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Samenvatting

61,5% van de studenten is afgestudeerd. 53,1% hebben al direct een baan.

Elk jaar is het weer spannend, niet alleen voor de studenten. De opleiding Communicatie staat dan op het
punt een aantal studenten af te leveren als communicatieprofessional. De laatste horde die studenten
moeten nemen is de scriptie met de bijbehorende eindpresentatie: op welk vlak doen ze dat en doen ze dat
met enige overtuiging? Het resultaat van de inspanningen van de studenten heeft dus in 61,5% tot een
voldoende geleid. 53,1% van alle studenten hebben al direct een baan gevonden, vaak bij de opdrachtgever.

16% van de studenten zijn afgestudeerd met een beoordeling 'zeer goed' of 'uitmuntend' beoordeeld.

Totaal waren er vier scripties (16%) met een 8,0 of hoger als resultaat. De vijf studenten die dergelijke
resultaten hebben behaald zijn: Naomi Rietdijk, Nicolette de Wit, Michelle Hollenberg, Klaas Luteijn en met
een uitmuntend resultaat Rozemarijn Thys, Rozemarijn Thys heeft haar afstudeertraject bij een jonge
onderneming voltooid te weten busreisje.nl. Benadrukt dient te worden dat deze studenten niet alléén op de
scriptie, maar ook op de andere onderdelen hoog gescoord hebben, hetgeen ze tot een meer dan
startbekwame communicatieprofessional maakt. De meeste scripties (46%) worden als 'goed' beoordeeld,
dat wil zeggen een cijfer tussen de 7,0 en 7,9. 38% van de scripties heeft een voldoende en 16% 'zeer goed'
tot 'uitmuntend'.

76% studeert af bij een profit-organisatie, 12% bij een grote organisatie (501 werknemers of meer).

De afgestudeerde communicatiedeskundige kan in vele takken van sport zijn vak en vaardigheden
uitvoeren, denk aan een grote multinational, maar ook de overheid of een goed doel, met veel of weinig
werknemers. Een redelijk evenwichtig beeld: zowel kleine als middelgrote als grote organisaties komen voor.
Totaal hebben 12% van de studenten een opdracht bij een organisatie met 501 werknemers of meer. De
profit-sector is evenwel onverminderd populair bij de afstudeerders. De meeste studenten vinden daar hun
afstudeeropdracht (75,9%). Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Bij de non-profit sector heeft 16,9%
van de studenten een afstudeeropdracht gevonden.

95% kwalitatief onderzoek, veelzijdigheid aan gehanteerde gesprekstechnieken.

In ca. 95% van de gevallen is het onderzoek niet kwantitatief, maar kwalitatief uitgevoerd. Technieken die
gehanteerd worden zijn onder andere kritische incidenten techniek en card sorting en laddering. Kwantitatief
onderzoek is onder andere toegepast bij het KANO-model, maar ook een keer bij het onderzoeken van het
imago van de organisatie aan de hand van het model van Birkigt & Stadler.

Meest gehanteerde thema: 'customers', daarna 'strategy & positioning' en 'benchmarking & results'.

Van alle thema's is het thema 'Customers' het meest gekozen, daarna 'Strategy and positioning'. Andere
thema's zijn onder meer 'Benchmarking and results'.

Het tevredenheidsmodel van Kano is een paar keer gehanteerd. Het vereist een kwantitatieve aanpak.
Omdat de oorspronkelijke Japanse tekst van professor Noriaki Kano niet toegankelijk is, wordt gebruik
gemaakt van de uitleg van Berger. Dit is niet het enige tevredenheidsmodel. Grönroos met zijn Total
Percieved Qalitiy-model en het SERVQUAL-model van Parasuraman, Zeithaml, Berry zijn andere opties die
ook door studenten gehanteerd worden, al naar gelang de aard van het praktijkprobleem.

Binnen het thema 'Strategy and positioning' is het meest gekozen onderwerp het 3C-model van Kenichi
Ohmae. Om de vergelijking met de concurrenten helderder te krijgen wordt vaak Porter gehanteerd en het
begrip dat hij hanteert t.a.v. directe en indirecte concurrenten, evenals toetreders op de markt. Voor de
kwaliteiten binnen de eigen geledingen wordt de theorie van Hamel en Prahalad gehanteerd t.a.v. de 'core
competencies'. Niet onbelangrijk is de door de studenten aangehaalde positioneringstrategieën van Treacy
en Wiersema. Veelal wordt met behulp van kwalitatief onderzoek de twee C's (customer en company)
onderzocht en met behulp van deskresearch en een SWOT-analyse de derde C (competition).

De meest gekozen onderwerpen binnen het thema 'Benchmarking & results' is de theorie van Birkigt en
Stadler omtrent Corporate Identity Mix. De afstudeerders onderzoeken dit veelal met behulp van kwalitatief
onderzoek. Een enkeling heeft dit naast het kwantitatieve onderzoek onder klanten ook met interviews
binnen de eigen organisatie voltooid.
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Inleiding

Deze rapportage geeft een weergave van het afstuderen aan de opleiding Communicatie van Hogeschool
Leiden in het collegejaar 2014-2015.

Besproken wordt het resultaat (voldoendes en onvoldoendes) en de onderwerpen waarop men is
afgestudeerd om aldus een bijdrage te leveren aan de valorisatie van de kennis. De 'boom van kennis' is
gestructureerd aan de hand van de thema's en gehanteerde conceptuele modellen van de kenniskring
Hogeschool Leiden.

De auteur van dit document is afstudeercoördinator en docent bij de opleiding Communicatie.

Leiden, juli 2015.
Martien G. Schriemer
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1 Afstuderen bij opleiding Communicatie

Er zijn twee startmomenten bij de opleiding Communicatie voor het afstuderen: september bij de start van
het collegejaar en in januari, halverwege het collegejaar. Het inleveren van de scriptie geschiedt dan in
januari resp. mei. In beide gevallen krijgen de studenten een afstudeerbegeleider toegewezen vanuit de
hogeschool. Onderstaand wordt het proces en de thematiek van het afstuderen beschreven.

1.1 Procesverloop afstuderen

Studenten zoeken zelfstandig een afstudeerplaats. Dit geschiedt in de maanden voorafgaand aan de start
van het afstuderen. De start van het afstuderen is in begin januari 2015. Het inlevermoment van de scriptie is
medio mei 2015. In de tussenliggende periode doorloopt de studenten de volgende fasen (zie Schriemer,
2012 voor een beschrijving ervan):
1. Probleemanalyse.
2. Plan van aanpak.
3. Theoretisch kader.
4. Veldwerk.
5. Analyse & rapportage.
6. Implementatieplan.

Tijdens deze fases krijgen de studenten begeleiding bij het oplossen van het probleem en bij het schrijven
van hun scriptie. Deze begeleiding geschiedt in het begin voornamelijk groepsgewijs, later gebeurt dit meer
individueel, daar de studenten dan in verschillende fases van het afstudeertraject zitten.

1.2 Aanhaken bij een thema

Studenten geven op voorhand aan bij welk thema zij wensen af te studeren. Daartoe stelt de student in
overleg met de opdrachtgever het voorlopige probleem vast tezamen met de bijbehorende centrale theorie
benodigd voor de oplossing van het bedrijfsprobleem. Nu blijkt dat soms na aanvang van het afstudeertraject
de student bij nadere bestudering van het probleem tot de conclusie komt dat een andere theorie beter
geschikt is. Dit voortschrijdend inzicht is uiteraard onderdeel van de leercurve van de student. Het definitieve
thema en de bijbehorende centrale theorie wordt dan uiteindelijk vastgelegd in de scriptie. Er zijn negen
hoofdthema's (zie bijlage 1) waarbinnen diverse modellen geselecteerd zijn. Deze staan uitgelegd in het
lesmateriaal dat tijdens de studie gehanteerd wordt (Trompenaars & Coebergh, 2014):
1. Sustainability.
2. Innovation and entrepreneurship.
3. Strategy and positioning.
4. Diversity of cultures.
5. Customers.
6. Human resourse management.
7. Benchmarking and results.
8. Leadership and communication.
9. Models for implementation.
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2 Resultaten afstuderen 2015

In vogelvlucht worden de resultaten besproken van de afstudeerders die hebben deelgenomen in semester
II van collegejaar 2014-2015 van de opleiding Communicatie aan de Hogeschool Leiden. Ten eerste worden
de aantallen en de eindcijfers nader beschouwd. Vervolgens wordt ingegaan op de onderwerpen waar de
studenten op zijn afgestudeerd en aldus een bijdrage hebben geleverd aan de kennisvalorisatie van de
Kenniskring Hogeschool Leiden.

2.1 61,5% haalt het de eerste keer

Bij aanvang -in januari 2015- waren er 89 afstudeerders, Van de 89 hebben 52 (58,4%) een scriptie
ingeleverd. Van de 52 zijn er 9 (17,3%) 'niet beoordeelbaar' als resultaat. Dat laatste houdt in dat de scripties
niet aan de vormvereisten voldeden, zoals het feit dat de taal grammaticaal juist moet zijn, dat de lay out
overzichtelijk dient te zijn, bronvermelding op orde is (APA, 2012; Poelmans & Severijnen, 2014) en dat er
een goede alineavoering gehanteerd wordt, etc. Van de 43 beoordeelde scripties zijn uiteindelijk 32
voldoende bevonden en die studenten hebben in juni met succes hun afstudeerscriptie gepresenteerd. Zie
figuur 2.1 voor de uitsplitsing van de aantallen. Het percentage dat in een keer slaagt voor de
afstudeercourse is dus 61,5%. Het aantal 'niet beoordeelbaar' is overigens dit jaar verdrievoudigd. Een punt
van aandacht voor de opleiding.

Figuur 2.1. Resultaat afstuderen.

Totaal afstudeercourse
c

Scriptie ingeleverd Scriptie beoordeelbaar

Resultaat Aantal % Aantal % Aantal %

Voldoende
a

32 36,0% 32 61,5% 32 74,4%

Onvoldoende
b

11 12,4% 11 21,2% 11 25,6%

Niet beoordeelbaar 9 10,1% 9 17,3%

Niet deelgenomen 37 41,6%

Totaal 89 100,0% 52 100,0% 43 100,0%
a
 Voldoende voor zowel de scriptie als de eindpresentatie

b
 Onvoldoende voor de scriptie, student mag niet op voor de eindpresentatie

c 
Totaal aantal studenten dat in januari 2015 zich had aangemeld voor de afstudeercourse in semester II, jaar 2015.

2.2 16% 'zeer goed' tot 'uitmuntend' resultaat

Het afstudeertraject van de studenten wordt beoordeeld aan de hand van een zestal criteria, te weten:
A. Kennis en inzicht
B. Toepassen kennis en inzicht
C. Oordeelsvorming
D. Communicatie
E. Leervermogen
F. Presentatie

Hierbij hebben de eerste drie onderdelen A t/m C betrekking op de scriptie, onderdelen D en E op het
functioneren van de student. Het oordeel van de bedrijfsbegeleider ten aanzien van het functioneren bij de
opdrachtgever wordt meegenomen in deze onderdelen D en E. Onderdeel F heeft uitsluitend betrekking op
de wijze waarop de student het eindresultaat presenteert en de mate waarin de student antwoord kan geven
op het panel van beoordelaars dat bestaat uit de afstudeerbegeleider, de eerste lezer en de
bedrijfsbegeleider. Het afstudeertraject wordt beoordeeld aan de hand van vooraf vastgestelde
beoordelingsformulieren (Schriemer, 2015).

Het resultaat van de inspanningen van de studenten heeft dus in 61,5% tot een voldoende geleid (zie figuur
2.1). Nadere uitsplitsing van die voldoendes laat zien dat 16% (zie figuur 2.2) een zeer goed tot zelfs een
uitmuntend resultaat heeft geleid. De vijf studenten die dergelijke resultaten hebben behaald zijn: Naomi
Rietdijk, Nicolette de Wit, Michelle Hollenberg, Klaas Luteijn en met een uitmuntend resultaat Rozemarijn
Thys, Rozemarijn Thys heeft haar afstudeertraject bij een jonge onderneming voltooid te weten busreisje.nl.
Benadrukt dient te worden dat deze studenten niet alléén op de scriptie, maar ook op de andere onderdelen
hoog gescoord hebben, wat ze tot een meer dan startbekwame communicatieprofessional maakt. Zoals blijkt
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uit figuur 2.2 zijn de meeste scripties (46%) 'goed', dat wil zeggen een cijfer tussen de 7,0 en 7,9. 38% van
de scripties heeft een voldoende en 16% 'zeer goed' tot 'uitmuntend'.

Figuur 2.2. Uitsplitsing voldoende resultaten (n=32).

2.3 Evenwichtige verdeling afstudeeropdrachten naar soort organisatie

Zoals de themawijzer omtrent het afstuderen al vermeld, zijn de eisen die de opleiding stelt aan de
afstudeerorganisatie en de begeleider voor de opleiding communicatie flexibel. De afgestudeerde
communicatiedeskundige kan immers in vele takken van sport zijn vak en vaardigheden uitvoeren, denk aan
een grote multinational, maar ook de overheid of een goed doel zijn prima opdrachtgevers (Schriemer,
2014). Dat de communicatiestudenten overal terechtkomen, blijkt uit figuur 2.3. Die figuur laat het aantal
afstudeeropdrachten zien naar soort organisatie (profit, overheid en non-profit) en naar het aantal
werknemers dat in dienst is bij de organisatie. Een redelijk evenwichtig beeld: zowel kleine als middelgrote
als grote organisaties (501 werknemers of meer). Totaal hebben 12% van de studenten een opdracht bij een
organisatie met 501 werknemers of meer.

De profit-sector is echter onverminderd populair bij de afstudeerders. De meeste studenten vinden daar hun
afstudeeropdracht (75,9%). Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Bij de non-profit sector heeft 16,9%
van de studenten een afstudeeropdracht gevonden.

     Legenda cijfers

5,5 - 6,9    Voldoende
7,0 - 7,9    Goed
8,0 - 8,9    Zeer goed
9,0 - 10,0    Uitmuntend
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Figuur 2.3. Afstudeeropdrachten naar soort organisatie en het aantal werknemers waarbij afgestudeerd wordt (n=83)
1
.

Figuur 2.4. Afstudeeronderwerpen 2015 (n=83)
2
.

                                                     

1
 Van 6 afstudeeropdrachten ontbreken deze gegevens.

2
 Van 6 afstudeeropdrachten ontbreken deze gegevens.



Afstuderen opleiding Communicatie

Collegejaar 2014-2015

M.G. Schriemer Hogschool Leiden, opleiding Communicatie Printdatum 08-07-15 / pag. 9

2.4 Vooral kwalitatief onderzoek

Communicatiestudenten zijn meestal niet-wiskundig en hebben dientengevolge minder 'feeling' met
kwantitatief onderzoek vanwege het beroep op statistische kennis en SPSS-vaardigheden dat dan benodigd
zijn. De meeste studenten zoeken dan ook een soort probleem dat het beste bij hen past en dat ze dan met
behulp van kwalitatief onderzoek kunnen uitvoeren. In ca. 95% van de gevallen is het onderzoek niet
kwantitatief, maar kwalitatief uitgevoerd. Technieken die gehanteerd worden zijn onder andere kritische
incidenten techniek en card sorting technieken (Meier & Broekhoff, 2012) en laddering (Martin & Hanington,
2012). Let wel: deskresearch wordt door elke student toegepast, bijvoorbeeld om branchegegevens, of
socio-demografische gegevens van de bevolking boven water te halen. Kwantitatief onderzoek is onder
andere toegepast bij het KANO-model, maar ook bij het onderzoeken van het imago van de organisatie aan
de hand van het model van Birkigt & Stadler.

2.5 Diverse thema's en afstudeeronderwerpen

Van alle thema's is het thema 'Customers' het meest gekozen, daarna 'Strategy and positioning', zie figuur
2.4. Andere thema's zijn onder meer 'Benchmarking and results'. In onderstaande paragrafen worden de
gehanteerde thema's en onderwerpen van de scripties beknopt toegelicht.

2.5.1 Customers: tevredenheidsmodellen

Het tevredenheidsmodel van Kano is een paar keer gehanteerd. Studenten schrikken er vaak van terug
vanwege de vele SPSS-bewerkingen die dienen te geschieden ten gevolge van de kwantitatieve aanpak. Dit
is niet het enige tevredenheidsmodel. Grönroos met zijn Total Percieved Qalitiy-model (2007) en het
SERVQUAL-model van Parasuraman, Zeithaml, Berry (1985) zijn andere opties die ook door studenten
gehanteerd worden, al naar gelang de aard van het praktijkprobleem. Kano is het meest geschikt als het
probleem zich afspeelt rondom eigenschappen van het product en/of de dienstverlening. Het model van
Grönroos is geschikter als de volledige dienstverlening in kaart gebracht moet worden en de wijze waarop
klanten (en prospects) reageren op die dienstverlening. Indien de kwaliteitspercepties in meerdere lagen van
de organisatie én bij de klant vergeleken dienen te worden, dan is het SERVQUAL-model een goede optie.
Het SERVQUAL-model is zelf niet zonder gebreken, getuige de varianten die inmiddels zijn ontstaan, zoals
het SERVPERF-model van Cronin & Taylor, (1992).

Omdat de oorspronkelijke Japanse tekst van professor Noriaki Kano niet toegankelijk is, wordt gebruik
gemaakt van de uitleg van Berger (Berger et al, 1993). Het is zaak de juiste vertaalslag te maken in de
vragenlijst van de vragentechniek die Kano voorstaat, anders is het onmogelijk de wensen van de klant en
prospect te meten langs de product feature assen. Dan wordt zichtbaar welke producten en accessoires
bijvoorbeeld een 'must-be' of 'nice to have' of een indifferent karakter hebben. Zij die dat met succes hebben
gedaan maken de customer satisfaction coëfficiënt inzichtelijk. Een kritische review van het Kano-model
wordt bijvoorbeeld goed weergegeven door Shahin, Pourhamidi, Antony & Park (2013).

Het model van Grönroos is volgens de auteur zelf het meest geschikt te toetsen aan de hand van kwalitatief
onderzoek. Grönroos onderscheidt zich van andere auteurs door zelfs een fabrikant die een fysiek product
levert niet los te zien van de vijf fasen van de dienstverlening eromheen: voor en tijdens de fabricage, tijdens
verkoop, tijdens de consumptie en nadat er geconsumeerd is (Grönroos, 2007, pp.2-3). Met name het
doorvragen met behulp van de laddering techniek (zie Martin & Hanington, 2012) geeft goede resultaten.

2.5.2 Positionering: Ohmae's 3C's

Binnen het thema 'Strategy and positioning' is het meest gekozen onderwerp het 3C-model van Kenichi
Ohmae (Customers, Company en Competition: zie Ohmae, 1982). Het model combineert zowel de inside-
out als de outside-in aanpak, waarmee de organisatie die ermee aan de slag gaat (i.c. de afstudeerder)
gedwongen wordt ogen en oren open te houden voor zowel de sterktes die binnen de organisatie leven
(inside-out) alsmede de sterktes van de concurrenten en de wensen van de klanten (outside-in). De
beschrijving die Ohmae geeft van de te volgen strategieën (voor elke 'C' een strategie, alsmede een
overkoepelende 'corporate strategy') en de gevolgen die het heeft voor de 'moderne organisaties' zoals
beschreven in het derde deel van zijn boek (Ohmae, 1982, pp. 163-268) is heden ten dage onverminderd
interessant. De studenten laten vaak zien aan de hand van Ries en Trout (2001) hoe organisaties moeten
schipperen om te komen tot een positionering, maar laten ook zien dat Ohmae zelf zijn eigen model,
alhoewel in de kern onaantastbaar goed, verder te combineren valt met twee andere C's, zoals Country en
Currency (Ohmae, 1994).
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Om de vergelijking met de concurrenten helderder te krijgen wordt vaak Porter gehanteerd en het begrip dat
hij hanteert t.a.v. directe en indirecte concurrenten, alsmede toetreders op de markt (Porter 1985). Voor de
kwaliteiten binnen de eigen geledingen wordt de theorie van Hamel en Prahalad gehanteerd t.a.v. de 'core
competencies' (Hamel & Prahalad, 1990). Niet onbelangrijk is de door de studenten aangehaalde
positioneringstrategieën van Treacy en Wiersema (Treacy & Wiersema 1995) daar deze auteurs een route
geven hoe de organisatie zich kan onderscheiden door middel van de goedkoopste zijn, 'customer intimacy'
of door domweg het beste product te leveren. Maar de theorie is rijk aan auteurs met verschillende visies op
het onderwerp, waaronder zij die zwaar leunen op het werk van Ohmae, zonder daar rekenschap voor af te
leggen, denk aan het MDC-model van Riezebos en Van der Grinten (zie Riezebos & Grinten, 2011).

Veelal wordt met behulp van kwalitatief onderzoek de twee C's (customer en company) onderzocht en met
behulp van deskresearch en een SWOT-analyse (zie Weihrich, 1982) de derde C (competition). De manier
waarop Ohmae toegepast wordt onder klanten, is soms door de theorie van Kano toe te passen in de topic
guide door met behulp van een card sorting techniek te vragen naar een indeling van wensen en behoeften
behoeften in twee categorieën 'noodzakelijk' en ‘nice to have’ te verdelen. (Kano, Seraku, Takahashi, &
Tsuji, 1984).

2.5.3 Imago: Birkigt & Stadler

De meest gekozen onderwerpen binnen het thema 'Benchmarking & results' is de theorie van Birkigt en
Stadler omtrent Corporate Identity Mix (Birkigt & Stadler, 1986) aan de hand van drie componenten gedrag,
communicatie en symbolen. Studenten kiezen liever niet het voor hen minder toegankelijke boek uit 1986,
maar hanteren liever de uitleg van het trio Birkigt, Stadler & Funck (Birkigt, Stadler & Funck, 2002). Verdere
verdieping geschiedt normaliter aan de hand van professor Balmer (Balmer, 2002), de uitbreiding naar
zeven dimensies van Melawar en Karaosmanoglu (Melewar & Karaosmanoglu, 2006) en uiteraard wordt
professor Van Riel hierin meegenomen aan de hand zijn uitbreidingen naar het begrip reputatie en
evaluaties op het model van Birkigt & Stadler (Riel, 2010). De afstudeerders onderzoeken dit veelal met
behulp van kwalitatief onderzoek. Een enkeling heeft dit naast het kwantitatieve onderzoek onder klanten
ook met interviews binnen de eigen organisatie voltooid.

2.6 Zeventien afstudeerders hebben direct een baan

De studenten worden aangemoedigd een afstudeerplaats te zoeken die dusdanig interessant voor hen is dat
ze 'er morgen zouden willen werken'. Daartoe worden de studenten gestimuleerd de zogenaamde 6x6
matrix te maken voor zichzelf: zes bedrijven waar de studenten 'morgen willen werken' en zes onderwerpen
waar ze hun afstudeerscriptie over willen schrijven, hetgeen resulteert in een matrix met 36 kansen op een
afstudeeropdracht naar hun wens. Dat lukt natuurlijk niet altijd, maar vaak wel, zie figuur 2.5.

Figuur 2.5. Voorbeeld 6x6 matrix van individuele afstudeerwensen.

Soort afstudeerproblematiek
a

Mogelijke opdrachtgever Probleem 1 Probleem 2 Probleem 3 … Probleem 6

Opdrachtgever 1 …

Opdrachtgever 2 …

Opdrachtgever 3 …

…

…

Opdrachtgever 6 …
a
 Voorbeeld coderingschema met voorkeuren voor een bepaald soort opdracht / opdrachtgever combinatie.

Deze aanpak heeft als positieve bijwerking dat veel studenten na afloop van hun afstudeeropdracht een
baan aangeboden krijgen. Geen wonder, daar de nieuwe werknemer al helemaal ingewerkt is (tegen
gereduceerd tarief) en de student heeft immers laten zien met succes een probleem op te lossen. Dat heeft
ook dit jaar weer een behoorlijk aantal afgestudeerden laten zien die direct een baan hebben bij het verlaten
van de opleiding. Zeventien afgestudeerden (53,1%) vonden direct een baan, vaak bij de opdrachtgever
waar ze hun afstudeeropdracht hebben gehouden, maar ook bij andere werkgevers. Vorig jaar was dat
50,0%, een lichte stijging.
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