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Hogeschool Leiden reikt jaarlijks de Hogeschool Leiden Prijs uit aan de beste 

afstudeerproducten van onze opleidingen. De examencommissie van iedere 

opleiding selecteert het afstudeerproduct uit het afgelopen jaar dat de meeste 

indruk heeft gemaakt. Zij kijken hierbij hoe studenten er in slagen om een 

product, denk aan een scriptie, onderzoek of  presentatie, af te leveren dat 

aansluit bij wat er  later in beroepssituatie van hen verwacht zal worden. Met 

hun afstudeerproducten laten de studenten zien dat ze klaar zijn om vanuit die 

verschillende opleidingen goed voorbereid de arbeidsmarkt te betreden. In dit 

boekje nemen we u mee langs de diverse afstudeerprojecten die zo kenmerkend 

zijn voor de verscheidenheid in ons onderwijs. 

Valorisatie, ofwel het ‘tot maatschappelijke waarde brengen van kennis’, is 

één van de kernthema’s bij afstudeerproducten. De studenten vertellen hoe 

de inhoud van hun afstudeerproject is toegepast of toegepast kan worden in 

de praktijk. Zo werken opdrachtgevers nu met ‘telemonitoring’ (op afstand 

uitlezen van medische gegevens, p7) en ‘mobility mentoring’ (focussen op stress 

bij cliënten in de schuldhulpverlening, p20), geïntroduceerd door studenten 

van de hogeschool. In een aantal gevallen leverden afstudeerprojecten de 

studenten een baan op bij de opdrachtgever en kunnen zijn hun onderzoek en 

werkzaamheden zelf in praktijk brengen.

Deze verbinding met de beroepspraktijk is voor ons essentieel. Het is de 

kern van wat we doen: goed beroepsonderwijs verzorgen in, met en voor het 

werkveld. Onze studenten leren voor een belangrijk deel in de beroepspraktijk 

aan de hand van authentieke beroepsopdrachten. We betrekken het werkveld bij 

de ontwikkeling van onze opleidingen. We leiden gekwalificeerde professionals 

op die kunnen functioneren in de veranderende beroepspraktijk. Juist het 

afstudeerproduct is een graadmeter voor het opleiden van die gekwalificeerde 

professionals. 

Studenten komen naar Hogeschool Leiden om met en van ons en elkaar te 

leren. We zijn een leer gemeenschap, waar studenten, docenten, medewerkers, 

onderzoekers en professionals uit het werkveld elkaar  ontmoeten, samen leren, 

onderzoeken en innoveren. Na hun opleiding spelen ze als stageaanbieder of 

lid van een beroepenveldcommissie vaak nog een waardevolle rol binnen onze 

leergemeenschap en dragen daarmee bij aan de eerder  

genoemde valorisatie. 

Wij bewonderen de prestaties van onze studenten. 

Veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Sander van den Eijnden & Agnita Mur 

College van Bestuur

VOORWOORD
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CHEMIE

Melanie: ‘Ik overdrijf niet als ik zeg dat ik de 

afgelopen negen maanden echt heb genoten van 

mijn onderzoeksopdracht. Het was heerlijk om de 

hele dag in het laboratorium van de Universiteit 

Leiden te werken. Ik heb zo veel geleerd. Alle 

kennis die ik de afgelopen vier jaar heb opgedaan 

tijdens mijn opleiding aan de hogeschool kon ik nu 

in de praktijk brengen. En er kwam zelfs elke dag 

weer nieuwe kennis bij. 

Na de minor-stage die ik eerder volgde aan 

de universiteit, kreeg ik een mooi onderzoek 

aangeboden. Ik heb voor de onderzoeksgroep 

BioSyn van de Universiteit Leiden de glyco-vormen 

van drie phenolische glycolipides gemaakt. Dat zijn 

onderdelen van een groter molecuul dat voorkomt 

in de celwand van mycobacterium leprae. Eigenlijk 

was mijn onderzoek tweeledig: het bestond uit 

het ontwikkelen van een efficiënte synthese-route 

voor de glyco-vormen én het uitvoeren van een 

alternatieve efficiëntere synthese-route. Als deze 

moleculen – na nog een aantal stappen – aan 

een vetstaart zijn gekoppeld, kunnen ze gebruikt 

worden in fundamenteel onderzoek naar de respons 

van het immuunsysteem op dat soort moleculen. 

Wie weet dragen mijn uitkomsten zo ooit bij aan 

de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Dat 

zou fantastisch zijn.

Het moeilijkste – en tegelijkertijd het leukste – 

aan dit onderzoek was het synthetiseren van de 

trisaccarides. Je bouwt dat molecuul helemaal op 

MELANIE GROOT (23)
STUDEERDE CHEMIE

Melanie werkte mee aan een 

onderzoek van onderzoeksgroep 

BioSyn van Universiteit Leiden. De 

titel van haar onderzoek is The 

synthesis of glycoforms of 

phenolic glycolipids originating 

from mycobacterium leprae;  

For fundamental immunological  

structure-activity relationship 

analysis. De uitkomsten bleken 

van grote waarde. Wellicht is het 

een stap in de richting van nieuwe 

geneesmiddelen.

‘Wie weet draagt mijn onderzoek 
bij aan de ontwikkeling van nieuwe 
geneesmiddelen’

en dat betekende dat ik een groot aantal stappen 

moest ondernemen per eindmolecuul. Stappen die 

dus ook fout kunnen gaan. Bijna was een groot 

deel van mijn onderzoek al fout gegaan voordat ik 

begon, want toen ik me inlas, ontdekte ik een fout 

in het onderzoeksvoorstel. Ik wilde weten hoe ze 

erachter waren gekomen wat de structuur is van de 

glycolipides van de bacterie, toen ik in de literatuur 

een molecuul vond dat niet in het onderzoeksvoorstel 

stond. Dat heb ik aangekaart en het bleek inderdaad 

een fout te zijn. Uiteindelijk bleek het moeilijkste 

proces om de koppelingen goed werkend te krijgen, 

maar dat is wel gelukt. Dat vind ik ook het leuke 

aan laboratoriumonderzoek: al werkende loop je 

tegen problemen aan waarvoor je dus ook zelf een 

oplossing moet zien te vinden. Het geeft een kick als 

het lukt iets werkend te krijgen.

Ik ben best trots dat ik dit onderzoek als hbo-

bachelorstudent heb afgerond. Ik heb vier jaar 

geleden gekozen voor een studie Chemie omdat ik 

wetenschap en scheikunde interessant vond. Toen 

al dacht ik: wie weet kan ik me ooit specialiseren in 

Bio-chemie en door dit onderzoek weet ik dat zeker. 

Dit schooljaar begin ik aan mijn master Chemistry. 

Door mijn afstudeeronderzoek weet ik nu dat ik aan 

nog veel meer onderzoeken wil meewerken en daar 

ben ik ook klaar voor, want de afgelopen jaren aan de 

Hogeschool Leiden heb ik zo veel kennis opgedaan. 

Ik heb tijdens mijn eerste werkervaring meteen mijn 

ideale werkplek gevonden.’
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MASTER JEUGDZORG

Carolien: ‘Als jeugdmaatschappelijk werker heb ik 

vooral een preventieve functie. In een vroegtijdig 

stadium activeer ik jongeren en gezinnen om zelf 

toe te werken naar een oplossing. Het is mooi om 

te zien hoe ze dat vaak op eigen kracht kunnen 

met wat lichte ondersteuning. Dat maakt dit werk 

zo leuk. Je kunt groei stimuleren bij kinderen en 

gezinnen en ze echt verder helpen. 

Vanuit mijn functie ben ik al een aantal jaar 

verbonden aan het Ichthus Lyceum. Op die 

school heeft het terugdringen van schoolverzuim 

prioriteit. Het viel op dat het verzuim bij 

leerlingen was gestegen en schoolverzuim is een 

groot risico voor vroegtijdig schoolverlaten, dus 

het is belangrijk het te voorkomen. Maar valt 

verzuim te voorkomen? En zo ja, hoe kun je het 

dan terugdringen? En welke factoren leiden tot 

verzuim? Ik vond het een interessant vraagstuk. 

Bekend is dat factoren op zowel kind-, gezin- en 

schoolniveau schoolverzuim kunnen beïnvloeden. 

Het is vaak een combinatie van factoren. Ik 

heb ingezoomd op het leerklimaat van de 

school, omdat de school daar immers invloed 

op heeft. We hebben 483 enquêtes afgenomen 

bij eerste- en tweedejaars van de school. 

Daaruit kwam naar voren dat hoe positiever 

leerlingen de ondersteuning van de docent, de 

leeratmosfeer, de ervaren mate van groei en 

een veilige leeratmosfeer ervaren, hoe lager het 

aantal verzuimde lesuren. Kortom: hoe positiever 

CAROLIEN SANDERS (29) 
VOLGDE DE MASTER JEUGDZORG

Carolien onderzocht voor het Ichthus 

Lyceum in Velsen in hoeverre er 

een samenhang bestaat tussen de 

beleving van het leerklimaat en  

de mate van verzuim bij leerlingen.  

De inzichten die ze opdeed, kunnen 

bijdragen aan het terugdringen van 

verzuim.

‘Ik was op zoek naar verdieping,  
die heb ik gekregen’

leerlingen zijn over het leerklimaat, hoe lager 

het aantal verzuimde lesuren. Er kwam ook een 

relatie naar voren tussen het leerjaar, het geslacht 

van leerlingen, de beleving van het leerklimaat 

en de mate van verzuim. Hoe hoger het leerjaar, 

hoe lager de beleving van het leerklimaat en hoe 

groter de kans op verzuim. En jongens verzuimen 

in vergelijking met meisjes weer het meest.  

Ik vond het ontzettend interessant om dit 

onderzoek te doen. Het was voor mijn gevoel  

een passende afsluiting van de master. Ik heb  

de afgelopen twee jaar aan Hogeschool Leiden 

zowel verdiepend als verbredend ervaren.  

In dit onderzoek kwam alles samen. Ik kon mijn 

opgedane kennis toepassen in de werkpraktijk. 

Dit schooljaar ga ik met de school verder in 

gesprek over de resultaten van het onderzoek 

en de aanbevelingen die daaruit naar voren zijn 

gekomen. Of de master mij heeft veranderd? 

Zeker. Ik merk dat ik vanuit een ander, 

meervoudiger perspectief naar situaties kijk. 

Mijn blik is veranderd. Of eigenlijk: verruimd. 

En dat was precies mijn doel toen ik aan deze 

master begon. Ik was op zoek naar verdieping, 

die heb ik gekregen. En dat maakt mijn werk als 

jeugdmaatschappelijk werker alleen maar nog 

leuker.’
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KUNSTZINNIGE THERAPIE

Charlotte deed kwalitatief 

onderzoek naar de bijdrage van 

creatieve, beeldende oefeningen 

in de analysefase binnen de 

crisisopvang voor slachtoffers 

van huiselijk geweld. Een 

maatschappelijk waardevol 

onderzoek dat de meerwaarde van 

beeldende therapie binnen de 

crisisopvang laat zien. 

Charlotte: ‘Al heel jong wist ik dat ik beeldend 

therapeut wilde worden. Ik vind het zo mooi 

dat mensen via kunst hun emoties kunnen 

uiten en weer laten stromen. De studie aan 

Hogeschool Leiden vond ik fantastisch, en mis 

ik nu zelfs een beetje. Tijdens mijn stage bij 

Moviera, een vrouwenopvang voor slachtoffers 

van huiselijk geweld, merkte ik dat men nog 

niet goed op de hoogte was van de meerwaarde 

van beeldende therapie. Het leek mij interessant 

om te onderzoeken wat die meerwaarde is, en 

dan specifiek in de crisisopvang. Daar verblijven 

vrouwen maximaal zes à zeven weken. Dat is 

de fase waarin er een analyse van hen wordt 

gemaakt. Dat betekent veel gesprekken en heel 

veel geregel. Er wordt gekeken wat de volgende 

stappen zijn. Er is voor deze vrouwen weinig tijd 

om tot rust te komen. Ik wilde onderzoeken wat 

de meerwaarde is van het inzetten van beeldende 

oefeningen bij deze doelgroep. En of de uitkomst 

van het onderzoek mogelijk een positieve bijdrage 

kon leveren aan de analyse.  

Ik gaf beeldende therapie aan groepen en 

individueel. Tekenen, werken met oliekrijt, 

schilderen… veel laagdrempelige opdrachten die 

de gevoelslaag aanspraken. Er ligt zo’n taboe 

op de problematiek van deze doelgroep. Erover 

praten is lastig, dan kan het fijn zijn om via een 

kunstzinnig medium heftige gevoelens te uiten. 

Er kwam uit mijn onderzoek onder meer naar 

CHARLOTTE NIESSEN (25) 
STUDEERDE KUNSTZINNIGE THERAPIE

‘Kwetsbaren ondersteuning bieden  
is wat ik het liefste doe’

voren dat de therapie ontspanning biedt, dat 

emoties gereguleerd kunnen worden, dat sociale 

interacties worden versterkt en dat de vrouwen 

inzicht verkrijgen in zichzelf en de situatie. Met 

deze uitkomsten kwam ik tot de conclusie dat de 

analyse sneller en completer gemaakt kan worden.  

Ik merkte ook dat de vrouwen de beeldende 

therapie prettig vonden. Ik kreeg reacties als: ‘Dit 

is echt een moment voor mezelf’ en ‘Ik kan alles 

even loslaten.’ Wat ik heel bijzonder vond, was dat 

iedereen een enorme bagage heeft, maar dat de 

sessies niet zwaar op de hand waren. Er werd ook 

gelachen. Je merkt dat er echt heel veel kracht in 

de vrouwen zit.  

Of er naar aanleiding van mijn scriptie een 

beeldend therapeut wordt aangenomen bij 

Moviera, wat ik uiteraard heb geadviseerd, is 

niet zeker. Iemand die er werkt, wil het creatieve 

wel meer uitbouwen. Het zou goed zijn als veel 

organisaties beeldende therapie onderdeel laten 

zijn van hun crisisopvang. Toch zie ik dat er door 

geldtekort niet altijd ruimte is voor een beeldend 

therapeut. Dat merk ik vooral nu ik een baan 

zoek. Om toch ervaring op te doen binnen mijn 

vakgebied, begin ik binnenkort als sociotherapeut 

in de psychiatrie en blijf ik me inzetten voor 

vluchtelingen. Kwetsbaren ondersteuning bieden 

is wat ik het liefste doe.’ 
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MASTER ADVANCED 
NURSING PRACTISE

DANIËLLE VAN DE PIETERMAN (46) 
VOLGDE DE MASTER ADVANCED NURSING PRACTICE

Daniëlle onderzocht wat het 

effect is van telemonitoring 

op therapietrouw, slaperigheid 

overdag en kwaliteit van leven 

bij patiënten met het obstructief 

slaapapneusyndroom (OSAS) die 

worden behandeld met CPAP. 

Hiermee sluit ze helemaal aan op 

een eigentijds thema: e-health.

‘Telemonitoring wordt binnenkort 
toegepast bij ons op de longpoli. 
Daar ben ik blij mee’

Daniëlle: ‘Het mooie aan de opleiding 

Verpleegkundig Specialist is dat het ontzettend 

praktijkgericht is: 32 uur werken en eens in de 

twee weken naar school. Voor mij ideaal, want ik 

werkte al als longverpleegkundige in het Spaarne 

Gasthuis en die opleiding was goed te combineren 

met mijn werk. Voor mijn afstuderen wilde ik ook 

iets onderzoeken wat in de praktijk gebruikt kon 

worden. Dat is gelukt!  

In mijn werk op de longpoli zie ik veel  

OSAS-patiënten, mensen bij wie tijdens de slaap 

ademstilstanden optreden. Zij worden behandeld 

met CPAP: een masker dat tijdens de slaap de 

luchtweg open blaast. Die apparatuur kun je 

uitlezen met een SD-kaartje, een geheugenkaart. 

Zo kun je zien hoeveel apneus er zijn geweest, 

of het masker heeft gelekt en hoeveel uur het 

heeft aangestaan. Om dat uit te lezen, moeten 

patiënten naar het ziekenhuis. Standaard komen 

ze na twee weken, drie maanden en zeven 

maanden. Als het nodig is, worden extra afspraken 

ingepland. Nu is er een relatief nieuwe applicatie, 

waarbij je als zorgverlener via telemonitoring 

op afstand het SD-kaartje kunt uitlezen. Als het 

masker wordt afgezet, verstuurt het automatisch 

data, op een veilige manier, naar de zorgverlener. 

Die kan dan zien hoe de therapie verloopt zonder 

dat de patiënt naar het ziekenhuis hoeft te 

komen. Ik heb onderzocht of mensen op deze 

manier trouwer zijn in het dragen van het masker, 

minder last hebben van slaperigheid overdag 

en of de kwaliteit van leven verbetert. Dat 

verwachtte ik wel.  

Er werkten twee groepen mee: een die de 

behandeling op de reguliere manier volgde en 

een die via telemonitoring werd gevolgd. Uit mijn 

onderzoek kwam geen verschil tussen de groepen 

naar voren. Nu heb ik maar één meting gedaan, 

twee weken nadat de patiënt was gestart met de 

behandeling. En twee weken is een korte tijd. 

Ik adviseer om langer onderzoek te doen en te 

kijken of er wel verschil is na bijvoorbeeld drie 

maanden. Toch heeft telemonitoring veel andere 

voordelen. Langskomen in het ziekenhuis hoeft 

minder vaak en problemen kunnen eerder worden 

gesignaleerd. Ook voor ons als afdeling is het 

prettig: je kunt een patiënt beter volgen en aan 

de andere kant levert het tijd op, omdat iemand 

minder vaak langskomt. Het Spaarne Gasthuis ziet 

geen nadelige gevolgen, dus telemonitoring wordt 

binnenkort toegepast bij ons op de longpoli. Daar 

ben ik echt blij mee.  

Sinds mijn afstuderen werk ik als verpleegkundig 

specialist en mag ik bijvoorbeeld ook zelfstandig 

patiënten zien, brieven naar huisartsen schrijven 

en medicatie voorschrijven. Wat ik hoor van de 

longartsen is dat ze, net als ik, heel enthousiast 

zijn over wat de opleiding mij heeft gebracht. Het 

scheelt hun natuurlijk ook veel tijd als ik taken 

van ze kan overnemen. En dat doe ik graag.’
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SOCIAAL JURIDISCHE 
DIENSTVERLENING

Helin: ‘Ik heb een zwak voor kinderen en vind 

het belangrijk dat ze kunnen meedoen in de 

samenleving. Toen de gemeente Katwijk, waar ik 

stageliep en een tijdje werkte, vroeg of ik wilde 

onderzoeken hoe het kwam dat er weinig gebruik 

werd gemaakt van regelingen voor kinderen, 

hoefde ik niet lang na te denken. Hoe komt 

het dat ouders niet goed gebruik maken van 

vergoedingen voor bijvoorbeeld schoolkosten, 

computers, sport en andere activiteiten? Om 

daarachter te komen, heb ik gesprekken gevoerd 

met ouders van tien gezinnen. Er kwamen 

verschillende redenen naar voren. Zo waren 

sommigen onbekend met de regelingen. Anderen 

gaven aan dat ze niet wisten wat de regelingen 

inhielden of dat ze niet wisten waarop ze nou 

recht hadden. Voor velen bleek ook de website 

van de gemeente niet overzichtelijk en was 

het lastig dat er voor elke regeling een apart 

aanvraagformulier is.  

Ook ben ik in gesprek gegaan met medewerkers 

van de gemeente Katwijk, Den Haag en 

Ridderkerk. Den Haag, omdat daar veel gebruik 

wordt gemaakt van regelingen voor kinderen en 

Ridderkerk, omdat die gemeente vergelijkbaar is 

qua omvang en inwoners met Katwijk.  

Door al mijn gesprekken heb ik verschillende 

aanbevelingen kunnen doen. Zo heb ik 

voorgesteld een kindpakket op te stellen: een 

bundeling met regelingen. Ook adviseer ik 

HELIN YUCE (23) 
STUDEERDE SOCIAAL JURIDISCHE DIENSTVERLENING 

Met haar onderzoek naar het niet-

gebruik van regelingen van de 

gemeente Katwijk voor kinderen 

uit gezinnen met een laag inkomen 

uit die gemeente, heeft Helin een 

maatschappelijk zeer relevant 

vraagstuk onderzocht. 

‘De gemeente Katwijk gaat zeker iets 
doen met mijn aanbevelingen’

een digitale checklist waarbij de burger kan 

aanvinken op de site wat op hem of haar van 

toepassing is, waarna er uiteindelijk een pagina 

uit rolt met de regelingen waar diegene recht 

op heeft. Voorlichting verbeteren is een ander 

punt van aanbeveling. Scholen spelen hierin een 

belangrijke rol. Docenten hebben goed inzicht 

in welke gezinnen arm zijn. Zij kunnen ouders 

aangeven dat er regelingen zijn. Zo bereik je 

uiteindelijk via de docenten de mensen die niet 

in de bijstand zitten, maar wel een laag inkomen 

hebben. Ouders kunnen de gemeente als een 

drempel ervaren, daarom raad ik de gemeente 

ook aan om fysiek de wijk in te gaan, naar 

buurthuizen bijvoorbeeld. Daar kunnen mensen 

dan hulp krijgen bij het aanvragen.  

Mijn opdrachtgever was blij met het onderzoek. 

Katwijk gaat zeker iets doen met mijn 

aanbevelingen. Wat precies, is nog niet helemaal 

duidelijk, maar het wordt opgepakt. Ik denk ook 

zeker dat andere gemeenten er iets aan kunnen 

hebben. Ridderkerk was in elk geval benieuwd 

naar mijn resultaten. 

Ik ga nu op zoek naar een baan als consulent 

binnen een gemeente. Mijn studie aan Hogeschool 

Leiden sluit hier perfect op aan door de 

combinatie van juridische en sociale vakken. 

Mensen in zwakkere posities juridisch bijstaan, 

daar ligt mijn hart.’ 
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BIOLOGIE EN MEDISCH 
LABORATORIUMONDERZOEK

Jenina: ‘Patiënten met de neurologische 

aandoening AS hebben onder meer problemen 

met hun motoriek, kunnen nauwelijks praten en 

ze hebben een specifiek uiterlijk, slaapproblemen 

en een verstandelijke beperking. Ze lachen ook 

veel en ongecontroleerd. Het syndroom wordt 

veroorzaakt door een deletie of mutatie op het 

UBE3A gen, dit zorgt ervoor dat het eiwit αCaMKII 

niet goed functioneert. Dit eiwit wordt gemaakt 

door het CaMKII gen en heb je nodig om te kunnen 

leren. Ik heb onderzocht of αCaMKII al bij de 

geboorte goed moet functioneren of dat je het 

op latere leeftijd nog kunt herstellen en dat het 

dan weer goed werkt. Ik heb hiervoor onderzoek 

gedaan bij muizen, omdat muizen met AS heel 

veel dezelfde symptomen hebben als mensen met 

AS. De muizen voor mijn onderzoek zijn speciaal 

gecreëerd. Je kunt bij deze muizen het CaMKII 

gen aan- en uitzetten. Ze werden geboren zonder 

een functionerend CaMKII gen en ik heb het 

op volwassen leeftijd aangezet. Vervolgens heb 

ik gekeken of ze net zo goed kunnen leren als 

gezonde muizen. Dat was het geval. Heel goed 

nieuws dus! Dat zou namelijk kunnen betekenen 

dat ook AS patiënten beter kunnen functioneren 

als hun CaMKII gen wordt hersteld. Dan moet er 

wel een medicijn komen om dat gen te herstellen 

en daarvoor is verder onderzoek nodig. Een ander 

deel van mijn onderzoek ging over de vraag of een 

slecht functionerend αCaMKII een ander proces 

JENINA KINGMA (24) 
RONDDE DE OPLEIDING BIOLOGIE EN MEDISCH 
LABORATORIUMONDERZOEK AF

Jenina volgde haar afstudeerstage 

bij het Erasmus MC en deed 

onderzoek naar een mutatie op 

het CaMKII gen. De uitkomsten 

zijn erg belangrijk om patiënten 

met het Angelman Syndroom (AS) 

uiteindelijk te kunnen helpen. 

‘Ik vind het fijn om een bijdrage 
te leveren aan een oplossing voor 
patiënten’

in de weg zit. In de hersenen heb je meerdere 

processen voor leren. Als een bepaalde route niet 

werkt, kan het in sommige gevallen zo zijn dat een 

andere het overneemt. De vraag was of de muizen 

beter konden leren als we het slecht functionerende 

CaMKII gen weghaalden. Om dat te onderzoeken, 

heb ik de muizen eerst iets geleerd en toen het 

gen weggehaald. Maar er was geen verschil met 

gezonde muizen die iets geleerd hadden en waarbij 

vervolgens het gen was weggehaald. Mijn opvolger 

gaat nu onderzoeken wat er gebeurt als je het gen 

eerst weghaalt en de muizen daarna iets leert. 

Is er dan een alternatieve route voor αCaMKII? 

Als dan zou blijken dat het beter is om het gen 

helemaal niet te hebben in plaats van een slecht 

functionerende, kan dat ook voor AS patiënten 

wellicht beter zijn. Ik hoop nu een baan te vinden 

als analist in een onderzoekslab. Door mijn studie 

en afstudeerstage ben ik erachter gekomen hoe fijn 

het is om een bijdrage te leveren aan een oplossing 

voor patiënten. Net zoals ik nu gedaan heb. Want 

ook al is het nog vroeg, het is hoopgevend dat 

patiënten met een slecht functionerend CaMKII 

gen misschien in de toekomst geholpen kunnen 

worden.’
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COMMERCIËLE ECONOMIE

Marsha: ‘Digitalisering is een trend die alsmaar 

belangrijker wordt. Er gebeurt zo veel in de 

IT-branche. Bovendien is het een sector waarin 

maar weinig vrouwen werken. Drie redenen 

waarom ik besloot er juist in te duiken. Ik wilde 

mijn afstudeeronderzoek doen in een organisatie 

waarover ik nog vrij weinig wist en erachter komen 

hoe het eraan toegaat in de IT. Comsoft/Bechtle 

had meteen een mooi onderzoeksonderwerp voor me 

klaarliggen. Zij willen hun BITAM-dienstverlening 

(Bitam/Bechtle IT Asset Management, red.) 

verbeteren. De BITAM-dienst is een dienstverlening 

waarmee zowel alle hardware als alle software van 

een bedrijf in kaart wordt gebracht. Zo wordt het IT-

Asset-portfolio inzichtelijk en beheersbaar. De afzet 

van deze dienst moest hoger en het management 

wilde weten hoe dat het beste kon. Een mooi, 

complex commercieel vraagstuk. Dat betekende dat 

er zowel interne als externe perspectieven waren 

die ik in kaart kon brengen. Mijn hoofdvraag werd 

dan ook: waaruit bestaat de kloof tussen de huidige 

aanpak van het management en de medewerkers 

van Comsoft en de gewenste aanpak van klanten? 

Tijdens het uitwerken van mijn opzet kwam ik tot 

de conclusie dat ik het beste aan de slag kon gaan 

met het Servqual-model, omdat dat onderzoekt 

welke kloven er bestaan binnen de dienstverlening 

van een organisatie. In totaal heb ik zeventien 

in- en externe interviews gehouden en uit mijn 

totale onderzoek kwamen duidelijke conclusies: de 

MARSHA DEN BESTEN (21) 
STUDEERDE COMMERCIËLE ECONOMIE

In opdracht van Comsoft/Bechtle 

dook Marsha in een voor haar nog 

onbekende branche: de IT. Haar 

doel: oplossingen zoeken waarmee 

de BITAM-dienstverlening van het 

bedrijf verbeterd kan worden. En 

dat lukte. Marsha vond passende en 

bruikbare conclusies.

‘Ik ben aan Hogeschool Leiden echt 
klaargestoomd voor de toekomst’

BITAM-dienstverlening komt het best tot zijn recht 

als enerzijds bewustzijn over en bekendheid met de 

dienst bij klanten verhoogd wordt. Anderzijds als de 

betrokken medewerkers in de organisatie kennisdeling 

en interne communicatie laten aansluiten op 

de behoeften van de klant. Daarbij bleek dat er 

demotivatie was ontstaan onder de medewerkers, 

omdat zij sommige doorgevoerde veranderingen 

niet begrepen. Onduidelijkheid die het management 

makkelijk kon wegnemen. 

Als ik nu terugkijk op mijn onderzoek en scriptie, vind 

ik het vooral leuk dat het zo’n praktisch inzetbaar 

product is geworden. Want dat was mijn hoofddoel: 

ik wilde een scriptie schrijven over een onderwerp 

waarover ik nog niet veel wist, maar daarmee ook echt 

iets betekenen voor mijn stagebedrijf. Want natuurlijk 

schrijf je een scriptie om je studie af te ronden, maar 

ik wilde dat die ook waarde zou hebben voor het 

bedrijf. Dat is gelukt, want mijn begeleiders hebben 

me zelfs gevraagd of ik sommige veranderingen zelf 

wilde implementeren. Door hard te werken heb ik een 

mooi resultaat bereikt. Daar ben ik trots op. En daarbij 

is het ook nog gelukt die onbekende IT-branche 

te doorgronden. En nu ik klaar ben? Ik houd eerst 

een tussenjaar en daarna hoop ik te beginnen aan 

een master International Management of Marketing 

Management. Het fijne aan deze studie is dat die zo 

breed georiënteerd is. Ik kan nu alle kanten op en ik 

ben aan Hogeschool Leiden echt klaargestoomd voor 

de toekomst.’
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VRIJESCHOOL PABO

Melissa: ‘De eerste paar jaar van mijn studie heb 

ik geregeld getwijfeld: moet ik dit wel doen? En 

vooral: kán ik het wel, voor de klas staan? Ik 

was best onzeker en heb die vier jaar echt nodig 

gehad om te groeien als leerkracht. Inmiddels kan 

ik volmondig zeggen dat ik zeker voor de klas kan 

staan. Met plezier zelfs en de kinderen weten wat 

ze aan me hebben. Ik ben denk ik een lieve, maar 

rechtvaardige leerkracht geworden en dat is mede 

te danken aan de goede gesprekken over het vak 

die ik heb gevoerd in mijn tijd aan de hogeschool. 

Tijdens mijn laatste stage merkte ik dat ik het 

lastig vond de jongens uit mijn kleuterklas te 

betrekken bij het ochtendspel, een dagelijks 

fantasiespel in de kring, dat gaat over de 

seizoenen, de natuur en de jaarfeesten die wij 

op de vrijeschool vieren. Met meisjes had ik die 

klik meer, maar ik merkte dat het me minder goed 

lukte sommige jongens bij het spel te betrekken. 

Die waren dan druk, praatten tussendoor en 

zochten een bepaalde concurrentie onderling. 

In eerste instantie dacht ik dat het aan mij lag, 

want ik ben voornamelijk alleen opgegroeid met 

mijn moeder, zonder jongens om me heen dus. 

Later bedacht ik me: misschien zoeken jongens 

simpelweg andere dingen in zo’n spel, hebben 

ze andere behoeftes, maar welke dan? Het leek 

me een mooi, praktisch scriptie-onderwerp. Ik 

heb zowel vrijeschoolse als reguliere literatuur 

opgezocht over jongensgedragingen en daaruit 

MELISSA CARIS (25) 
RONDDE DE VRIJESCHOOL PABO AF

Melissa vond het tijdens haar stage 

moeilijk de jongens in haar klas te 

betrekken bij het ochtendspel. Voor 

haar scriptie onderzocht ze hoe ze 

het spel beter kon laten aansluiten 

op hun belevingswereld. Ook mede-

leraren gebruiken haar bevindingen 

nu om hun onderwijs te verbeteren.

‘Meerdere leraren gaven aan dat ik ze 
nieuwe inzichten en handvatten heb 
gegeven’

bleek dat jongens vooral behoefte hebben aan 

actie, lawaai, beweging en competitie. Punten 

die ik meteen kon toevoegen aan het spel. Zo 

liet ik de jongens in mijn klas meer bewegen, 

zorgde ik voor genoeg actie in het verhaal en 

liet ik ze lawaai maken. Bijvoorbeeld door ze een 

kaboutertje heel hard wakker te laten schreeuwen. 

Het competitie-aspect heb ik naast me 

neergelegd, dat leek me wat veel voor de vroege 

ochtend. Het mooie is dat ik meteen resultaat 

zag. De jongens waren meer geneigd mee te doen 

en het spel ging meer leven bij ze.  

Mijn mede-leraren hadden meteen interesse in 

mijn scriptie. ‘We krijgen hem wel te lezen hè?’ 

vroegen ze al snel. Toen ik hem uiteindelijk 

rondstuurde, vond ik dat best eng, maar ik kreeg 

alleen maar complimenten. Het mooiste? Meerdere 

leraren gaven aan dat ik ze nieuwe inzichten 

en handvatten had gegeven. Heel fijn dat mijn 

scriptie ook voor anderen zo praktisch inzetbaar 

blijkt. Hoewel ik het heerlijk vind om voor de 

klas te staan en bovendien nog lang niet ben uit 

geleerd, ga ik komend schooljaar toch nog verder 

studeren. Ik hoop, na een pre-master, een master 

Forensische Orthopedagogiek te gaan doen zodat 

ik me daarna kan toespitsen op hulpverlening aan 

kinderen met gescheiden ouders. Want een ding 

weet ik na deze vier jaar nu wél zeker: ik wil zeker 

met kinderen blijven werken.’ 
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HBO-RECHTEN

Pien: ‘Ik had wat studievertraging, kon geen 

opdrachtgever vinden en wilde eigenlijk stoppen 

met mijn studie. Puur door de inzet van mijn 

begeleider ben ik doorgegaan. Zij wist hoe ze met 

me moest praten: hard en direct. Dat werkte. En 

het hielp dat ik uiteindelijk een opdrachtgever 

vond, een advocaat, die een interessant 

scriptieonderwerp aandroeg: hoe wordt er 

gebruikgemaakt van de Hairstyle-beschikking? 

Als je op een oneerlijke manier wordt ontslagen, 

heb je vaak recht op een billijke vergoeding. 

Maar de vraag in de Nederlandse rechtspraak is: 

hoe hoog moet die vergoeding zijn? In juni 2017 

heeft de Hoge Raad daar handvatten voor gegeven 

naar aanleiding van een rechtszaak van een 

ontslagen kapster. Rechters zouden bijvoorbeeld 

moeten kijken naar de gevolgen van het ontslag 

voor de werknemer. En of iemand al nieuw werk 

heeft gevonden. Rechters mogen ook niet een 

bedrag toewijzen om een werkgever te bestraffen, 

maar alleen om de werknemer te compenseren. 

Dit alles staat beschreven in de Hairstyle-

beschikking. Ik heb uitspraken bestudeerd van 

lagere rechters tussen juni 2017 en maart 2018. 

Hadden ze iets over de Hairstyle-beschikking 

gezegd en zo ja, wat? De handvatten van de 

Hoge Raad heb ik ernaast gelegd. Ik kwam grote 

verschillen tegen in de gevoelsmatige hoogte 

van de vergoedingen. Er waren bijvoorbeeld 

twee werknemers van verschillende bedrijven. 

PIEN SALOMONS (23) 
STUDEERDE HBO-RECHTEN

Pien schreef de scriptie ‘Invloed 

van de Hairstyle-beschikking op 

de bepaling van de hoogte van 

de billijke vergoeding’. Hiermee 

biedt ze een perfecte richtlijn 

voor arbeidsrechtadvocaten en 

juristen die te maken krijgen met 

ontslagzaken waarbij de werkgever 

ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. 

‘Het mooie is dat de advocaat voor 
wie ik het onderzoek deed inmiddels 
werkt met ‘mijn’ factor’

Ze kregen beiden een vergoeding van 10.000 euro. 

De een had daarvoor twee maanden gewerkt voor 

2500 euro per maand en de ander vijf jaar voor 

17.000 euro per maand. Een bizar verschil. Een 

vergoeding van 10.000 euro is even hoog, alleen 

zal dat niet als even hoog worden ervaren door de 

twee werknemers. Het verschil zat hem in de feiten 

en omstandigheden. Dit heeft ertoe geleid dat ik 

een nieuw soort onderscheid heb gemaakt tussen 

lage, middelmatige en hoge vergoedingen. Wat ik 

inzichtelijk heb gemaakt, is welke feiten er in welke 

categorie het belangrijkst bleken.  

Ik heb ongeveer dertig rechtszaken onderzocht. Ik 

bekeek per zaak hoelang de werknemer in dienst 

was geweest, hoeveel diegene per maand verdiende 

en wat de vergoeding was die de werkgever moest 

betalen. Zo kon ik een factor toekennen aan de 

vergoedingen. Die factor deelde ik in in hoog, 

laag en midden. Advocaten kunnen door middel 

van deze factor een zaak indelen in een van deze 

categorieën. Zo kunnen ze een rechter overtuigen 

van hoe hoog de billijke vergoeding volgens hen 

zou moeten zijn. Het mooie is dat de advocaat 

voor wie ik het onderzoek deed, inmiddels werkt 

met ‘mijn’ factor. Wie weet volgen er meer. Het 

scheelt veel tijd voor advocaten en juristen die 

hiermee te maken krijgen. Ze hoeven niet meer 

in de jurisprudentie te duiken. Door mijn scriptie 

ben ik weer zo enthousiast over het vak dat ik een 

premaster Rechtsgeleerdheid ga volgen!’
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TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE

Simone: ‘Een goede relatie tussen de ouders is voor 

een kind ontzettend belangrijk. Vele onderzoeken 

laten zien dat een kind dan beter functioneert. 

Maar het krijgen van een kind zet een relatie op 

z’n kop. Om ervoor te zorgen dat de relatiekwaliteit 

toch goed blijft, heeft het lectoraat Ouderschap 

en Ouderbegeleiding de interventie OuderTeam.nu 

ontwikkeld: een programma dat aanstaande ouders 

helpt zich voor te bereiden op het ouderschap. Het 

bestaat uit twee bijeenkomsten voordat de baby 

er is, twee erna en een online gedeelte. De pilot 

hiervan is onlangs afgerond. Om de interventie extra 

te kunnen onderbouwen, heb ik onderzocht hoe de 

relatiekwaliteit is tussen ouders die in verwachting 

zijn van hun eerste kind en hoe zij verwachten 

dat de relatie is als ze ouders zijn. Hiervoor heb 

ik de database van OuderTeam.nu geanalyseerd 

en interviews gehouden met tien ouders. Ik heb 

vooral gekeken naar hun eigen effectiviteit, dus 

hoe het vertrouwen in hun eigen kunnen is, naar 

de verwachtingen van het ouderschap en naar de 

verschillen tussen mannen en vrouwen. Voor het 

meten van de relatiekwaliteit ben ik uitgegaan 

van vijf schalen: onafhankelijkheid, emotionele 

saamhorigheid, identiteit, conflicthantering en 

seksualiteit. Het bleek dat de kwaliteit van de 

relatie van aanstaande ouders goed is. Eigenlijk 

hetzelfde als bij de gemiddelde Nederlander. Toch 

beïnvloedde de zwangerschap de relatie wel op alle 

schalen. Zo was de saamhorigheid sterker en ook de 

SIMONE LANGELAAN (23) 
STUDEERDE TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE

Voor OuderTeam.nu, een psycho-

educatief programma dat zich 

richt op het versterken van de 

samenwerkingsrelatie tussen ouders, 

deed Simone onderzoek naar de 

relatiekwaliteit van aanstaande 

ouders. Hiermee biedt ze praktische 

handvatten om het programma te 

verbeteren.

‘Ga van tevoren eens samen oppassen 
op een baby van bekenden, adviseer ik 
aanstaande ouders’

conflicthantering was anders: de man was milder, de 

vrouw pittiger. En dan het idee van een roze wolk… 

dat was er zeker! Kort gezegd hebben aanstaande 

ouders positieve verwachtingen. Ik kreeg vaak te 

horen dat ze dachten dat een kind hun veel brengt 

en dat het ouderschap verdiepend is voor de relatie. 

Overigens vond ik geen verschillen tussen mannen en 

vrouwen.  

Mijn bevindingen hebben geleid tot tips voor 

aanstaande ouders. Die tips worden gebruikt voor 

OuderTeam.nu. Sommige punten zaten al in het 

programma, maar gelden als extra onderbouwing. 

Ik heb twee nieuwe kunnen toevoegen. Samen 

tijd doorbrengen zonder kind is zo’n advies 

bijvoorbeeld. Ik kreeg namelijk vaak te horen dat 

ouders verwachten dat ze weinig tijd meer met elkaar 

kunnen doorbrengen. De andere tip is om samen van 

tevoren te gaan oppassen op een baby van bekenden. 

Zo vormen partners realistische verwachtingen. 

Het is gaaf dat mijn adviezen worden meegenomen. 

OuderTeam.nu wordt aangeboden vanuit 

verloskundigenpraktijken, kraamzorg, ziekenhuizen en 

centra voor Jeugd en Gezin op verschillende plaatsen 

in Nederland. Het is voor alle ouders en op vrijwillige 

basis. Het zou mooi zijn als heel veel mensen eraan 

meedoen, voor het welzijn van de ouders én het kind 

en om scheiding te voorkomen. 

Mijn studie was heel leerzaam, maar vooral leuk. Of ik 

verder ga studeren of werken, weet ik nog niet. Eerst 

reizen!’
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BIO-INFORMATICA

Timothy: ‘Tijdens mijn opleiding kreeg ik een 

deelblok over het onderwerp microbioom, 

oftewel de wolk van miljarden micro-organismen 

als bacteriën, schimmels en virussen die in je 

lichaam leven. Dat onderwerp greep me meteen. 

Er wordt vaak gedacht dat het DNA in je lichaam 

allesbepalend is, maar bacteriën kunnen soms zo 

veel meer vertellen over gezondheid en ziekte. 

Het is echt heel interessant wat ze allemaal 

doen in je lichaam. Toen ik zag dat Omnigen 

een vacature open had staan en onderzoek deed 

naar het microbioom wist ik: daar wil ik mijn 

afstudeerstage lopen. Met behulp van een dataset 

heb ik onderzocht of je aan de hand van iemands 

darm-microbioom kunt voorspellen of diegene meer 

of minder kans op overgewicht heeft. Bepaalde 

bacteriën zijn beter in de afbraak van suikers en 

vetten. Hierdoor kan het lichaam meer opnemen 

en heb je dus meer kans op overgewicht. Aan 

het onderzoek zat ook meteen een concreet 

bedrijfsdoel vast: een product ontwikkelen 

waarmee de darmen gezonder worden gehouden 

en de kans op overgewicht wordt verkleind. 

Voor deze analyse heb ik gebruikgemaakt van 

de nieuwe ‘IS-pro’-datasoort en ontwikkelde en 

valideerde ik zelf een nieuw computermodel. Wel 

liep ik na een tijdje tegen een probleem aan. De 

dataset waarmee ik werkte, bleek te klein voor de 

voorspelling die ik wilde doen. Hierdoor kon ik 

in mijn conclusie uiteindelijk wel aantonen dat 

TIMOTHY VAN DER WERF (23) 
STUDEERDE BIO-INFORMATICA

‘Ik ben heel trots op het programma 
dat ik heb ontwikkeld’

er significante verschillen waren wat betreft de 

kans op overgewicht en darm-microbioom, maar 

deze waren niet consistent significant. Natuurlijk 

was het jammer dat de conclusie niet eenduidig 

was, maar ik ben heel trots op het programma dat 

ik heb ontwikkeld. Hierdoor kan data sneller en 

gemakkelijker worden geanalyseerd. Bovendien kan 

het model nu al door het bedrijf worden gebruikt 

bij andere analyses. Uiteindelijk kan een product 

tegen overgewicht zo bijvoorbeeld sneller op de 

markt komen. Volgend jaar begin ik aan mijn 

master ‘Bioinformatics and Systems Biology’ aan de 

Universiteit van Amsterdam. Daar heb ik ontzettend 

veel zin in. Ik denk dat ik veel van mijn kennis 

die ik tijdens mijn opleiding heb opgedaan in de 

master kan toepassen. Vooral op het gebied van 

programmeren. De praktische en inhoudelijke kennis 

waar bij Hogeschool Leiden de nadruk op lag, geeft 

me mogelijk wel een voorsprong op toekomstige 

medestudenten. Mijn tip voor toekomstige Bio-

Informatica-studenten die programmeren lastig 

vinden? Programmeren leer je echt door het steeds 

maar weer te blijven doen, hoe moeilijk ook. Lukt 

een programmeeropdracht even niet, laat die dan 

een uur of dag met rust en kijk er later met een 

frisse blik naar. Ik blijf intussen ook bij Omnigen 

werken. Ze hebben me na mijn stage gevraagd 

om te blijven voor verschillende projecten. 

Een ontzettende eer. Hopelijk kan ik die baan 

combineren met mijn master.’

In opdracht van de Rotterdamse

start-up Omnigen deed Timothy

onderzoek naar de voorspellende

eigenschappen van overgewicht.

Hiervoor analyseerde hij DNA-

gegevens van het darmmicrobioom

en ontwikkelde hij een totaal 

nieuwe ‘machine learning’-methode 

voor zijn opdrachtgever.
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OPLEIDING TOT 
FYSIOTHERAPEUT

Kiri: ‘Onze opdrachtgever, het LUMC, vroeg ons 

om een beweeguur op te stellen voor kwetsbare 

ouderen die in het ziekenhuis verbleven, maar 

geen specifieke fysiotherapeutische behandeling 

meer kregen. Hierbij hebben we vooral gefocust 

op de toepasbaarheid van zo’n beweeguur. 

Hoeveel deelnemers zouden hierop afkomen? En 

hoe tevreden zouden deze ouderen zijn over zo’n 

uur?  

Als eerste hebben we op basis van de literatuur 

een beweeguur samengesteld. Dat bestond uit 

een warming-up, circuittraining en coolingdown 

vol speelse oefeningen. Doordat we met z’n 

vieren waren, verkeerden we in de luxe positie 

dat steeds twee van ons het beweeguur konden 

begeleiden en de andere twee konden observeren. 

We voerden actiebegeleidend onderzoek uit. 

Zo konden we de training steeds aanpassen 

en verbeteren. Na de eerste twee beweeguren 

kwamen we er bijvoorbeeld achter dat het niveau 

van de oefeningen te hoog was. De ouderen die 

meededen, waren minder vitaal dan we hadden 

gedacht. Ze moesten bijvoorbeeld zelf lopen van 

het ene station naar het andere, maar dat bleek 

te zwaar. Daarom hebben we na twee keer het 

uur aangepast. En met succes. De samenstelling 

van het beweeguur sloot toen perfect aan op het 

niveau van de deelnemers. Uiteindelijk hebben 

we in één maand tijd tien beweeguren kunnen 

draaien. Hier kwamen twintig verschillende 

KIRI BOEKWIJT (22), KYM VAN DER SPEK (22),  
KELLY SMALLWOOD (22) EN LAURA NEDERPEL (21) 
STUDEERDEN ALLE VIER FYSIOTHERAPIE

Voor hun scriptie in het LUMC 

hebben de fysiotherapiestudenten 

Kiri, Kym, Kelly en Laura op basis 

van de literatuur een beweeguur 

voor ouderen samengesteld. 

Een praktische en succesvolle 

afstudeeropdracht, want het 

beweeguur wordt nu door het 

ziekenhuis uitgevoerd.

‘Het is super om te zien dat onze  
afstudeeropdracht wordt doorgezet’

deelnemers op af. Dat aantal viel een beetje 

tegen, maar de deelnemers waren wel enthousiast. 

Eigenlijk is er nu een vervolgonderzoek nodig 

om de potentie van het beweeguur echt te 

kunnen analyseren. Maar toen we in het LUMC 

een presentatie gaven over onze bevindingen en 

het draaiboek voor het beweeguur toelichtten, 

was iedereen zo enthousiast dat er besloten werd 

er direct mee door te gaan. En dan niet alleen 

voor ouderen, maar voor alle patiënten in het 

ziekenhuis. Een groot compliment! Het is super 

om te zien dat onze afstudeeropdracht zo goed 

wordt bevonden dat het wordt voortgezet. Het 

leukste aan ons onderzoek vond ik dat we zowel 

met de theorie als praktijk aan de slag konden. 

We waren echt bezig ons toekomstige vak als 

fysiotherapeut uit te oefenen. Bovendien waren 

de ouderen die meededen heel enthousiast. 

Achttien van de twintig deelnemers gaven aan 

opnieuw te willen meedoen. Een van hen vertelde 

na afloop zelfs dat zij zich ging opgeven voor 

seniorengym. Prachtig om te horen. Uiteindelijk 

is het ons daar natuurlijk om te doen: ouderen in 

beweging krijgen en hun vitaliteit vergroten. Dat 

is het mooiste resultaat dat we konden krijgen.’
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SOCIAAL PEDAGOGISCHE 
HULPVERLENING

Myrthe: ‘Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest 

in andere culturen en wil jongeren graag helpen. 

Niet voor niets deed ik op zestienjarige leeftijd 

vrijwilligerswerk in Afrika. De vraag ‘Wat maakt 

mensen wie ze zijn?’ vind ik enorm interessant. Dat 

is ook mijn drijfveer geweest om voor de studie 

Sociaal Pedagogische Hulpverlening te kiezen. Toen 

ik in het derde jaar stage liep bij Jeugdformaat, dat 

specialistische jeugd- en opvoedhulp in de regio 

Haaglanden aanbiedt, zat ik meteen op mijn plek.  

Ik besloot ze daarom te benaderen voor mijn 

afstudeerproject en vroeg of er een vraagstuk was 

waar ze regelmatig tegenaan liepen. Zo kwam ik 

tot mijn onderzoeksvraag: welke ervaringen en 

behoeftes hebben pedagogisch medewerkers wat 

betreft het omgaan en communiceren met jongeren 

met verschillende culturele achtergronden? Een heel 

actueel onderwerp, want bij Jeugdformaat worden 

er ook jonge vluchtelingen van hulp voorzien die 

pas korte tijd in Nederland zijn. Maar hoe kun 

je deze jongeren dan het best begeleiden? Hoe 

communiceer je duidelijk met deze doelgroep? 

En wat zijn de behoeftes van de pedagogisch 

medewerkers zelf: welke handvatten hebben zij 

nodig?  

Hiervoor heb ik me eerst gestort op de literatuur. 

Later interviewde ik meerdere pedagogisch 

medewerkers, een gedragswetenschapper en een 

aantal gespecialiseerde medewerkers die werken 

met alleenstaande minderjarige vreemdelingen. 

MYRTHE VAN WOUDENBERG (22) 
VOLGDE DE OPLEIDING SOCIAAL PEDAGOGISCHE HULPVERLENING

Voor haar scriptie ‘Omgaan 

met anderen? Begin bij jezelf’ 

onderzocht Myrthe welke handvatten 

pedagogisch medewerkers nodig 

hebben voor het omgaan met 

jongeren met verschillende culturele 

achtergronden.

‘Inmiddels ben ik zelf in dienst bij 
Jeugdformaat. Een enorme eer!’

Zo werkte ik vanuit de theorie naar de praktijk 

toe. Nadat ik de ervaringen en behoeftes van de 

pedagogisch medewerkers in kaart had gebracht, 

stelde ik voor Jeugdformaat aanbevelingen op die te 

gebruiken zijn voor het ontwikkelen van een training 

voor medewerkers. Het doel hiervan is kennis en 

communicatievaardigheden verder ontwikkelen. Op 

die manier hoop ik een verschil te maken voor de 

jongeren én de medewerkers. Inmiddels ben ik zelf in 

dienst bij Jeugdformaat. Een enorme eer!

Tijdens mijn afstudeerproject heb ik enorm veel 

aan mijn scriptiebegeleider gehad. Ik ben hem 

erg dankbaar voor zijn begeleiding. Hij heeft 

mijn werk echt naar een hoger niveau kunnen 

brengen. Net als ik was hij enorm betrokken bij het 

onderwerp ‘diversiteit’. Dat vind ik het fijne aan 

Hogeschool Leiden. De leraren zijn bijna allemaal 

ervaringsdeskundigen. Door hun verhalen te delen, 

motiveren ze leerlingen om zich te ontwikkelen. 

Mijn tip voor andere studenten die een scriptie 

moeten schrijven? Kies een onderwerp waar je echt 

enthousiast van wordt. Vooral bij een opleiding als 

Sociaal Pedagogische Hulpverlening denk ik dat je 

een onderwerp moet onderzoeken dat je grijpt en 

je aan het hart ligt. Dat motiveert om door te gaan 

en een goed resultaat neer te zetten. Zelf begin ik 

naast mijn werk bij Jeugdformaat in september aan 

de master Jeugdzorg, weer bij Hogeschool Leiden. 

Ik sta te popelen om verder te leren en mezelf te 

ontwikkelen.’ 
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COMMUNICATIE

Stevie: ‘Bijdragen aan een maatschappelijk doel bij 

een non-profitorganisatie, zodat ik op projectbasis 

een verschil kan maken: dat is mijn droombaan. 

Toen ik een vacature van het Rode Kruis Amsterdam-

Amstelland voorbij zag komen, reageerde ik direct. 

“Laten we zo snel mogelijk beginnen”, schreef 

ik in mijn sollicitatie, zo enthousiast was ik. En 

ik had geluk: ik mocht aan de slag. Voor mijn 

afstudeeronderzoek onderzocht ik hoe de doelgroep 

van het Rode Kruis Amsterdam-Amstelland het 

best kon worden overtuigd tot de aankoop van 

een EHBO-cursus. Een mooi maatschappelijk én 

commercieel vraagstuk. Het is natuurlijk belangrijk 

dat zo veel mogelijk mensen weten hoe ze moeten 

reageren als er een ongeluk gebeurt, zodat ze 

snel kunnen handelen om erger te voorkomen. Als 

centrale theorie voor mijn onderzoek koos ik de ‘Six 

Principles of Persuasion’. Een model dat gedurende 

mijn studie steeds terugkwam. Heel tof om dit nu in 

de praktijk te kunnen gebruiken. De theorie bestaat 

uit zes overtuigingsprincipes die je kunt inzetten 

om een aankoop bij publiek te genereren. Ik was 

benieuwd of ik deze principes ook kon inzetten 

bij socialmedia-uitingen op Facebook, Twitter of 

Instagram, zodat mensen sneller werden getriggerd 

tot het kopen van een EHBO-cursus.  

Uiteindelijk koos ik ervoor om vier 

overtuigingsmanieren te testen: autoriteit, 

sympathie, sociale bewijskracht en schaarste. 

Hiervoor gebruikte ik een methodiek die nog niet 

STEVIE VAN DER KROON (22) 
DEED DE OPLEIDING COMMUNICATIE

Hoe kunnen socialmedia-uitingen 

van het Rode Kruis Amsterdam-

Amstelland mensen overtuigen 

een EHBO-cursus te kopen? Die 

vraag onderzocht Stevie. Ze maakte 

daarbij gebruik van een bijzondere 

methodiek die nog niet eerder door 

studenten van Hogeschool Leiden is 

gebruikt.

‘Iedereen was zo betrokken en  
enthousiast: daar kreeg ik een  
boost van’ 

eerder door studenten van Hogeschool Leiden werd 

toegepast. Met between-subject experimental design 

testte ik kwantitatief de oorzaak-gevolg-relatie 

tussen onafhankelijke variabelen (socialmedia-

uitingen inclusief overtuigingsprincipes) en 

de afhankelijke variabele (de mate van de 

aankoopintentie). Een uitdaging, want hierdoor 

werd het onderzoek naar een hoger niveau gebracht. 

Ik koos dus echt voor de moeilijke weg, maar ik was 

ervan overtuigd dat ik zo tot het beste resultaat zou 

komen. Gelukkig kreeg ik superfijne begeleiding. 

Mijn begeleider heeft in het verleden onderzoek 

naar deze methodiek gedaan, daarom kon ik goed 

met hem sparren. Op het resultaat ben ik heel 

trots. Nadat ik alle antwoorden met elkaar had 

vergeleken, bleek dat alle overtuigingsprincipes een 

hoger significant effect hadden dan wanneer het 

Rode Kruis deze niet gebruikte. Op basis van deze 

resultaten heb ik een praktisch en duidelijk advies 

opgesteld hoe Facebook, LinkedIn en Instagram 

kunnen worden ingezet voor het benaderen van een 

brede groep mensen. Wat ik zo tof vond, is dat het 

Rode Kruis me tijdens de opdracht heel vrij heeft 

gelaten, maar me ook direct veel vertrouwen gaf. 

Ze waren heel betrokken en enthousiast, net als 

de leraren op school. Daar kreeg ik zo’n positieve 

boost van. Op dit moment gaat het Rode Kruis met 

mijn advies aan de slag om het in de toekomst 

uit te voeren. En ik? Ik heb bij het Rode Kruis 

gesolliciteerd en ik ben aangenomen!’
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HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Sven: ‘Voor mijn afstudeeropdracht wilde ik 

graag werken in een ambitieuze omgeving waar 

ik me kan ontwikkelen. Toen ik mijn oud-

stagebegeleider vertelde over mijn wensen, bracht 

zij me in contact met adviesbureau Leeuwendaal. 

Daar werd gevraagd of ik onderzoek wilde doen 

naar succesvolle WW-integratie in het onderwijs 

en de overheid. Ondanks dat de arbeidsmarkt 

weer aantrekt, is het een actueel onderwerp. 

Op dit moment wordt er zo’n 700 miljoen 

belastinggeld aan WW-uitkeringen van ontslagen 

overheids- of onderwijsmedewerkers besteed. 

Geld dat ook ingezet kan worden op gebieden als 

zorg, milieu en onderwijs. Als eigenrisicodrager 

zijn overheids- en onderwijsinstellingen niet 

alleen verantwoordelijk voor het uitbetalen van 

de WW-uitkering, maar ook voor het begeleiden 

van de mensen die ze ontslaan. Dat begeleiden 

blijkt in de praktijk lastig te zijn. Veel bedrijven 

sluiten hun ogen voor deze taak. Het is ook een 

gekke situatie. Stel: een bedrijf ontslaat Piet, Piet 

zit thuis en twee weken later neemt zijn oude 

werkgever contact met hem op en zegt: ‘Joh Piet, 

je moet nu echt op zoek naar een nieuwe baan. 

Daar ga ik je bij helpen.’ Zowel voor het bedrijf als 

de WW’er ligt dat gevoelig. Maar feit is dat in de 

meeste situaties de WW’er tekort wordt gedaan. 

Terwijl mensen die ontslagen worden recht 

hebben om begeleid te worden in hun zoektocht 

naar een nieuwe baan. Daar is nu geen eenduidige 

SVEN HOGERVORST (24) 
VOLGDE DE OPLEIDING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Voor zijn afstudeeropdracht 

onderzocht Sven hoe overheids- en 

onderwijsinstellingen ontslagen 

medewerkers succesvol kunnen 

begeleiden naar nieuw werk. Een 

zeer complex, actueel en relevant 

vraagstuk, want op dit moment 

worden WW’ers na ontslag vaak 

onvoldoende begeleid. 

‘Mijn advies is nu bruikbaar in heel 
de onderwijs- en overheidssector’

aanpak voor. Hierdoor gaat er veel geld verloren 

en krijgen medewerkers niet de begeleiding die 

ze verdienen. De WW-integratie is volgens mij 

een structureel probleem dat vraagt om een 

structurele oplossing voor heel Nederland. En dat 

vraagstuk heb ik voor Leeuwendaal onderzocht. 

Ik heb medewerkers bij dertien grote organisaties 

als TU Delft en Radboudumc geïnterviewd om 

kennis op te halen, in kaart te brengen waar 

behoefte aan is en wat de best practises uit 

het veld zijn. Daarna heb ik aanbevelingen en 

implementaties geschreven waar een succesvol 

WW-reïntegratiebeleid aan zou moeten voldoen. 

Dit advies is nu bruikbaar in heel de onderwijs- en 

overheidssector. Hoe ik mijn toekomst zie? Ik 

volg nu een tweede bacheloropleiding Filosofie 

en wil daarna starten met de Master Ethiek van 

Bedrijf en Organisatie. Ik was altijd heel onzeker 

over wat ik kon. Maar ik heb het geluk gehad dat 

ik al vroeg in de opleiding een aantal docenten 

tegenkwam dat talent in me zag. De docenten van 

de hogeschool zorgen ervoor dat iedere student 

het beste uit zichzelf kan halen, maar bovenal 

geven ze studenten het vertrouwen dat zij ergens 

toe in staat zijn en daarmee een verschil kunnen 

maken. Ik ben dankbaar dat ik dat vertrouwen 

heb gekregen.’
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LERARENOPLEIDING OMGANGSKUNDE

Sander: ‘Voordat ik begon aan de duale 

lerarenopleiding Omgangskunde heb ik tien jaar 

in de jeugdzorg gewerkt. Hoewel ik het daar 

zeker naar mijn zin had, was ik toe aan iets 

anders. Het onderwijs heeft me altijd getrokken, 

dus besloot ik om de eenjarige opleiding van 

Hogeschool Leiden te volgen. Die combinatie van 

werken en leren was voor mij de beste keuze, 

maar wel pittig. Vier dagen in de week gaf ik 

les bij het Albeda College in Maatschappelijke 

Zorg en ik volgde één dag zelf les in Leiden. De 

weekenden en avonden studeerde ik, maar het 

was het allemaal waard. Doordat ik al veel jaren 

aan werkervaring had, mocht ik meteen voor de 

klas staan. Ik hoefde dus niet eerst mee te kijken 

met een andere docent. Ontzettend tof. Doordat 

ik vanaf het begin meteen meedraaide, vielen me 

al snel ook een aantal dingen op. Ik merkte dat 

er veel leerlingen stopten met hun studie na een 

half jaar. De meesten begonnen vol goede moed, 

maar waren na een tijdje niet meer gemotiveerd, 

omdat ze werden bedolven onder theoretische 

lessen. Ze hadden niet meer voor ogen waarvoor 

ze nu studeerden. Ze misten praktijkervaring. 

Een groot probleem, zowel voor de studenten 

als voor het Albeda College. Daarom besloot ik 

voor mijn afstudeeropdracht te onderzoeken hoe 

je een praktijkgerichte leeromgeving voor de 

opleiding maatschappelijk zorg voor niveau 3 

en 4 kon creëren. Dit onderzoek heb ik binnen 

SANDER VAN ALPHEN (29) 
DEED DE LERARENOPLEIDING OMGANGSKUNDE

Hoe creëer je een praktijkgerichte 

leeromgeving voor de opleiding 

maatschappelijke zorg niveau 3 

en 4? Hoe zorg je dat studenten 

gemotiveerd en enthousiast blijven 

voor hun studie? Dit onderzocht 

Sander voor een van de locaties 

van het Rotterdamse Albeda 

College. Zijn afstudeeropdracht 

en beroepsproduct werden lovend 

ontvangen. Niet voor niets kreeg hij 

een 9.

‘Door de opleiding ben ik in korte tijd 
een veel betere docent geworden’

mijn locatie bestudeerd en vervolgens kwam ik 

met een beroepsproduct. Ik heb een zorglokaal 

ontworpen waarbij leerlingen praktijkgericht les 

kunnen krijgen in bijvoorbeeld de gehandicapten- 

en ouderenzorg. Door veel simulaties na te 

spelen, worden leerlingen enthousiaster over hun 

opleiding. Ze voelen zich meer serieus genomen 

en meer betrokken. Iets wat zeker bij deze 

leerlingen heel belangrijk is.  

Op dit moment ligt het ontwerp voor het 

zorglokaal bij de directie. De reacties van 

docenten zijn heel positief. Ik hoop dan ook dat 

het wordt geïmplementeerd. Helaas heb ik hier 

zelf geen regie meer over, want volgend jaar start 

ik bij Hogeschool Zeeland als leraar Pedagogiek. 

Een supermooie uitdaging waar ik veel zin in heb. 

Hoewel ik voor mijn gevoel nog niet klaar was bij 

het Albeda College, sluit dit beter aan bij mijn 

eerdere jeugdzorgwerkzaamheden. Dit is een kans 

die ik niet kon laten liggen. Hoe ik terugkijk op 

het afgelopen jaar? Ik durf wel te stellen dat ik 

door mijn opleiding in korte tijd een veel betere 

docent ben geworden. Je krijgt ontzettend veel 

lesmateriaal in één jaar tijd voorgeschoteld 

en leert allerlei didactische vaardigheden en 

leermethodes die je kunt toepassen. Ik had nooit 

verwacht dat ik er zo veel zou leren.’
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MAATSCHAPPELIJK WERK 
EN DIENSTVERLENING

Diane: ‘De schuldhulpverlening heeft het helaas 

drukker dan ooit. Hulpverleners zien vaak dat cliënten 

in een vicieuze cirkel belanden; ze hebben stress, 

omdat ze schulden hebben en door die stress wordt 

het alleen maar moeilijker om nog uit die situatie 

te komen. Ook PLANgroep Haarlemmermeer, de 

schuldhulpverlener van de gemeente Haarlemmermeer, 

loopt daar tegenaan. Zij merken dat sommige cliënten 

door stress vergeetachtig zijn, problemen hebben 

met emotie-regulatie, weinig flexibel worden en 

bijvoorbeeld niet komen opdagen bij afspraken of 

vergeten documenten in te sturen. Dat bemoeilijkt de 

hulpverlening. Romy en ik besloten te onderzoeken 

of PLANgroep Haarlemmermeer deels de methode 

Mobility Mentoring kan inzetten in de hulpverlening. 

Mobility Mentoring is een nieuwe methode uit 

2012 die is overgewaaid uit Amerika en is ontstaan 

vanuit de hersenwetenschap. Eigenlijk focus je je 

bij deze methode eerst op de stress van een cliënt 

en pas daarna op zijn schulden. Want, zo zeggen 

de wetenschappers: als je de stress van een cliënt 

aanpakt, kan hij helderder nadenken en dus ook beter 

aan zijn eigen doelen werken. We zijn eerst in de 

principes van de methode gedoken en hebben in kaart 

gebracht hoe PLANgroep Haarlemmermeer nu werkt. 

We hebben interviews gehouden met medewerkers 

en observaties gedaan tijdens cliëntgesprekken. 

Daarnaast hebben we enquêtes afgenomen bij 

cliënten: in welke mate ervaren zij stress? En hoe 

beoordelen ze de hulp die ze krijgen? De belangrijkste 

DIANE BERKHOUT (22) EN ROMY JONGEN (22)
STUDEERDEN MAATSCHAPPELIJK WERK EN DIENSTVERLENING

Diane en Romy werkten samen 

aan de scriptie ‘Van stress naar 

succes’. Een onderzoek naar de 

toepasbaarheid van de methode 

Mobility Mentoring binnen 

PLANgroep Haarlemmermeer. 

Het tweetal onderzocht of de 

schuldhulpverlening baat heeft 

bij de actuele Mobility Mentoring-

methode.

‘Het is mooi dat we een bijdrage 
hebben geleverd aan het 
schuldhulpvraagstuk’

conclusie die we konden trekken na de enquêtes is dat 

cliënten ervoeren dat er vooral wordt gefocust op de 

schulden en niet zozeer op de stress die zij ervaren. 

Het verschilde sterk per cliënt of daar behoefte aan 

was. Ook uit de observaties bleek dat de hulp wel iets 

meer de diepte in mag gaan. We zagen dat mensen 

te weinig contact leggen en dat dat een gemis is. 

Ons advies was uiteindelijk: de principes van Mobility 

Mentoring implementeren in de hulpverlening zou een 

mooie toevoeging zijn, maar tegelijkertijd hebben we 

ook geadviseerd niet de hele methode toe te passen, 

simpelweg omdat dat niet haalbaar is qua tijd en 

training. PLANgroep Haarlemmermeer heeft besloten 

ons advies mee te nemen. Ze gaan in het nieuwe jaar 

in overleg wat ze ermee kunnen. Daarnaast worden er 

vaste intervisiemomenten ingezet, er was nog geen 

maandelijks overleg tussen de hulpverleners over de 

cliënten. Ik vind het mooi dat we zo een bijdrage 

hebben geleverd aan hun hulpvraagstuk. Bovendien 

was het leuk zo’n nieuwe methode in te kunnen 

zetten. Het is goed er meer over te weten, want je 

kunt Mobility Mentoring op zo veel plekken inzetten: 

op scholen, in bedrijven, ga zo maar door. Of wij ons 

verder gaan toeleggen op de schuldhulpverlening? 

Nee, we hebben andere plannen: Romy gaat beginnen 

aan de master Communicatiewetenschappen en ik 

heb mijn eigen zorgcoöperatie opgericht waarop ik 

me graag wil storten. Maar voor ons allebei geldt: 

deze studie heeft ons een goede, stevige basis 

meegegeven.’
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DOCENT MUZIEK

Mirjam: “Tijdens de laatste fase van mijn 

studie wilde ik graag een tijdje naar het 

buitenland en zo veel mogelijk inspiratie en 

ideeën opdoen. Daarom besloot ik om voor 

mijn afstudeeronderzoek naar de VS te gaan 

en daar het muziekonderwijs op vrijescholen 

te bestuderen. Twee maanden ben ik in Noord-

Californië geweest. Daar heb ik de scholen van 

San Francisco, Sacramento en Silicon Valley 

onderzocht. Best bijzonder, want zover ik wist 

had nog nooit iemand het muziekonderwijs op 

vrijescholen daar bestudeerd. Laat staan dat dit 

was vergeleken met vrijescholen in Nederland. Met 

mijn onderzoek hoopte ik de weg vrij te maken 

voor een uitwisseling van ideeën, vaardigheden 

en visies tussen scholen hier en daar. Het leek 

me ontzettend mooi als beide landen iets van 

elkaar kunnen leren. Daarnaast leek het me voor 

de opleiding ook interessant om te zien hoe het 

muziekonderwijs er daar aan toe gaat. Daar vielen 

vast ook lessen uit te halen. 

Aan de hand van observaties, interviews en 

literatuuronderzoek heb ik de drie situaties met 

elkaar vergeleken en kwam ik tot een conclusie 

met aanbevelingen. Als ik kijk naar de situatie 

in Nederland kunnen we zeker iets leren van de 

VS. Op dit moment is aantal muziekdocenten op 

vrijebasisscholen in Nederland schrikbarend laag. 

Daar moet dringend iets aan worden gedaan. In 

de VS wordt juist veel muziekles gegeven. Zo 

MIRJAM TIDEMAN (26) 
VOLGDE DE OPLEIDING DOCENT MUZIEK

Speciaal voor haar afstudeeropdracht 

‘Who’s livin’ the dream?’ vertrok 

Mirjam twee maanden naar de VS. 

Daar onderzocht ze de inhoud en 

kwaliteit in het muziekonderwijs 

op vrijescholen in Nederland en 

Amerika. Haar onderzoek geeft stof 

tot gesprek, zowel voor scholen als 

voor de opleiding Docent Muziek.

‘Het leek me mooi als Nederland  
en de VS iets van elkaar zouden  
kunnen leren’

spelen bijvoorbeeld alle leerlingen vanaf groep 

5/6 een strijkinstrument. Een andere belangrijke 

aanbeveling die ik in mijn onderzoek heb 

opgesteld, is dat mijn opleiding de verbinding 

met de realiteit niet uit het oog moet verliezen. 

Tijdens de studie aan Hogeschool Leiden wordt er 

veel aandacht aan de basisschool besteed, terwijl 

er weinig werkgelegenheid is. In mijn onderzoek 

heb ik hier een aanbeveling voor gedaan. 

Ik ben heel trots op het resultaat. Mijn grote 

wens om naar de VS te gaan is uitgekomen. 

Hoe tof is dat? Het was veel geregel, maar het 

is me gelukt. En nu? Komend jaar wil ik me 

verder ontwikkelen in klassieke zang. Daarnaast 

ga ik één dag per week op een vrijebasisschool 

werken als muziekjuf en geef ik zanglessen. Na 

dat jaar wil ik besluiten of ik nog een master of 

bachelor zang ga volgen. Het lijkt me geweldig 

om als klassiek zangeres mijn geld te verdienen 

en daarnaast zangles te geven. Mijn tip voor 

toekomstige studenten? Probeer jezelf niet 

onnodig onder druk te zetten. Gun jezelf de tijd 

die je nodig hebt om een opleiding af te maken, 

zeker als dit betekent dat je er waardevolle 

ervaringen aan overhoudt.’
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OPLEIDING TOT 
VERPLEEGKUNDIGE

Fleur: ‘Sinds de lezing van neuropsycholoog Erik 

Scherder over de effecten van muziektherapie 

op de hersenen heeft dit onderwerp me altijd 

getriggerd. Wat doet muziek met een patiënt als 

hij daar naar luistert? Welke ‘soort’ muziek kan 

pijnstillend werken? Kan muziektherapie in het 

ziekenhuis worden ingezet als pijnbestrijding 

naast medicatie? Toen ik voor mijn opleiding een 

afstudeeropdracht moest volgen, wist ik direct dat 

ik hier mijn onderzoek over wilde doen. Ik volgde 

de opleiding Verpleegkunde en was al werkzaam 

in het Spaarne Gasthuis in Haarlem. Ik begon met 

een literatuuronderzoek. Niet gemakkelijk, want 

ik had nog nooit eerder een onderzoek opgezet. 

Het was dus even uitzoeken hoe ik dat het best 

deed. Mijn conclusie was eenduidig. Muziek kan 

de pijnintensiteit verlagen en postoperatieve 

pijn, angst en het gebruik van pijnstilling na de 

operatie verminderen. Hierdoor kan er minder 

medicatie nodig zijn. 

Alleen wordt muziektherapie in Nederlandse 

ziekenhuizen op dit moment nog bijna niet 

toegepast. Zonde, want gezien de positieve 

effecten van deze interventie is dat een groot 

gemis. Het is een veilige, eenvoudige en 

goedkope methode om pijn bij patiënten te 

verminderen. Aan de hand van de literatuur heb 

ik een aantal praktijkvragen opgesteld die ik 

op mijn eigen afdeling in het ziekenhuis ging 

onderzoeken. Mijn hoofdvraag was daarbij: 

FLEUR TER REEHORST (22) 
DEED DE OPLEIDING VERPLEEGKUNDE 

Kan muziek worden ingezet bij 

pijnbestrijding van patiënten in 

het ziekenhuis? Zou het zelfs een 

middel zijn om post-operatieve 

pijn te verminderen? Staan 

verpleegkundigen open om deze 

therapievorm uit te voeren? Deze 

vragen onderzocht Fleur in het 

Spaarne Gasthuis. Haar scriptie werd 

met een 9,5 beloond.

‘Door mijn studie weet ik dat ik klaar 
ben voor het echte werk’

wat is de perceptie van verpleegkundigen op 

muziektherapie? Wat weten verpleegkundigen over 

dit thema, vinden ze het haalbaar om deze vorm 

van therapie te kunnen toepassen en wat hebben 

ze nodig om dit te kunnen doen? Uiteindelijk 

bleek dat alle verpleegkundigen op de afdeling 

het haalbaar vinden om met muziektherapie 

aan de slag te gaan. Wel zouden ze hier graag 

een cursus over krijgen en verlangen ze naar 

een protocol. Aan de hand van mijn uitkomsten 

heb ik een aanbeveling geschreven die ik aan 

het ziekenhuis heb gepresenteerd. Ze waren 

erg enthousiast en gaven aan dat ze met deze 

interventie aan de slag willen gaan.

Trots? Dat ben ik zeker. Vroeger was ik best 

onzeker en nu heb ik een 9,5 gehaald. Dat had 

ik nooit verwacht. Maar doordat ik tijdens mijn 

opleiding al vanaf het derde jaar de praktijk 

in kon en ervaringen opdeed, ben ik een stuk 

zekerder geworden. Door mijn studie weet ik dat 

ik klaar ben voor het echte werk. En dat begint 

direct al, want sinds augustus ben ik werkzaam 

in het AMC op de afdeling Chirurgie. Helemaal 

uitgeleerd ben ik nog niet. Ik hoop in de 

toekomst de IC-opleiding af te ronden.’



23

MANAGEMENT IN DE ZORG

Suzanne: ‘Ik heb gekozen voor een carrière in de 

verpleeghuiszorg, omdat ik het belangrijk vind om 

niet alleen voor een gebroken heup te zorgen, maar 

voor mensen in het geheel. Je kunt zo’n verschil 

maken door cliënten persoonsgericht te benaderen. 

Toen ik tweeënhalf jaar geleden begon als trainee-

teamleider waren er best wat problemen op onze 

afdeling. Daar heb ik me samen met collega’s het 

eerste jaar op gestort: hoe lossen we die op? In 

het tweede jaar hebben we ons geconcentreerd op 

hoe we methodisch en protoculair kunnen omgaan 

met die problemen. En dit jaar, het derde jaar, 

wilde ik onderzoeken hoe we die problemen kunnen 

voorkomen en in de toekomst dus niet meer reactief, 

maar proactief kunnen handelen.  

Een vaker voorkomend probleem in ons verpleeghuis 

is de wenperiode van cliënten na opname vanuit de 

thuissituatie. Mensen zijn vaker ontregeld, doordat 

ze door het nieuwe mantelzorgsysteem langer thuis 

zijn blijven wonen. Die ontregeling is dan zichtbaar 

in dag- en nachtritme, eetpatroon, waarden van 

diabetes en gedrag. Ik wilde onderzoeken hoe we de 

overgang kunnen vergemakkelijken. Omdat we in het 

verpleeghuis waar ik werk vooral cliënten hebben met 

een Surinaams-Hindoestaanse achtergrond, heb ik 

me voor mijn onderzoek op die doelgroep gericht. Ik 

ben begonnen met een omgevings- en organisatie-

analyse: wat speelt er allemaal? Daarna heb ik in het 

theoretisch kader gekeken wat er al bekend is over de 

doelgroep. Hoe wordt de zorg in Suriname geregeld? 

SUZANNE KOOT-DE BRUIJN (30)
DEED DE OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG

Voor haar afstudeeronderzoek 

onderzocht Suzanne hoe de 

opnameprocedure van demente 

ouderen vanuit thuissituatie naar 

opname op de psychogeriatrische 

afdeling verbeterd kan worden. 

Het leidde tot een praktisch 

verbeterplan én betekenisvolle 

gesprekken.

‘Ik hoop dat mijn verbeterplan het 
verschil kan maken voor ouderen’

Wat zijn de belangrijkste verwachtingen van familie 

en mantelzorgers? Welke culturele waarden spelen 

er mee? Voordat ik aan mijn onderzoek begon, wist 

ik: het wordt een uitdaging om alle betrokkenen 

met elkaar aan tafel te krijgen voor een gesprek. 

Zeker deze doelgroep. Maar dat is wel gelukt! Ik heb 

zowel met mantelzorgers, thuiszorgmedewerkers 

als medewerkers van de dagbesteding gesproken. 

Iedereen zei tegen dezelfde problemen aan te lopen. 

Het moeilijkste tijdens die gesprekken vond ik om 

‘uit de inhoud’ te blijven en me op te stellen als 

procesbegeleider en onderzoeker. Uiteindelijk leidde 

juist die houding tot mooie gesprekken én een 

gedegen verbeterplan. Vooral op dat laatste ben ik 

trots, omdat dat mijn opzet was: ik wil onderbouwen 

waarom ik iets aanbeveel en dat concreet vertalen 

naar een verbeterplan. Mijn verbeterplan is 

tweeledig: allereerst hopen we ouderen een zachtere 

landing in het verpleeghuis te geven door ze beter 

voor te bereiden. Dat kan door de thuiszorg en 

dagbesteding daarin ook een rol te laten spelen en 

te zorgen voor een betere communicatie binnen 

onze organisatie. Daarnaast kunnen we verzuim ten 

gevolge van agressie verminderen, net als het aantal 

klachten, de klant- en medewerkerstevredenheid 

laten stijgen en de personele kosten verlagen omdat 

extra inzet minder nodig is. Het verbeterplan is 

inmiddels al gestart. Ik hoop dat het niet alleen 

een verschil kan maken binnen onze afdeling, maar 

binnen de hele organisatie.’
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LERAAR BASISONDERWIJS (PABO)

Veerle: ‘Een goede band en oprechte interesse 

vormen de basis om goed onderwijs te kunnen 

geven. Ik vind het ook belangrijk om iets van 

mezelf te laten zien. Waar hou ik van? Waar loop ik 

tegenaan? Dan ontstaat die band. En ik geloof erin 

dat ‘leerkracht zijn’ in je zit. Dan heb je echt plezier 

in lesgeven en dat is wat kinderen verdienen.  

Voor mijn eindassessment kwam mijn assessor 

een ochtend langs op mijn stageschool om onder 

meer te zien hoe ik lesgeef. Ik koos als eerste voor 

buitenonderwijs, een renspel, omdat ik denk dat 

bewegend leren een positieve bijdrage levert aan het 

leerproces. Kort gezegd lazen de kinderen de vragen 

niet uit een boek, maar vonden ze die verdeeld 

over het schoolplein. Hierdoor waren ze continu in 

beweging. En ze hadden er plezier in! Vervolgens 

liet ik ze een brief schrijven aan hun toekomstige 

mentor in de brugklas, over zichzelf. Het thema 

middelbare school sloot helemaal aan op hun 

belevingswereld. Wie ben je, waar zie je tegenop, 

waar heb je zin in? Het zijn vragen die ze ook 

krijgen tijdens het eerste gesprek met de mentor. 

Het heeft dus zin om er alvast over na te denken 

en daarom wilde iedereen zich inzetten voor deze 

opdracht. Ik vond het heel mooi om te zien hoe de 

kinderen zich durfden bloot te geven. ‘Krijg ik dan 

wel vrienden?’ was bijvoorbeeld een onderwerp dat 

een van de leerlingen aansneed. De kinderen hebben 

de brieven van elkaar gelezen en tips gegeven voor 

een definitieve versie. Die veiligheid was er in deze 

VEERLE GERRITS (23) 
RONDDE DE OPLEIDING LERAAR BASISONDERWIJS (PABO) AF.

Voor haar eindassessment in groep 

8 koos Veerle voor buitenonderwijs, 

het schrijven van een brief en een 

dramaoefening. Hiermee liet zij 

zien hoe betrokken en professioneel 

zij is als leerkracht. Haar manier 

van lesgeven en haar eigen visie 

maakten indruk: ze kreeg een baan 

aangeboden op haar stageschool.

‘Kinderen verdienen het dat hun 
leerkracht plezier heeft in lesgeven’

klas, iedereen durfde zich open te stellen. Tot slot 

heb ik voor het assessment een dramaoefening 

gedaan: een emotievergrootcirkel. Hierbij staat één 

zin centraal met een bepaalde emotie. Die emotie 

wordt steeds sterker. De eerste in de kring zegt de 

zin emotieloos, de laatste mag heel erg overdrijven.  

Ik heb gemerkt dat kinderen het leuk vinden om 

nieuwe dingen te leren en te doen, om andere 

manieren van leren aangereikt te krijgen. Ik heb 

bijvoorbeeld ook filosofie geïntroduceerd in groep 

8. Daar zoek ik steeds naar, naar nieuwe lesvormen 

en thema’s. Ik speur veel op internet. De opdrachten 

van mijn assessment heb ik daar ook gevonden. Ik 

hou ervan om iets nieuws tegen te komen en dat 

te kunnen toepassen. Het was ook altijd heel fijn 

om iets wat ik op de Pabo had geleerd meteen te 

kunnen gebruiken.  

Wat ik prettig vond aan Hogeschool Leiden? Dat 

diversiteit belangrijk werd gevonden. Zo mocht je 

niet altijd op hetzelfde type school stagelopen en 

moest je variëren in onderbouw en bovenbouw. Alles 

wat ik hierdoor heb geleerd, kan ik nu toepassen in 

groep 5, waar ik werk!’
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DOCENT DANS-EURITMIE

Maaike, Indah, Vera en Ellen  

maakten de eindvoorstelling  

maar eerst blijf ik nog even 

staan… als afronding van hun 

opleiding Docent Dans-Euritmie. 

Een kunstzinnige, hoogstaande 

voorstelling waarmee ze zelfs op 

tournee gingen.

Maaike: ‘Euritmie is een moderne bewegingskunst 

waarbij je beweegt op teksten en muziek. Elke letter 

en toon hebben een gebaar, waardoor je eigenlijk 

zichtbaar maakt wat je normaal alleen kunt horen. 

Als dat goed lukt, is het fantastisch om het te doen 

en zo tof om te zien!  

Toen we in het voorjaar van 2017 voor het eerst 

samenkwamen om te brainstormen over de 

eindvoorstelling, kregen we meteen een idee: 

omdat we zo verschillen qua leeftijd en ieder zijn 

eigen levensverhaal heeft, moesten we denken 

aan een film waarin je meerdere losse personages 

ziet die aan het einde van de film samenkomen. 

Net als Love, actually, bijvoorbeeld. Dat wilden wij 

ook. We wilden eerst ieders individualiteit tonen en 

die vervolgens laten samenkomen op het toneel. 

Maanden zijn we alle vier bezig geweest de juiste 

stukken te vinden voor onze voorstelling. Het mooie 

was dat we uiteindelijk stukken vonden die ons 

duidden als individu, maar ons tegelijkertijd als 

groep verbonden en zo ontstond onze voorstelling 

maar eerst blijf ik nog even staan…. Maar niet 

zonder moeite. Zoals in elk kunstzinnig proces moet 

je doorzettingsvermogen en vertrouwen hebben dat 

het goedkomt. Docent Dans-Euritmie is een pittige 

opleiding. Je moet echt vier jaar lang alles van 

jezelf geven en daarbij is het studieprogramma best 

vol. Het enige wat we de afgelopen jaren nog niet 

hadden geleerd, was om organisatorisch aan het 

roer te staan van een voorstelling. Want hoe doe je 

MAAIKE BRAND (40), INDAH VAN KEULEN (22), 
VERA SLOT (27) EN ELLEN FREIJSER (34) 
VOLGDEN DE OPLEIDING DOCENT DANS-EURITMIE

‘We hebben vier jaar lang alles van 
onszelf gegeven voor deze opleiding’

dat: optredens regelen? Hoe regel je de financiën, 

de kostuums, rekwisieten en – ook niet onbelangrijk 

– de acquisitie? Dat regelen was superspannend, 

maar ging uiteindelijk heel goed, want het is ons 

gelukt om een tournee door Nederland en België 

te organiseren. We hebben veertien voorstellingen 

gedaan en workshops gegeven op scholen en in 

zorginstellingen. Met elk optreden groeide onze 

voorstelling. En het mooie was: elk publiek was weer 

anders. Zo was een van onze eerste voorstellingen 

in een instelling voor verstandelijk gehandicapten. 

Zo’n publiek geeft heel directe feedback, je hoort 

al tijdens het optreden wat het met ze doet. Toen 

we optraden voor de ouders en belangstellenden 

van een middelbare school, kregen we juist relatief 

weinig feedback tijdens de voorstelling. Even 

dachten we: o jee, maar pas daarna kwamen mensen 

vol enthousiasme naar ons toe om te vertellen wat 

onze voorstelling met ze had gedaan. Iemand zei 

zelfs: “Ik heb door jullie weer hoop gekregen.” 

Geweldig, want dat wil je als uitvoerend kunstenaar: 

mensen raken. Hoe we terugkijken op het afgelopen 

jaar? Iedereen is vooral dankbaar. We hebben 

het getroffen met elkaar en de tournee heeft ons 

nóg dichter tot elkaar gebracht. We hebben een 

voorstelling in elkaar kunnen zetten die voor ons 

allemaal spreekt en waarop we trots zijn.’
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INFORMATICA

Achraf: ‘Op de middelbare school was ik goed met 

cijfertjes, dus dacht ik aan een studie Accountancy 

of Bedrijfseconomie. Toch merkte ik tijdens de open 

dagen van die studies dat ik iets miste: ik vond ze 

niet zo innoverend. Op de open dag van de studie 

Informatica vond ik dat innovatieve karakter wel. 

Deze studie heeft namelijk de specialisatie Business 

Data Management. Daarbij heb je het beste van twee 

werelden: je bent zowel technisch als commercieel 

bezig. Voor mij de perfecte combinatie.

Mijn afstudeerstage sloot naadloos aan op mijn 

specialisatie. Voor het bedrijf Ebicus heb ik 

onderzocht of we big data-tooling kunnen inzetten 

bij de integratie van clouddata. Ebicus is een bedrijf 

dat focust op de customer experience van klanten. 

Het bedrijf probeert ervoor te zorgen dat processen 

zo optimaal mogelijk verlopen door slim gebruik te 

maken van IT en klantdata. Bedrijven kiezen steeds 

vaker voor cloudpakketten. Zo werd er bij Ebicus 

bijvoorbeeld gebruikgemaakt van een cloudpakket 

voor sales en een ander cloudpakket voor service. 

Maar als een klant belt naar de service-afdeling wil 

je in één oogopslag alles van die klant terugzien: 

zijn bestelhistorie, eerdere contactmomenten, enz. 

Maar dan moeten de sales en service cloud wel 

op elkaar zijn aangesloten. Aan mij de opdracht 

te onderzoeken hoe we big data-tooling kunnen 

inzetten voor de integratie van die data.

Ik heb me eerst verdiept in het onderwerp big data 

an sich, want dat onderwerp is ontzettend breed. 

ACHRAF CHIKHI (22)  
VOLGDE DE OPLEIDING INFORMATICA 

Achraf wist voordat hij aan 

zijn studie begon al dat hij de 

technische kant van de studie 

Informatica wilde combineren met 

een businesskant. Dat is gelukt. 

Voor Ebicus stortte hij zich op een 

verkenning van big data-tools voor 

de integratie van clouddata. Zijn 

stagebedrijf kon aan de slag met 

zijn aanbevelingen.

‘Ik word nu al constant benaderd met 
mooie carrièrekansen dankzij mijn 
studie’

Daarna heb ik klanten van Ebicus geïnterviewd om 

hun wensen inzichtelijk te maken. Toen heb ik me 

op de verschillende tools gestort: wat kunnen ze? Ik 

heb een vergelijking uitgevoerd en daarbij gekeken: 

welke tool past het beste bij de data, wensen en 

klanten van mijn opdrachtgever? Het antwoord 

was: Elastic Stack. Op basis van die tool heb ik 

code geschreven die de integratie kan uitvoeren. Zo 

kan Ebicus benodigde data uit het salespakket nu 

bijvoorbeeld óók in het servicepakket terugvinden. 

Het leukste onderdeel van mijn onderzoek? Het 

bouwen van de proof of concept. Ik gebruikte een 

tool waarover ik van tevoren niet veel wist. Die 

kennis moest ik me in korte tijd meester maken. 

Ik ben trots dat dat is gelukt. Uiteindelijk heb ik 

mijn opdrachtgever een mooie oplossing kunnen 

presenteren die wel nog wat haken en ogen heeft 

voordat die in de praktijk kan worden toegepast. 

Maar ook die haken en ogen heb ik uiteengezet. 

Of ik nog een tip heb voor beginnende studenten 

Informatica? Vooral voor de scholieren die nog 

twijfelen: kies deze studie, want je hebt er zó veel 

aan. Ik heb zo veel geleerd aan Hogeschool Leiden. 

Ik vond de lessen superinteressant. Daarbij word 

ik nu al constant benaderd via LinkedIn met mooie 

carrièrekansen. Deze studie betekent hard studeren 

en werken, maar is een investering in je toekomst.’
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ACADEMISCHE PABO

Rochelle kreeg voor het 

eindassessment van de Academische 

Pabo maar liefst een tien. Ze 

liet zien dat ze een succesvolle 

brug heeft weten te slaan tussen 

groep twee en drie én dat ze een 

veelzijdige leerkracht is die veel uit 

zichzelf en de leerlingen haalt.

Rochelle: ‘Tijdens mijn stage in groep drie van de 

Haagse Liduina Basisschool besprak ik met mijn 

coach de overgang van leerlingen van groep twee 

naar groep drie. Die is namelijk best heftig voor 

kleuters. In groep twee konden ze de hele dag 

spelen en bewegen, in groep drie moet er veel 

meer worden gezeten en ligt de focus opeens op 

leren. Veel kleuters vinden dat lastig. Mijn coach 

en ik vroegen ons af of we die overgang konden 

versoepelen en besloten te experimenteren met 

circuitvormen. We verdeelden de klas – net als in de 

kleutergroepen gebeurt – in hoeken waartussen de 

leerlingen rouleerden. In die hoeken vertaalden we 

lesstof uit de boeken naar praktische opdrachten. Zo 

konden de kinderen voordat we met een schrijfles 

begonnen in de hoeken letters van klei of zand 

voelen en bekijken, zodat ze die konden ‘beleven’. 

En bij een rekenles was er bijvoorbeeld een hoek 

met geldbriefjes. We merkten al snel dat de kinderen 

de circuits fijn vonden. Ze rouleerden om de paar 

minuten en waren zo in beweging, wisten dat ze 

óók mochten spelen en de lesstof ging echt leven 

voor ze. Ik merkte duidelijk verschil: nu lukte het 

wél om ze op vrijdagmiddag nog iets bij te brengen. 

Tijdens de oude lesmethode waren ze dan echt op. 

Bovendien werden ze heel proactief: ze vroegen na 

een tijdje of ze ook zelf hoeken mochten bedenken. 

Zo hebben we eens een ontdekhoek ingericht.  

Tijdens mijn eindassessment besloot ik onze 

circuitvorm te laten zien. Het past namelijk ook 

ROCHELLE DE DEUGD (23)
RONDDE DE ACADEMISCHE PABO AF

‘Ik geloof dat leerlingen iets moeten 
ervaren voordat ze iets kunnen leren’

precies in mijn visie: ik geloof dat leerlingen iets 

moeten ervaren voordat ze iets kunnen leren. En ik 

ben ervan overtuigd dat dat ook in hogere klassen 

zo is en dat deze werkvorm dus ook daar nuttig kan 

zijn. Het leuke is dat onze werkvorm in verschillende 

vergaderingen binnen de school is besproken. Ik 

hoop dat andere leraren hem ook kunnen toepassen. 

Het mooie van de Academische Pabo is dat er 

zo veel ruimte is voor verdieping. Ik heb zo veel 

geleerd de afgelopen jaren aan de universiteit en 

Hogeschool Leiden. Daarbij heeft het onderwijs me 

echt gegrepen, daarom begin ik dit schooljaar aan 

de master Onderwijswetenschappen in Amsterdam 

én blijf ik tegelijkertijd een dag per week voor de 

klas staan. Zo krijg ik nog meer verdieping en kan 

ik ervaring opdoen. Wat voor leraar ik ben geworden 

in de afgelopen vier jaar? Ik hoop een warme, 

begripvolle en transparante. Het leuke aan voor de 

klas staan, is dat er een wisselwerking is tussen jou 

en de kinderen. Ik leer elke dag van mijn leerlingen. 

Daarom vraag ik nooit: snappen jullie het? Maar: heb 

ik het goed uitgelegd?’
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