook al een beetje vanuit mezelf”.

Motivatie werktuigbouwkunde. “Ik denk wel dat ik er anders tegen aan kijk. Toen ik 
met werktuigbouwkunde begon dacht ik: ik kan nog alle kanten op en dat is ook wel 
gebleken. In het vorige interview heb ik ook gezegd: “tijdens het tweede jaar ben je nog 
steeds breed bezig en dat zou ik wel anders willen zien”. Dat je dan al je richting kunt 
kiezen, qua motivatie. Het is zo breed. Een stuk basis is goed, maar op een gegeven mo-
ment moet je wel een richting gaan kiezen. Dat gebeurt nu pas in het derde en vierde 
jaar. Dat vind ik jammer, maar dat is voor iedereen weer anders”.

Ontwikkeling. ”Ik weet nu welke kant ik op wil. Als ik ergens binnen loop dan heb ik 
echt zoiets: “ik loop binnen. Niet meer van: wat moeten ze allemaal wel niet van me 
vinden en gaat het allemaal wel goed? Ik weet niet wat ik moet doen”. Dat had ik eerst. 
Dat merk je ook bij een sollicitatiegesprek bij een bedrijf. Als je weet wat je wil, dan leg 
je dat op tafel en ze zeggen meteen: ja. Of ik ben zo weer weg, maar dan heb ik wel mijn 
ideeën neergelegd. Een bedrijf wil weten wat jij gaat toevoegen aan het bedrijf”.

leerstijl. “Ik ben nog steeds een doener. Voor mijn stage ben ik gewoon continu er 
achter aan gaan bellen. Dat heeft drie maanden geduurd, toen had ik een gesprek en 
toen zat ik er en had ik meteen de opdracht. Ik ga gewoon doen wat ik wil en dat heb ik 
gekregen. Dat is een heel goed gevoel”.

Verandering toekomstbeeld. “Mij maakt het niet zoveel uit welk bedrijf, als ik me 
maar lekker op mijn gemak voel. Dan vind ik het prima. Ik wil wel een baan richting de 
combinatie techniek en mensen. En oplossingen zoeken. Of dat nou over een product 
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gaat of over een goederenstroom of… Nieuwe mensen of invoer van een systeem, dat 
is voor mij niet meer zo belangrijk. Ik dacht eerst altijd: “je moet weten waar je naartoe 
wilt, welk vak je wil gaan doen. Wil je gaan ontwerpen of richting stromingsleer of meet- 
en regeltechniek. Dat dacht ik eerst, maar nee”.

Voordeel of last leerstijl. “Als de groep nogal afwachtend is, dan ga ik de leidingge-
vende taak van iemand anders overnemen om maar iedereen aan de slag te krijgen. Ik 
heb gemerkt dat ik dat doe, ik ben daar achter gekomen. Dat kan wel overkomen als dat 
jij het beter weet en dat kan heel vervelend zijn. Ik ga het pushen en dat is niet altijd 
goed”
“De dromer en de denker komen tijdens projecten wel wat meer naar voren, maar ik doe 
het liever gewoon uit mijn gevoel”.

reflecteren. “Soms wel en soms niet. Ik pak niet gauw naar theorie”.

niet technische vakken. “Ik vind dat een extra toevoeging. Ik zie dat wel als iets anders 
dan de opleiding. Ik vind het niet erg dat het er is, ik vind het juist heel fijn, maar het is 
gewoon een extra toevoeging. Het zevende semester is een specialisatie, iets waar je 
voor kiest. Als je heel erg van techniek houdt, dan kies je voor technische vakken en wat 
minder voor de andere kant”.

Ontwikkeling. “In het ervaringsproces heb ik me wel ontwikkeld. Met coaching ben 
ik wel bezig geweest, maar daar ben ik vooral mezelf tegen gekomen. Daar heb ik me 
niet echt in ontwikkeld, denk ik. Ik weet nu wel waar ik sta. En gevoel, ik ben wel een 
doener en beslisser, maar veel doe ik wel op gevoel. Er niet te veel over nadenken, soms 
wel, maar soms ook niet. Reflecteren kan ook tussendoor. Ik maak ook gebruik van de 
literatuur als het moet”.

Belang zelfkennis. “Ik vind dat heel belangrijk en ik ben ook blij dat ik dat heb. Je weet 
waarom je op bepaalde dingen reageert. Of het aan jezelf ligt of aan de ander”.

Feedback. “Ik kan zeker begrijpen waarom ze op een bepaalde manier reageren, maar 
ik vraag af en toe ook om feedback. Kom ik zo over of is het voor jullie anders?”.

Maslow. “Ik plaats mezelf het minste in fysieke behoefte. Ik ben met alle vier bezig. Nu 
ben ik vooral bezig met persoonlijke groei, zelfverwerkelijking. Dat andere is meer een 
gewoonte, veiligheid, sociaal en respect. Ik denk dat als je bezig bent met persoonlijke 
groei, dan ben je in principe ook met de rest bezig. Alleen de ene keer wat meer dan de 
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andere. Als je daar niet mee bezig bent, dan zal je jezelf uiteindelijk toch tegengekomen. 
Want in het bedrijfsleven verwachten ze tegenwoordig dat je jezelf ontwikkelt”.

interesse in gedrag van anderen. “Ja. Vooral hoe mensen op elkaar kunnen reageren. 
Af en toe is het zelfs gewoon grappig dat mensen vrij expressief kunnen reageren, terwijl 
je denkt: dat is eigenlijk nergens voor nodig. Ik snap dan vaak ook wel waar het vandaan 
komt. Ik heb zelf al veel meegemaakt, dus ik herken wel dingen. Ik heb al verschillende 
fasen doorlopen. Maar het is een proces, je kunt het aangeven”.

Ontwikkeling. “Vroeger stelde ik iemand anders voor mezelf, daar ben ik in ontwikkeld. 
Soms doe je teveel, je weet niet waar je naartoe wil, je loopt alle kanten op. Ik heb veel 
geleerd. Nu kan ik meer naar mezelf kijken van: wat wil ik eigenlijk? In plaats van: wat wil 
de ander? Ik merk ook dat als je er echt zelf mee bezig bent, dat het veel gemakkelijker 
gaat”.

Weer naar school. “Ik heb er weer zin in”.

Artikel “techneut met passie”. Ik vind het wel kloppen. Dat ze niet per se kijken naar 
theoretische intelligentie, maar ook hoe ze eventueel in het bedrijf passen en wat hun 
streven is? Streven hoeft nog niet eens per se. Ik ben wel iemand met passie voor mijn 
werk. Ik denk wel dat ik dat meer mag vertellen, ze zien het niet altijd. Ik denk dat het 
ook heel erg ligt aan de opdracht. Als ik kijk naar mijn stage, dan vertel ik tegen iedereen 
dat ik het geweldig vind en dat ik in één keer ben binnengekomen. Ik moet me ergens 
thuis voelen en als dat niet zo is, dan zie je dat meteen. Wat dat betreft ben ik soms wel 
een open boek. Je kunt aan mij zien of het goed gaat of niet. Ik denk wel dat je passie 
moet hebben om goed te kunnen functioneren. Als je dat niet hebt, ga je je ziek melden 
of het niet helemaal goed uitvoeren. Ze zijn chagrijnig of gaan in discussie om niets. Dat 
houdt alleen maar tegen, denk ik”.

Foto’s. “Een beetje oud. Ik denk dat ik de eerste foto kies. Deze foto is rustiger dan de 
anderen. Ik weet niet wat het is. Ik zou de kleur veranderen. De roest eraf halen. Ik zou 
kiezen voor zilver, metaal of aluminium. Het ziet eruit alsof het uit elkaar valt of net 
niet. In principe maakt het helemaal niets uit. Als er een klant op bezoek komt, kun je 
dat tegenwoordig niet meer presenteren. Als het in elkaar zakt, dan hebben zij geen 
product meer”.

ervaring meedoen aan onderzoek. “Goed ik vond het wel leuk om mijn verhaal te 
vertellen. Ik denk dat ik aan het eind van het onderzoek een keer alles langs elkaar moet 
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leggen. Dan kun je een beetje het proces zien, want per interview is dat vrij moeilijk. Het 
is een proces en er is veel veranderd. Als het af is, wil ik er nog eens naar kijken en het 
achter elkaar leggen”.

rol onderzoeker. “Gewoon goed. Je stelde ook goede vragen. Er is een verhaallijn en 
het zijn niet allemaal losse vragen. Er is een tussenstap naar de volgende vraag. Je krijgt 
bij jou het vertrouwen om gewoon je verhaal te doen”.

tip. “Soms komen de vragen theoretisch over. Ik denk dat je af en toe een vraag hebt 
tussendoor, die je dan toch niet stelt. Of je laat iemand eerst uitpraten, terwijl je eigenlijk 
al een vraag hebt”.

Keuze kaarten. “Deze is veel lichter en zo van: “hier ben ik”.
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narratIef sky

onderzoekinterview een

Waarom doe je mee aan het onderzoek? “Omdat u het mij gevraagd heeft. Leek me 
leuk en kost niet veel tijd. Ook een beetje om te helpen. Voor mezelf, nee, niet zozeer. 
Misschien krijg ik meer inzicht in hoe een promotieonderzoek werkt”.

Motivatie. “Ik wilde altijd graag dingen uit elkaar slopen en in elkaar zetten, in techniek 
als het ware. Ik ben ook op de open dag geweest, leek me de leukste studie. Dat vind ik 
nu nog, maar ik ben nog aan het twijfelen over mijn minor en mijn stage. Ik ga ook een 
studiekeuzetest doen. Je moet verder kijken dan je neus lang is”.

persoon. “Ik haalde speelgoed en raceauto’s uit elkaar. In elkaar zetten lukte niet altijd. 
Ik heb getwijfeld tussen elektrotechniek en werktuigbouwkunde, maar werktuigbouw-
kunde was meer tastbaar. Een stukje cultuur heb ik van de middelbare school wel 
meegekregen”.

Karakterisering. ”Ik ben wel gemakkelijk in de omgang met andere mensen, maar geef 
wel duidelijk mijn mening”.

persoonlijke interesses. ”Techniek is wel echt mijn hobby. Laatst heb ik ook een brom-
mer gekocht en daaraan ben ik aan het sleutelen. Thuis ben ik ook altijd aan het klussen. 
Ik wil wel heel graag weten wat er gebeurt. Bij Werktuigbouwkunde kun je zien wat er 
gebeurt”.

leerstijl.(Sky haalt portfolio uit zijn tas om zijn leerstijl op te zoeken, heeft het materiaal 
van de testen altijd bij zich. Hij vond het leuk om de testen te doen, kan zo meer over zichzelf 
te weten komen). “Ik heb een praktische leerstijl, een doener. Ook wel een nadenkende 
leerstijl, een denker. Als ik begin met een project dan begin ik met nadenken over het 
prototype en het ontwerp. Een beetje fantaseren. Daarna met Inventor uitwerken. Ik 
denk na over bestaande theorieën, maar ik bedenk ook wel nieuwe dingen. Ik leer het 
beste door te doen. Met de practica snap ik opeens heel veel van de theorie”.

Motivatie studeren. “Ik hou niet echt van het leergedeelte, meer van het doe gedeelte. 
Het leergedeelte dat kan ik ook niet echt. Om te leren, moet ik opdrachten maken. 
Anders onthoud ik het echt niet. Bij ons is het veel rekenwerk. Ik kan formules wel uit 
mijn hoofd gaan stampen maar dan onthoud ik het nog niet. Als ik er opdrachten mee 
ga maken, blijven ze beter hangen”.
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Motivatie om te gaan studeren. “Ik moet mezelf afsluiten van afleiding, de computer 
is mijn grote afleiding, MSN enzovoorts. De computer moet ik uitlaten. De computer 
staat op mijn bureau, maar ik heb nog een ander tafeltje. Daar moet ik gaan zitten, dan 
ben ik weg uit die omgeving. Een beetje schuldgevoel zorgt ervoor dat ik voel dat ik 
echt moet gaan studeren. Soms lukt dat, soms niet. Dan zeg ik over 5 minuten, over 10 
minuten”.
“Ik wil later wel een goede baan, je bent tegenwoordig niets als je geen diploma’s hebt. 
Dus gewoon door blijven gaan. Nu heb ik school, dan huiswerk, en dan moet ik nog 
werken om bij te verdienen. Als je later een baan hebt, heb je volgens mij meer vrije tijd. 
Als je alleen werkt is het een stuk relaxter, meer vrije tijd. ‘s Avonds meer vrije tijd en in 
het weekend”.

persoon: keuze baan. “Dan kies ik toch voor de baan waarbij je minder verdient. Geld 
is wel leuk, maar zegt niet alles”.

Motivatie. “CAD tekenen, dat lijkt me wel leuk om te doen. Dat verveelt nooit, daar kan 
ik uren achter zitten. Als je een fout maakt dan druk je op delete en je kunt alles opnieuw 
doen. Net als in mijn fantasiewereld in mijn hoofd, je kunt er alles doen. Onderdelen, 
pijpleidingen, complete fabrieken kun je maken. Je kunt er een werkend geheel van 
maken. Het is in 3D. Het designgedeelte van Werktuigbouwkunde sprak me ook wel aan, 
het ontwerpgedeelte”.

Manier van studeren. “Vooral alleen op mijn kamer. Dit jaar heb ik twee keer samen 
gestudeerd, voor de rest studeer ik alleen. Voor de tentamens maak ik opdrachten, dan 
weet ik of ik de stof begrijp”.

Welbevinden op school. “Door de mensen die er rond lopen, er heerst hier wel een 
goede sfeer op school. De practica vind ik leuk om te doen. De docenten dat is heel 
afhankelijk. Soms is er een goede sfeer en soms is er geen duidelijke structuur. De stof 
wordt niet zo goed overgebracht”.

Flow. “Laatst waren we met zijn vieren een opdracht aan het maken voor de theorie van 
statica. Ineens was het 7:00 ‘s avonds. Ik dacht: “nu moet ik wel wat gaan eten”. Het was 
heel dynamisch. We moesten berekenen en tekenen, je vraagt elkaar wat en je vergeet 
de tijd”.

A-motivatie. “Niet vaak. Het is duidelijk dat je wat hebt aan de opleiding voor later”.
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Autonomie. “Soms wel. Bij de keuze voor projecten en stage enzovoorts. Dat vind ik 
autonoom. En hoe je studeert dat bepaal je ook zelf, dat vind ik ook heel autonoom. Op 
zich vind ik dat wel prettig. Soms is het handig als iemand iets voor je besluit, dat je iets 
uit handen kunt geven. Maar bijvoorbeeld bij de minor wil ik wel graag een goede keuze 
maken, het is prettig om je eigen vakken te kiezen”.

persoon. “Mensen luisteren wel naar mij, dat heeft ook wel met assertiviteit te maken. 
Dat ben ik wel. Als ik in een project iets merk waarmee ik het niet eens ben, dan zeg ik 
het wel. Ook als ik denk dat de keuze van het ontwerp slecht is, dan zal ik het zeggen”.

Motivatie en demotivatie. “De organisatie bij Werktuigbouwkunde kan soms wel 
beter. Van sommige vakken is de relatie met techniek niet helemaal duidelijk, dat kan 
demotiverend werken. Projecten en practica werken wel motiverend. Van het portfolio 
raak ik niet in een flow. Bij de docenten heeft mijn motivatie vooral te maken met de 
lesaanpak. De medestudenten dat is alleen maar positief. De sfeer en de samenwerking 
zijn prima”.

Vragenlijst “objectief en bejegenen”. “Ik heb het meeste bejegenen aangekruist , ik 
ben redelijk op gevoel ingespeeld. Bij sommige delen van techniek voel ik me goed. Het 
ontwerpen, het creatieve. De rechterhersenhelft dus”.

onderzoekinterview twee

Motivatie voor boek. “De helikoptertekening vond ik wel interessant. Volgens mij staat 
er in het Frans bij dat de piloot verticaal omhoog gaat en dat hij met zijn voeten heel 
hard moet trappelen. Dat vond ik wel grappig. De relatie met Werktuigbouwkunde is 
er zeker, al die constructies enzovoorts. Dat is heel veel Werktuigbouwkunde. Met veel 
zaken is het zo, dat ze lang geleden al bekend waren. De basisprincipes, niet op zo`n 
diep technisch niveau”.

Vragenlijst “objectief en bejegenen”. “In principe zou waarheid bejegenen moeten 
zijn, maar dat is maar net zoals je het bekijkt. Laat het nu zomaar staan. Bejegenen is 
mijn benadering van de werkelijkheid. De waarheid is wat het echt zou moeten zijn. 
Voor mij is bejegenen een waarheid. Je kunt het allemaal heel anders oppakken”.

interview een.Sky heeft interview een gelezen, er waren een paar kleine aanpassingen 
nodig en dat is gebeurd.
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Verandering in motivatie. “Wat ik me zo kan herinneren, is er denk ik niets veranderd. 
Misschien heb ik er wat meer zin in omdat de stage dichterbij komt. Daar heb ik veel zin 
in. Het is nu even lastig met alle opdrachten die nu moeten worden ingeleverd, maar 
dat hoort erbij. Ik ben nog steeds gemotiveerd voor deze opleiding. Sommige vakken 
vind ik erg leuk of interessant. Maar als de stage er niet zou zijn, dan was mijn motivatie 
wel iets minder. Maar mijn vrienden lopen hier ook nog rond op school, dus ik ben nog 
steeds graag hier op school”.

Motivatie werktuigbouwkunde. “Werktuigbouwkunde vind ik nog steeds interes-
sant. Maar nu moet ik het eerst gaan toepassen, klaar om de volgende stap te nemen. 
Na de stage weer theorie en daarna de afstudeerstage”.

Verandering autonomie. “Wat dat betreft is er niets veranderd. Je kunt als student nog 
steeds invloed uitoefenen op deze opleiding. Een gevoel van autonomie heb ik deels 
niet wat vakken betreft. Bij sommige vakken mag je kiezen met wie je gaat werken, bij 
projecten mag dat ook. Bij de meeste vakken moet je volgen en doen wat de leraar zegt. 
Als je over elk punt in discussie mag gaan en er over debatteren, dan zou dat beter zijn 
voor het begrip van Werktuigbouwkunde. Maar dan zou je nog langer op school zitten, 
want het neemt veel meer tijd in beslag. Dus ik snap wel dat ze het zo doen. Je bent het 
gewend vanaf de basisschool”.
“Bij techniek heb je veel theorie die je moet volgen omdat anders de antwoorden niet 
kloppen. Maar het kan ook dat de theorie fout is. Nog niet alles is ontdekt, als je mag 
debatteren, is dat alleen maar positief, dan kun je horen hoe anderen erover denken, 
breder gaan denken”.

Vaste structuren bij techniek. “Zelfs bij een ontwerpproces, eigenlijk best een creatief 
proces, moet je volgens bepaalde stappen handelen. Het is maar net wat je er in stopt, 
dat is het creatieve in het proces”.

Autonomie en persoon. “Ik houd wel van structuur. Helemaal losgelaten worden zou 
voor mij minder zijn. Het is voor mij niet zo ramp”.

Welbevinden. “Ik vind het hier nog steeds prettig op school”.

toekomstbeeld. “Mijn toekomstbeeld is wel iets positiever geworden. Ik ga nu op 
stage. Ik krijg meer indrukken wat ik later ga doen. Dat is voor mij prettig om te weten, 
dat heeft wel met die structuur te maken. Het vooruitzicht dat je een keer de werkcul-
tuur gaat meemaken, dat je die beleeft. Dat je weet wat je later nog tegen gaat komen. 
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Ik weet dat het allemaal goed geregeld is. Er is een begeleider op de stageplek. Je kunt 
altijd naar iemand toe gaan als je een probleem hebt. Die veiligheid zit er wel in”.

Kijk op de toekomst. “Redelijk saai om het zo maar eens te zeggen. Gewoon naar 
school, gaan werken en ik weet niet wat je allemaal tegenkomt. Misschien krijg je een 
stik goede baan, die je kei leuk vindt. Maar misschien zit je bij een bedrijf waar je je 
niet prettig voelt. Maar je kunt er altijd iets aan doen om de toekomst te veranderen, 
natuurlijk. Zelf keuzes maken. Ik wil wel een huisje, boompje, maar geen beestje. Ik wil 
een auto”.

Kijk op werk. “Ik wil CAD tekenaar worden. Grotendeels, het liefste in samenwerking 
met energie en auto’s, het eco neutraler maken van machines. Er zijn veel problemen 
met accu’s die je op kunt laden bij benzinestations. Ze willen dat voordoen als eco neu-
traal, maar die stroom moet ergens vandaan komen. Ik heb een vaag idee, ik heb iets om 
naartoe te werken. Ik wil me daar wel in profileren”.

Motivatie stage opdracht. “Het is een vrije opdracht, dat vind ik fijn. Je mist dan wel 
weer de structuur inderdaad, maar je hebt wel de vrijheid om te doen wat je wilt en dat 
is ook fijn. Het is een beetje een samenspel, een beetje structuur en een deel vrijheid. De 
stage opdracht leek me wel leuk om te doen. Het wordt trial en error, denk ik”.

leerstijl. “Ik heb de praktische leerstijl, de doener. Daar herken ik me wel in. Meteen 
een ontwerp gaan maken. Trial en error dat hoort wel bij mij. Van tevoren wel een beetje 
plannen. Daarna de dromer. (Verandering, zie interview een). Ik heb wel vaker dat ik heel 
enthousiast van iets word, maar niet doe”.

last leerstijl. “Soms doe ik iets te snel, zodat het misgaat. Thuis klus ik veel, bijvoor-
beeld dat ik de verkeerde gaten boor. Ik kom mezelf wel eens tegen. Op school heb ik 
daar niet zo`n last van. Mijn leerstijl is dan meer een voordeel. In een project moet je 
vooral snel handelen”.
“Ik heb wel last van mensen die niets doen, maar dat is geen leerstijl. Van de andere 
leerstijlen heb ik verder geen last. Dat vult elkaar wel mooi aan, dat vind ik prettig”.

zelfkennis. “Ik vind het belangrijk om zelfkennis te krijgen, dan weet je wat je kan en 
wat je wilt. Dat is superhandig later, ook als je bij een bedrijf gaat werken. Ik probeer wel 
situaties in te schatten, er bewust over na te denken. Hoe kan ik het anders aanpakken 
en hoe denken andere mensen over mij? Daar ben ik wel mee bezig. Veranderingen vind 
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ik niet zo erg. Dat accepteer ik, ik sta niet zo snel stil. Het is nog steeds hetzelfde huisje, 
boompje, weet je. Met alleen iets anders er binnen in”.

interesse in gedrag van anderen. “Vooral bij mensen die niets doen, die vallen mij wel 
erg op. Ik vraag me dan af waarom ze zo weinig doen? Verder niet zoveel”.

toepassen van formules en berekeningen. “Ik ben niet zo van de berekeningen, 
meer van het doen”.

Motivatie docent. “De motivatie van een docent vergroot mijn motivatie voor een vak. 
Als een docent minder enthousiast is, iemand die gewoon doet wat hij moet doen, dan zal 
mijn motivatie teruglopen. Bijvoorbeeld een vak met veel berekeningen en een enthousi-
aste docent, dan doe ik mee met de les en doe ik ook de berekeningen. Dat vergroot dus 
mijn motivatie. Daar leer je toch beter door en ik sta er ook beter voor bij dat vak”.

Motivatie geleerde op school. “CAD tekenen. Ik vind het ook belangrijk dat ik geleerd 
heb hoe je moet berekenen, hoeveel kracht een metalen constructie of staaf kan heb-
ben. Op mijn bijbaantje vragen mensen altijd: “hoe dik moeten de schroeven zijn die ik 
hierbij gebruik?”. Daar kan ik nu antwoord op geven, dus meteen praktisch toepassen. 
Het gaat mij om simpele berekeningen en die beheers ik, veel moeilijker moet het niet 
worden. Als het moeilijk wordt, dan alleen berekenen als het moet”.

Gevoel voor techniek. “Daar word ik vrolijk van. Als ik denk dat ik morgen met techniek 
bezig kan zijn, met het doelgedeelte dan, dan word ik daar wel vrolijk van als ik dingen 
mag maken. Aan de theorie erachter denk ik dan minder”.

Verloop afgelopen jaar. “Verrassend goed. Ik kan rustig naar de volgende tentamen-
week”.

reactie op fragmenten. “Artikel één is heel rechttoe rechtaan wat wij op dit moment 
hier leren is heel anders. Dit is alleen maar een ding bouwen, wat wij beunen noemen. 
Zomaar iets in elkaar zetten wat je zelf bedacht hebt, zonder er veel bij na te denken, 
zonder dat je daar veel voor berekent. Het tweede artikel is veel meer zaken erbij be-
trekken, meer berekenen, er rekening mee houden of het smaller kan, besparen van 
materiaal”.

onderzoekinterview drie

herlezen interviews. Sky begint met het herlezen van de twee vorige interviews.
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Verandering vragenlijst. “Ik denk dat sommige dingen wel anders zijn. Toen had ik 
bij bejegening, proces gezet en dat zou ik nu als werkelijkheid, als objectief, zetten. In 
de werktuigbouwkunde heb je heel veel processen met heel veel machines en dat is 
allemaal rechttoe rechtaan. Die zijn altijd standaard”.

leerstijl. “De doener vooral. Ik ben nog steeds een doener”.

Verloop afgelopen jaar. “Van de stage en de minor heb ik veel geleerd in principe. 
Over het geheel gezien allebei hele leuke ervaringen. Bij de stage heb ik veel geleerd en 
dat is ook echt heel leuk geweest. 3D wil ik nog steeds graag gaan doen en dat is ook 
verdiept. De sfeer bij de stage was informeel, dat was wel fijn”.

leerstijl. “Een leerstijl zit nog heel dichtbij de doener: de dromer. Het krijgen van ideeën 
duurt soms even. Dat je even toevallig iemand anders iets hoort zeggen, dat je denkt: 
“hé, daar kan ik wat mee”.

persoon. “Als er iets fout gaat, kun je ook Control Z of zo doen en dan is het hersteld. Dat 
vind ik gewoon heel gemakkelijk”.

Minor. “Dat was heel leuk. Vooral veel doen, dus dat beviel me wel. En veel praktische 
informatie bij de lessen die je ook gewoon meteen toe kon passen”.

Motivatie Werktuigbouwkunde. “Ik was eigenlijk wel gemotiveerd en ben dat nu nog 
steeds eigenlijk. Ik twijfelde nog een beetje, maar nu weet ik het zeker. Ik wil echt een 
3D tekenaar worden”.

Autonomie stage en minor. “Je hebt wat meer vrijheid omdat je een stage en een 
minor mag kiezen. Je kunt je eigen keuzes maken, niets gedicteerd eigenlijk op de stage 
en de minor. Tijdens de stage moest ik wel of een toe klusjes opknappen voor het bedrijf. 
Een aantal daarvan was leuk, een aantal niet”.

Autonomie. “Ik laat wel duidelijker mijn mening blijken. Ik kom wel het liefste in een 
structuur, want dan heb je ook duidelijker een doel voor ogen. Bij de stage kregen we 
een opdracht en moesten we gewoon aan de slag. Dat was wel even moeilijk, want je 
hebt niet meteen een duidelijk doel voor ogen”.

Motivatie. “We waren met z’n tweeën op stage. Toen we bezig waren met de opdracht 
zag je ook dat er verschillende aspecten zijn, verschillende inzichten. Dat is heel fijn. 
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Want in je eentje heb je meer een tunnelvisie als dat je met z’n tweeën kijkt. En ook als 
een beetje morele ondersteuning. Als een van ons geen zin meer had, toch maar even 
doorgaan. Dat is wel fijn”.
“Het technische aspect trok me het meeste aan, dat vond ik heel leuk en stoer. En ja, 
de creativiteit, maar dat wist ik van tevoren niet. Het was vooral technisch eigenlijk. Bij 
het uitwerken van de opdracht had je ook wel creativiteit nodig. Van het geleerde in de 
eerste twee jaar kwam ik tijdens mijn stage vrij weinig tegen. Wel heb ik iets gehad aan 
de manier van denken van school”.
“In de minor trok het technische aspect me ook het meeste aan”.

Verandering toekomstbeeld. “Ik denk dat ik wel wat minder snel bij een klein bedrijf 
ga werken omdat je daar heel erg afhankelijk bent van wat voor verhouding je hebt met 
je werkgevers. Bij een groot bedrijf is het weer heel onpersoonlijk. Dus ik zoek eigenlijk 
iets er tussenin waarschijnlijk. Mocht ik nou met iemand niet overweg kunnen dan heb 
je nog genoeg andere mensen met wie je wel overweg kunt. Voor mijn afstudeerstage 
ga ik ook liever naar een groot bedrijf, omdat ze daar toch anders met je omgaan. Ik 
denk dat ze wat meer professionaliteit richting een stagiaire hebben dan bij een klein 
bedrijf, waar je ook mee moet helpen in het bedrijf”.

“Mijn gedachten over wat voor loon ik later krijg is wel veranderd, want die begeleider 
vertelde wat hij bruto per maand verdiende. Dat vond ik heel weinig voor zo hard wer-
ken”.

last van leerstijl. “Niet altijd nee. Soms wel, als ik te snel ergens inspring. Dat is nog 
steeds een beetje. Iets te snel doen en niet denken, maar verder eigenlijk niet. De beslis-
ser heb ik eigenlijk niet zo, maar dat is wel opgebouwd in de loop van de jaren. Dat 
wel. Ik heb een bijbaantje. Eerst stond ik onder in de hiërarchie, nu moet ik anderen 
aansturen. Soms komen ze met dilemma’s naar je toe en dan moet je wel gewoon iets 
beslissen. En dat gaat goed, ze zijn tevreden over mij. Op een gegeven moment moet je 
gewoon beslissen”.
“De denker is weggestopt denk ik. Bij 3D tekeningen moet je wel heel goed van tevoren 
bedenken van: “ik ga dit doen en in die stukjes hakken, want anders kom ik straks niet 
uit”. Het denkwerk gaat meestal onbewust. Soms mislukt dat dan. Dan denk je: dat had 
ik beter zo kunnen doen. Maar dan is het weer gemakkelijk, dan kun je het deleten. Trial 
en error. De gevolgen zijn niet zo erg”.

Ontwikkeling werktuigbouwkunde. “Ik heb me wel ontwikkeld. Alleen denk ik dat als 
je straks in een bedrijf komt, dat wat anders is als dat je nu op school krijgt. Dat bedrijf 
is meer gespecialiseerd in een technologie en dan zal je die technologie waarschijnlijk 



370 Bijlagen

meer leren bij dat bedrijf dan dat je op school leert. Ik denk alles wat je hier leert, daar 
heb je misschien wel wat aan, alleen niet meteen. Ik weet nu wel meer, ik weet nu wel 
dat ik meer weet dan in het tweede schooljaar. Je leert andere dingen”.

Werktuigbouwkunde en ontwikkeling. “Iemand die niet per se verstand heeft van 
techniek, maar zich dat wel goed eigen kan maken. Die eigenlijk een beter, dieper be-
grip heeft van hoe techniek in elkaar zit. Vroeger dacht ik bij het repareren van een auto: 
ik zal er maar niet teveel aankomen, want dan gaat hij kapot. En nu is het meer van: ja, 
dat zit heel simpel in elkaar. Je maakt het jezelf eigen. Het hoeft niet per se te zijn wat je 
op school werd geleerd, niet per se die techniek, maar een ander soort techniek die je je 
snel eigen gemaakt. Het is een manier van denken. Je bent er een stuk vertrouwder me”.

persoonlijke ontwikkeling. “Ik ben wel assertiever geworden, merk ik. Ik ga mak-
kelijker tegen dingen in. Boos word ik meestal niet. Bijvoorbeeld bij een project zat 
een jongen die heel graag zijn zin door wilde drijven. Maar hij weet niet altijd waar hij 
het over heeft. Ik heb gemerkt dat als ik vol blijf houden, dat hij het heel gemakkelijk 
opgeeft. Dat volhouden dat is ook een stukje assertiviteit dat gegroeid is”.
“Ik hoef niet per se een projectleider te worden. Voorlopig wil ik me richten op verdie-
ping van mijn kennis. Ik wil graag weten waar ik het over heb, dat is belangrijk”.

Belang van zelfkennis. “Ik vind het belangrijk om zelfkennis te krijgen, dan kun je ook 
makkelijker keuzes maken voor wat je later gaat doen bijvoorbeeld. Ik denk wel dat ik 
zelfkennis heb”.

piramide van Maslow. “Ik denk dat ik tussen respect en zelf verwezenlijking zit. Daar 
ben ik nu mee bezig, zelf verwezenlijking, probeer een beetje uit te zoeken waar ik goed 
in ben. Dat is wel het streven. Al dat andere in de piramide dat heb ik in principe. Ik doe 
niet gauw iets omdat het zo hoort”.
“Wat andere mensen van me vinden is wel belangrijk, maar het ligt eraan wie het is. 
Ik heb heel vaak bij mensen dat ik iets enigszins van hun gezicht af kan lezen en kijk 
naar hoe ze zich gedragen. Dan leer je iemand wel enigszins kennen. Voor de rest moet 
je eigenlijk gewoon met hem praten. Je moet een beetje kunnen inspelen, weten wat 
je kunt zeggen en doen. Een manier vinden om met iemand om te gaan. Dat is wel 
belangrijk. Dat is sowieso altijd belangrijk voor mij”.

Feedback op jezelf. “We hebben ooit een peerassessment gehad, maar dat is lang 
geleden. Tegenwoordig wordt dat eigenlijk niet meer gedaan bij die projecten. Van mijn 
vrienden krijg ik wel constant feedback op mijn handelen. Soms is dat wat lastig. Soms 
ben ik het er niet mee eens, soms wel. Iedere persoon heeft zijn eigen mening”.
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prettig om weer te gaan studeren op school? “In het begin wel. Nu zakt het weer 
een beetje in. Ik ben nu weer even bezig, veel huiswerk en zo, veel opdrachten. Het was 
even wennen. Ik heb het studeren tijdens mijn stage en minor niet gemist, het was wel 
lekker”.

Geleerde van stage en minor. “Tijdens mijn stage een realistischer beeld van wat ik 
later ga doen en tijdens mijn minor heel erg dat je niet altijd op personen kunt rekenen 
en dat je via andere kanalen beter aan informatie of dingen kunt komen. Gewoon op 
meerdere manieren proberen.

toekomst als werktuigbouwkundige. “Ik denk vooral samenwerking met andere 
mensen om een product af te krijgen, gemaakt te krijgen. En daarbij ook enig contact 
hebben met klanten en leveranciers. Ik denk dat dat mijn baan vooral zal zijn”.

Samenwerken. “Dat vind ik op zich geen probleem. Het makkelijkste is altijd het zelf 
doen. Als je iets gedaan wil hebben, dan kun je het beste het zelf doen, want dan gaat 
het goed. Maar samenwerken is op zich ook geen probleem”.

persoonlijke ontwikkeling. “Er is niet echt veel veranderd. Vooral straks een baan 
zoeken. En afstuderen. Ik weet nog niet precies waar en zo. Ik zoek iets bij mij in de 
omgeving. Ik moet me sowieso oriënteren op wat er allemaal is”.

Artikel “passie en intuïtie “. “Daar ben ik het wel mee eens. Een persoon met intuïtie 
en passie. Ik heb het idee dat als je van school afkomt, dat je dan eigenlijk nooit gaat 
doen waarvoor je bent opgeleid. Je komt nog in zeg maar zes verschillende bedrijven 
en je gaat altijd wat anders doen. Dus ik denk dat die intuïtie en passie inderdaad heel 
belangrijk zijn, want dat zijn toch jouw drijfveren. Bij het tekenen ligt wel echt mijn pas-
sie en ja, mijn intuïtie”.

Keuze foto. “Het gaat meer om het feit dat het mooie foto`s zijn, dan dat het iets met 
techniek te maken heeft. Ik vind de lucht en zo, dat vind ik heel mooi. En omdat ook de 
zon erop schijnt, dat blinkt heel erg uit. En dit vind ik qua compositie heel mooi”.

Verandering techniek op foto’s. “Ik zou meer kleur toevoegen. Ik vind, alles is ver-
woest en nogal grauw. Ik zou het denk ik groen maken, dan valt het wat minder op. Het 
is mooier als het verroeste grijs. Het ziet er ook verwaarloosd uit op deze manier”.

Keuze kaarten. “Ik ben meer van dat vrolijke, van de zonsopgang. Dit is de zonsonder-
gang zo te zien”.”
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Meedoen aan onderzoek. “Het was leuk. Er wordt sowieso interesse gesteld in wat je 
allemaal leuk vindt en zo. Die kwaliteiten en hoe je het hier op school beleefd. Dat was 
wel leuk en de broodjes natuurlijk”.

persoonlijk. “Ik denk toch wel wat meer na over hoe je in het leven staat, hoe je tegen 
jezelf aankijkt. Daar gaat het ook veel over. Dat je er wat meer over nadenkt. Het stukje 
tekst van zonet “passie en intuïtie “dat blijft me “

rol onderzoeker. “De manier dat u de vragen stelde, op zo een manier dat het geen 
vastgesteld antwoord is in ieder geval”.
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 Topiclijsten
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Topiclijsten

 1. vragenlIjst onderzoekIntervIew een

Vragenlijst een
Uitgangspunt is student
Interview met open vragen
Student kan/mag ook richting geven aan interview
Doorvragen is kenmerk van interview
Indien student een vraag niet wil beantwoorden, gewoon aangeven

afspraken

Interview wordt opgenomen
Interview in kerstvakantie uitwerken
Aanpak briefj es
Volgend semester nog een interview ( ongeveer in mei ), daarna tijdens stage en minor. 
Voortgang briefj es en gesprekken. Contact via mail, op school en eventueel bezoek.

Geen gebruik van materiaal SLB

Vragen en te bespreken onderwerpen
Waarom doe je mee aan onderzoek?

Reden keuze van studie?

Hoe zou je jezelf karakteriseren?

Waar liggen je interesses ( persoonlijk en in techniek )?

Welke leerstijl heb je?

Vragenlijst benadering werkelijkheid.

Houd je van studeren?

Op welke wijze motiveer je jezelf om te studeren?

Wanneer is het nodig om jezelf op te peppen, te overtuigen om met je studie bezig te 
zijn?

Is het jouw beslissing om te studeren?
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Wat geeft je in deze opleiding een prettig gevoel? Wanneer vergeet je de tijd?

Wanneer krijg je het gevoel dat je eigenlijk niet weet waar je mee bezig bent?

Ervaar je een gevoel van autonomie op deze opleiding?

Ervaar je een gevoel van welbevinden op deze opleiding?

Welk doel, welke doelen heb je met deze studie?

Overzicht opleiding- organisatie, curriculum, docenten, medestudenten bekijken en 
bespreken.

Bespreken briefjes van student.

Hoe verliep het interview volgens de student?

Bedanken voor interview en nog een keer bespreken van afspraken.
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2. vragenlIjst onderzoekIntervIew twee

vragenlijst twee

terugblik

Is er iets veranderd wat betreft je motivatie voor de opleiding gedurende de laatste 
periode? Zo ja, wat is daarvan de reden?

Is er iets veranderd wat betreft je gevoel van autonomie op de opleiding gedurende de 
laatste periode? Zo ja, wat is daarvan de reden?

Is er iets veranderd wat betreft je gevoel van welbevinden op de opleiding gedurende 
de laatste periode? Zo ja, wat is daarvan de reden?

Is je toekomstbeeld de laatste tijd veranderd? Zo ja, wat is daarvan de reden

Bespreken van de vragenlijst “ Benadering werkelijkheid “ . Herkende je jezelf in de 
uitkomst van de vragenlijst? Waarom?

Bespreken uitwerking interview.

nu

Benoemen leerstijl. Ondervind je wel eens last van je leerstijl op deze opleiding of biedt 
het je voordelen?

Vind je het belangrijk om zelfkennis te verkrijgen? Waarom?

Heb je interesse in het gedrag van andere mensen?

Hoe belangrijk is voor jou het toepassen van formules in situaties en de berekeningen 
daarvan?

Vergroot de motivatie van een docent de betrokkenheid bij een vak? Voorbeeld wel/ 
niet. ( laatste periode ).

Wat is het belangrijkste dat je tot nu toe geleerd hebt tijdens je opleiding? Wat zou je 
echt willen leren binnen de techniek?

Heb je gevoel voor techniek, voel je iets voor techniek? Kun je dat omschrijven?
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Hoe is dit jaar voor jou verlopen?

Bekijk het boek van Leonardo da Vinci en geef aan welk onderdeel je het meest inte-
ressant en boeiend vindt. Leg uit waarom.

lezen van tekstfragmenten en voorzien van commentaar

“ Werktuigbouw is volgens de onvolprezen definitie van Tellegen het bouwen van tuig 
dat werkt. De uitdrukking is geladen met activiteit: het is bouwen, zelf werken, iets 
doen- de homo Faber! Niet beschouwen of begrijpen of studeren staat voorop maar 
bouwen, handen uit de mouwen! En als het klaar is dan moet het nog werken ook “

“ Kenmerkend voor de werktuigbouwkundige is dat hij werkt aan de toepassing van 
fysische grondslagen in werktuigen en apparaten “ ( kern kwalificaties, hbo raad 1995)
De werkzaamheden hebben in hoofdzaak betrekking op` het bouwen`, in tweede in-
stantie wordt daar` het in bedrijf houden van technische installaties` aan toegevoegd.”

toekomst

Wat wil je leren tijdens je stage/minor ( algemeen en techniek )?

Waar ga je stage lopen, welke minor ga je volgen? Welke invloed heb je gehad/ geno-
men in de keuze daarvan?

( ben je bewust omgegaan met je eigen motivatie voor je interesses in techniek enzo-
voorts )?

Is er een relatie tussen de keuze van je stage en mogelijk je minor en het doel dat je voor 
ogen hebt met je studie?
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3. vragenlIjst onderzoekIntervIew drIe

vragenlijst drie

Bespreken uitwerking interview 2. ( Terugkoppeling doel met stage /minor)

Bespreken van de vragenlijst “ Benadering werkelijkheid “ . Herken je jezelf nog in de uit-
komst van de vragenlijst? Waarom? Zou je nog iets aan de vragenlijst willen veranderen?

Benoemen leerstijl ( mogelijk nog eens bespreken )

terugblik stage/minor

Hoe is het afgelopen jaar voor jou verlopen.?

Is er iets veranderd wat betreft je motivatie voor de opleiding Werktuigbouwkunde 
gedurende je stage/minor? Zo ja, wat is daarvan de reden?

Was je gemotiveerd tijdens je stage/ minor?

Is er iets veranderd wat betreft je gevoel van autonomie tijdens je opleiding Werktuig-
bouwkunde gedurende je stage/minor? Zo ja, wat is daarvan de reden?

Is er iets veranderd wat betreft je gevoel van welbevinden tijdens je opleiding Werktuig-
bouwkunde gedurende de stage/minor? Zo ja, wat is daarvan de reden?

Heb je de sfeer tijdens je stage/minor als veilig ervaren? Kon jij je vrij voelen

( autonomie, welbevinden ) of waren er voor jou veel beperkende regels? Had je het 
gevoel dat je er bij hoorde?

Welke aspecten trokken je aan/ welke niet tijdens je stage/ minor? (Technisch aspect, 
menselijk aspect, creativiteit / innovativiteit enzovoort )

Op welke wijze kon je onderdelen van je opleiding toepassen/gebruiken tijdens je 
stage/minor? Was je in de gelegenheid om creatief/innovatief te zijn? Mocht/kon je zelf 
naar oplossingen zoeken, iets nieuws bedenken ( zie aspekten bovenstaande vraag )?

Is je kijk op techniek/ werktuigbouwkunde veranderd tijdens je stage/minor?
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Is je toekomstbeeld/ doel met de opleiding Werktuigbouwkunde veranderd gedurende 
je stage/minor? Zo ja, wat is daarvan de reden?

Ondervond je wel eens last van je leerstijl tijdens je stage/minor of bood het je voorde-
len? Waarom?

nu

Ben jij zelf veranderd, heb jij jezelf ontwikkeld als werktuigbouwkundige ( binnen het 
kader van de opleiding Werktuigbouwkunde ) gedurende het laatste jaar? Zo ja, wat 
is daarvan de reden, in welk opzicht is daarvan sprake? ( Ontwikkeling/verandering 
interesses, karakter )

Vind je het belangrijk om zelfkennis te verkrijgen? Waarom? Was dat belangrijk tijdens je 
stage/minor? ( Piramide van Maslow )

Heb je interesse in het gedrag van andere mensen? Was dat van belang tijdens je stage/
minor? Kreeg je feedback daarover? Wat ging goed, wat ging fout?

Vind je het een prettig idee om weer op de opleiding Werktuigbouwkunde te gaan 
studeren?

Miste je het studeren, de theorie tijdens je stage/minor? Had je voldoende kennis/
praktijkervaring om de stage/minor goed af te ronden?

Wat is het belangrijkste dat je geleerd hebt tijdens je stage/minor?

toekomst

Omschrijf je toekomstbeeld van dit moment als werktuigbouwkundige.

Denk aan : techniek, samenwerking, creativiteit/innovativiteit, persoonlijke ontwikke-
ling en doelen?

Artikel voorleggen: Hulp gevraagd: techneuten met passie en intuitie.

Geef je reaktie op het artikel.

Opdracht techniek foto`s

Inleiding foto`s door interviewster.
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Opdracht: foto`s bekijken.

Kies een foto uit en geef aan waarom je die foto hebt gekozen.

Kies een plaats/onderdeel op de foto waar jij als werktuigbouwkundige iets aan zou wil-
len veranderen, een innovatie zou willen doen, een creatieve oplossing voor zou willen 
bedenken, enzovoorts.

Teken of beschrijf je voorstel en geef aan waarom je dat voorstel doet.

onderzoek

Hoe heb je het meedoen aan het onderzoek ervaren? (Relatie met leercirkel: je ervaring 
met het onderzoek, nadenken over het onderzoek/ theorieën, heb je zelf iets aan het 
onderzoek gehad, heb je iets kunnen toepassen van het onderzoek/ iets met het onder-
zoek kunnen doen?).

Omschrijving van ervaring met rol onderzoekster. Kansen en bedreigingen voor onder-
zoekster.

vervolg onderzoek

Lunchbijeenkomst over voorlopige conclusies onderzoek.
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 Foto onderzoekinterview drie
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Foto onderzoekinterview drie

Industrieel gebouw in Cultuurpark Duitsland. (Foto: F. Le Gros)





4.

 Lijst “Objectief en bejegenend”
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Lijst “Objectief en bejegenend”

BenaderIng werkelIjkheId

Kruis 10 begrippen aan die horen bij jouw benadering van de werkelijkheid
– Feiten
– Bejegenen
– Neutraal onderzoek
– Waarheid
– Proces
– Zakelijk
– Onomstootbaar
– Ervaringsproces
– Interpretatie
– Positieve wetenschappen
– Betekenis
– Subjektief
– Zelfkennis
– De werkelijkheid
– Intuitie
– Gevoel
– Neutraal onderzoek
– Meetbaar
– Interactie
– Coaching
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 Vragenlijst docenten SCV
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Vragenlijst docenten SCV

vragenlIjst docenten scv

– Opnemen interview, uitwerken en opsturen interview
– Anonimiteit

leerstijl geïnterviewde

Aanloop/geschiedenis SCV
– Op welke manier en wanneer ben je bij SCV terecht gekomen?
– Wat was in eerste instantie je reactie op SCV?
– Was je gemotiveerd om het moduul te gaan verzorgen?
– Op welke wijze verliep de voorbereiding op SCV? (Motivatie, welbevinden en auto-

nomie).

Denk aan: onbekende aanpak, veel voorbereiding, samenwerking enzovoorts.

invulling/verloop SCV
– Omschrijf je ervaring met het verzorgen van het SCV moduul. Onderbouwen en 

voorbeelden met betrekking tot “Motivatie, Autonomie en Welbevinden”.
– Op welke wijze zijn de SCV lessen ingevuld? (Aanpak en werkwijze).
– Omschrijf de reactie van de studenten op de lessen, waren ze aanwezig, deden ze 

goed mee met de les? Staan de studenten open voor de inhoud en de manier van 
lesgeven? (Motivatie, Autonomie en Welbevinden).

– Heb je het doel van de SCV lessen bereikt?
– Draagt SCV bij aan het ontwikkelen van de autonomie van de studenten?
– Draagt SCV bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de studenten?
– Geef de belangrijkste punten van kritiek van de studenten en van jezelf op SCV.

Ontwikkeling en toekomst SCV
– Zijn er veranderingen opgetreden wat betreft aanpak en werkwijze van de SCV les-

sen?

Waaruit bestaan die veranderingen?
– Ben je nog gemotiveerd voor het verzorgen van het moduul SCV? Vind je SCV zinvol?
– Zijn de studenten gemotiveerd voor SCV?

rol SCV docent-interviewster
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 “Opzet SCV”
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“Opzet SCV”
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