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Jaarlijks reiken wij de Hogeschool Leiden Prijs uit aan de studenten met de beste afstudeerproducten.  

De examencommissies van onze opleidingen selecteren ieder een afstudeerproduct (een scriptie, onderzoek  

of presentatie) dat de meeste indruk maakt. Hierbij kijken zij in welke mate de studenten erin zijn geslaagd  

een product af te leveren dat voldoet aan de eisen die een toekomstige werkgever aan ze zal stellen. 

Onze studenten leren voor een belangrijk deel in de praktijk, aan de hand van opdrachten uit het werkveld.  

We betrekken organisaties die relevant zijn voor onze opleidingen ook bij de ontwikkeling van de curricula.  

Zo leiden we gekwalificeerde professionals op die kunnen functioneren in een veranderende beroepspraktijk.  

Het afstudeerproduct is de laatste toetsing waarmee we bepalen of een student klaar is om als professional  

aan de slag te gaan. 

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

uitgangspunten bij het afstuderen. Zo werkte Suze van Schooten (Commerciële Economie, p 20) aan de 

herpositionering van winkelketen Perry Sport en hield ze daar meteen een baan aan over.  

Jasper van ‘t Hof (Management in de Zorg, p 8) ontwikkelde een meetinstrument waarmee tijdig geanticipeerd 

kan worden op te grote drukte op Spoedeisende Hulp-afdelingen en Martijn Verkuilen (Biologie en Medisch 

laboratoriumonderzoek, p 9) droeg bij aan een onderzoek naar het microbioom van de bodem waarin tulpenbollen 

worden geplant, met als doel de oogst te verbeteren.

Dit boekje geeft een beeld van ons onderwijs en toegepast onderzoek. Ook geeft het een indruk van de 

bevlogenheid waarmee studenten werken aan hun afstuderen en hun ambities voor de toekomst. We feliciteren  

de winnaars van de Hogeschool Leiden Prijs 2019 van harte en wensen ze een succesvolle toekomst toe. 

Met vriendelijke groet,
Sander van den Eijnden 

Joeri van den Steenhoven  

 

College van bestuur Hogeschool Leiden

VOORWOORD
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Eva: ‘Voor het eerst in mijn leven vond ik 

school leuk, toen ik studeerde aan Hogeschool 

Leiden. Tijdens de studie ga je echt de diepte 

in. Bovendien werd ik enorm gemotiveerd 

door de docenten. Het goede vond ik ook de 

voorbereiding op de praktijk. Een voorbeeld? 

Bij onderzoeksbureau TNO, waar ik afstudeerde, 

wordt elk onderzoek voorgelegd aan een ethische 

commissie. Hoe dat in z’n werk gaat was op 

Hogeschool Leiden al vaak aan bod gekomen in de 

vorm van een plan van aanpak. 

TNO wil een app ontwikkelen die militairen helpt 

met hun mentale gezondheid. Als uitgangspunt 

wordt een app uit Canada gebruikt. Ik hield me 

vooral bezig met tactical breathing, het effect van 

ademhalingsoefeningen op prestatie en stress. In 

dit onderdeel van de app zie je een ballonnetje 

in- en uitgaan. Je moet dan mee-ademen met 

dat ballonnetje. Dat staat gelijk aan een diepe 

buikademhaling. Dit is een ondersteunend middel 

om een rustige ademhaling aan te leren. Kunnen 

de militairen die meedoen aan het onderzoek 

het zichzelf aanleren en daarna ook toepassen 

in een stressvolle situatie? Om die vraag te 

beantwoorden, heb ik hen aangesloten op 

verschillende apparatuur om zo de hartslag en 

ademhaling te kunnen aflezen. Ook speelden ze 

een racespel. Ik vertelde dat ze werden gefilmd en 

streden tegen andere militairen. Om de stress wat 

op te voeren. Ze speelden twee keer, voor beide 

keren hadden ze geoefend met tactical breathing. 

EVA VAN WORKUM (26) 
DEED DE OPLEIDING TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE

Eva onderzocht of een speciale app 

kan helpen bij het verbeteren van de 

ademhaling (tactical breathing) van 

militairen in stressvolle situaties. 

Hiermee sluit ze helemaal aan op een 

actueel maatschappelijk onderwerp: 

stress en stressregulatie. 

‘Ik ben tijdens mijn studie goed 
voorbereid op de praktijk’

De eerste keer moesten ze alleen zo snel mogelijk 

racen. De tweede keer moesten ze tegelijkertijd 

tactical breathing toepassen. Achteraf vulden ze 

een subjectieve vragenlijst in met vragen over of ze 

dachten dat tactical breathing effect had op hun 

gemoedstoestand en prestatie. Zelf dachten bijna 

alle militairen dat het een positief effect had. Toch 

zag ik, door de racetijden, dat het geen effect had 

op hun prestatie. Wel kwam uit de hartmeting naar 

voren dat ze minder gestrest waren. Ook bleek dat 

hun ademhaling rustiger was. Mijn conclusie was dan 

ook dat ze het zeker kunnen toepassen, maar niet 

optimaal.

In mijn scriptie heb ik een uitgebreid advies 

geschreven. Daarin zeg ik dat het goed is om een 

biofeedback-spel toe te voegen aan de tactical 

breathing-module, dus dat de app wordt gekoppeld 

aan je hartslag. Een spel dat het oefenen met de 

ademhaling aantrekkelijker maakt. Als je zelf kunt 

zien dat de oefeningen helpen om je hartslag omlaag 

te brengen, motiveert dat. Sowieso blijft tactical 

breathing onderdeel van de app en gaat TNO iets met 

biofeedback in de app doen. Het is cool dat mijn 

ideeën hierover worden gebruikt. 

Stress en stressregulatie zijn hot topics. Nu was 

mijn onderzoek toegespitst op militairen, maar mijn 

bevindingen kunnen zeker ook voor andere mensen 

en organisaties interessant zijn. Of ik me verder in 

het onderwerp blijf verdiepen, weet ik nog niet. Eerst 

ga ik de master Toegepaste Cognitieve Psychologie 

volgen aan de Universiteit Leiden.’

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE
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OPLEIDING TOT FYSIOTHERAPEUT

Laura: ‘Als fysiotherapiestudenten bij Hogeschool 

Leiden ga je in een groep van vier aan de slag 

met een afstudeeropdracht. Ontzettend leuk, 

want het draait dus om teamwork en het is 

uitdagend. Je bent immers op elkaar aangewezen 

en hebt het resultaat niet alleen zelf in de hand. 

Gelukkig verliep onze samenwerking direct goed 

en hadden we een interessante afstudeeropdracht. 

Al moesten we in het begin wel even slikken door 

de enorme hoeveelheid literatuur die we moesten 

doorspitten.  

Wat deze afstudeeropdracht vooral zo leuk maakte 

was de actualiteit. Vanuit het Leids Universitair 

Medisch Centrum (LUMC) was er een dringende 

behoefte om het huidige behandelprotocol voor 

fysiotherapie bij de kritiek zieke IC-patiënt onder 

de loep te nemen en nieuwe inzichten in kaart te 

brengen. Het protocol waarmee nu wordt gewerkt 

is namelijk gebaseerd op onderzoeken tot 2014. 

Terwijl er juist in 2015 een piek was wat betreft 

onderzoeken naar fysiotherapie op de intensive 

care. Het LUMC wilde weten of er nieuwe inzichten 

zijn die nog missen in hun behandelprotocol.  

Doel van onze scriptie was dus om een  

up-to-date behandelprotocol op te stellen 

voor de IC van het LUMC. Hierbij focusten we 

op de vroege mobilisatie van de kritiek zieke 

patiënt. Zo onderzochten we bijvoorbeeld welke 

nieuwe veiligheidscriteria er zijn voor een 

fysiotherapeutische behandeling van patiënten op 

LAURA ZUURBIER (22), ALWIN SEWALT (25),  
IKRAM KAPLAN (23) EN MAURICE PERIGAULT MONTE (24)
STUDEERDEN FYSIOTHERAPIE

In opdracht van het LUMC maakten 

Laura, Alwin, Ikram en Maurice op 

basis van recente literatuur een 

concept-behandelprotocol, gericht 

op de vroege mobilisatie bij kritiek 

zieke IC-patiënten. De uitkomsten 

zijn van grote waarde en direct 

toepasbaar. Hiermee is de scriptie 

een waardevolle bijdrage voor het 

vakgebied Fysiotherapie.

‘Door mee te lopen op de IC drong 
het belang van de opdracht tot  
ons door’

de IC. Ook analyseerden we welke klinimetrie er in 

de recente literatuur op de IC wordt aanbevolen 

én wat recente effectieve fysiotherapeutische 

interventies op de IC zijn.  

In totaal vonden we 320 relevante artikelen. 

Op basis van systematic reviews kwamen we op 

13 onderzoeken die van dermate hoge kwaliteit 

waren dat we deze konden gebruiken. Nadat we de 

meest recente literatuur in kaart hadden gebracht, 

vergeleken we dit met het huidige protocol. 

Vervolgens zetten we de nieuwe inzichten om 

in een concept-behandelprotocol. Ook hebben 

we een samenvattingskaart gemaakt voor de 

fysiotherapeuten van het LUMC. Hierop stonden 

al onze nieuwe inzichten op drie kantjes, zodat 

het protocol ook direct kon worden toegepast. Je 

kunt als fysiotherapeut immers moeilijk een heel 

protocol doorspitten als je naar patiënten gaat. 

Onze afstudeeropdracht was voornamelijk een 

literatuuronderzoek, maar voordat we met de 

scriptie begonnen, liepen we allemaal een halve 

dag mee op de IC. Hierdoor drong het belang van 

de opdracht nog meer tot ons door. We werden 

nog enthousiaster. Zodra je meeloopt op de IC en 

de patiënten en fysiotherapeuten ontmoet, begrijp 

je hoe belangrijk het is om een goed up-to-date 

behandelprotocol te hebben. Ik ben trots dat we 

een concept hebben kunnen maken en dat onze 

bevindingen door het LUMC zo enthousiast zijn 

ontvangen.’ 
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CHEMIE

Met haar onderzoek naar 

microplastics in ons (drink)water 

snijdt Sanne een thema aan dat 

niet alleen belangrijk is voor de 

drinkwaterbedrijven, maar dat ook 

leeft bij de burger. Goede studies 

hiernaar, zoals die van Sanne, zijn 

juist nu van groot belang. 

Sanne: ‘Af en toe duikt het op in de media: “Je krijgt 

plastic binnen via drinkwater.” Daar worden mensen 

bang van en ze bellen de drinkwaterbedrijven om 

te vragen hoe dat zit. Burgers willen een helder 

antwoord en daarom is het van belang dat er 

betrouwbaar onderzoek naar wordt gedaan. We leven 

sowieso in een tijd waarin mensen zich bewust zijn 

van wat ze tot zich nemen.

Ik studeerde af bij Het Waterlaboratorium, 

dat gespecialiseerd is in hoogwaardig (drink-)

wateronderzoek, en richtte mij op onderzoek naar 

microplastics. Dit zijn deeltjes kleiner dan vijf 

millimeter met als bestandsdeel plastic. Ik wilde 

erachter komen of microplastics aanwezig zijn in ons 

water. Ik heb twee drinkwaterzuiveringsinstallaties 

onderzocht en daarbij gekeken naar verschillende 

locaties in de zuiveringsketen, van bron tot aan 

de tap; dus van het oppervlaktewater tot aan het 

drinkwater. In welke stappen zien we microplastics? 

Worden ze door de zuivering heen verwijderd?

Samen met collega’s heb ik een methode ontwikkeld 

waarmee je microplastics kunt kwantificeren. Eerst 

gingen we naar het monsterpunt, waar het water 

werd bemonsterd. De opwerking gebeurde op het 

lab, waar de microplastics werden geteld onder een 

microscoop. Handmatig, dat kostte veel tijd. In 

het LaserLab van de Vrije Unverisiteit Amsterdam 

kon ik vervolgens bepalen met behulp van Raman 

spectroscopie om wat voor type plastic het ging, 

zoals polystyreen of polypropeen. Een laser schiet 

hierbij op het deeltje en aan de hand van de vibratie 

SANNE BREKELMANS (24)
DEED DE OPLEIDING CHEMIE

‘Het leuke is dat ik betrokken blijf bij 
mijn afstudeerbedrijf’

van de moleculen kon ik bepalen om welk type 

plastic het ging. 

Hiernaast heb ik een literatuuronderzoek gedaan 

naar de schadelijke effecten van microplastics op 

de menselijke gezondheid. Maar daar bleek nog 

te weinig onderzoek naar te zijn gedaan: over de 

toxiciteit van microplastic is nog weinig bekend. 

We hebben aangetoond dat microplastics (>50 

µm) op bepaalde punten in de zuivering aanwezig 

zijn, zoals in het oppervlaktewater, maar dat de 

zuivering goed genoeg is om ze te verwijderen. Mijn 

conclusie was dan ook dat we ervan uit kunnen 

gaan dat, op dit moment, het drinkwater van de 

drinkwaterbedrijven die ik heb onderzocht veilig 

is. Wel met een belangrijke kanttekening dat er 

nog veel onderzoek moet worden gedaan, ook 

naar de blanco’s; de nulmetingen. Hierbij wordt de 

invloed van de omgeving onderzocht met water 

waarin geen microplastics zitten. Mijn rapport over 

microplastics wordt omgezet in ‘drinkwatertaal’ en 

gaat naar de moederbedrijven waarvoor wij werken. 

Daar kijkt men of we verder onderzoek gaan doen 

naar microplastics of dat we het even laten rusten. 

Het leuke is dat ik nu nog een bijbaan heb bij mijn 

afstudeerbedrijf, dus dat ik betrokken blijf. De 

volgende stap is de master Analytical Chemistry aan 

de UvA/VU. Op mijn tijd aan Hogeschool Leiden kijk 

ik met veel plezier terug. Er hangt een fijne sfeer 

en ik had goede docenten, die betrokken waren 

bij de studenten. Ik zie Hogeschool Leiden als een 

topschool, waar ik veel kennis heb opgedaan.’
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HBO-RECHTEN

ELSE OUDSHOORN (23)
STUDEERDE HBO-RECHTEN

Nu de Omgevingswet eraan komt, 

wilde de gemeente Alphen aan den 

Rijn weten welke bestuursrechtelijke 

veranderingen daarmee samengaan. 

Else zette een interdisciplinair 

onderzoek op waarin ze ook 

een communicatievraagstuk 

beantwoordde.

‘Ik ben aan Hogeschool Leiden 
klaargestoomd voor een mooie 
juridische functie’

Else: ‘In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in 

werking. Het huidige omgevingsrecht bestaat uit 26 

wetten, straks komen die allemaal onder de paraplu 

van de nieuwe Omgevingswet te vallen. Best een 

ingrijpende bestuursrechtelijke verandering, maar 

het is de bedoeling dat de nieuwe wet procedures 

juist vergemakkelijkt, want die zijn nu – vooral 

voor burgers – best ingewikkeld. Als een burger nu 

bijvoorbeeld een vergunning aanvraagt, kan hij met 

verschillende instanties te maken krijgen. En wordt 

die aanvraag afgewezen, dan hoort hij dit pas na 

het besluit en kan hij daarna pas bezwaar maken. De 

nieuwe Omgevingswet vraagt gemeenten om burgers 

van begin tot eind te betrekken bij de beleids- en 

besluitvorming, zodat er kortere lijnen komen. 

Maar de wet vraagt dus wel wat van gemeenten. 

Hoe benader je burgers om vanaf het begin mee te 

doen? Oftewel: hoe bevorder je die participatie en 

tot hoever moet die gaan? Voor de gemeente Alphen 

aan den Rijn stortte ik me op deze vragen.  

Het onderzoek bleek een interdisciplinaire 

aanpak nodig te hebben, want er komt ook een 

communicatievraagstuk bij kijken. Ik heb eerst 

het juridisch kader gemaakt. Zo bracht ik in kaart 

wat er voor de gemeente precies verandert als de 

Omgevingswet van kracht gaat en wat de nieuwe 

wet zegt over de mate van burgerparticipatie. 

Gemeenten bleken best veel vrijheid te hebben op 

dat laatste gebied, daarom heb ik op bestuurskundig 

vlak de Participatieladder gebruikt en uitgezocht 

welke stijlen passen bij deze wet: in hoeverre wil je 

dat burgers meedenken en -beslissen? Het viel me op 

dat jongeren van achttien tot dertig jaar momenteel 

vrijwel niet bij besluitvorming van de gemeente zijn 

betrokken, daarom heb ik me juist op die doelgroep 

gericht. Hoe bereikt de gemeente hen het beste 

en hoe kunnen ze die groep laten participeren? 

Daar kwam het communicatievraagstuk om de hoek 

kijken. Na overleg met een Communicatie-student 

heb ik besloten een enquête-onderzoek te houden. 

Daaruit bleek dat de doelgroep het liefst online 

wordt benaderd. Omdat het voor de gemeente lastig 

is tussen alle familie- en vriendenberichten op 

Facebook door te komen, ben ik op zoek gegaan 

naar een andere geschikte online oplossing. Ik kwam 

uit bij Citizenlab: een participatieplatform dat goed 

ingezet kon worden door de gemeente.  

De gemeente denkt er nu over met Citizenlab te 

gaan werken. Daarbij gaven ze aan blij te zijn met 

het uitgewerkte juridisch kader en mijn participatie-

aanbevelingen. Ik ben trots dat ik uiteindelijk een 

interdisciplinair onderzoek heb neergezet. Op dit 

moment ben ik druk aan het solliciteren naar een 

juridische functie. Ik heb het gevoel dat ik daar op de 

Hogeschool Leiden echt voor ben klaargestoomd de 

afgelopen jaren. De eerste jaren van mijn studie heb 

ik veel algemene kennis opgedaan, in het derde en 

vierde jaar leer je hoe je die kennis kunt toepassen 

en iets kunt onderbouwen en motiveren. Zo leer 

je een goed juridisch advies te geven. Het lijkt me 

fantastisch om dat nu op een mooie werkplek te  

gaan doen.’
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MANAGEMENT IN DE ZORG

Jasper: ‘Ik ben pragmatisch ingesteld. Daarom 

heb ik bewust een onderzoeksonderwerp gekozen 

waaraan iedereen op de werkvloer iets kan hebben. 

Dat onderwerp moest wel crowding zijn, want dat 

is hét onderwerp binnen bijna alle Spoedeisende 

Hulp-afdelingen (SEH’s). Crowding ontstaat wanneer 

het te druk wordt op een SEH. Door de toegenomen 

zorgzwaarte en het landelijke personeelstekort van 

SEH-verpleegkundigen gebeurt het steeds vaker dat 

je als ziekenhuis een presentatiestop moet afroepen. 

Dat betekent dat ambulances met nieuwe patiënten 

tijdelijk niet meer terechtkunnen op een SEH. 

Frustrerend voor verpleegkundigen en artsen, want 

door die drukte ervaren zij een hogere werkdruk en 

kunnen ze vaak niet de zorg leveren die ze eigenlijk 

van zichzelf eisen. Want tijd voor een geruststellend 

praatje met een patiënt is er op zo’n moment vaak 

niet en dat gaat uiteindelijk weer ten koste van het 

werkplezier.  

Ook op de SEH van het Reinier de Graaf Gasthuis 

waar ik al elf jaar werk als verpleegkundige, zien 

we een toename van crowding, maar daar een 

oplossing voor bedenken is complex. Alles is 

zo met elkaar verweven op de SEH, dat je aan 

meerdere touwtjes moet trekken om een verschil 

te maken. Ik heb gefocust op de vraag hoe je 

crowding vroegtijdig kunt herkennen en door 

welke interventies dit probleem beter opgevangen 

kan worden. Voor mijn onderzoek heb ik onder 

andere interviews gehouden, literatuuronderzoek 

en benchmarkonderzoek gedaan, een interne 

JASPER VAN ’T HOF (36)
RONDDE DE OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG AF

Crowding is op SEH-afdelingen 

verspreid in het land een actueel 

probleem. Om dat te lijf te 

gaan, onderzocht Jasper voor de SEH 

van het Reinier de Graaf Gasthuis 

een specifiek meetinstrument 

en ontwierp een opschalingsplan die 

door zijn opdrachtgever nu beide 

worden geïmplementeerd.

‘Ik hoop dat iedereen op de werkvloer 
iets aan mijn plannen heeft’

analyse gemaakt en een enquête gehouden. Daar 

kwamen uiteindelijk zeven aanbevelingen uit. De 

belangrijkste: het invoeren van een meetinstrument 

en een opschalingsplan. Het meetinstrument is 

een programma dat automatisch elk kwartier een 

score genereert die vervolgens geïnterpreteerd 

wordt door de coördinatoren op de afdeling. Crowding 

ontstaat door knelpunten in de in-, door- en 

uitstroomfasen van de SEH. Het meetinstrument meet 

op zeven indicatoren die zijn verdeeld over de drie 

fases. Het programma maakt daar vervolgens een 

‘score’ van, waardoor je feitelijk kunt aflezen: 

er is crowding aan het ontstaan, dus er moeten 

bijvoorbeeld snel bedden, verpleegkundigen of artsen 

bij. Het goede van zo’n meetinstrument is dat de 

drukte wordt gekwantificeerd; zonder hard getal 

interpreteert iedereen drukte immers anders. Het 

instrument stelt heel zwart-wit: nú wordt het echt 

te druk. Maar als die crowding dreigt te ontstaan, 

wil je natuurlijk ook een concreet stappenplan hoe 

je die alsnog kunt voorkomen. Daarom heb ik ook 

een opschalingsplan ontworpen. Het doel: SEH-

medewerkers een raamwerk bieden waarop ze kunnen 

zien welke stappen er op dat moment kunnen worden 

genomen. Als alles meezit, worden het meetinstrument 

en opschalingsplan na de zomer geïmplementeerd op 

onze afdeling. Daar ben ik blij mee. Het zou mooi zijn 

als het verschil maakt en het leuke is: dat merk ik 

wellicht zelf ook, want ik blijf ‘mijn SEH’ ook na deze 

opleiding trouw als kwaliteitsmedewerker. Een functie 

waar ik mede door deze opleiding echt ingegroeid ben.’
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BIOLOGIE EN MEDISCH 
LABORATORIUMONDERZOEK

Martijn: ‘Telers van tulpenbollen zien vaak om de 

zoveel jaar hetzelfde gebeuren: een veld geeft 

jarenlang goede oogsten, maar dan opeens slaat 

dat om en mislukt meer dan de helft van een 

oogst. Zij willen natuurlijk weten hoe dat komt. 

Het vermoeden bestaat dat de samenstelling van 

de bodem eens in de zoveel jaar verandert: wellicht 

heeft dat te maken met weersomstandigheden, 

maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat 

de samenstelling van het microbioom – alle 

micro-organismen die samenleven in de grond 

– plotseling verandert en bepaalde ziektes en 

schimmels zo vrij spel krijgen. Voor het LCAB 

(Leiden Centre for Applied Bioscience) een 

mooi vraagstuk, want hoe onderzoek je hoe het 

microbioom van de bodem relateert tot een goede 

tulpenbollenoogst? Dan moet je dus die enorm 

uitgebreide en veelal onbekende wolk van micro-

organismen in kaart brengen.  

Ik wist al toen ik me inschreef voor deze opleiding 

dat ik waarschijnlijk de kant van de moleculaire 

biologie op wilde en me wilde storten op planten. 

Toen ik werd gevraagd om mee te werken aan dit 

onderzoek, heb ik dan ook niet getwijfeld. Alles 

kwam samen. 

Omdat ik bij de opzet van het onderzoek werd 

betrokken, heb ik onderzocht welke methodiek het 

best kan worden ingezet. Het moeilijke aan dit 

onderzoek is dat er vrij weinig bekend is over alle 

micro-organismen die in de bodem leven. Er zijn er 

slechts een aantal in kaart gebracht.  

MARTIJN VERKUILEN (22)
DEED DE OPLEIDING BIOLOGIE EN MEDISCH 
LABORATORIUMONDERZOEK 

Om de tulpenbollenoogst te 

verbeteren en wellicht over te 

stappen op biologische teelt, 

onderzoekt het Leiden Centre 

for Applied Bioscience hoe het 

microbioom van de bodem in kaart 

kan worden gebracht en hoe die de 

oogst beïnvloedt. Martijn leverde 

een belangrijke bijdrage aan de 

opzet van het onderzoek.

‘Ons onderzoek kan de tulpenbollen-
oogst uiteindelijk sterk verbeteren’

Wij hebben next generation sequencing-technieken 

gebruikt om het hele DNA-pakket van de bodem te 

onderzoeken. Om dat te kunnen doen moet je heel 

zuiver DNA uit de bodem zien te verkrijgen. Ik heb 

onderzocht hoe je dat het beste eruit krijgt. 

Het interessante is dat je al dat verkregen DNA 

kunt vergelijken in een online-database. Zo kom je 

wellicht meer te weten over de genen die sommige 

organismen hebben en welke functie die hebben in 

de bodem. Weet je dat, dan heb je ook waardevolle 

informatie in handen om bijvoorbeeld over te 

schakelen op een biologische teelt. Vervolgens kun 

je ook manieren bedenken om die ziektemakers in 

de bodem aan te pakken met een ander micro-

organisme, zoals een hulpschimmel. 

Het leukste en tegelijkertijd het moeilijkste van 

mijn onderzoekstijd was dat ik veel vertrouwen 

kreeg van mijn begeleiders, maar dus ook zelf 

moest uitzoeken wat de literatuur tot nu toe over 

het onderwerp zegt en welke methodes er tot nu 

toe worden gebruikt. Ik ben trots hoever ik het 

afgelopen jaar ben gekomen en dacht zelfs: jammer 

dat ik niet verder kan werken aan het onderzoek, 

want dat duurt waarschijnlijk nog enkele jaren. 

Toch kan ik juist door het afgelopen jaar ook 

zeggen dat ik klaar ben voor de volgende stap: 

waarschijnlijk ga ik de master Biotechnologie aan 

de Universiteit van Wageningen doen. Daar heb 

ik de afgelopen vier jaar een mooie basis voor 

opgebouwd.’
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LERARENOPLEIDING 
GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN
EN OMGANGSKUNDE

Daniëlle: ‘Ik heb altijd al twee interessegebieden 

gehad: sociaal werk en onderwijs. Toen ik tijdens 

mijn SPH-studie hoorde over deze opleiding 

heb ik dan ook niet lang getwijfeld me aan te 

melden. Het afgelopen jaar heb ik er hard voor 

moeten werken, maar ik heb wel in één jaar mijn 

lesbevoegdheid gehaald. En dat is, samen met mijn 

SPH-achtergrond, voor mij de gouden combi voor 

een mooie carrièrestart. 

Toen ik vorig jaar mijn stage aan het mboRijnland 

begon, viel me al snel op dat sommige studenten 

motivatieproblemen hadden. Tegelijkertijd 

werd er nog geen duidelijke beoordelingsschaal 

gebruikt waarmee de studie- en beroepshouding 

van studenten inzichtelijk werden gemaakt. Dat 

triggerde me. Ik dacht: als je als student niet weet 

waar je precies staat in je ontwikkeling en waar je 

dus naartoe kunt werken, zakt je motivatie. Dan 

is er geen ijkpunt. Is er twee keer per jaar een 

ontwikkelgesprek waarin er wordt gekeken naar 

alle competenties die je moet bezitten en hoever 

je daarin bent, dan weet je duidelijk waaraan 

je het komende half jaar kunt werken én wordt 

je vooruitgang inzichtelijk. Je eigen groei zien, 

motiveert natuurlijk ontzettend. 

Voor mijn onderzoek ben ik eerst in de literatuur 

gedoken om uit te zoeken wat er bekend was 

over ontwikkeltools en motivatie. Daarna heb 

ik leraren en teamleiders geïnterviewd. Tijdens 

die interviews gebruikte ik een puzzel, met de 

DANIËLLE WOUTERS (27)
DEED DE LERARENOPLEIDING GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN  
EN OMGANGSKUNDE

Als leraar is je belangrijkste doel 

studenten te laten groeien, maar 

hoe doe je dat optimaal? Daniëlle 

ontwierp een tool waarmee mbo-

studenten samen met leraren hun 

beroeps- en studiehouding kunnen 

‘meten’ en zo inzicht krijgen in 

hun groei. Het mboRijnland was 

zo enthousiast dat de tool komend 

schooljaar meteen wordt ingezet.

‘Het zou prachtig zijn als mijn tool de 
motivatie van studenten boost’

vraag: welke competenties zijn het belangrijkst? 

Leg de puzzel maar. Ik wilde de interviews actief 

maken en dat lukte op deze manier. Nadat ik de 

belangrijkste competenties op een rijtje had, moest 

ik ze nog vormgeven tot een praktische tool. Maar 

toen ik alles in een schema zette, volgde die vorm 

als vanzelf. Het werd een overzichtelijk schema 

met duimpjes omhoog en omlaag; symbolen die 

jongeren als geen ander kennen. Het schema telt 

tien beroepshoudingcompetenties en vijf over de 

studiehouding. Het is de bedoeling dat een student 

het schema zelf invult en dit ook laat doen door een 

leraar of begeleider. Die scores worden naast elkaar 

gelegd, vergeleken en besproken. 

Het leuke is dat mijn opdrachtgever laaiend 

enthousiast was over de tool en die komend schooljaar 

gaat implementeren. En ik ga er zelf meteen mee aan 

de slag, want ik blijf drie dagen per week lesgeven op 

het mboRijnland.  

Wat voor docent ik door deze opleiding ben geworden? 

Ik denk een betrokken docent die verbinding maakt 

met leerlingen en die vertrouwen uitstraalt. Naast 

mijn nieuwe baan blijf ik ook twee dagen per week 

in de GGZ werken. Hierdoor sta ik midden in de 

beroepspraktijk en weet ik waarmee studenten te 

maken krijgen. Dat vind ik belangrijk. En ik geloof 

dus dat als je iets aandacht geeft, het groeit. Ik hoop 

dat mijn tool dat de komende jaren bewijst door de 

motivatie van studenten een boost te geven.’
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VRIJESCHOOL PABO

Jolien: ‘Hard willen werken, veel discipline 

hebben en je niet snel laten afschrikken: dat 

zijn denk ik toch wel vereisten als je de verkorte 

deeltijdopleiding Vrijeschool Pabo wilt volgen. 

In twee jaar tijd ga je in een stroomversnelling 

door de Pabo heen. Dat betekent hard werken, 

maar het is echt een ontzettend leuke en leerzame 

studie. Voor mij was er geen twijfel over mogelijk 

dat ik de verkorte opleiding wilde volgen. Ik 

had een doel: zo snel mogelijk aan de slag als 

startbekwame juf.  

Toen ik aan het eind van mijn eerste jaar van 

een studiegenoot hoorde dat een basisschool in 

Krimpen aan den IJssel dringend docenten zocht, 

heb ik meteen een brief gestuurd en niet veel 

later kon ik aan de slag. Opeens had ik naast mijn 

studie ook al echt een baan als kleuterjuf. Pittig? 

Dat zeker. Het betekende nog meer werk, maar als 

ik ergens enthousiast over ben, ga ik er volledig 

voor. Bovendien was het een parttimebaan voor 

vier ochtenden in de week. Die kon ik goed 

combineren met mijn studie. Het mooie was 

dat ik de theorieën die tijdens de studie werden 

behandeld direct kon testen in de klas. Als 

onderdeel van mijn afstudeerproject heb ik een 

ochtendspel gemaakt voor de kleuterklas die ik 

lesgaf. Ik merkte dat de vijf- en zesjarigen in mijn 

klas meer uitdaging nodig hadden. Daarom ging 

ik aan de slag met onderwerpen die zij interessant 

vonden. Zo merkte ik dat ze het heel leuk vonden 

JOLIEN ALLELEIJN (26) 
VOLGDE DE TWEEJARIGE DEELTIJDOPLEIDING VRIJESCHOOL PABO

Je moet het maar kunnen: je studie 

combineren met een baan als 

kleuterjuf. Jolien deed het en met 

succes. Als beroepsproduct maakte 

zij een uitdagend ochtendspel 

voor vijf- en zesjarigen waarin ze 

moeiteloos allerlei onderdelen 

vlocht. Van tellen tot vreemde 

talen, van grove tot fijne motoriek. 

Zo creëerde ze een uitdagend en 

dynamisch spel.

‘Opeens had ik naast mijn studie al 
echt een baan als juf’

om te zingen in een vreemde taal. Zo zongen we 

bijvoorbeeld: “Five little ladybugs peeping at the 

door, one flew away and then there were four.” 

Hierbij hielden we dan eerst vijf vingers omhoog, 

maakten een wegvliegend gebaar en vervolgens 

staken we vier vingers op. 

Een goed ochtendspel bevat allerlei onderdelen: 

zingen, bewegen, praten, tellen, dansen, 

handgebaren, rijmen. Er zijn ontzettend veel 

mogelijkheden. Het is denk ik belangrijk om je 

vrij te voelen en van alles uit te proberen. Als je 

als leerkracht vol overgave meedoet worden de 

kinderen ook enthousiast. Maar een ochtendspel 

moet wel in balans zijn. De kleuters moeten 

daarna vol energie en inspiratie zitten om verder 

te spelen, en niet uitgeput of moe op een stoel 

neerploffen.  

Ik heb ontzettend veel plezier beleefd aan het 

ontwikkelen en uitvoeren van het ochtendspel. Het 

maakte me blij om te zien dat het aansloeg. En 

ook collega’s reageerden enthousiast op het spel 

dat ik ontwikkelde. In het nieuwe schooljaar ga 

ik met de klas mee naar groep 3. Een ochtendspel 

hoort dan niet meer bij het lesmateriaal, maar 

het is wel fijn dat ik nu al weet waarvan de 

kinderen enthousiast worden. Daar kan ik dan op 

voortborduren.’ 
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Larissa: ‘In het eerste jaar van mijn studie heb 

ik de brede Propedeuse Jeugd behaald. Ik heb 

dus zowel mijn Pabo-, Maatschappelijk Werk 

en Dienstverlening- als Sociaal Pedagogische 

Hulpverleningpropedeuse. Het is fijn dat Hogeschool 

Leiden die mogelijkheid biedt, want het is meteen 

een mooie, brede start van je studie. Toen ik 

afgelopen jaar las over het lectoraatsonderzoek 

MOVING heb ik me meteen aangemeld, want zo 

zouden jeugdhulpverlening en onderwijs opnieuw 

samenkomen in mijn afstudeeronderzoek en 

dat maakte voor mij de cirkel rond. Ik had me 

geen mooiere afsluiting van mijn studie kunnen 

bedenken. 

MOVING doet onderzoek naar de STAP-methode 

(School Transitie Afstemmingsprogramma), een van 

oorsprong Engelse methode die is bedacht om de 

overstap van de basisschool naar het voortgezet 

onderwijs te vergemakkelijken voor kinderen met 

Autisme Spectrum Kenmerken. Deze kinderen 

hebben vaak moeite met sociale communicatie 

en flexibiliteit. De overstap naar het voortgezet 

onderwijs is daarom extra uitdagend voor ze. Bij de 

STAP-methode krijgen ze een coach toegewezen die 

een op maat gemaakt plan bedenkt. Die bespreekt 

waar de leerling zelf moeite mee denkt te gaan 

hebben, wat er al is gezien op de basisschool en hoe 

zijn ouders daar tegenaan kijken. Daarna bedenken 

ze daar samen oplossingen voor. Soms zit hem dat in 

kleine dingen: alvast foto’s van alle nieuwe leraren 

bekijken, bijvoorbeeld. Andere keren wordt aan de 

LARISSA VAN DE PEPPEL (23)
STUDEERDE SOCIAAL PEDAGOGISCHE HULPVERLENING

In opdracht van het 

lectoraatsonderzoek MOVING 

onderzocht Larissa de invloed van 

de STAP-methode op het persoonlijk 

herstel van leerlingen met Autisme 

Spectrum Kenmerken. Ze bedacht de 

insteek van dit onderzoek zelf en 

kwam met bruikbare aanbevelingen. 

‘In mijn eindonderzoek kwamen de 
interesses jeugd en onderwijs mooi 
samen’

middelbare school gevraagd extra vaak te rouleren in 

zitplaatsen in de klas, zodat de leerling makkelijker 

sociale contacten kan opbouwen. Ik heb onderzocht 

op welke manier de STAP-methode invloed heeft op 

het persoonlijk herstel van een leerling. Daarvoor heb 

ik vier ouders en vier leerlingen in het brugklasjaar 

geïnterviewd. De term ‘persoonlijk herstel’ klinkt 

alsof die draait om ‘beter worden’, maar het draait 

om het ontwikkelen van een positieve identiteit, 

vriendschappen, het bewustzijn van de eigen 

competenties en zelfregie. Is er sprake van die vier 

punten, dan leidt dat tot een gevoel van vertrouwen 

in jezelf en de omgeving. Uit de gesprekken die 

ik heb gevoerd met ouders en leerlingen bleek dat 

de STAP-methode invloed heeft op het persoonlijk 

herstel, maar dat ouders en leerlingen zich daar niet 

bewust van zijn. Ze kunnen niet specifiek benoemen 

wat de methode heeft bijgedragen, maar uit de 

antwoorden kon ik dat wel doen. Vooral op het gebied 

van vriendschappen en zelfregie was de invloed te 

merken. Naar aanleiding van de gesprekken kon ik 

drie aanbevelingen doen: de screeningsvragenlijsten 

kunnen worden verduidelijkt met voorbeelden, het is 

goed als de STAP-coach prominenter in beeld komt en 

duidelijker is wat die doet en het zou goed zijn als de 

coach vaker individuele contactmomenten heeft met 

een leerling. Het leuke is dat mijn opdrachtgever het 

eens was met die aanbevelingen en ermee aan de slag 

gaat. Daarnaast wil MOVING verder met het onderwerp 

persoonlijk herstel in het lopende onderzoek. Een 

mooi compliment!’

SOCIAAL PEDAGOGISCHE 
HULPVERLENING
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COMMUNICATIE

Julian: ‘Een 10 voor mijn eindpresentatie, ik kon het 

niet geloven toen ik het hoorde. Zo bizar! Natuurlijk 

had ik het idee dat het goed ging, maar dat dit 

het resultaat zou zijn? Het geeft wel aan hoe leuk 

ik mijn afstudeeropdracht vond. Bovendien had ik 

een kleine voorsprong. Mijn eerste stage liep ik 

ook bij Reaal arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 

(AOV) en daarna bleef ik er werken op de 

communicatieafdeling. Ik kende het bedrijf dus al 

goed en ik wist al veel over het verzekeringswezen. 

Dat heeft zeker geholpen. Voor mijn eindopdracht 

deed ik onderzoek naar jonge zzp’ers en de AOV-

markt. Een actueel onderwerp, want het aantal 

zzp’ers in Nederland is nog nooit zo hoog geweest. 

Toch blijft de AOV-markt krimpen, mede als gevolg 

van de vergrijzing. Slechts 19 procent van de zzp’ers 

heeft op dit moment een AOV. Een schokkend 

laag aantal. Daarom onderzocht ik hoe mijn 

opdrachtgever zzp’ers tussen de 19 en 51 jaar in de 

zakelijke dienstverlening kon overtuigen een AOV 

aan te schaffen. Hiervoor gebruikte ik de theorie ‘Six 

Principles of Influence’ van Cialdini. Deze theorie 

kan een doelgroep overtuigen om tot een aankoop 

over te gaan. Triggert het zzp’ers bijvoorbeeld 

als een overtuigingsprincipe als ‘schaarste’, 

‘autoriteit’ of ‘bewijskracht’ onderdeel is van de 

communicatieboodschap? Om dit te onderzoeken 

nam ik 337 enquêtes af. Hiervan waren er  

190 bruikbaar.  

Uiteindelijk bleek dat geen van Cialdini’s 

overtuigingsprincipes zorgden voor een hogere 

JULIAN EIKELBOOM (23)
RONDDE DE OPLEIDING COMMUNICATIE AF

Met haar onderzoek naar de 

aankoopintentie van een 

arbeidsongeschiktheidsverzekering 

(AOV) voor zzp’ers heeft Julian 

een zeer actueel vraagstuk voor 

verzekeraars onderzocht. Julian 

kreeg maar liefst een 10 voor haar 

eindpresentatie, niet vreemd dus 

dat Reaal AOV haar aanbevelingen 

uitvoert. 

‘Mijn eindresultaat is een mooie  
afsluiter van de leuke tijd die ik  
heb gehad aan de hogeschool’

aankoopintentie. Dat was jammer, maar gelukkig kon 

ik er wel andere uitkomsten uit afleiden. De meeste 

zzp’ers vonden een AOV simpelweg te duur en hadden 

te weinig vertrouwen dat een verzekeraar ook echt 

uitkeert bij arbeidsongeschiktheid. Aan de hand 

van deze uitkomsten heb ik een implementatieplan 

opgesteld met twee crossmediale campagnes. 

Vooral belangrijk was dat Reaal de stelling ‘een 

AOV is te duur’ ontkracht, en de stelling ‘ik heb 

vertrouwen dat de verzekeraar uitkeert’ versterkt. 

Gemiddeld schatten zzp’ers de kosten van een AOV 

bijvoorbeeld dertig procent te hoog in. Daarom 

stelde ik voor om deze boodschap te communiceren 

naar zzp’ers en hen vervolgens te verwijzen naar 

de premieberekeningstool op de website. Zodat 

zij een juiste prijsindicatie krijgen. Ook raadde ik 

het inzetten van testimonials aan. Hierin vertellen 

klanten over hun positieve gebruikservaring, wat het 

vertrouwen van de doelgroep in de verzekeraar moet 

vergroten.  

Mijn aanbevelingen zijn heel goed door Reaal AOV 

ontvangen. Zo goed, dat ze inmiddels bezig zijn met 

de uitvoering. Daar ben ik enorm trots op. Het is een 

mooie afsluiting van de leuke tijd die ik heb gehad 

aan de hogeschool. De afgelopen vier jaar vlogen 

voorbij. Ik heb veel geleerd, maar vooral ook veel 

plezier gehad. Dat komt mede door de persoonlijke 

sfeer aan de hogeschool. Het is een redelijk kleine 

school en je bent er allesbehalve een nummer. 

Leraren kennen je bij naam en zijn heel betrokken. 

Heel fijn.’ 
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BIO-INFORMATICA

Jasper: ‘Eigenlijk wilde ik Laboratoriumonderzoek 

studeren. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in 

biologie. Maar toen ik die studie vier jaar geleden 

tijdens de open dag van Hogeschool Leiden bezocht, 

wist ik: dit is niets voor mij. Ik word niet gelukkig 

van een hele dag in een lab staan. Gelukkig vond 

ik Bio-Informatica ook heel interessant. Tijdens de 

studie werd ik gegrepen door het programmeren. 

Daar ligt echt de focus tijdens de opleiding. Heel 

fijn, want ik ben liever aan het programmeren dan 

dat ik in een collegezaal zit.

Voor mijn afstudeeropdracht zocht ik dan ook 

een opdrachtgever waarbij ik kon focussen op 

programmeren. Dat kon bij het Westerdijk Fungal 

Biodiversity Institute, een instituut dat zich 

richt op schimmelonderzoek. Zij vroegen me een 

programma te ontwikkelen dat de functionele delen 

uit genomen van gisten kon onderscheiden. Met als 

doel de functionele delen van schimmels te kunnen 

groeperen; een pangenome. Zo kan er bijvoorbeeld 

sneller worden gezien wat de verhoudingen van 

de genen zijn tussen de verschillende gisten. Voor 

mijn onderzoek heb ik onderzocht welke genen in 

elke gist voorkwamen (core genes), welke genen 

er in enkele gisten voorkwamen (accessory genes) 

en welke genen ik maar in één gist aantrof (unique 

genes).

Mijn afstudeerwerk is gelinkt aan een actueel 

onderwerp. Op dit moment is er namelijk veel data 

over genomen van gisten beschikbaar, maar er 

was geen instrument dat ze snel en accuraat kon 

JASPER OUWERKERK (21)
VOLGDE DE OPLEIDING BIO-INFORMATICA

‘Tijdens de studie werd ik gegrepen 
door het programmeren’

analyseren en ervoor zorgde dat de informatie werd 

gestructureerd en bewaard bleef. Het ontwikkelen 

van dit nieuwe programma was dus mijn hoofddoel 

tijdens mijn afstudeeropdracht. Zorgen dat er een 

basisproduct lag waarmee mijn opdrachtgever direct 

aan de slag kon.

Doordat er wetenschappelijk veel bekend was over 

de gisten die ik analyseerde, kon ik vrij gemakkelijk 

controleren of mijn programma dezelfde resultaten 

gaf. Al snel bleek dat ik op de goede weg was. Het 

programma had een grotere accuratie dan verwacht. 

Daarom besloot ik me vervolgens te richten op het 

belang van koperresistentie en het pangenome. De 

resultaten uit mijn programma kwamen 99 procent 

overeen met huidige onderzoeken. Dit betekende dat 

het product echt werkte. Een mooi moment.

Mijn opdrachtgever was heel enthousiast over mijn 

werk. Ze nemen het programma over en gaan het 

doorontwikkelen. Hoewel mijn afstudeeropdracht 

erop zit, blijf ik vanaf de zijlijn meedenken over het 

product. Zo nodigde het instituut me laatst uit voor 

een brainstormsessie. Heel leuk om te doen.

Volgend jaar ga ik aan de slag met mijn master 

Bio-Informatica aan Universiteit Leiden. Ik 

wil me graag verder ontwikkelen en bepaalde 

programmeerfuncties nog beter begrijpen, zoals 

machine learning, Artificial Intelligence en 

zelflerende algoritmes. En daarna? Misschien nog 

een PhD of ik ga de werkvloer op. Het is maar 

net hoe het loopt. Maar één ding staat vast; met 

programmeren ben ik nog lang niet klaar.’

In opdracht van het Utrechtse 

Westerdijk Fungal Biodiversity 

Institute ontwikkelde Jasper 

een programma om de genen van 

schimmels te kunnen groeperen. 

Een relevant onderwerp in 

zijn vakgebied doordat er veel 

data over beschikbaar is. Zijn 

afstudeeropdracht werd lovend 

ontvangen door zijn opdrachtgever 

én begeleider, en beloond met  

een 9.
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MASTER JEUGDZORG

Rieneke: ‘Therapeuten, een gezinsvoogd, 

groepsbehandelaars, jeugdreclassering… Een 

jongere die in de hulpverlening zit, heeft meestal 

heel wat zorgprofessionals om zich heen. Totdat-ie 

achttien is, dan valt-ie niet meer onder jeugdhulp. 

Daarna kan er nog wel hulp zijn, maar de stap 

daarnaartoe blijkt ingewikkeld. Waar gaat-ie 

wonen, hoe komt er een inkomen, wie helpt hem 

psychisch? In het slechtste geval, als de jongere 

zelf geen hulp meer wil, staat-ie op straat. 

Tot voor kort werkte ik bij de gemeente Zevenaar 

als consulent binnen een wijkteam. Ik richtte me 

vooral op jeugdigen. Omdat ik nog maar kort in de 

jeugdzorg werkte toen ik daarmee begon, besloot 

ik de master aan Hogeschool Leiden te volgen om 

me meer te verdiepen in het onderwerp. Nou, dat 

lukte zeker. Als ik het vergelijk met het begin van 

de studie, is er zo veel verschil. Ik moest nog zo 

veel leren. Nu ben ik een stevige professional. 

Kennis en professionaliteit, dat heeft Hogeschool 

Leiden me gebracht. Ik leerde veel in theorie maar 

kon die meteen vertalen naar mijn werk. 

Ik heb onderzoek gedaan naar jongeren die 

achttien worden en niet thuis opgroeien. 

Dus wonen in een pleeggezin, gezinshuis of 

residentiële instelling. Hoe kan de hulp aan 

hen geoptimaliseerd worden? En hoe kan de 

samenwerking tussen de betrokken organisaties 

beter? Daarvoor heb ik dertien interviews 

gehouden met verschillende partijen. Van 

gezinsvoogden en iemand vanuit pleegzorg tot een 

RIENEKE SANGSTER (49) 
VOLGDE DE MASTER JEUGDZORG

Voor haar afstuderen deed Rieneke 

onderzoek naar de overgang van 

jeugd naar volwassenheid in de 

hulpverlening. Hoe kan de hulp 

aan jongeren die achttien worden 

en niet thuis opgroeien worden 

geoptimaliseerd? Een relevant 

thema in onze huidige samenleving. 

‘Dankzij deze master ben ik een stevige 
professional’

residentiële instelling en de sociale dienst. Ook 

heb ik drie jongeren gesproken. 

Vaak komt een toekomstplan voor een jongere niet 

van de grond door allerlei belemmerende factoren, 

bleek uit mijn interviews. Denk onder andere aan 

gedragsproblemen, verslaving en weinig motivatie 

bij de jongeren. Vaak zijn ze ook al zorgmoe, zijn 

ze klaar met de hulpverlening. Dat maakt een 

soepele overgang van jeugd naar volwassenheid 

ingewikkeld. Wat wel helpt, zo blijkt, is als je een 

jongere echt betrekt bij het plan van aanpak. Het 

is ook goed als er een steunfiguur in de omgeving 

van hem of haar is en als er een klik is met de 

hulpverleners. 

Problemen bij de samenwerking tussen de 

betrokken instanties kan een goede overgang ook 

belemmeren. Ik hoorde veel terug dat het heel 

belangrijk is dat duidelijk is wie de regie heeft 

en dat de rolafbakening helder is. Wie doet wat? 

Onderling vertrouwen, een goede communicatie en 

continuïteit van hulp en personeel spelen ook een 

grote rol. Net als voldoende financiering vanuit de 

gemeente. 

In de gemeente Zevenaar gaan ze aan de slag met 

mijn resultaten, maar die zijn natuurlijk ook voor 

andere gemeentes en voor jeugdzorgorganisaties 

interessant. Inmiddels werk ik voor het Centrum 

voor Jeugd en Gezin in Veenendaal en daar ga ik 

ook zeker mijn bevindingen delen. Mijn scriptie is 

een handzaam stuk waar iedereen praktisch mee 

aan de slag kan!’ 
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HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Loïs: ‘Eigenlijk had ik een kleine voorsprong 

toen ik met deze afstudeeropdracht startte. Ik 

heb al lange tijd een band met de Alkmaarse 

kinderopvangorganisatie SKOA. Zo werkt mijn 

moeder er al tientallen jaren en voerde ik er in 2018 

voor Hogeschool Leiden al een eerder onderzoek 

uit. Toen ik op zoek ging naar een bedrijf en een 

afstudeeropdracht kwam ik als vanzelf weer bij SKOA 

terecht. In overleg met SKOA’s hr-manager kwam ik 

vervolgens bij het onderwerp talentmanagement. 

Daar werd onder de pedagogisch medewerkers van 

de kinderopvangorganisatie nog nauwelijks iets aan 

gedaan. Althans, niet op structurele basis. Terwijl 

het stimuleren van talent van grote waarde kan zijn 

voor een bedrijf én zijn medewerkers. 

Als eerste begon ik met het schrijven van een 

situatieschets en probleemformulering. Wat is talent 

nu eigenlijk? En welke soorten talent heb je? Ik 

bracht in kaart welke activiteiten en instrumenten 

er zijn om talenten van medewerkers te ontdekken, 

inzetten en stimuleren. Al snel kwam ik er achter 

dat ik mijn onderwerp iets had onderschat. Talent is 

zo’n breed begrip. Ik startte vol enthousiasme, maar 

verloor de kern uit het oog. Door samenvattende 

modellen van mijn theoretisch kader en een 

situatieschets op te stellen, kon ik de focus 

gelukkig behouden. Daarna hield ik een enquête en 

interviews onder de pedagogisch medewerkers en 

clustermanagers om mijn resultaten te verzamelen. 

De belangen en doelen van pedagogisch 

LOÏS VAN DE LEIJGRAAF (22)
DEED DE OPLEIDING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM)

Wat is talent? Hoe stimuleer je 

dat? En hoe kan talentmanagement 

worden vormgegeven? 

Loïs onderzocht het voor 

kinderopvangorganisatie SKOA. Haar 

onderzoeksproces is innovatief en 

origineel met concrete, bruikbare 

adviezen waardoor SKOA direct met 

haar aanbevelingen aan de slag kan.

‘Het stimuleren van talent is van 
grote waarde voor een bedrijf én 
medewerkers’

medewerkers woog ik tot slot af in een overzicht 

tegen de doelen van de organisatie. 

Als laatste maakte ik een implementatieplan dat ik in 

drie fases verdeelde. Hiertoe behoorde bijvoorbeeld 

de Talentscan. Hierbij werd een talentpool 

ontwikkeld waarin het talent van elke pedagogisch 

medewerker werd achterhaald en opgeslagen. Als een 

van de vestigingen van SKOA bijvoorbeeld op zoek is 

naar iemand die een dansworkshop kan geven, kan 

uit de Talentscan naar voren komen dat Grietje van 

Groep Roos daar heel geschikt voor is.  

Het maakt me trots dat ik de bouwstenen heb 

gelegd voor talentontwikkeling bij SKOA. Dat mijn 

implementatieplan straks wordt uitgevoerd, zie ik 

als beloning. Hoe ik mijn opleiding aan Hogeschool 

Leiden heb ervaren? Als heel positief. Vooral de 

stages die werden aangeboden, vond ik waardevol. 

De opleiding is erg praktijkgericht. Al vanaf het 

eerste jaar loop je stage. Zo was ik achttien toen 

ik voor het eerst van het bedrijfsleven mocht 

proeven. Dat is goed geweest voor mijn persoonlijke 

ontwikkeling, en het heeft me nog enthousiaster 

gemaakt over mijn studie. Bovendien waren de 

docenten erg betrokken. Ik had echt het gevoel dat 

mijn mening en visie werden gewaardeerd en dat er 

naar studenten werd geluisterd. Hierdoor heb ik een 

fijne en leerzame tijd gehad.’ 



17

MAATSCHAPPELIJK WERK EN 
DIENSTVERLENING

Babette: ‘Toen ik tijdens mijn stage vorig jaar een 

dag meeliep bij Kompassie, een informatie- en 

steunpunt voor de GGZ in Den Haag, was ik diep 

onder de indruk van hun steunpunt. Daar helpen 

ervaringsdeskundige vrijwilligers anderen met 

een psychische kwetsbaarheid. Iedereen kan het 

steunpunt binnenlopen, dus de vrijwilligers weten 

nooit wie ze die dag helpen en waarmee. Soms bieden 

ze een luisterend oor, de andere keer beantwoorden 

ze bijvoorbeeld vragen over financiën. Ze worden bij 

hun vrijwilligerswerk begeleid door professionals. Het 

doel van het steunpunt is tweeledig: mensen met een 

psychische kwetsbaarheid kunnen zo laagdrempelig 

om hulp vragen bij ervaringsdeskundigen en de 

ervaringsdeskundige-vrijwilligers werken door 

dit vrijwilligerswerk zelf aan hun herstel. In de 

literatuur staat beschreven dat vrijwilligerswerk 

bijna altijd alleen maar positief is voor vrijwilligers, 

toch zag Kompassie het afgelopen jaar ook 

vrijwilligers uitvallen. Ze vroegen mij te onderzoeken 

wat de samenhang is tussen het uitvoeren van 

vrijwilligerswerk en het persoonlijk herstelproces van 

een ervaringsdeskundige vrijwilliger. Ik heb eerst 

literatuuronderzoek gedaan. Daaruit bleek dat er 

vier soorten samenhang zijn tussen vrijwilligerswerk 

en het persoonlijk herstelproces. Daarna heb ik 

acht ervaringsdeskundige vrijwilligers en twee 

begeleiders geïnterviewd. Het vrijwilligerswerk bleek 

inderdaad vooral een positieve uitwerking te hebben 

op het persoonlijk herstelproces, maar er was ook 

ruimte voor verbetering. Ik heb geconcludeerd dat 

BABETTE DROOGH
STUDEERDE MAATSCHAPPELIJK WERK EN DIENSTVERLENING

In opdracht van Kompassie 

onderzocht Babette hoe 

ervaringsdeskundige vrijwilligers 

herstelbevorderend aan de slag 

kunnen in de GGZ. Ze kon het 

Haagse informatie- en steunpunt 

GGZ passende en praktische 

aanbevelingen doen.

‘Empowerment is mooi, maar falen 
hoort er af en toe ook bij’

het opmerkelijk is dat er momenteel vanuit 

Kompassie geen tot weinig aandacht is voor 

herstelbelemmerende factoren, terwijl die er wel 

is voor herstelbevorderende factoren. Het zou op 

verschillende gebieden en terreinen zijn vruchten 

afwerpen wanneer er wel aandacht wordt besteed aan 

de herstelbelemmerende factoren. Zo wordt namelijk 

een context gecreëerd waarin de ervaringsdeskundige 

vrijwilliger de zelfregie krijgt over zijn herstelproces. 

En juist dát is wat de ervaringsdeskundige vrijwilliger 

én zijn herstelproces een enorme boost zal geven. 

Naar aanleiding van die conclusie heb ik zeven 

aanbevelingen kunnen doen. Je hoort momenteel veel 

over het begrip empowerment. En het is natuurlijk 

ook mooi om mensen in hun kracht te zetten, maar 

mijn onderzoek laat zien dat het ook belangrijk is om 

te weten dat falen er soms ook bij hoort. Dat dat mag 

en normaal is en dat dat besef er ook moet zijn.  

Voordat ik aan dit onderzoek begon, vroeg ik me af: 

hoe ga ik de gesprekken met de ervaringsdeskundige 

vrijwilligers in? Want je stelt gevoelige vragen. 

Het mooie is dat dat júíst goed uitpakte. Ik heb 

mooie, eerlijke gesprekken kunnen voeren en hoorde 

naderhand dat ze mijn directe vragen waardeerden. 

Al met al was dit een onderzoek waarin alles 

samenkwam wat ik de afgelopen jaren heb geleerd en 

waarmee Kompassie ook aan de slag kan. Wat ik ga 

doen? Ik heb besloten duaal Verpleegkunde te gaan 

studeren in Utrecht. Zodat ik uiteindelijk aan de slag 

kan als sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Dat is 

mijn droombaan.’
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INFORMATICA

Lisa: ‘Een grote uitdaging, zo kan ik mijn 

afstudeeropdracht het best omschrijven. Maar 

wel één die ontzettend leuk was om te doen. 

Mijn opdrachtgever Info Support vroeg me een 

oplossing te zoeken voor een zeer actueel probleem 

van een van hun klanten. Die klant werkt aan 

een groot complex softwaresysteem dat wordt 

ontwikkeld door meerdere teams. Al die teams 

houden story map-sessies om gezamenlijk inzicht te 

krijgen in de applicatie die hiervoor moet worden 

ontwikkeld. Zo’n story map bestaat uit een brown 

paper die is volgeplakt met post-its met daarop 

de functionaliteiten van de applicatie. Zo waren er 

dus tal van story maps in omloop. En van al deze 

analoge story maps werd een foto gemaakt waarna 

de resultaten werden over getypt naar een digitaal 

Excel-bestand. Een klus die voor elk team tijdrovend 

was en voor frustratie zorgde. 

Mijn opdrachtgever vroeg daarom of ik een 

applicatie kon maken waarmee dit proces werd 

gedigitaliseerd. Hiervoor moest ik met het 

vakgebied ‘machine learning’ aan de slag, want 

alleen op die manier kon ik zorgen dat de post-

its werden herkend en de tekst van analoog 

naar digitaal werd omgezet. Een gecompliceerd 

vraagstuk. Vooral omdat ik voor deze opdracht nog 

niets over machine learning wist. Dat moest ik 

mezelf eerst aanleren. Daarom deed ik eerst een 

aantal weken onderzoek voordat ik met het bouwen 

van de app aan de slag kon.  

LISA GROENENDIJK (24)
STUDEERDE INFORMATICA

Voor Info Support ontwikkelde 

Lisa een applicatie waarmee een 

story map eenvoudig kan worden 

gedigitaliseerd. Een innovatieve en 

praktische app die in de toekomst 

een waardevolle toevoeging kan 

zijn voor iedereen die brown 

papers gebruikt.

‘Mijn afstudeerbedrijf bood me 
halverwege mijn project al een  
baan aan’ 

Op het resultaat ben ik trots. Door middel van een 

foto kan een story map met post-its nu digitaal 

worden omgezet. Even uploaden en vervolgens staat 

er een digitaal scrumboard online dat gevuld is met 

de inhoud van de herkende story map. Dit scheelt 

letterlijk uren aan werk.  

Hoewel ik blij ben met het resultaat, zou ik de app 

eigenlijk willen uitbreiden met meer mogelijkheden. 

Ik zie nog ruimte voor verbetering, dat heeft ook 

met de tijdsdruk te maken. In totaal had ik twintig 

weken voor mijn afstudeeropdracht en daardoor kon 

ik niet alles doorvoeren wat ik wilde. 

Hopelijk kan ik binnenkort weer met de app aan de 

slag, want sinds mijn afstuderen ben ik in dienst 

bij Info Support. Ze boden me al halverwege mijn 

opdracht een baan aan. Daar heb ik overigens niet 

meteen ‘ja’ opgezegd. Als Informatica-student word 

je al tijdens de opleiding actief door bedrijven en 

recruiters benaderd. Ik wilde dus zeker weten dat ik 

de juiste keuze maakte. Mijn tip voor toekomstige 

Informatica-studenten? Bezoek de open dagen van 

Hogeschool Leiden. Hier krijg je een goed beeld 

van de studie en kun je vragen waar de focuspunten 

van de opleiding liggen. Daarnaast wil ik meegeven 

dat het belangrijk is dat je veel blijft oefenen. Niet 

alleen tijdens schooluren, maar ook daarna. Kijk 

bijvoorbeeld YouTube-filmpjes over de nieuwste 

softwaremogelijkheden en applicaties. Het gaat zo 

snel in de IT dat je up-to-date moet blijven. Zelf 

vind ik dat niet erg, dit vak is echt mijn passie.’ 
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ACADEMISCHE PABO

Amy: ‘Zolang ik me kan herinneren, roep ik al dat 

ik juf wil worden. Ik heb het altijd fantastisch 

gevonden te werken met kinderen; in groep acht 

sprong ik het liefst elke dag bij in de kleuterklas 

en op de middelbare school was ik tutor voor 

brugklassers. Het is zo leuk om kinderen te 

helpen, ze dingen uit te leggen en ze te laten 

weten dat ze op je kunnen terugvallen als ze iets 

niet snappen of kunnen.  

Toch twijfelde ik op de middelbare school: is 

het niet zonde als ik straks niets doe met mijn 

vwo? Zodoende kwam ik uit bij de Academische 

Pabo. En dat bleek een goede keuze, want de 

extra verdieping die je krijgt in pedagogische 

wetenschappen kon ik meteen goed toepassen 

in de klas. Die gaf houvast en zorgde voor goede 

reflectiemomenten. Als ik moeite had een leerling 

te bereiken, vroeg ik me af: wat heb ik hier ook 

alweer over geleerd? En hoe reageer ik nu op jou? 

Ik heb mijn eindstage gelopen in groep drie van 

basisschool Palet in Den Haag. Een enthousiaste 

klas met open, geïnteresseerde kinderen, maar 

ook een klas met meerdere leerlingen met een 

OPP: een ontwikkelingsperspectief. Hiervoor stel 

je samen met een intern begeleider een plan op 

om de leerling stapsgewijs te helpen. Vaak gaat 

het om kinderen met gedragsproblematiek of een 

prikkelverwerkingsprobleem. Uitdagend dus, dacht 

ik toen ik aan mijn stage begon. En dat bleek 

ook zo te zijn. Soms was het echt even zoeken 

AMY LEIJENDEKKERS (22) 
RONDDE DE ACADEMISCHE PABO AF

Als juf vindt Amy het belangrijk 

dat elk kind zich op zijn gemak 

voelt in de klas. Dit doet ze door 

elk kind liefde en aandacht te 

geven en te motiveren op zijn 

eigen niveau. Dat haar aanpak 

werkte, was duidelijk te zien in 

haar eindassessment. Die werd dan 

ook beloond met een 10. 

‘Dankzij de extra academische  
verdieping kon ik goed reflecteren. 
Heel waardevol’

en erop broeden hoe ik een leerling het beste 

kon helpen en hoe ik de individuele plannen kon 

inpassen in mijn les. Maar als het dan lukt een 

leerling te bereiken, een goede band met hem 

op te bouwen en hem stapjes te zien maken, is 

dat fantastisch. Dáár doe je het voor.  

Ik vind het als juf vooral belangrijk dat iedere 

leerling zich veilig en begrepen voelt in de 

klas en zichzelf durft te zijn. Daarvoor is het 

belangrijk om te werken aan een positief 

groepsgevoel, maar ook elk individueel kind 

te blijven zien. En ik denk dat ik daar het 

afgelopen jaar wel in ben geslaagd. Twee weken 

voor de zomervakantie kwam een leerling met 

een gedragsprobleem naar me toe gerend: “Oh 

juf, ik ga je zo missen!” We hebben best een 

intensieve band opgebouwd, dat is waardevol. 

Toch was ik zenuwachtig voor mijn assessment. 

Ik dacht: als het maar lukt alles te laten zien 

wat ik de afgelopen jaren heb geleerd. Ik kon 

het dan ook haast niet geloven toen ik hoorde 

dat ik een tien had. Een mooie afsluiting van 

mijn studie. Tegen jongeren die nog twijfelen 

over deze opleiding zou ik willen zeggen: ga 

ervoor, want de Academische Pabo brengt je heel 

veel: zowel verdieping als ervaring en dat is een 

gouden combi.’
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COMMERCIËLE ECONOMIE

Suze: ‘De retail is een dynamische sector. De 

markt verandert constant en daarbij heb je te 

maken met een grote, diverse groep veeleisende 

consumenten. Dat betekent dat je continu op de 

markt en de consumentenwensen moet inspelen. 

Genoeg uitdaging, daarom koos ik bewust voor een 

retailstage. Perry had een mooi vraagstuk voor me 

klaarliggen. Het bedrijf denkt al een tijdje over een 

herpositionering. Ze focussen op consumenten van 

20-30 jaar, terwijl uit onderzoek blijkt dat vooral 

40-52-jarigen bij de winkel kopen. Een enorm 

verschil. Daarom wil Perry een vernieuwingsslag 

maken in de marketing en communicatie. Doordat 

dertigplussers meer te besteden hebben dan 

twintigers, meer vrije tijd hebben en een grotere 

noodzaak voelen om te werken aan hun conditie, 

heb ik mijn onderzoek toegespitst op die doelgroep. 

De hoofdvraag daarin was: “Wat zijn belangrijke 

aspecten voor de doelgroep die de keuzes in het 

besluitvormingsproces beïnvloeden bij de aankoop 

van sport-, lifestyle-, of adventure-artikelen?” 

Ik heb ervoor gekozen mijn onderzoek op te zetten 

in de vorm van een enquête. Het fijne was dat ik 

die kon opnemen in de nieuwsbrief. Daardoor had ik 

een enorm bereik. Uiteindelijk heb ik 436 enquêtes 

kunnen verwerken.  

Uit die enorme hoeveelheid gegevens kon ik Perry 

praktische aanbevelingen doen. Mijn conclusie 

is dat de winkel het beste kan focussen op 

brandingcommunicatie. Perry zet nu vooral in op 

SUZE VAN SCHOOTEN (21)
RONDDE DE STUDIE COMMERCIËLE ECONOMIE AF 

Winkelketen Perry Sport is 

bezig met een herpositionering. 

Hoe bereik je als winkel de 

gewenste doelgroep? Welke 

communicatiemiddelen en 

-kanalen zet je daarbij in? Suze 

onderzocht het. Haar scriptie had 

zowel theoretische diepgang als 

professionele toepasbaarheid  

en werd daarom beoordeeld  

met een tien.

‘Ik heb uitgezocht hoe Perry in het 
brein van de consument komt’

actiegerichte communicatie: ze zenden promo’s uit 

om de consument over te halen tot aankoop. Dat is 

belangrijk, maar door daarnaast ook op branding te 

concentreren, kom je als winkel in het brein van de 

consument. En dat wil je.  

Hoe die branding eruit kan zien? Je kunt je toeleggen 

op het communiceren van het typische ‘Perry-gevoel’: 

samenzijn met de mensen die je liefhebt, uiteraard 

bijvoorbeeld tijdens een buitensport. Het belangrijkste 

is dat het gevoel van verbondenheid met mensen 

om je heen centraal staat in de Perry-uitingen. Die 

boodschap kun je het beste versturen via een mix van 

massamedia en persoonlijkere kanalen.  

Bij het opstellen van mijn enquête had ik al vooruit 

gedacht. Daarom voegde ik ook vragen toe waarbij 

de consument steeds kon kiezen uit twee beelden: 

welke sprak meer aan? Zo kon ik Perry meteen een 

beeldselectie aanbieden voor bijvoorbeeld social 

media.  

Volgende week presenteer ik mijn onderzoek aan de 

afdeling. Of eigenlijk: ‘mijn afdeling’, want ik mocht 

na mijn onderzoek meteen bij Perry blijven als junior 

marketing-assistent. Ontzettend leuk! Terugkijkend 

op de afgelopen vier jaar kan ik zeggen dat ik een 

geweldige studietijd heb gehad aan de hogeschool. 

Het is fijn dat je breed wordt opgeleid en docenten 

altijd voor je klaarstaan. De sfeer aan Hogeschool 

Leiden was bijna huiselijk. Ik heb me er thuisgevoeld.’
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DOCENT MUZIEK

Suzanne: ‘Voordat ik de opleiding Docent Muziek 

ging volgen, wist ik niet wat ik moest studeren. 

Tot de moeder van een vriendin zei: “Waarom 

ga je niet voor Docent Muziek, dat is echt iets 

voor jou.” Toen ik keek wat dat inhield, was ik 

enthousiast. Mijn ouders waren overigens iets 

minder blij. Zij zijn musici en hebben altijd 

gewaarschuwd om niet de kunstwereld in te gaan, 

omdat daar geen brood in te verdienen valt. Maar 

ik kon het toch niet laten. Ik schreef me in voor 

de auditie en werd aangenomen. Een goede keuze, 

want de opleiding aan Hogeschool Leiden was 

ontzettend leuk. De vier jaar vlogen voorbij, maar 

toen mijn scriptie naderde hoorde ik dat anderen 

om me heen daar veel moeite mee hadden. Ik 

dacht: als ik avond na avond aan mijn scriptie ga 

werken, moet ik zorgen dat ik een onderwerp en 

een onderzoeksmethode vind die echt leuk zijn. Ik 

werd geïnspireerd door mijn docent Reyer Ploeg, 

tevens mijn scriptiebegeleider. Ik heb les van hem 

gehad en hij stimuleerde zijn leerlingen om out of 

the box te denken als we een onderzoek moesten 

uitvoeren. Toen dacht ik: hoe kan ik onderzoeken 

door kunst te maken? Zodoende kwam ik uit bij 

een musical voor de zesdeklassers van de Vrije 

School. 

Als eerste onderzocht ik welke criteria er zijn 

voor een musical aan de Vrije School voor 

zesdeklassers. Daarna ging ik op zoek naar 

een geschikt verhaal. Dat werd ‘Floris en 

SUZANNE LEEGWATER (24)
VOLGDE DE OPLEIDING DOCENT MUZIEK

Suzanne schreef een musical voor 

de zesdeklassers van de Vrije 

School. De musical sluit perfect aan 

op het leerplan, de thematiek en 

vaardigheden van een zesdeklasser. 

En blijkt ook in de praktijk een 

groot succes: meerdere scholen 

hebben al interesse getoond.

‘Mijn leraar inspireerde me om out of 
the box te denken’

Blanchefleur’. Een Middeleeuws liefdesverhaal 

over een moslimprins en een christenmeisje. 

Het verhaal heb ik meerdere keren bestudeerd: 

welke lijnen zouden werken op het toneel? Wat 

zouden de scènes kunnen worden? Waar zou 

muziek passen? Zijn er wel genoeg rollen voor 

alle zesdeklassers? Zit er genoeg uitdaging in? 

Vervolgens begon ik met het schrijven van het 

script en het componeren van de muziek. Het 

maken van de musical ging eigenlijk vanzelf. Het 

een vloeide als vanzelf over in het ander. Het was 

heerlijk werken. En toen was het eindelijk zover: 

de musical was af. In juli werd die uitgevoerd 

door Vrijeschool Pabo. Ik ben nog nooit zo 

zenuwachtig geweest, want hier had ik een jaar 

lang aan gewerkt. Het moment dat de pelgrims 

van achter in de zaal kwamen binnenlopen met 

een waxinelichtje in hun hand… Wow: het was 

precies zoals ik het tijdens het schrijven voor 

me had gezien. Wat was dat bijzonder. Op dit 

moment hebben meerdere scholen aangegeven 

interesse te hebben in mijn musical. Ontzettend 

gaaf. Waarschijnlijk ga ik het opsturen naar een 

uitgever zodat die het kan uitbrengen. En mijn 

toekomst? Ik sta al een tijdje als docent Muziek 

voor de klas. Meerdere muziekscholen vroegen of 

ik interesse had en nu ben ik als zzp’er aan de 

slag. Ik heb het zo druk dat ik zelfs klussen moet 

afzeggen. Die zorgen van mijn ouders waren dus 

voor niets. En ik doe eindelijk waar mijn hart ligt.’
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MASTER ADVANCED  
NURSING PRACTICE

Kelly: ‘Als verpleegkundig specialist in opleiding viel 

me op hoe vaak ik eigenlijk antibiotica voorschrijf 

aan patiënten vanwege urineweginfecties. Ik werk in 

een verpleeghuis met psycho-geriatrische patiënten; 

kwetsbare ouderen met aandoeningen als dementie 

en parkinson. Juist bij hen is het lastig vast te 

stellen of ze daadwerkelijk een urineweginfectie 

hebben. Het overgrote deel van de patiënten is 

immers incontinent, dat maakt het moeilijk urine 

op te vangen. Daarbij zijn veel mensen dusdanig 

verward, dat ze niet kunnen aangeven dat ze pijn 

hebben bij het plassen. Merken wij dat een patiënt 

koorts heeft, niet lekker is en opeens ander gedrag 

vertoont én is een testplasstrip positief – wat kán 

wijzen op een urineweginfectie –  dan wordt er 

vaak gestart met antibiotica. Maar overbehandeling 

kan leiden tot bacterieresistentie, een actueel 

probleem. En als er met het verkeerde soort 

antibioticum wordt behandeld, is de kans op een 

terugkomende infectie weer groter. Al met al een 

onderwerp dat ik graag wilde onderzoeken. Ik heb 

me toegelegd op de vragen of er voorspellende en 

beschermende factoren zijn op het optreden van een 

(terugkerende) urineweginfectie. Om daar achter 

te komen, heb ik eerst literatuuronderzoek gedaan. 

Daar vond ik vijftien patiëntgebonden variabelen die 

in verband staan met urineweginfecties. Daarna heb 

ik in ons verpleeghuis gekeken hoeveel patiënten de 

afgelopen twee kalenderjaren een urineweginfectie 

hebben gehad en op een rijtje gezet van welke van 

die variabelen bij hen sprake was. Met die gegevens 

KELLY PAAP (31)
RONDDE DE MASTER ADVANCED NURSING PRACTICE AF

In het verpleeghuis waar Kelly 

werkt, hebben veel ouderen last 

van urineweginfecties. Kelly 

onderzocht of er voorspellende 

en beschermende factoren zijn op 

het optreden van zulke infecties. 

Een actueel onderzoek dat 

overmatig antibioticagebruik  

aan de kaak stelt.

‘Ik vond het mooi juist naar deze 
doelgroep onderzoek te doen’

maakte ik een analyse waaruit af te leiden viel welke 

variabelen bijdragen aan het ontstaan van een infectie 

én welke variabelen juist beschermend werken. In feite 

heb ik dus een soort risicoprofiel voor urineweginfecties 

gemaakt.  

Ik had gehoopt dat uit mijn onderzoek zou blijken dat 

preventieve middelen zoals cranberry- en vitamine-

C-tabletten beschermend zouden werken, maar dat 

bleek niet het geval. Jammer, want dan hadden we 

die kunnen inzetten. Er kwamen wel andere duidelijke 

conclusies uit die nog niet eerder zijn beschreven 

in de literatuur: zo blijkt het hebben van een CVA 

(herseninfarct, -bloeding of TIA, red.) in het verleden 

een voorspellende factor. En ook het geslacht is 

van voorspellende waarde: mannen die ooit een 

prostaatoperatie hebben gehad hebben een grotere 

kans op een urineweginfectie, maar ook vrouwen in het 

algemeen en ouderen met een katheter. Naar aanleiding 

van mijn conclusies heb ik op mijn werk praktische 

aanbevelingen kunnen doen. Zo is het belangrijk het 

kathetergebruik terug te dringen en de urine van 

patiënten altijd op kweek te zetten. Zo kun je na een 

paar dagen alsnog checken of de patiënt wel het juiste 

antibioticum krijgt en daarop inspelen. Daarnaast is het 

goed om het resistentiepatroon in kaart te brengen. Ik 

vond de afgelopen twee jaar ontzettend waardevol voor 

mijn ontwikkeling. Ik heb verdieping gevonden in mijn 

vak en ik ben trots op dit onderzoek. Misschien wordt 

het zelfs wel gepubliceerd. Dat zou een mooi cadeau 

zijn, want op veel gebieden is er nog zo weinig bekend 

over de oude, kwetsbare patiënt.’
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LERAAR BASISONDERWIJS (PABO)

Thomas: ‘Een goede leraar? Dat is iemand die oog 

heeft voor het kind. Iedere leerling moet zich 

gezien en gehoord voelen. Leerlingen moeten in 

de klas lekker in hun vel zitten, durven zeggen 

wat ze willen en zich veilig voelen. Zo creëer je 

een omgeving waarin ze goede resultaten kunnen 

behalen. En ik durf wel te zeggen dat ik het 

afgelopen jaar voor zo’n omgeving heb gezorgd. 

Dat ik voor de Pabo heb gekozen, is eigenlijk een 

logisch vervolg. Al mijn bijbaantjes hadden op de 

een of andere manier te maken met lesgeven. Zo 

gaf ik vroeger hockeytraining aan de jeugd en later 

heb ik een mbo-opleiding tot sportdocent gevolgd. 

Toen ik een vervolgopleiding zocht, twijfelde ik 

tussen de Halo en Pabo, maar ik wilde niet per se 

aan sport vastzitten. Het werd dus de Pabo en daar 

heb ik geen seconde spijt van gehad. 

De Pabo wordt gezien als een moeilijke opleiding. 

Zelf heb ik dat niet zo ervaren, dat komt mogelijk 

ook omdat ik wat ouder ben dan de meeste 

studenten. Ik deed de studie met veel focus en 

ging er vol voor. 

In mijn laatste jaar gaf ik les aan groep 5 op een 

Haagse basisschool. Voor mijn eindassessment heb 

ik gebruikgemaakt van een prowise-programma dat 

ik eerder tijdens een minor met een studiegenoot 

ontwierp. Bepaalde vakken op de basisschool 

konden volgens ons op een andere manier aan de 

leerlingen worden aangeboden. Veel theoretische 

vakken zoals aardrijkskunde en geschiedenis zijn 

THOMAS DICKHOFF (27)
DEED DE PABO

Hoe zorg je ervoor dat leerlingen 

in groep 5 kunnen samenwerken en 

dat kennis op een speelse manier 

toegankelijk wordt gemaakt? 

Thomas ontwikkelde hiervoor een 

prowise-programma. Hij maakte 

indruk op zijn begeleider die hem 

bestempelde als een authentieke 

meester in hart en ziel.

‘Veel vakken worden heel statisch 
gegeven. Dat kan toch leuker en 
leerzamer?’

erg statisch. Het gaat om begrijpend lezen in 

klassikale vorm met als onderwerp geschiedenis. 

Dat kan toch ook op een andere manier? Leuker en 

leerzamer, waardoor de stof echt binnenkomt. 

Daarom ontwikkelde ik een programma rondom het 

vak geschiedenis waarin samenwerken en overleg 

centraal stonden. Na een klassikaal stukje waarin 

de theorie werd behandeld, gingen de leerlingen in 

wisselende tweetallen met diverse opdrachten aan 

de slag om te kijken wat ze hadden onthouden. Zo 

konden ze in hun eigen tempo en op een speelse 

manier de stof opnemen. Daarna was er een quiz 

zodat de opgedane kennis kon worden getest 

en besprak ik met ze hoe de samenwerking was 

verlopen.  

Op die samenwerking lag voor mij de nadruk. Want 

samenwerken doe je je hele leven. Daarom is het 

een belangrijke vaardigheid om te ontwikkelen. 

Of je nu een tweetal vormt met een vriendje of 

met iemand die je niet zo leuk vindt: je moet met 

iedereen kunnen samenwerken. Zo kom je in je 

leven een stuk verder. Ik ben trots dat het mijn 

klas is gelukt om echt een groep te worden. De 

kinderen voelen zich veilig bij elkaar en kunnen 

met iedereen samenwerken; dat maakt naar school 

gaan én leren leuker.  

Mijn eindopdracht zit erop en ik mag mezelf 

eindelijk ‘meester’ noemen. Binnenkort sta ik 

fulltime voor de klas, daar heb ik heel veel zin in.’
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SOCIAAL JURIDISCHE 
DIENSTVERLENING

Sigrid: ‘Het grappige is dat mijn vader altijd heeft 

gezegd dat ik Sociaal Juridische Dienstverlening 

(SJD) moest studeren. Maar ik had in mijn hoofd dat 

het Rechten moest worden. Toen ik op de open dag 

van die opleiding was, stond daar toevallig ook een 

stand van de studie SJD. Het was meteen raak, ik 

wist: dit is wat ik wil. Je hebt bij SJD veel contact 

met mensen en dat miste ik eigenlijk bij Rechten.

In mijn derde jaar heb ik tien maanden stage 

gelopen bij Slachtofferhulp Nederland. Na die stage 

ben ik daar twee dagen per week blijven werken 

en toen ik in mijn laatste jaar een opdrachtgever 

voor mijn afstudeeropdracht zocht, was het voor mij 

duidelijk dat dat Slachtofferhulp Nederland moest 

zijn. Het werk daar is intensief, maar mooi om te 

doen. Je hoort de heftigste verhalen. Gelukkig 

kan ik daar goed mee omgaan en kon ik het werk 

loslaten als ik naar huis ging. Maar natuurlijk waren 

er ook zaken die wel in je hoofd bleven hangen.  

Voor mijn afstudeeropdracht heb ik onderzocht hoe 

juridisch medewerkers slachtoffers kunnen bijstaan 

in het proces van het hoger beroep wanneer de 

verdachte of de officier van justitie dit aantekent. 

Als er na een proces een hoger beroep komt, is dat 

heel intensief voor het slachtoffer. Het gaat om een 

lange periode waarin alle vervelende dingen die 

zijn gebeurd weer worden opgerakeld. De juridisch 

medewerkers staan de slachtoffers in deze tijd bij. 

Het uitgangspunt van Slachtofferhulp Nederland is 

dat gelijke gevallen op een gelijke manier worden 

SIGRID HELMING (21)
STUDEERDE SOCIAAL JURIDISCHE DIENSTVERLENING

Hoe kunnen juridisch medewerkers 

slachtoffers bij hoger beroep het 

beste bijstaan? Dat onderzocht 

Sigrid voor Slachtofferhulp 

Nederland. Een onderzoek dat 

waardevolle informatie opleverde en 

direct toepasbaar was in de praktijk.

‘Mijn informatiebrochure wordt 
binnenkort onder slachtoffers 
verspreid. Een mooi compliment’ 

behandeld, maar het ontbrak nog aan een uniforme 

werkwijze. Ik onderzocht wat er nodig was voor 

zo’n gelijkvormige werkwijze, wat er op dit moment 

gebeurt en wat er kan verbeteren aan die hulp, 

zodat het slachtoffer optimale ondersteuning krijgt. 

Ik was van plan om een werkproces voor juridisch 

medewerkers in kaart te brengen, maar kwam er 

al snel achter dat er eigenlijk nog een belangrijke 

stap miste die daarvoor gezet moest worden. Dat 

was het goed informeren van de slachtoffers over 

de procedure in het hoger beroep. Hoe ziet dat 

eruit? Wat kan Slachtofferhulp Nederland op dat 

moment voor hen betekenen? Daarom besloot ik 

een informatiebrochure voor slachtoffers te maken 

met al deze informatie erop. Het format voor een 

werkproces heb ik uiteindelijk ook gemaakt, maar 

Slachtofferhulp Nederland moet zelf nog aan de slag 

met het uitrollen hiervan. 

Mijn opdrachtgever was onder de indruk van de 

informatiebrochure. Ik weet nog dat ze zei: “Is dit 

van jou? Ik dacht dat het van het hoofdkantoor 

kwam.” Een groot compliment. Het plan is om de 

informatiebrochure te verspreiden onder slachtoffers. 

Zelf ga ik dat helaas niet meer meemaken, want 

ik ga verder studeren. Een premaster Sociologie. 

Dankzij Hogeschool Leiden ben ik daar helemaal 

klaar voor.’
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VAKTHERAPIE

Stressklachten zijn een actueel 

en veelvoorkomend probleem. 

Nimh onderzocht hoe er vanuit de 

antroposofie naar wordt gekeken 

én of kunstzinnige therapie 

psychiatrisch patiënten kan helpen 

met die stressklachten om te gaan. 

Nimh: ‘Na de havo en een tussenjaar twijfelde 

ik over een vervolgopleiding. Ik wilde óf iets 

creatiefs doen óf aan de slag in de psychologische 

hulpverlening. In de opleiding Vaktherapie Beeldend 

komen deze twee dingen samen. Bovendien past de 

antroposofische grondslag van de opleiding bij mijn 

ideeën en mijn schoolverleden. 

Voor welke instantie ik mijn eindonderzoek wilde 

doen, wist ik al snel: voor de Bernard Lievegoed 

Kliniek in Bilthoven. Dat betekende wel vijf uur 

reistijd per dag, maar dat had ik ervoor over. 

De Bernard Lievegoed Kliniek biedt namelijk 

antroposofische behandeling en begeleiding op het 

gebied van psychiatrie en verslaving. Dat betekent 

dat zij focussen op het ontwikkelen en versterken 

van de eigen kracht en gezonde kant van cliënten. 

Iets wat mij helemaal past, qua gedachtegoed, 

methodiek en doelgroep. Ik kon me geen betere plek 

bedenken om mijn opleiding af te sluiten. 

Het leek me interessant om onderzoek te doen naar 

een actueel, maar ongrijpbaar onderwerp: stress. Er 

zijn namelijk nogal wat psychiatrisch patiënten die 

last hebben van stress, maar vaak weten zij – net 

als de meeste mensen – niet wat dat nu precies 

inhoudt en welke rol zij zelf spelen in het vergroten 

of verminderen ervan. Daarbij wilde ik onderzoeken 

hoe stress nu eigenlijk vanuit de antroposofische 

geneeskunde wordt opgevat én wat motieven zijn 

om kunstzinnige therapie toe te passen bij cliënten 

in de psychiatrie met aanhoudende stressklachten.

Uiteindelijk heb ik een kwalitatief praktijkonderzoek 

NIMH OUDHOF (26)
RONDDE DE OPLEIDING VAKTHERAPIE BEELDEND AF

‘Ik hoop dat mijn folder cliënten  
overtuigt om te kiezen voor  
kunstzinnige therapie’

uitgevoerd en acht expertinterviews gehouden 

met antroposofisch artsen en een kunstzinnig 

therapeut. Daarnaast heb ik een literatuuronderzoek 

gedaan. Daaruit kon ik concluderen dat het voor 

cliënten in de psychiatrie essentieel is om inzicht 

te krijgen in hun stressklachten en dat kunstzinnige 

therapie daarbij kan helpen. Beschreven wordt dat 

kunstzinnige therapie kan helpen jezelf te leren 

kennen en te ontspannen door onder andere in 

beweging te komen, het bewustzijn van je lichaam 

en je behoeften te vergroten, te leren doseren 

en beslissingen te durven nemen. Hiermee wordt 

het scheppende en zelfgenezende vermogen 

aangesproken en daarmee de ik-kracht versterkt.  

De resultaten van mijn onderzoek heb ik verwerkt in 

een informatieve cliëntenfolder. Daarin leg ik uit wat 

stress is en hoe kunstzinnige therapie kan helpen. 

Ik hoop dat de folder cliënten net dat laatste zetje 

geeft om deel te nemen aan de therapie. Dat zou 

zomaar kunnen, want het leuke is dat de folder 

meteen in gebruik is genomen.  

Als ik nu terugkijk op mijn studie, kan ik zeggen 

dat zowel de opleiding als het onderzoek mijn 

zelfvertrouwen de afgelopen jaren hebben geboost. 

Want ik heb het toch maar even gedaan: deze studie 

afgerond! Ik vond mijn tijd aan de hogeschool 

‘kleurrijk’. Ik heb ontzettend veel geleerd en een 

mooie basis gelegd voor mijn toekomst. Daarbij 

kan ik studenten de opleiding sowieso aanraden 

vanwege de sfeer: ik heb me altijd welkom en 

vertrouwd gevoeld.’
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