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Voorwoord
Beste afstudeerder,

Je staat aan het begin van de kroon op je studie: je afstudeeropdracht. Hierin 
komt veel samen van wat je de afgelopen jaren hebt geleerd. En je gaat hierbij 
nog veel leren. Bijvoorbeeld hoe je zelfstandig een serieus bedrijfskundig 
probleem bij een organisatie met behulp van wetenschappelijke theorie 
analyseert. Hoe je oplossingen daarvoor formuleert en test. En hoe je daarover 
onderbouwd communicatieadvies geeft. Je zal merken dat je zowel naar school 
als naar je opdrachtgever een zelfstandige rol moet vervullen om te slagen.

Tegelijk krijg je van school veel begeleiding om je daarin te helpen slagen. 
Deze afstudeergids is daar een voorbeeld van. Het verbaast elk jaar weer veel 
studenten en docenten hoe vaak het antwoord op hun vragen in deze gids te 
vinden is. Doe er je voordeel mee!

Wij wensen je succes en plezier met het afstudeerproject.

Corine Hoppenbrouwers
Piet Hein Coebergh

Afstudeercoördinatoren
opleiding Communicatie
Hogeschool Leiden
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1
Afstudeeropdracht in vijf stappen

De afstudeeropdracht is de bekroning van je opleiding, het bewijsstuk 
dat je als een communicatieprofessional onderzoek kunt doen naar 
bedrijfsproblemen waar communicatie een bijdrage levert aan de oplossing. 
Hogeschool Leiden is een University of Applied Sciences: wij passen 
wetenschap toe. 

Je laat zien in staat te zijn relevant wetenschappelijk materiaal te vinden en 
toe te passen op een voor je opdrachtgever belangrijk probleem. De opleiding 
Communicatie leidt op tot een aantal competenties. Voor de afstudeeropdracht 
moet je een directe link kunnen leggen met één of meer van deze competenties: 

1. Analyseren (Context & strategie; Doelgroep & gedrag)
2. Adviseren (Overtuiging & draagvlak)
3. Integreren (Planning & organisatie)
4. Creëren (Concept & creatie) 
5. Begeleiden (Verbinding & begeleiding)
6. Organiseren (Planning & organisatie)

Je kunt je afstudeeropdracht op twee momenten starten: bij aanvang van 
semester 1 (periode 1 en 2 van elk studiejaar) en bij aanvang van semester 
2 (periode 3 en 4 van elk studiejaar). De actuele data en deadlines voor deze 
stappen vind je in de digitale leeromgeving. Je voltooit je afstudeeropdracht aan 
de opleiding Communicatie van Hogeschool Leiden in vijf stappen:

1. Opdracht vinden en indienen
2. Afstudeerbegeleiding
3. Beoordeling
4. Presentatie
5. Publicatie

Deze vijf stappen zijn hierna uitgewerkt.

Stap 1: Opdracht vinden en indienen

Eisen afstudeeropdracht
Je gaat zelf op zoek naar een opdrachtgever en een opdracht. De opdrachtgever 
moet in elk geval aan de volgende eisen voldoen:

•  Een communicatieprofessional moet in staat zijn voor of met complexe 
organisaties te werken. Daarom moet jouw (potentiële) opdrachtgever 
minimaal 15 fulltime medewerkers in eigen dienst hebben. Die omvang 
moet je bij je aanvraag onderbouwen en bewijzen met bijvoorbeeld een 
organogram, met LinkedIn-adressen van de medewerkers of een recent 
gepubliceerd jaarverslag. 

•  De opdrachtverlenende organisatie zorgt voor een fysieke (of 
online-) werkplek en voor een bedrijfsbegeleider die jou begeleidt. 
De bedrijfsbegeleider is geen vriend of familie. Bij voorkeur is de 
bedrijfsbegeleider aanwezig bij de eindpresentatie. 

De bedrijfsbegeleider moet voldoen aan de volgende criteria:
• Beschikken over hbo-werk- en -denkniveau, verkregen door opleiding of 

ervaring.
• Bereid zijn minimaal een dagdeel per week (gemiddeld) tijd te besteden aan 

je begeleiding.
• Zodanige invloed, draagvlak en/of beslisbevoegdheid in de organisatie hebben 

om de planning van jouw afstudeeronderzoek te (helpen) halen. 
• De organisatie moet toestemmen met het publiceren van je afstudeeropdracht 

op de hbo-kennisbank (na het behalen van een voldoende), eventueel 
geanonimiseerd, volgens de aanwijzingen verderop in deze afstudeergids.

Je opdracht gaat over een bedrijfskundig probleem waar communicatie een 
oplossing voor kan bieden en waar je een communicatieadvies aan verbindt. 
Het onderzoek voor en advies over dit probleem moet in het tijdsbestek van je 
afstudeerperiode te behandelen zijn. Let op: een probleem(stelling) is niet: ‘We 
weten niet wat onze klanten willen’. Daarvoor heb je geen theorie nodig: een 
rondje klanten bellen volstaat. 

Je moet bedrijfspijn, een blokkade, identificeren die je zou kunnen oplossen 
met een theorie. Mogelijke probleemstellingen en oplossende theorieën 
staan in het lesboek 100+ Management Models (Coebergh & Trompenaars, 
2015). Mogelijke oplossingen vanuit communicatiemanagement staan in 
De communicatieprofessional (Coebergh, 2015). Tijdens de module De 
Communicatieprofessional, in de lessen Strategisch communicatiemanagement 
en tijdens de spreekuren in jaar 4 is ruimte om met de docenten van gedachten 
te wisselen over de relevantie van opdracht en opdrachtgever.

Aanvraag afstudeerbegeleiding indienen
Zodra je een opdracht en een opdrachtgever hebt, vul je het Format 
Afstudeeropdracht (zie elektronische leeromgeving) in. Aan de hand van 
het format maak je nader kennis met de organisatie en verdiep je je in het 
vraagstuk dat jij gaat onderzoeken, onder andere met behulp van deskresearch. 
Je voert drie gesprekken met experts over jouw organisatie of de branche of 
over jouw (type) vraagstuk. Al die bevindingen leg je vast in het format, dat 
straks de basis is voor de probleemformulering van jouw afstudeeropdracht.
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Met het volledig uitgewerkte format kun je in principe een aanvraag voor 
afstudeerbegeleiding indienen. Voorwaarde om te mogen starten is wel dat je 
135 studiepunten hebt (in Osiris!) bij aanvang van de afstudeeropdracht.

Aanvragen van afstudeerbegeleiding doe je zo:
•  Vul het aanvraagformulier Afstudeerbegeleiding volledig in.
•  Kies een top drie van de afstudeerbegeleiders van je voorkeur door bij de 

beschikbare begeleiders 1, 2 of 3 aan te geven.
•  Stuur het complete formulier naar afstuderencommunicatie@hsleiden.nl. Voeg 

het format Voorbereiding Afstudeeropdracht bij.
•  De afstudeercoördinator beoordeelt je aanvraag op het volgende:

o of jij aan de toelatingseisen voor afstuderen voldoet;
o of de organisatie en je opdracht aansluiten op de eisen van de opleiding;
o of je het format Voorbereiding Afstudeeropdracht compleet doorliep en 

bewijzen bijvoegt van de minimale omvang van 15 fulltime medewerkers in 
eigen dienst van de organisatie.

o Als alles in orde is, komt je aanvraag in behandeling.
•  Wie het eerst komt, het eerst maalt. Dat wil zeggen: op volgorde van 

binnenkomst wijzen we afstudeerbegeleiders toe. We houden geen plaats 
bezet bij een begeleider.

•  Je ontvangt een mailbericht met een ‘voorlopige goedkeuring’ om te starten 
met afstuderen en de naam van de begeleider, zoveel mogelijk degene die 
jouw voorkeur had. 

•  Of je daadwerkelijk mag beginnen met je afstudeeropdracht op de 
startdatum, hangt af of je het benodigde aantal studiepunten, minimaal 135 
uit de hoofdfase, behaald op de startdatum. Check hiervoor Osiris of stem 
tijdig af met je slc-begeleider. Als je niet aan de vereisten voldoet, kun je 
je afstudeertraject alleen aanvangen of vervolgen met toestemming van de 
Examencommissie.

Afstudeerovereenkomst ondertekenen
Vervolgens ben jij verantwoordelijk voor het binnen twee weken na de start 
van je afstudeerstage (laten) ondertekenen van de afstudeerovereenkomst 
door de contractverantwoordelijke van de afstudeerorganisatie, jezelf en door 
Hogeschool Leiden.

Daarvoor doorloop je de volgende stappen:
•  Download de afstudeerovereenkomst van de digitale leeromgeving (er is een 

Nederlands- en Engelstalige versie beschikbaar);
•  Vul alle gegevens van jezelf en van je afstudeerorganisatie in. Zowel jijzelf als 

je bedrijfsbegeleider ondertekenen de overeenkomst;
•  Mail de door jou en je bedrijfsbegeleider ingevulde en ondertekende 

overeenkomst naar afstudeercontract.communicatie@hsleiden.nl; 
•  De hogeschool ondertekent de overeenkomst. Na ondertekening ontvang je 

een scan van de overeenkomst retour;
•  Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van een exemplaar van de 

door alle partijen ondertekende overeenkomst bij je afstudeerorganisatie en 
voor een exemplaar voor je eigen administratie.

Let op: door het tekenen van de overeenkomst ben je vanuit Hogeschool Leiden 
verzekerd voor aansprakelijkheid en is geregeld dat je aan de formele eisen voor 
afstuderen voldoet, zoals het uploaden van je afstudeeropdracht in de hbo-
kennisbank. Het getekend aanleveren van de overeenkomst binnen twee weken 
na je start is een verplichting die ook in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 

staat. Als je niet aan deze eis voldoet, kan dit uitsluiting van toetsing betekenen 
(in dit geval krijg je geen beoordeling).

Let op: Hogeschool Leiden is geen partij in eventuele andere of aanvullende 
afspraken die je maakt met de opdrachtgever (bijvoorbeeld over werktijden, 
vergoedingen, werkzaamheden, et cetera). Daarom ondertekent de hogeschool 
ook geen andere overeenkomst dan de eigen afstudeerovereenkomst. Houd dat 
in het achterhoofd als je afspraken maakt met je afstudeerorganisatie.

Stap 2: Afstudeerbegeleiding

Hogeschool Leiden verzorgt je afstudeerbegeleiding op de volgende manier: 

• Je hebt tijdens je studie Communicatie éénmaal recht op 
afstudeerbegeleiding. Je legt een passende afstudeerorganisatie (zie eisen) 
en probleemomschrijving (zie afstudeeropdracht) ter goedkeuring voor aan de 
afstudeercoördinator.

• Bij goedkeuring van je aanvraag krijg je een begeleider toegewezen. Dit is 
zoveel mogelijk degene voor wie je een voorkeur opgaf bij de aanvraag.

• De beschikbare afstudeerbegeleiders en hun contactgegevens staan 
gepubliceerd op de digitale leeromgeving.

• De afstudeerperiode is doorgaans twee perioden (een semester).
• Als de afstudeeraanvraag is goedgekeurd door de afstudeercoördinator, ben 

je zelf verantwoordelijk voor het benaderen, afspraken maken en contact 
onderhouden met je afstudeerbegeleider.

• Je hebt recht op zes sessies begeleiding, evenredig verdeeld over de 
afstudeerperiode. Een sessie duurt drie uur (op basis van een groep van zes 
studenten). Sommige afstudeerbegeleiders organiseren het afstudeertraject 
en de begeleiding op een andere manier; informeer bij jouw (beoogd) 
begeleider hoe hij/zij de begeleiding vormgeeft.

• De begeleidingssessies vinden in beginsel in groepsverband plaats. Tijdens 
de sessies voorzien afstudeerders elkaar van feedback op de onderdelen 
van de afstudeeropdracht. De begeleidende docent kan in goed overleg 
met jou alternatieve contactmomenten of begeleidingsvormen regelen 
(bijvoorbeeld in wekelijkse groepjes of op individuele basis). Deelname aan 
afstudeerbegeleiding 
(-sgroepen) is alleen mogelijk met een goedgekeurde afstudeeropdracht.

• Het recht op verdere begeleiding vervalt indien je afstudeerbegeleiding hebt 
aangevraagd en er geen gebruik van maakt. 

• De begeleider beoordeelt de afstudeeropdracht formeel gezien niet 
inhoudelijk. Je kunt dus aan de inhoudelijke feedback op de afstudeeropdracht 
van de begeleider geen rechten ontlenen.

• Je krijgt één keer tussentijds extra feedback op de onderzoeksopzet. Dit is 
geen beoordeling, maar een service van de opleiding aan de afstudeerders. 
De extra feedback krijg je van een andere dan je eigen afstudeerbegeleider. 
Deze feedback helpt je in de goede richting te komen en ervoor te zorgen dat 
het probleem van de organisatie is gebaseerd op een goed theoretisch kader. 
De planning en instructies voor het inleveren van je onderzoeksopzet komen 
tijdig in de digitale leeromgeving. 
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Stap 3: Beoordeling 

De beoordeling geschiedt op basis van het ‘Beoordelingsformulier 
Afstudeeropdracht’, dat je op de digitale leeromgeving vindt. Voor de 
beoordeling van de afstudeeropdracht geldt het volgende:

• Voor elk tentamen, dus ook voor de afstudeeropdracht, heb je conform de 
OER recht op maximaal twee kansen per collegejaar. Op het moment dat je 
goedkeuring hebt ontvangen en begeleiding aanvraagt, vinden deze twee 
kansen plaats binnen (dezelfde periode van) hetzelfde studiejaar.

• Daarmee geldt dat je hetzelfde afstudeeronderwerp bij een 
opdrachtverlenende organisatie voor maximaal twee inleverkansen 
mag onderzoeken als afstudeeropdracht. Met andere woorden: dezelfde 
afstudeeropdracht krijgt maximaal twee keer een beoordeling. Niet ingeleverd 
(ND) of niet-beoordeelbaar (NB) geldt ook als een van de twee kansen en 
komt als zodanig in Osiris. 

• De voorwaardelijke eisen zijn onderdeel van de beoordeling van de 
afstudeeropdracht. Het beoordelingsformulier staat op de digitale 
leeromgeving.

• Je uploadt je afstudeeropdracht op het aangegeven moment - strikt volgens 
de instructies - op de aangewezen plaatsen op de leeromgeving. 

• Je bent verplicht al je onderzoeksmateriaal, waaronder de geluidsopnamen 
van je interviews (bij kwalitatief onderzoek), te bewaren tot ná je diplomering. 
Het onderzoeksmateriaal, alsmede je geluidsopnamen zijn opvraagbaar door 
de beoordelaar(s) en moet je op hun verzoek binnen twee dagen kunnen 
aanleveren. Ben je daartoe niet in staat, dan kunnen de beoordelaars 
besluiten je afstudeeropdracht niet te beoordelen. 

• Twee andere beoordelaars dan je afstudeerbegeleider lezen en beoordelen 
onafhankelijk van elkaar je afstudeeropdracht en komen nadien in onderling 
overleg tot een eensluidend oordeel en cijfer. Dit kunnen ook beoordelaars 
zijn die niet zijn verbonden aan de opleiding Communicatie of aan Hogeschool 
Leiden.

• Het (wel/niet) indienen van (een papieren of digitale versie van) de 
afstudeeropdracht bij de opdrachtgever stem je zelf af met je opdrachtgever. 

• De bedrijfsbegeleider speelt geen rol in de beoordeling van de 
afstudeeropdracht. 

• Alle eindproducten (zowel afstudeeropdracht als bijlagen) ondergaan een 
plagiaattoets. Bij vermoeden van fraude legt de beoordelaar de kwestie voor 
aan de Examencommissie.

• Via de digitale leeromgeving maakt de opleiding tijdig bekend op welke datum 
en tijd de eerste beoordelaar jou telefonisch op de hoogte brengt van de 
beoordeling van de afstudeeropdracht. Bij een voldoende (minimaal 5,5 voor 
alle onderdelen) mag je je afstudeeropdracht (op een daarvoor gereserveerd 
tijdstip) presenteren; bij een onvoldoende krijg je op het gereserveerde 
tijdstip feedback van de eerste beoordelaar. Jouw afstudeerbegeleider is in 
beide gevallen aanwezig.

Herkansing
Als je er na twee geboden kansen niet in bent geslaagd een voldoende te 
behalen voor je afstudeeropdracht, kun je in een volgend studiejaar bij dezelfde 
of bij een andere organisatie een nieuw afstudeeronderzoek starten. Dan heb je 
binnen dat studiejaar opnieuw twee kansen om deze nieuwe afstudeeropdracht 
in te leveren, te laten beoordelen en succesvol af te ronden. Je hebt dan in 

beginsel geen recht meer op afstudeerbegeleiding. De beslissing daarover ligt bij 
de onderwijsmanager van de opleiding Communicatie. 

Derde inlevergelegenheid op hetzelfde onderwerp
Een derde inlevergelegenheid (‘derde kans’ in de volksmond) op hetzelfde 
onderwerp is in principe niet mogelijk. De enige uitzondering om daarvoor 
in aanmerking te komen is als uitzonderlijke en zwaarwegende persoonlijke 
omstandigheden je verhinderden om gebruik te maken van de geboden kansen 
in het betreffende studiejaar of om je afstudeeropdracht af te ronden. Bovendien 
moet je begeleider tijdig door jou over die omstandigheden op de hoogte zijn 
gebracht. In een dergelijk geval kun je een gemotiveerd verzoek indienen bij 
de afstudeercoördinator van de opleiding Communicatie om in aanmerking te 
komen voor een derde inlevergelegenheid op hetzelfde onderwerp. Daarbij moet 
je onderbouwd aantonen: 
• hóe een derde inlevergelegenheid tot een succesvolle afronding van je 

afstudeeropdracht kan leiden;
• dat je afstudeerorganisatie nog steeds beschikbaar is voor jouw onderzoek;
• dat je probleemstelling en onderzoek nog steeds actueel zijn voor jouw 

afstudeerorganisatie.

De afstudeercoördinator beoordeelt en beslist over jouw verzoek, in 
samenspraak met jouw begeleider en met de overige leden van het team van 
afstudeerbegeleiders, en informeert je over de beslissing. Op de beslissing is 
geen bezwaar of beroep mogelijk.

Studeren met een functiebeperking 
Studenten die studeren met een (erkende) functiebeperking krijgen indien 
nodig meer tijd voor de afstudeeropdracht. Zij kunnen via de decaan bij de 
afstudeercoördinator een aanvraag indienen om de afstudeeropdracht tot 
maximaal zes weken later in te leveren dan regulier studerende studenten. 
Let er daarbij wel op dat later inleveren kán inhouden dat de beoordeling en 
eindpresentatie/feedbackmoment daarmee ook opschuiven, eventueel naar een 
volgend semester of studiejaar. Over de eventuele vertraging als gevolg van het 
uitgestelde inlevermoment zal de coördinator je informeren.
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Stap 4: Presentatie 

Als je afstudeeropdracht met een voldoende is beoordeeld, geef je een 
eindpresentatie daarover. Deze bijeenkomst duurt in totaal een uur en vindt 
online of op Hogeschool Leiden plaats, in beide gevallen in aanwezigheid 
van de eerste beoordelaar en de afstudeerbegeleider en (bij voorkeur) de 
bedrijfsbegeleider. Andere geïnteresseerden zijn van harte welkom, je nodigt 
deze zelf uit.

Je geeft een eindpresentatie van maximaal tien minuten. Daarna moet 
je kritische vragen van je beoordelaar, begeleider en ander publiek naar 
tevredenheid kunnen beantwoorden. Na de presentatie van je afstudeeropdracht 
ontvang je een eindoordeel (en totaalcijfer) over je afstudeeropdracht en 
presentatie. De eerste beoordelaar zorgt ervoor dat het totaalcijfer tijdig in 
Osiris is vastgelegd en bevestigd. Je bent zelf eindverantwoordelijk voor (de 
controle op) dit proces.

Praktische tips
• Bij een online bijeenkomst nodig je zelf de eerste beoordelaar, je begeleider, 

bedrijfsbegeleider en eventueel andere belangstellenden via Microsoft Teams 
uit. Zorg dat alle techniek werkt.

• Bij een live bijeenkomst op de hogeschool staan beamer en computer klaar. 
Regel zelf dat je presentatie op tijd klaarstaat. Zorg ook voor eventueel 
ondersteunend materiaal en voor alle overige technische benodigdheden 
(bijvoorbeeld een pointer).

• Het tijdschema is strak, je krijgt maximaal tien minuten voor de presentatie. 
• Maak een keuze van de meest interessante uitkomsten, conclusies, 

aanbevelingen en implementatie. Bedenk daarbij dat de beoordelaar en 
begeleider je afstudeeropdracht nauwgezet hebben gelezen; herhaal dus niet 
te veel. Neem hen vooral mee in de actualiteit (wat gebeurde er ná afronding 
van je onderzoek, wat gaat de organisatie met het onderzoek doen?) en in 
de context van de organisatie en jouw onderzoek (hoe zal de organisatie zich 
ontwikkelen? Wat speelt er in de branche of op het terrein van de organisatie? 
Hoe zie jij de toekomst, mede op basis van jouw onderzoek?).

• Benut de feedback van de eerste en tweede beoordelaar in je beoordeling. 
Let op de criteria in het beoordelingsformulier. Oefen met timer: liever 
twee minuten te kort dan één minuut te lang! De toegevoegde waarde zit 
voornamelijk in de discussie.

• De indeling van de eindpresentatie bestaat uit:
o vijf minuten presentatie klaarzetten;
o tien minuten presenteren;
o vijftien minuten beantwoorden van kritische vragen; 
o vijftien minuten beoordeling, feedback geven en – hopelijk – felicitaties.

Je bent zelf regisseur van je afstuderen. Je checkt – zelfs op de laatste dag – of 
eerder aangegeven tijd (en/of lokaal) nog steeds juist zijn. Bij een bijeenkomst 
op de hogeschool zorg je er zelf voor dat de bedrijfsbegeleider op het 
parkeerterrein kan parkeren en je begeleidt je bedrijfsbegeleider en eventueel 
andere gasten zelf naar het lokaal waar de eindpresentatie plaatsvindt. Je bent 
uiteraard iets voor de geroosterde tijd aanwezig en wacht op de gang tot je 
voorganger klaar is en al jouw gasten aanwezig zijn.

De eerste beoordelaar, de afstudeerbegeleider en eventueel de 
bedrijfsbegeleider wonen de eindpresentatie bij. Bij een onvoldoende (of niet-
beoordeelde afstudeeropdracht) krijg je feedback van de eerste beoordelaar, in 
aanwezigheid van de afstudeerbegeleider. Daarbij is de bedrijfsbegeleider niet 
aanwezig. De afstudeerbegeleider is te allen tijde de primaire contactpersoon. 

Stap 5: Publicatie 

Een voorwaarde voor je diplomering is het uploaden van je afstudeeropdracht 
op de hbo-kennisbank. Deze publicatie is een vorm van erkenning voor jouw 
werk, dat van de opdrachtgever en de begeleiders en een belangrijke inspiratie- 
en kennisbron voor andere studenten, docenten en opdrachtgevers. De 
opleiding Communicatie heeft bovendien het recht om de afstudeeropdrachten 
van haar studenten te gebruiken voor onderwijs- en publicatiedoeleinden, 
overeenkomstig artikel 3.9, lid 3 van de Onderwijs- en Examenregeling 
(OER) en artikel 11 van de afstudeerovereenkomst. Naast publicatie is het 
mogelijk dat de afstudeeropdracht extra aandacht krijgt door een scriptieprijs 
van de opleiding, Hogeschool Leiden of externe partijen. Indien jijzelf of de 
afstudeerorganisatie daarop nadrukkelijk prijs stelt, kun je ook een (op juiste 
wijze!) geanonimiseerde versie van je afstudeeropdracht op de hbo-kennisbank 
plaatsen. 

Voor het uploaden van een goedgekeurde afstudeeropdracht gelden de volgende 
stappen:
• Als auteur van een goedgekeurde (voldoende beoordeelde) afstudeeropdracht 

krijg je direct na de eindpresentatie een herinneringsmail dat de 
afstudeeropdracht na tien werkdagen verschijnt op de hbo-kennisbank. 
Is er geen bezwaar tegen plaatsing van de oorspronkelijk geüploade en 
goedgekeurde afstudeeropdracht, dan hoef je geen actie te ondernemen. 

• Wil je een geanonimiseerde versie plaatsen, dan kun je dit binnen vijf 
werkdagen aangeven als antwoord op de herinneringsmail. Je hebt dan nog 
vijf werkdagen de tijd om een (op juiste wijze, volgens de richtlijnen zoals je 
die leerde bij de module Professioneel Schrijven) geanonimiseerde versie aan 
te leveren.  

• Bij tijdige ontvangst van de op juiste wijze geanonimiseerde versie plaatst 
Hogeschool Leiden deze versie op de eerder aangekondigde datum op de hbo-
kennisbank. 

• Heb je niet tijdig gereageerd op de herinneringsmail of heb je niet op 
tijd een op een juiste wijze geanonimiseerde versie aangeleverd, dan 
plaatst Hogeschool Leiden de oorspronkelijk geüploade en goedgekeurde 
afstudeeropdracht alsnog op de hbo-kennisbank.
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Eisen geanonimiseerde afstudeeropdracht
Ook een geanonimiseerde afstudeeropdracht moet bruikbaar zijn voor de 
hierboven genoemde onderwijsdoelen en in ieder geval aan deze eisen voldoen:

• Alle hoofdstukken van de oorspronkelijke afstudeeropdracht blijven behouden, 
alleen het voorwoord mag desgewenst vervallen;

• Binnen hoofdstukken mag slechts een enkele regel of hooguit een enkele 
alinea vervallen (bijvoorbeeld uit de aanleiding of situatieschets), zodat de 
leesbaarheid en bruikbaarheid van elk onderdeel behouden blijft;

• Je mag die bijlagen verwijderen die uit bedrijfseigen bronnen komen en die 
een vertrouwelijk karakter hebben.

• Als je een geanonimiseerde versie van je afstudeeropdracht aanlevert, 
controleert de opleiding Communicatie die op basis van deze eisen. Als 
je versie niet aan deze eisen voldoet, komt zonder overleg alsnog de 
oorspronkelijke versie op de hbo-kennisbank.

Bedenk dat voor het anonimiseren van een afstudeeropdracht enkele eenvoudige 
ingrepen meestal voldoende zijn. Enkele tips: 

• Vervang de naam van de organisatie door ‘de organisatie’;
• Vermeld geen namen van respondenten, maar vervang deze door ‘respondent 

1’, ‘respondent 2’, enzovoorts;
• Anonimiseer ook functietitels, dus niet ‘Algemeen directeur van Bureau Jansen 

& De Vries’, maar ‘Directeur van een middelgrote organisatie, klant van de 
opdrachtgever’.

Eisen afstudeeropdracht

De opleiding Communicatie verwacht van je dat jij met communicatie-
management een bedrijfskundig probleem methodisch oplost. 

Er moet sprake zijn van een wezenlijk probleem (waarvoor theorie nodig is) en 
je moet de theorie wetenschappelijk toetsen; we zijn immers een University 
of Applied Sciences. In je afstudeeropdracht moet je laten zien in staat te zijn 
om echte problemen te identificeren en oplossingen te vinden aan de hand van 
theorie en juist uitgevoerd onderzoek. 

De  afstudeeropdracht bestaat uit de volgende onderdelen:

 De samenhang van onderzoek aan Hogeschool Leiden

Figuur 1. De samenhang van onderzoek aan Hogeschool Leiden (bron: auteurs)
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Per onderdeel staan hieronder vereisten waaraan de afstudeeropdracht moet 
voldoen:

Aandachtspunten
Voor het schrijven van de afstudeeropdracht gelden richtlijnen. Die vind je in 
deze Afstudeergids en als Voorwaardelijke eisen, die je onder andere vindt in het 
beoordelingsformulier. Let op: afwijken van de richtlijnen levert een NB op!
• De afstudeeropdracht is geschreven in een zakelijk lettertype, bijvoorbeeld 

Arial, Times New Roman of Verdana met fontgrootte 10, en heeft een 
algemeen zakelijke opmaak met bijvoorbeeld regelafstand 1,15-1,5 en 
marges van 2-3 cm aan elke zijde. Voor kopjes en hoofdstukaanduidingen en 
dergelijke kun je desgewenst een andere fontgrootte kiezen. 

• De afstudeeropdracht bestaat uit 16.000 woorden. Je mag hier maximaal 10% 
naar boven of beneden van afwijken, waardoor het geheel niet minder dan 
14.400 woorden en niet meer dan 17.600 woorden bevat (exclusief voorblad, 
voorwoord, samenvatting, inhoudsopgave, literatuurlijst en bijlagen). Het 
aantal woorden van je afstudeeropdracht vermeld je op de voorkant.

• De eisen voor taalverzorging, structuur en argumentatie in je 
afstudeeropdracht komen overeen met de inhoud en het eindniveau van het 
Nederlands en Engels taalonderwijs van de opleiding Communicatie en met 
dat van Professioneel Schrijven. Taalkwaliteit is een afzonderlijk onderdeel van 
de beoordeling en van het beoordelingsformulier. Belangrijke aandachtspunten 
daarbij zijn:
o De afstudeeropdracht is consistent actief geschreven. Dit houdt in dat 

de actieve vorm het uitgangspunt is, de lijdende of passieve vorm 
de uitzondering. Je zet de passieve vorm alleen weloverwogen en op 
passende plaatsen in en gebruikt geen ‘men’ of ‘de onderzoeker’. Zo 
leidt het geregeld gebruik van ‘worden’, ‘wordt’, ‘zal’ of ‘zullen’ in je 
afstudeeropdracht al snel tot een onvoldoende voor het onderdeel 
taalkwaliteit (en daarmee tot knock-out).

o De gehanteerde schrijfstijl is gevarieerd. Dat houdt in dat je zorgt voor een 
prettig leesbare afwisseling van woordkeuze, zinsbouw en zinslengte.

o De gehanteerde schrijfstijl is volledig afgestemd op de doelgroep. Dat 
houdt in dat je qua woordkeuze en zinslengte rekening houdt met het 
kennisniveau van de lezer.

• Een paragraaf bevat minimaal 300 woorden, anders is het geen paragraaf.
• Elk hoofdstuk start met een korte samenvatting, niet zijnde een 

inhoudsopgave. Dus niet: ‘Dit hoofdstuk beschrijft de aanleiding, 
probleemstelling en doelstelling’. De samenvatting geeft de essentie van het 
hoofdstuk weer, dus: ‘Dit hoofdstuk beschrijft hoe Bloembollen BV last heeft 
van een grijs imago en bekend wil staan als toonaangevend in de markt voor 
paarse snijbloemen.’

• Besteed ook zorg en aandacht aan de opmaak van je afstudeeropdracht: het 
oog wil ook wat en bovendien vergroot een prettige opmaak de leesbaarheid. 
Gebruik waar mogelijk visuals, pictogrammen, grafieken of tabellen om 
gegevens en feiten te presenteren. Ook dat helpt de lezer om jouw verslag 
prettig door te komen. 

• Begin elk hoofdstuk op een nieuwe pagina.

Bronvermelding
Een afstudeeronderzoek is toegepast onderzoek. Dat stelt belangrijke eisen aan 
brongebruik en bronvermelding. Hier lees je hoe je dat doet:

• Niet-wetenschappelijke bronnen hebben in een afstudeeronderzoek geen 
waarde: het gebruik van dergelijke bronnen dient geen doel en onderbouwt 
niets. Gebruik ze daarom niet, want een beoordelaar schuift ze veelal direct 
terzijde. Dit betreft media die geen peerreviewsysteem hebben, zoals 
dagbladen, ‘vakbladen’ als Marketingfacts, Frankwatching, blogfora en 
websites van adviesbureaus, LinkedIn, etc. Een afstudeeronderzoek moet 
zoveel mogelijk berusten op peer-reviewed bewijs, dus gepubliceerd in een 
wetenschappelijk journal.

• Gebruik geen persoonlijke communicatie of beperk deze tot een minimum. 
Zorg voor objectieve bronnen of laat ze weg. Doorgaans is “persoonlijke 
communicatie” een brevet van onvermogen van de onderzoeker of van de 
organisatie om harde cijfers op tafel te krijgen. Bij persoonlijke bronnen kun 
je denken aan e-mail, privébrieven, telefoongesprekken, privégesprekken die 
je alleen in uitzonderlijke gevallen en bij wijze van noodgreep gebruikt voor 
de aanleiding of situatieschets omdat de bron oncontroleerbaar is voor de 
lezer van je afstudeeronderzoek en dus eigenlijk niets ‘bewijst’. 

• Als je dan toch gebruikmaakt van persoonlijke communicatie, vermeld je 
die volgens APA in de lopende tekst (bron: persoonlijke communicatie met 
afdelingsmanager Jansen, bijlage X). Je vermeldt deze bronnen niet in de 
literatuurlijst, maar maakt daarvan wél een gespreksverslag of – beter nog 
- verbatim, dat je als bijlage achterin toevoegt. De lezer heeft zo nog enige 
mogelijkheid de herkomst van wat gezegd is te controleren. 

• Als je een tabel of grafiek maakt met bedrijfsgegevens, bijvoorbeeld inzake 
winst of ziekteverzuim, dan is de bron meestal het bedrijf dus dan noem je 
het bedrijf als bron, eventueel de afdeling of het systeem waar de gegevens 
uitkomen.

• Als je een tabel of grafiek maakt met een eigen analyse, bijvoorbeeld een 
SWOT, dan is de bron: “auteur”. Tenzij je de SWOT hebt overgenomen van 
iemand anders, dan is die de bron. 

• Belangrijke stellingnames en getallen hebben altijd een controleerbare 
bronvermelding (dus niet: ‘interne bron’ of ‘opdrachtgever wil bron niet 
bekendmaken’, of dergelijke formulering). Bij gebruik van een interne bron 
voeg je de bron als bijlage bij je onderzoeksrapport en verwijs je in de 
lopende tekst naar die bijlage.

• Bronnen vermeld je altijd volgens APA: (auteur, jaartal). Paginanummers bij 
een bron zijn niet nodig, alleen bij specifieke citaten en bij hypothesen. 

• Ook tabellen, afbeeldingen en figuren in de hele afstudeeropdracht moeten 
voldoen aan de APA-standaarden. Ze hebben een bronvermelding als 
volgt: (bron: herkomst, jaartal). Als je een afbeelding, figuur of tabel zelf 
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samenstelt, luidt de bronvermelding: (bron: auteur, (eventueel herkomst 
materialen), jaartal).

• Zorg altijd voor toelichting in de lopende tekst bij een afbeelding of tabel. 
Plaats geen afbeeldingen of tabellen naast of onder elkaar zonder toelichtende 
tekst daartussen.

• Gebruik geen voetnoten, maar vermeld bron in lopende tekst. Als de 
achternaam in een zin staat is het als volgt: Porter (1985) stelt over de vijf 
krachten (...). Bij drie auteurs of meer is het: (Achternaam et al., jaartal), ook 
de eerste keer dat je deze auteurs vermeldt in je onderzoeksrapport.   

• Nergens in de afstudeeropdracht komen voornamen of voorletters voor, 
behalve van de auteur (dus van jou!) in het begin van het rapport (voorblad/
voorwoord). Niet Kenichi Ohmae of Michael Porter: het zijn geen vrienden of 
popsterren. Ook geen T. Waterman, P. Kotter of B. van Ruler, etc.

Tips

Lees deze afstudeergids en houd ‘m als leidraad bij de hand! Hier vind je 
alle informatie die je nodig hebt voor de uitvoering van je afstudeeropdracht.
Bestudeer en pas toe: Van der Velde, E. G., Jansen, P., & Dikkers, J. S. 
E. (2018). Praktijkgericht onderzoek: opzetten, uitvoeren, analyseren en 
rapporteren. Hilversum: Concept Uitgeefgroep
Bestudeer en pas toe: Baarda, B., Bakker, E., Boullart, A., Fischer, T., Julsing, 
M., Peters, V., van der Velden, T. (2018). Basisboek kwalitatief onderzoek: 
Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. 
Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers
Bestudeer en pas toe: Baarda, B., Bakker, E., Fischer, T., Julsing, M., Van 
der Hulst, M., Van Vianen, R. (2017). Basisboek methoden en technieken: 
kwantitatief praktijkgericht onderzoek op wetenschappelijke basis. Groningen/
Houten: Noordhoff Uitgevers.
Bekijk de online hoorcolleges over Onderzoek van lector Piet Hein 
Coebergh, via https://www.hsleiden.nl/pr-en-transparantie/onderwijs/online-
colleges/onderzoek
Bekijk de online hoorcolleges over Rapporteren via 
https://www.hsleiden.nl/pr-en-transparantie/onderwijs/online-colleges/
rapporteren
Bekijk de richtlijnen over APA op 
https://www.hsleiden.nl/mediacentrum/ondersteuning-bij-onderzoek/
bronvermelding
Bekijk de online kennisclips over bronvermelding en 
APA via https://hsleiden.mediamission.nl/Mediasite/Catalog/
Full/5f1a70e19cb84516a9d651405a65b0bb21 
Bekijk de catalogi van de Opleiding Communicatie via 
https://www.hsleiden.nl/mediacentrum/informatie-per-opleiding/communicatie
Bekijk eerdere scripties op https://hbo-kennisbank.nl/index   

Let op: geen van de scripties van Hogeschool Leiden heeft een 10 gekregen 
als beoordeling. Bovendien zijn onze eisen de afgelopen jaren op een aantal 
onderdelen aangepast, dus wij zien het snel als je (foute) teksten kopieert. Een 
goed onderbouwde scriptie mag je als bron vermelden, maar plagiaat betekent 
een onvoldoende.

Opbouw afstudeeropdracht

Elk hoofdstuk van de afstudeeropdracht staat niet op zichzelf, maar kent 
een logische samenhang (zie figuur 1). Die samenhang moet jij in je 
afstudeeropdracht aanbrengen. 

Hieronder vind je de beknopte informatie. Daaropvolgend krijg je uitgebreide 
aanwijzingen en instructies voor het voorbereiden en uitvoeren van de 
afstudeeropdracht van de opleiding Communicatie van Hogeschool Leiden. 

Twee formats
Voor het samenstellen van de afstudeeropdracht zijn twee formats beschikbaar: 
een versie voor kwalitatief onderzoek en een versie voor kwantitatief 
onderzoek. Daarin vind je handreikingen voor het op de juiste wijze uitvoeren 
van elke stap zoals hiervoor beschreven. Je kunt de formats als basis gebruiken 
voor je afstudeeropdracht: om ernaast te houden, dan wel om als invulformat te 
gebruiken. Je vindt beide formats op de digitale leeromgeving.

Volg voor je afstudeeropdracht deze volgorde:

• Omslag
• Woord vooraf (facultatief)
• Samenvatting (zie format)
• Inhoudsopgave
• Hoofdstuk 1: Probleemformulering
• Hoofdstuk 2: Theoretisch kader
• Hoofdstuk 3: Methodologie
• Hoofdstuk 4: Resultaten
• Hoofdstuk 5: Conclusies en discussie
• Hoofdstuk 6: Aanbevelingen 
• Hoofdstuk 7: Strategie- en implementatieplan
• Bijlagen

Omslag (1 A4)
• De titel (en eventueel ondertitel)
• Datum en plaats
• Auteur
• Studentnummer
• Opdrachtgever
• Bedrijfsbegeleider
• Afstudeerbegeleider
• Eerste beoordelaar
• Tweede beoordelaar (indien vooraf bekend)
• Inleverdatum
• Aantal woorden (exclusief koppen, samenvatting, voorwoord, inleiding, 

literatuurlijst en bijlagen) 
• Conceptueel model
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Woord vooraf 
Hier stel je in maximaal 1 A4 – desgewenst, want niet verplicht – de 
hoofdrolspelers voor: organisatie, opdrachtgever, afstudeerder. Niet: ‘Voor u 
ligt…’ – velen lezen immers van het scherm of in de hand. Een woord vooraf 
geeft ruimte om de lezer op te warmen voor wat er komt; hoe leuk en bijzonder 
de stage en de opdracht en de uitkomst zijn bijvoorbeeld. Eventueel ook ruimte 
voor bedankjes (bijvoorbeeld familie, vrienden, begeleiders). Een woord vooraf 
is dus niet nodig! Het mag als opwarmer, maar hoeft niet. Leesplezier wensen 
hoeft ook niet, goede wijn behoeft geen krans.

Samenvatting
De samenvatting stel je – bij voorkeur - op volgens onderstaand model en 
omvat indicatief 2 A4. De essenties van de afstudeeropdracht en resultaten 
geef je compact, maar voldoende volledig weer. Daarmee geef je de lezer een 
helder beeld van datgene wat komt. De samenvatting moet uitnodigen tot 
het lezen van de gehele afstudeeropdracht. De afzonderlijke alinea’s van de 
samenvatting vormen bovendien consequent het intro van elk hoofdstuk van de 
afstudeeropdracht. De samenvatting verbindt echter wel de losse intro’s van de 
verschillende hoofdstukken. Zorg voor een lopend geheel.

Modelsamenvatting

Probleemformulering
Deze afstudeeropdracht beschrijft het onderzoek naar *het probleem* van 
*de naam van de organisatie*. De aanleiding voor dit onderzoek is dat 
*beschrijf kort de aanleiding, de organisatiepijn, de reden voor het onderzoek*. 
Doelstelling van het onderzoek is de organisatie adviseren hoe *het probleem 
van de organisatie* is op te lossen en welke communicatie(strategie) daarbij 
past. De doelgroep van het onderzoek is *beschrijf kort en concreet de 
doelgroep*.

Situatieschets 
De situatieschets beschrijft de voornaamste factoren die de organisatie 
beïnvloeden, namelijk *concurrenten/soortgenoten, bedrijfscultuur, markt, 
eerdere behandeling van het probleem, andere relevante krachten*. Analyse 
laat zien dat *vat hier samen wat jouw analyse van de achtergronden en context 
van de probleemstelling heeft opgeleverd aan inzicht waarmee je het onderzoek 
verder brengt*. 

Theoretisch kader 
De belangrijkste stromingen in de theorie over *de probleemstelling* zijn 
*beschrijf hier de stroming(en) die relevant zijn voor de probleemstelling*. 
Theorieën van *auteur(s) 1*, *auteur(s) 2*, *auteur(s) 3*, *auteur(s) 4*, 
*auteur(s) 5*, *auteur(s) 6* en *auteur(s) 7* *in chronologische volgorde!* 
zijn kritisch vergeleken op verschillen en overeenkomsten. Als centrale theorie 
is gekozen voor *hier centrale theorie/conceptueel model* omdat *hier de 
voornaamste reden waarom de centrale theorie is gekozen*. Deze centrale 
theorie veronderstelt dat de organisatie het probleem zou kunnen oplossen door 
*vat hier kort samen welke mogelijke verbeteringen de theorie voorspelt*. Deze 
mogelijke verbeteringen zijn uitgewerkt in drie hypothesen. 

Methodologie 
Als methoden van onderzoek zijn deskresearch en *kwalitatief/kwantitatief* 
onderzoek ingezet. Deskresearch ter beantwoording van deelvragen over *hier 
welke deelvragen zijn beantwoord met deskresearch*. Daarnaast is *kwalitatief/
kwantitatief* onderzoek ingezet om de hypotheses te testen. De reden is dat 
*hier de belangrijkste reden om kwalitatief dan wel kwantitatief onderzoek in te 
zetten*. Een representatieve steekproef van respondenten is gevonden door  
*hier hoe een representatieve steekproef van respondenten is gevonden*. 

Resultaten 
De voornaamste resultaten van het onderzoek zijn *hier pakweg zes belangrijkste 
resultaten van het onderzoek samenvatten*. 

Conclusies 
Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek zijn de volgende conclusies 
te trekken: *hier drie tot zes conclusies die aan de hand van al het voorafgaande 
zijn getrokken*. 

Aanbevelingen 
Op basis van de resultaten en conclusies van dit onderzoek zijn de volgende 
aanbevelingen geformuleerd *hier drie tot zes aanbevelingen die de onderzoeker 
formuleert op basis van al het voorafgaande*. 

Strategie- en Implementatieplan 
Om de aanbevelingen van dit onderzoek te realiseren is  *implementatiestrategie* 
geformuleerd waarmee de organisatie (vooral) *doelstelling/target/KPI ABC* 
wil realiseren. Belangrijkste doelgroep(en) in de strategie zijn *doelgroep(en)* 
waarmee de organisatie *boodschap(pen)* wil communiceren. Als 
communicatiemiddelen zijn *hier de gekozen/ontwikkelde communicatiemiddelen 
benoemen*geadviseerd, waarvan *communicatiemiddel* is uitgewerkt in 
een dummy. Voor samenhang in de communicatiemiddelen is een moodboard 
bijgevoegd. Verder voorziet het implementatieplan in een briefing voor een 
externe partij bij het ontwikkelen van *communicatiemiddel*. Totale kosten van 
implementatie bedragen *hier totale kosten*. Totale (geschatte) opbrengsten 
bedragen *hier totale geschatte (materiële en/of immateriële opbrengsten*. 
De communicatiefunctie voelt zich verantwoordelijk voor *ABC-aspect van de 
strategie* en is aanspreekbaar op *XYZ-accountability*.
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Probleemformulering   
 
Aanleiding  
De aanleiding is de basis van je afstudeeropdracht en -onderzoek: de reden 
dat de organisatie jou nodig heeft. Want de organisatie heeft een symptoom van 
een serieus probleem, zoals: ‘De omzet loopt achteruit’, ‘Het personeel is niet 
gemotiveerd’, ‘De klanten zijn niet loyaal’, ‘Het imago is te grijs’, ‘Het nieuwe 
product groeit niet’. De vraag is dan: hoe komt dat en waarom is het erg? Wat 
is de werkelijke pijn van de organisatie? Je kunt het vergelijken met een patiënt 
die bij de huisarts komt met een klacht, waarna de dokter een diagnose stelt en 
een medicijn voorschrijft. Zo komt de organisatie naar jou toe met organisatie-
pijn waarvan jij achterhaalt wat het mogelijke probleem is (de diagnose): wat is 
het probleem en waarom is het oplossen van dit probleem urgent? 
• De aanleiding is dus niet: ‘We weten niet wat de wensen en behoeften zijn 

van onze klanten/medewerkers/concurrenten’. Daarvoor heb je geen theorie 
nodig, maar alleen een reeks interviews. Daarmee los je geen probleem op, 
maar verzamel je alleen informatie, zonder doel.

• Gebruik zoveel mogelijk cijfermatig bewijsmateriaal in je aanleiding en benut 
de ruimte om relevante grafieken en tabellen te laten zien, verstop ze niet in 
de bijlagen. 

• Benoem KPI’s die slecht zijn in vergelijking met het verleden, de eigen 
ambitie, andere afdelingen, de concurrentie, of de markt, inzake bijvoorbeeld:
o Ziekteverzuim, betrokkenheid, tevredenheid, verloop van medewerkers 

kunnen een indicator zijn van interne problemen (die kunnen liggen in 
bijvoorbeeld HRM of cultuur of leiderschap).

o Afnemend of stagnerende cijfers qua marktaandeel, winst, omzet kunnen 
een indicator zijn van problemen met (bijvoorbeeld) positionering of 
strategie of innovatie of omgang met klanten.

o Aanwijzingen dat de organisatie onvoldoende presteert op het vlak van 
duurzaamheid of diversiteit.

o De mogelijkheid dat (huidige en/of potentiële) klanten bovengemiddeld 
ontevreden zijn, of weinig loyaal, of niet geïnteresseerd.

• In kleinere organisaties is er vaak een tekort aan bedrijfsgegevens die je 
kunnen helpen om bovenstaande of andere pijnpunten in kaart te brengen. 
Dan kan het een oplossing zijn om zelf een vooronderzoekje te doen om een 
en ander in kaart te brengen. Dit kan uitstekend dienen als onderbouwing van 
je probleemstelling maar kost natuurlijk wel tijd.

NB In aanleiding, probleemstelling, doelstelling en deelvragen noem je nog geen 
theorie, want als dokter weet je op dat moment nog niet welk medicijn het beste 
is. Dat weeg je pas af in het theoretisch kader. 

De aanleiding omvat maximaal 2 A4 en geeft in elk geval antwoord op de 
volgende vragen:
• Wat is de organisatie? Korte beschrijving van relevante aspecten (facts & 

figures) van de organisatie. Dus niet de visie of missie overschrijven maar in 
heldere taal (alsof je het aan familie of vrienden uitlegt) vertellen wat jouw 
organisatie doet.

• Met welk (urgent) probleem kampt de organisatie? Let wel: ook succesvolle 
organisaties hebben problemen, of op zijn minst uitdagingen – geen 
organisatie is vrij van zorgen.

• Waarom is dat een probleem voor de organisatie? En waaruit blijkt dat?
• Wat gebeurt er als de organisatie het probleem (niet) oplost? Maak het 

meetbaar!

Daarbij is het goed je te realiseren dat het om een communicatie-
afstudeeropdracht moet gaan, dus dat communicatie het probleem (deels/
mede) kan oplossen of dat communicatie het verschil kan maken. Als de 
omzet van een product gering is, kán een andere of intensievere aanpak 
van marketingcommunicatie de oplossing bieden, maar wellicht is het 
voor de specifieke situatie veel logischer om het product aan te passen 
of om het aantal verkooppunten te vergroten. In deel 2 van het boek De 
communicatieprofessional (Coebergh, 2015) kan je zien hoe voor elk van de 
acht bedrijfskundige thema’s uit het volgtijdelijk kwaliteitsmodel er meerdere 
oplossingen in communcatiemanagement te vinden zijn.

Probleemstelling 
De probleemstelling bevat vervolgens de diagnose, de oorzaak van de 
organisatiepijn zoals in de aanleiding geschetst. Er is dus een pijn, maar 
waardoor komt dat? En hoe weet je dat het dáárdoor komt? Je beschrijft 
hier de kern van het probleem. Zit het probleem in gebrekkig leiderschap? 
Een ingeslapen cultuur? Moeizame innovatie? Ongewenst imago? Matige 
betrokkenheid? Waarom koppel je de aanleiding aan dit probleem? Vanwege 
welke symptomen? Raadpleeg hiervoor opnieuw De Communicatieprofessional 
(Coebergh, 2015, hoofdstuk 3 t/m 11) of 100+ Management Models 
(Trompenaars & Coebergh, 2014).

Analyseer dan hoe communicatie gaat bijdragen aan deze oplossing. Je mag 
ook aandacht besteden aan andere variabelen, maar moet wel aannemelijk 
maken dat communicatie - naast andere factoren - een belangrijke rol 
heeft in het oplossen van het probleem of het bereiken van de gewenste 
situatie. Communicatie is daarbij geen doel op zich, maar een middel om 
organisatiedoelen te bereiken. Zie ook hoofdstuk 3 tot en met 11 van De 
Communicatieprofessional (Coebergh, 2015), waarin communicatie in elk van 
de grote organisatorische uitdagingen in het volgtijdelijk kwaliteitsmodel een 
bijdrage kan leveren.

Een probleemstelling start met ‘Hoe’ en gaat over hoe je tot de oplossing van 
het probleem (de organisatiepijn) kunt komen. Het onderzoek gaat er niet 
over of een bepaalde methode of instrument een ‘oplossing’ kan zijn voor een 
organisatie. Een onderzoek begint bij het probleem, niet bij de oplossing. Dus 
niet: hoe kunnen we dit of dat systeem implementeren?

Het onderzoek gaat over het realiseren van een verbetering. Dat kan je niet 
definitief bewijzen (nooit zelfs, want alles is tijdelijk), maar wel aannemelijk 
maken door deskundigen vragen te stellen. De theorie levert – als het goed 
is – oplossingen voor het organisatieprobleem. Die oplossing kun je testen 
bij gekwalificeerde respondenten; zij kunnen bevestigen of ontkrachten of de 
(hypothese uit de) theorie inderdaad kansrijk is. 

De probleemstelling bevat geen ‘om’ of ‘zodat’: deze woorden wijzen op een doel 
en het doel beschrijf je in de doelstelling. De probleemstelling bevat ook geen 
‘en’; voorkom een samengestelde vraag.
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Onderzoeksdoelstelling en organisatiedoelstelling
Maak in deze paragraaf een onderscheid tussen: 
• Onderzoeksdoel: wat wil de organisatie bereiken met het onderzoek, wat 

moet het onderzoek opleveren?
• Organisatiedoel: wat wil de organisatie uiteindelijk bereiken?

Onderzoeksdoel: vaak levert het onderzoek een adviesrapport (jouw 
onderzoeksverslag en implementatieplan) op om met communicatie bij te 
dragen aan het organisatiedoel (bijvoorbeeld omzet, winst, groei, reputatie, 
duurzaamheid, innovatie, betrokkenheid) dat door het in de probleemstelling 
geformuleerde in de knel is geraakt.

Kern van het organisatiedoel is dat als het probleem is opgelost, de 
organisatie gezonder functioneert: meer groei, winst, plezier, betrokkenheid, wat 
het (uiteindelijke) doel dan ook is. Let erop dat het organisatiedoel ook echt het 
doel is, niet het middel. Bijvoorbeeld: het organisatiedoel is dat medewerkers 
effectiever functioneren, meer produceren, of minder snel vertrekken. Daarvoor 
is – bijvoorbeeld – een betere medewerkersbetrokkenheid behulpzaam. Het 
organisatiedoel is dus niet: verhogen van de medewerkersbetrokkenheid, maar 
langer in dienst blijven (of verminderen van het verloop, etc). 

Bij de formulering van het onderzoeksdoel kun je denken aan: 
Inzicht geven in (probleemstelling) …, teneinde een …advies te geven aan 
opdrachtgever X over …. 
Zorg daarbij dat de doelstelling nauwgezet aansluit op de probleemstelling.

Verwerk de inhoud van paragraaf 3.5 van Van der Velde et al (2018) in deze 
paragraaf. 

Deelvragen
De deelvragen helpen om de probleemstelling (= de centrale onderzoeksvraag) 
behapbaar te maken, ze zijn logisch en consistent met aanleiding en 
probleemstelling. 

De deelvragen gaan niet over de theorie (want die behandel je hier nog niet!) 
maar betreffen praktische vragen over bijvoorbeeld de omgeving, de markt, 
de concurrenten en de opvattingen van belanghebbenden zoals medewerkers 
of klanten. De beantwoording vindt vaak, bij voorkeur zelfs, plaats in de 
situatieschets op basis van deskresearch, soms aanvullend door middel 
van (kwalitatief of kwantitatief) fieldresearch, waarvan je in het hoofdstuk 
‘Resultaten’ verslag doet. De antwoorden op de deelvragen kunnen helpen om 
een verbetering te testen. Als je bijvoorbeeld een imagoverbetering of een 
verbeterde positionering of betrokkenheid van bepaalde groepen onderzoekt, 
kan je aan de hand van deelvragen in kaart brengen hoe de organisatie zich nu 
verhoudt tot concurrenten, of tot klanten, of tot het verleden. Die resultaten 

helpen om later hypotheses te operationaliseren, omdat dan duidelijker is 
op welk punt van bijvoorbeeld imago of positionering of betrokkenheid de 
verbetering kan plaatsvinden.

Je moet onderzoeksvragen definiëren die binnen de centrale vraag vallen. 
Sommige onderzoekvragen zijn zo breed of weinig specifiek dat beantwoording 
meer gegevens oplevert dan voor de centrale vraag nodig is of meer tijd 
kost dan de doorlooptijd van je afstudeeropdracht. Anderzijds behoeven 
onderzoeksvragen soms een minimaal onderzoekje en zijn daarmee geen aparte 
deelvraag waard. Een voorbeeld is een deelvraag die je met een kort gesprek  
of raadplegen van een enkele bron kunt beantwoorden. Die informatie verwerk 
je zonder deelvraag in je situatieschets en daarvoor neem je geen aparte 
deelvraag op. 

Leg altijd uit waarom je déze deelvragen stelt en waarom juist die vragen van 
toegevoegde waarde voor je onderzoek zijn. Een onderzoek bevat meestal 
minimaal drie deelvragen.

Deelvraag Toelichting

1

2

3

Etc.

Etc.

Onderzoeksdoelgroep 
Een onderzoek, kwalitatief of kwantitatief, richt zich altijd op een doelgroep. 
Enkele opmerkingen die je helpen bij het schrijven van deze paragraaf:

• De onderzoeksdoelgroep van een hbo-afstudeeropdracht varieert in omvang in 
de regel tussen tientallen, honderdtallen of eventueel enkele duizenden, niet 
in de miljoenen, maar de onderzoeksdoelgroep is in ieder geval ook niet ‘12 
respondenten’.

• Het is zaak om zo precies mogelijk te beschrijven wie de doelgroep van het 
onderzoek is en waarom: bij welke mensen wil de organisatie wat bereiken? 
Hoe groot is die doelgroep? Wat kenmerkt ze? Wat valt er te zeggen over 
inkomensklasse, opleiding, woonplaats, leeftijd, politieke voorkeur, andere 
onderscheidende kenmerken? Als je een doelgroep wil onderscheiden 
op basis van de ‘waarden’ die hen verbinden, kun je gebruik maken van 
waardenmodellen zoals het waardenlandschap van Schwartz, het WIN-model 
van TNS-NIPO, of de Waardenclustering van Motivaction. Omschrijf ook waar 
deze mensen uit de doelgroep te vinden en (hoe) ze te bereiken zijn. 

• De doelgroep is bijvoorbeeld medewerkers, klanten of burgers. Hoe concreter 
hoe beter. Dus niet: alle mannen en vrouwen tussen 18 en 38. Dan wek je 
de indruk niet te weten met of voor wie je opdrachtgever werkt. Maar wel: 
medewerkers van de afdeling Financiën, langer dan vijf jaar in dienst en met 
minimaal een hbo-opleiding. 

• Maak onderscheid, indien nodig, tussen de doelgroep van je opdrachtgevende 
organisatie (de klanten bijvoorbeeld) en de onderzoeksdoelgroep (diegenen 
die kunnen zeggen of jouw verbetervoorstel op basis van de theorie  
kansrijk is).  
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Raadpleeg nu paragraaf 1.4 van Baarda (2018). De splitsingstechniek 
van tabel 1.4 in deze paragraaf kán je helpen om je doelgroep scherp 
af te bakenen. Indien relevant besteed je ook aandacht aan het verschil 
in onderzoekseenheid en waarnemingseenheid (paragraaf 1.4.1 
Baarda, 2018). Gebruik voor het bepalen en afbakenen van de doelgroep 
in onderstaande tabel (naar voorbeeld van tabel 1.4 Baarda, 2018) in deze 
paragraaf. 

Tabel 1. Voorbeeld doelgroep bepalen en afbakenen (bron: auteur)

Hoofdcategorie Kenmerk 1 Kenmerk 2 Kenmerk 3 Kenmerk 4 Kenmerk 5

Doelgroep Subgroep 1

Subgroep 2

Subgroep 3 Subgroep 6 Subgroep 7 Subgroep 8 Subgroep 9

Subgroep 4

Subgroep 5

Beperkingen, ethische, politieke en praktische aspecten 
Beperkingen
In de oriëntatiefase voor deel 1 besprak je de beperkingen en grenzen van het 
onderzoek met je opdrachtgever. Neem de tabel over. Nogmaals:
• In de tabel beschrijf je wat het effect is van de begrenzingen van je 

onderzoek, bijvoorbeeld de begrenzing van de probleemstelling, doelstelling, 
doelgroep. 

• Met de gemaakte keuzen blijft automatisch heel veel buiten je 
afstudeeronderzoek. Je geeft antwoord op de vraag: wat zeggen de 
beperkingen over de te verwachten resultaten, c.q. wat was te verwachten als 
de beperking er niet zou zijn?

Beperking Reden Toelichting/Effect

  

Ethische, politieke en praktische aspecten
Beschrijf de ethische aspecten van het onderzoek. Besteed aandacht aan de 
manier waarop je in het onderzoek omgaat met vrijwillige deelname, juiste 
voorlichting, anonimiteit en afwezigheid van nadelige effecten. Raadpleeg 
daarvoor paragraaf 1.6.3 van Baarda (2018) en paragraaf 6.7 van Van der Velde 
(2018).

Situatieschets
Deze paragraaf geeft verdere duiding en verdieping aan de aanleiding van het 
onderzoek. Beschrijf en analyseer hier in (indicatief) 3-4 A4 de context die 
relevant is voor de probleemstelling. In veel gevallen staat in de situatieschets 
ook het antwoord op een of meer deelvragen, als verdieping van de context van 
de probleemstelling. 

• Geef steeds aan waarom de tekst relevant is voor het probleem, voor het on-
derzoek en dus voor de lezer. 

• Gebruik geen theorie in de situatieschets; die behandel je pas in het theore-
tisch kader.

• Blijf weg van persoonlijke communicatie en van het knippen en plakken van 
delen van bedrijfswebsites, van de eigen organisatie of van concurrenten. 
Vermijd dat de bron “Wij van WC-eend…” is, ofwel: de eigen organisatie, baas 
of opdrachtgever die zegt dat ‘het’ zo is. Gebruik ‘harde’ bronnen (zie hierna).

• Baseer de situatieschets op harde bronnen, dat wil zeggen: 
o (Schriftelijke) informatie van de afstudeerorganisatie zelf (jaarverslagen, 

onderzoeksrapporten, notulen van belangrijke besluiten, beleidsstukken, 
etc.).

o Materialen uit externe bronnen, zoals onderzoeksinstituten (denk aan 
CPB, CBS, Bureaus voor Statistiek van grote gemeenten of provincies, 
Rekenkamer, Ombudsman, Newcom, etc), onderzoeksgegevens van 
(wetenschappelijke) afdelingen van grote banken of organisaties (ING, 
RABO, ABNAmro, ministeries, KvK, VNG, IPO, etc), gerenommeerde 
adviesbureaus (McKinsey, Berenschot, PWC, GITP, etc) of branche- en 
belangenorganisaties (VNO-NCW, vakbonden, etc).

• Gebruik zoveel als mogelijk visueel en cijfermatig materiaal voor de situatie-
schets: grafieken, tabellen of diagrammen zeggen zoveel meer dan (uitslui-
tend) platte teksten. Bovendien blijft de lezer veel beter betrokken, zodat de 
essentie van de achtergrond van de organisatie en je onderzoek goed blijft 
hangen.  

• De situatieschets gaat niet alleen over welke factoren de organisatie beïnvloe-
den, maar ook over hoe de organisatie daarmee omgaat.

• Verwerk in je situatieschets ook de opbrengsten uit de expertgesprekken, die 
je eerder in de voorbereiding van je afstudeeropdracht voerde.

• Verhandelingen over de omgeving, zoals met een DESTEP, 7S, 5krachten, zijn 
zelden relevant.

• Doe geen ‘interne analyse’ of ‘externe analyse’, dat is te breed. Focus, ook 
met je tussenkopjes, op wat precies nodig is voor beter begrip van je pro-
bleemstelling, geholpen door je deelvragen.

• Rond een situatieschets af met een samenvattend overzicht, te denken aan: 
o SWOT (samenvattend overzicht van interne en externe analyse, waarin 

elke bullet in voorafgaande analyse is onderbouwd). Let op met een SWOT: 
zonder objectief bewijs is de SWOT waardeloos. Dus bijvoorbeeld geen 
sterkten als ‘de mensen werken hier hard’ en dan ‘(bron: persoonlijke 
communicatie met de baas)’. Een SWOT zonder objectieve onderbouwing 
per bullet raden wij ten zeerste af: het kan je zelfs veel kostbare punten 
kosten!

o Perceptiematrix (of meerdere matrices) om de markt en/of het product of 
dienst in perspectief te plaatsen.

• Geef aan wat de situatieschets oplevert voor het verdere onderzoek: hoe 
heeft deze bijgedragen of (de lezer) geholpen? 
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• Orden literatuur chronologisch, zodat je kunt aangeven hoe auteurs op elkaar 
bouwen of dat nalaten.

• Let op: Wikipedia is ter inspiratie, geen bron. Het helpt om een snel overzicht 
te krijgen in de stijl die de afstudeeropdracht ook moet bieden om de lezer op 
weg te helpen. Nog beter is als je algemene inleidingen van boeken benut: 
handboeken over een bepaald onderwerp, zoals ‘Coombs, W.T., Holladay, S.J. 
(2012). The Handbook of Crisis Communication, Oxford, Wiley- Blackwell’. Alle 
handboeken die het 100+ Management Models vermeldt, zijn beschikbaar via 
Mediacentrum van Hogeschool Leiden. 

• Het is beslist nuttig om andere afstudeeronderzoeken te bestuderen 
(bijvoorbeeld op de hbo-kennisbank) maar pas op met (fouten) kopiëren. 
Geen enkele afstudeeropdracht (van onze opleiding) heeft een 10 gehaald, 
en elk jaar maken we met zijn allen (gelukkig) de scripties weer wat beter 
– dus wees kritisch op wat eerder is verschenen. Als je denkt dat Porter 
een positioneringstheorie heeft gemaakt dan heb je wellicht het verkeerde 
theoretisch kader overgeschreven of het (verplichte) 100+ Management 
Models nog niet goed gelezen. 

• Tip: ga eens langs bij het Mediacentrum van Hogeschool Leiden. Vanuit daar 
zijn literatuur en benodigde materialen gratis beschikbaar en benaderbaar! 
Ook online is een veelheid aan materialen beschikbaar via mediacentrum@
hsleiden.nl 

Conceptueel model
Het kritisch onderling vergelijken en zorgvuldig afwegen van verschillende 
theoretische inzichten bepaalt de keuze voor een conceptueel model, een 
centrale theorie die het beste past voor het onderzoek en handvatten biedt voor 
de oplossing van het probleem van de opdrachtgever. Motiveer waarom je de 
gekozen theorie en dit bijbehorende model gaat hanteren om het probleem te 
analyseren.

Een model is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Een 
conceptueel model helpt de werkelijkheid te verklaren dan wel te voorspellen. 
Dat geldt bijvoorbeeld niet voor de meeste implementatiemodellen in hoofdstuk 
9 van het 100+ Management Models.

Voor het onderdeel ‘Conceptueel model’ gelden de volgende richtlijnen:

• De centrale theorie mag uit het lesmateriaal komen, maar dat hoeft niet. De 
beschrijving van de theorie die centraal staat in het theoretisch kader en het 
bijbehorende conceptueel model beslaan tezamen hooguit één A4.

• Neem ook een afbeelding van het model op. Gebruik daarbij de originele 
afbeelding (dus niet een afbeelding uit het 100+ Management Models).

Hypothesen
Een conceptueel model is zeer behulpzaam om een theorie te testen. Een 
conceptueel model bevat doorgaans al diverse ‘als-dan’-veronderstellingen: 
als de organisatie dit of dat doet, dan heeft de organisatie daar zus of zo 
baat bij. Juist deze veronderstelde relaties zijn geschikt als hypothese in de 
afstudeeropdracht. Als je in een artikel of boek over je conceptueel model niet 
genoeg aanknopingspunten vindt voor hypotheses dan kun je een artikel of 
boek zoeken van een wetenschapper die er nadere invulling aan heeft gegeven. 
Zo zijn er vaak honderden auteurs die handen en voeten hebben gegeven aan 
veelgebruikte modellen als van Ohmae, Ansoff, Birkigt en Stadler. Typ maar 
eens het conceptueel model in Google scholar en kijk wie er allemaal over 
gepubliceerd hebben.

Theoretisch kader

Jouw selectie, voorzien van pakkende titel
De kennis over communicatietheorie deed je eerder op in alle kennisvakken 
gedurende de opleiding; pak je boeken er gerust nog eens bij! Strategisch 
communicatiemanagement is de verdiepende module over theorie en modellen, 
mede bedoeld als ondersteuning van en inspiratie voor dit onderdeel van je 
afstudeeropdracht.

Het theoretisch kader geeft in ca. 3 A4 – letterlijk – het kader van de 
theoretische handreikingen dat de oplossing voor de probleemstelling kan 
bieden. Voor een theoretisch kader van de afstudeeropdracht van de opleiding 
Communicatie van Hogeschool Leiden geldt het volgende:

• Het begin van het theoretisch kader laat zien welke (stromingen in) theorie 
relevant zijn voor het organisatieprobleem. Ofwel: in welk deel van de 
boekenkast vind je een medicijn voor de patiënt. Je laat hier zien in staat te 
zijn verschillende oplossingsrichtingen te vinden voor een organisatieprobleem 
en die met elkaar te kunnen vergelijken. Zoals een dokter verschillende 
medicijnen of ingrepen kan kiezen, met elk verschillende voor- en nadelen. 
Zeg nog niet welk model je kiest, want dat bespreek je pas in het onderdeel 
‘conceptueel model’.

• Begin niet met definities (want hoe weet je welke definitie de juiste is?) maar 
schrijf eerst wat de belangrijkste theoretische stromingen zijn die relevant zijn 
voor jouw probleemstelling. Doe dat op de manier zoals Wikipedia dat doet, 
bijvoorbeeld over:
o Positionering: https://en.wikipedia.org/wiki/Positioning_(marketing)
o Bedrijfscultuur: https://en.wikipedia.org/wiki/Organizational_culture
o Reputatie: https://en.wikipedia.org/wiki/Reputation_management 

• Je verwerkt in je theoretisch kader minimaal zeven op Google Scholar 
vindbare bronnen die niet in het boek ‘100+ Management models’ staan 
(die literatuur is ook bruikbaar maar telt niet mee voor de zeven benodigde 
bronnen). De literatuur moet zonder uitzondering relevant zijn voor de 
probleemstelling (dus thema positionering, betrokkenheid, et cetera) en de 
branche (bijvoorbeeld fashion, sport, retail of een combinatie). 

• De essentie van het theoretisch kader is dat je verschillende theorieën die 
relevant zijn voor de probleemstelling met elkaar vergelijkt. Wijd de meeste 
tekst dus aan het beschrijven van overeenkomsten en verschillen tussen 
theorieën en wat die betekenen voor de probleemstelling. De theorieën zelf 
beschrijf je slechts beknopt (maximaal 30 woorden), dus bijvoorbeeld van 
Porter, Treacy en Wiersema, Li en Solis, etc., of beter: theorie die gevonden is 
buiten het verplichte lesmateriaal.

• Een woordenboek is nooit een bron; je test theorie, geen uitleg van woorden.
• Een kritische review is - dus - geen aparte paragraaf, maar loopt door het 

hele hoofdstuk. Theorie som je niet op, maar je vergelijkt de verschillende 
theorieën: waar versterken ze elkaar en waar spreken ze elkaar tegen of 
bestrijden ze elkaar? Hoe kan de theorie wél helpen om je probleem te 
analyseren. Gebruik geen kopje ‘relevante theorie’, want als de theorie níet 
relevant is, neem je ‘m niet op! 

• Het theoretisch kader gaat niet over de organisatie, maar over modellen/
theorieën die als blauwdruk kunnen dienen om het ‘type probleem’ te helpen 
oplossen. Vermeld de naam van je organisatie dus niet in het theoretisch 
kader.
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Methodologie – bij kwalitatief onderzoek 
 
Methoden
In deze paragraaf verantwoord je de methoden waarmee je de probleemstelling, 
onderverdeeld per deelvraag en hypothese, gaat onderzoeken. Waarom passen 
deskresearch en kwalitatief onderzoek het beste bij het deelprobleem en hypo-
these? Je onderbouwt specifiek en per deelvraag/hypothese wat de toegevoegde 
waarde is van deskresearch en kwalitatief onderzoek. 

• Bij deskresearch geef je aan waarom en hoe je deskresearch inzet; je baseert 
je daarbij op Baarda et al. (2018);

• Je besteedt expliciet aandacht en je verantwoordt waarom je voor een 
kwalitatieve (en niet voor een kwantitatieve) onderzoeksmethode kiest.

 
Je maakt duidelijk welke diepgang je moet/wilt bereiken die alleen met kwalita-
tief (en niet met kwantitatief) onderzoek mogelijk is. Let op: er is best veel diep-
gang mogelijk in kwantitatief onderzoek! Maak heel duidelijk welke informatie je 
denkt te krijgen die je niet via een survey kan verkrijgen. “Ik zoek diepgang en 
achtergrond” is niet genoeg en je kunt ook beweegredenen prima met kwanti-
tatief onderzoek testen! Deze keuze beargumenteer je. Je keuzes toon je in een 
tabel, zoals bijvoorbeeld in tabel 2.

Tabel 2. Voorbeeld overzicht deelvragen en onderzoeksmethoden (bron: auteur)

Nummer Deelvraag Onderzoeksmethode

1 x Deskresearch

2 x Kwalitatief onderzoek, observatie

3 x Kwalitatief onderzoek, face-to-face interviews

Etc.
  

Datacollectie
In ca. 2 A4 (afhankelijk van aantal deelvragen) verantwoord je, voortbouwend 
op je keuzes uit paragraaf 3.1, aan de hand van onderzoeksliteratuur, zoals 
paragraaf 6.2 Van der Velde (2017) en hoofdstuk 3 van Baarda, (2018), per 
deelvraag en hypothese wie of wat de onderzoekseenheid is. Je verantwoordt 
de segmentatiekenmerken van de doelgroep (die maakte je eerder, aan de hand 
van de splitsingstechniek, paragraaf 1.4 van Baarda, 2018) en de steekproef-
trekking die bepalend zijn voor toetsing op representativiteit.

Deskresearch
Bij deskresearch verantwoord je de bronnen/datasets: waarom helpen juist 
díe bronnen je aan een antwoord op de deskresearchvraag? De belangrijkste 
bronnen noem je in de lopende tekst van je onderzoeksopzet; de rest kan in een 
bijlage. Wanneer je gebruikmaakt van interne bronnen van de organisatie, neem 
je de relevante onderdelen daarvan op in de bijlagen en verwijst daar op de 
juiste wijze naar (zie ook ‘bronverwijzing’). 

Een voorbeeld: onderdeel van je onderzoek is een inhoudsanalyse van de 
Twitterberichten van de organisatie. Het volstaat in dat geval niet te beschrijven 
dat je “heel goed gaat kijken naar Twitterberichten van de opdrachtgever”. 
Want wat betekent “heel goed kijken”? In dat geval geef je bijvoorbeeld aan 
dat je aandacht besteedt aan de lengte van de tekst of dat je de ‘tone of 

Voor hypothesen gelden de volgende richtlijnen:

• Formuleer minimaal drie hypothesen, samen ongeveer 400 woorden op 
maximaal 1 A4.

• Een hypothese test de theorie en bevat ‘als’ en ‘dan’, het heeft een toelichting 
waarom de hypothese relevant is voor de probleemstelling en is gebaseerd op 
een citaat uit de centrale theorie. 

• De hypothese bevat een verbetering van de probleemsituatie: ‘als’ de 
organisatie dit of dat doet ‘dan’ verbetert de situatie zus en zo. Maak 
per hypothese heel duidelijk welke meetbare verbetering je test. Als de 
hypothese klopt dan moet de organisatie iets doen waardoor zij een meetbare 
verbetering merkt. 

• Hypotheses bevatten niet de bedrijfsnaam van de afstudeerorganisatie maar 
mogen wel toegesneden zijn op de situatie: ‘Als een radiostation spannende 
content biedt, neemt de betrokkenheid bij de doelgroep toe’.

• In deze paragraaf neem je het letterlijke citaat – in de oorspronkelijke taal 
– van de auteur op (met bronvermelding, inclusief paginanummer) en leg je 
uit hoe je de hypothese vertaalt naar het probleem dat jij gaat onderzoeken. 
Introduceer het citaat en plaats het niet zomaar in de tekst. Maak ook heel 
duidelijk hoe je van het citaat naar de hypothese komt. Waarschijnlijk is 
het citaat net iets te algemeen voor jouw organisatie en moet je het dus 
een vertaling geven, zoals een dokter een medicijn in een aparte dosering 
geschikt maakt voor een patiënt. 

• Licht toe waarom de hypothese relevant voor jouw onderzoek is; hoe gaat 
het leiden tot concrete verbetering? Let wel: vage termen als “inzicht 
in en inspelen op wensen en behoeften” is geen verbetering, want je 
afstudeeropdracht moet testen wat de organisatie direct kan gaan doen. 
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Operationalisatie
In hoofdstuk 2 formuleerde je (minimaal drie) hypothesen. Hier is de plaats om 
in ca. 2 A4 te beschrijven hoe je de hypotheses test, ofwel operationaliseert. 
Operationaliseren van hypotheses gaat niet aan de hand van een algemene 
begrippenlijst, maar per hypothese moet je zo concreet mogelijk duidelijk maken 
hoe je een verbetering test. Bekijk onderstaand voorbeeld:

Luidt – bijvoorbeeld – de hypothese: ‘Als de organisatie vaker spannende 
content deelt met de doelgroep dan stijgt de betrokkenheid’, dan moet je 
duidelijk maken hoe je ‘spannende content’ en ‘betrokkenheid’ definieert (op 
basis van welke theorie?). Ook is het van belang dat je specifiek aangeeft met 
welke vragen uit de topic guide je informatie verzamelt over ‘vaker spannende 
content delen’ en over ‘stijgende betrokkenheid’. Als het goed is zijn dit vragen 
die passen bij de definities van de begrippen, die je ontleend hebt aan de 
theorie. Per hypothese maak je dus voor alle belangrijke begrippen (vaak de 
zelfstandige naamwoorden) duidelijk met welke vragen uit je topic guide je 
informatie verzamelt over die begrippen. Hierna staat meer specifieke informatie 
over operationalisatie.

• Baseer je operationalisatie op de literatuur over je centrale theorie en verwijs 
daar ook naar. Wellicht vind je in de literatuur gevalideerde vragenlijsten die 
je in je topic guide kunt opnemen.  

• Verwijs bij operationalisatie nooit naar de bijlagen; maak in de lopende tekst 
duidelijk met welke vragen uit de topic guide je informatie verzamelt over 
welke begrippen uit je hypothesen.

• De hypothese test bij respondenten een door jou veronderstelde 
(‘gehypothetiseerde’) verbetering van de organisatie op basis van het 
conceptueel model. Hier test je óf, en zo ja, wélke verbetering in de 
organisatie respondenten mogelijk achten (of juist niet!) op basis van het 
conceptueel model. Maak dus ook duidelijk hoe je kunt constateren of 
je een hypothese kunt bevestigen of moet verwerpen. In het voorbeeld 
van hierboven: hoe constateer je uit bijvoorbeeld je interviewdata dat de 
respondenten die vaker spannende content voorgeschoteld krijgen ook 
daadwerkelijk meer betrokken zijn?

Cruciaal in je afstudeeronderzoek is dat je een verbetering test. Daarmee laat je 
zien dat je in staat bent om een probleem te kunnen oplossen met behulp van 
theorie. Geen verbetering testen leidt automatisch tot een niet-beoordeelbaar 
afstudeeronderzoek. Enkele voorbeelden:

• Als je met Ohmae sterkten van je organisatie gaat testen dan hoor je 
die sterkten al te kennen door vooronderzoek (bv via deskresearch) en 
te weten hoe je met (door jou reeds geïdentificeerde) sterkten x, y en z, 
onderscheidend succes gaat boeken.

• Als je met Ohmae een alternatieve positie gaat testen dan hoor je die 
alternatieve positie al bedacht te hebben met hulp van diezelfde Ohmae (door 
te vergelijken met concurrenten) of door vooronderzoek (bv via deskresearch) 
en dat test je dan met de hypotheses bij deskundige respondenten.

• Als je met Ohmae gaat testen of een andere positionering aanslaat bij de 
doelgroep dan hoor je al te weten wat die doelgroep wil (door deskresearch 
en/of vooronderzoek); als je pas aan het eind van je afstudeeropdracht gaat 
vragen wat je doelgroep wil ben je te laat om een verbetering te testen.

• Als je met Li en Solis wil testen of beter luisteren naar de doelgroep je gaat 
helpen dan hoor je al geluisterd te hebben naar je doelgroep en ga je testen 

voice’ rubriceert naar ‘formeel’, ‘neutraal’ en ‘informeel’. Pas als je dan daarbij 
beschrijft op basis van welke tekstkenmerken jij een Twitterbericht beoordeelt 
als ‘formeel’, ‘neutraal’ of ‘informeel’ maak je duidelijk hoe je daadwerkelijk 
“kijkt”. We verwachten dus dat je een gestructureerde werkwijze hanteert in je 
analyses en dat je die werkwijze ook expliciet maakt. 

In deze paragraaf van de onderzoeksopzet verantwoord je ook (op basis van de 
voorgeschreven onderzoeksliteratuur) de validiteit en betrouwbaarheid van je 
onderzoek (zie Baarda, 2018, paragraaf 2.5): 

• Validiteit is de mate waarin jouw manier van werken je in staat stelt om de 
juiste uitspraken te doen over het object van onderzoek;

• Betrouwbaarheid: hier geef je aan hoe je de betrouwbaarheid van de 
gebruikte bronnen hebt vastgesteld.

Kwalitatief onderzoek
• Je motiveert welke kwalitatieve dataverzamelingsmethode(n) je kiest op basis 

van Baarda (2018) paragraaf 2.4.2. 
• Je onderbouwt de steekproeftrekking: welke steekproef trek je en waarom 

juist deze? Waarom past die bij jouw onderzoek, onderzoekseenheid of 
waarnemingseenheid? Gebruik daarbij hoofdstuk 3 van Baarda (2018) en 
paragraaf 6.2 van Van der Velde (2018).

• Je beschrijft ook een ‘plan B’ voor het geval het oorspronkelijke plan (met 
benaderingswijze en werving van respondenten) onverhoopt niet goed 
uitpakt. Je verantwoordt afwijkingen van de geprognotiseerde, ideale 
aantallen in een reflectieparagraaf, als je tijdens de uitvoering van het 
onderzoek de vooraf bedachte verhouding niet behaalde.

• Je gaat in op verzadiging, waarbij je sowieso minimaal 12 respondenten 
selecteert (en uiteraard ondervraagt). Als je vooraf verwacht dat je bij 12 
respondenten verzadiging bereikt, geef dan aan waarom je bij respondent 
13 geen nieuwe gegevens meer verwacht. De geselecteerde respondenten 
verwerk je in een respondentenschema, waarin je laat zien welke segmenten 
met welke aantallen in de steekproef vallen. 

• Je geeft aan (bijvoorbeeld met hoofdstuk 8 van Baarda, 2018, meer in het 
bijzonder paragraaf 8.2.10): 
o Hoe je bronnen en respondenten benadert en hoe je toegang tot de 

informatie is. Ben je geheel vrij om zelf informatie te raadplegen en om 
respondenten te benaderen? Is de organisatie leidend en ben je afhankelijk 
van hun medewerking? 

o Wat de omstandigheden zijn waaronder je de gegevens verzamelt en hoe 
je de gegevens analyseert. Je beschrijft het daadwerkelijke verloop van 
het analyseproces. Raadpleeg hiervoor als voorbeeld Baarda (2018, figuur 
8.15). 

• Je motiveert het soort interviewvragen en -technieken en verwerkt die in 
een topic guide met per topic een aantal vragen waarmee je in ieder geval 
voldoende informatie kunt verzamelen over de belangrijke begrippen uit je 
eerder geformuleerde hypothesen. Je voegt de topic guide toe als bijlage. 
Raadpleeg en pas toe Van de Velde (2018, paragraaf 7.2) en Baarda (2018, 
paragraaf 5.4 en 5.5).

• Je geeft aan hoe je de data analyseert en verwerkt. Raadpleeg en pas toe 
Baarda (2018, hoofdstuk 7) en Van de Velde (2018, paragraaf 7.4).  Daarmee 
laat je bijvoorbeeld zien waarom en hoe je verbatims en analyseschema’s 
gebruikt en codeert en welke patronen je onderzoekt en samenvat.
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Tabel 4. Voorbeeld overzicht manipulaties bij experimenteel onderzoek (bron: auteur)

Onafhankelijke 
variabele

Manipulatie Concretisering

Overtuigingsprincipe Schaarste Respondent ontvangt een communicatiemiddel 
met een schaarste-argument

Sociale bewijskracht Respondent ontvangt een communicatiemiddel 
met een argument op basis van sociale bewijs-
kracht

Etc.

Per onderzoeksmethode verduidelijk je een aantal specifieke onderdelen. Deze 
versie van het format gaat uit van kwantitatief onderzoek (NB Er is ook een 
versie voor kwalitatief onderzoek!)

Bij kwantitatief onderzoek moet heel duidelijk zijn waarom deze methode 
voor jouw onderzoek de juiste is.  Die onderbouwing moet blijken uit de aard 
van de vraag en heeft niet met marktomvang of omvang van de populatie te 
maken!

Datacollectie
In deze paragraaf van je onderzoeksopzet beschrijf je hoe je resultaten 
verzamelt. Je verantwoordt ook (op basis van de voorgeschreven 
onderzoeksliteratuur) de validiteit en betrouwbaarheid van je onderzoek en de 
manier waarop je de gedragsregels voor onderzoek toepast:

• Validiteit is de mate waarin jouw manier van werken je in staat stelt om de 
juiste uitspraken te doen over het object van onderzoek;

• Betrouwbaarheid is de mate waarin de resultaten onafhankelijk zijn van 
toeval.

Populatie en steekproef
Beschrijf de relevante kenmerken van de populatie, zoals bijvoorbeeld leeftijd, 
geografische kenmerken, het hebben van een abonnement of niet. Verder 
beschrijf je de soort streekproef (select of aselect), rekening houdend met de 
eventuele aanwezigheid van een steekproefkader, en beschrijf en onderbouw 
je de methode voor steekproeftrekking (bijvoorbeeld: quotasteekproef of 
gemakssteekproef). Daarnaast beschrijf je eventuele ter zake doende gegevens 
bij een bepaalde steekproef, zoals bijvoorbeeld de quota van deelpopulaties bij 
een quotasteekproef. 

Bereken en beschrijf de beoogde steekproefomvang, op basis van 95% 
betrouwbaarheid en een foutmarge van 5%. Je kunt deze zelf berekenen, of 
gebruikmaken van een betrouwbare online steekproefcalculator.

Materiaalverzameling
Beschrijf en beargumenteer welke dataverzamelingsmethode je gebruikt 
(interview/enquêteren of observeren). Dit laat zien of je gedragsintenties of 
daadwerkelijk gedrag meet. Verder geef je de vorm van afname aan: mondeling 
(face-to-face, telefonisch of via internet) of schriftelijk (per post of online) en 
hoe je vragenlijst is verspreid (bijvoorbeeld via e-mail of door een link op sociale 
media). Als je gebruik maakt van online-enquêtesoftware, dan beschrijf je deze. 
Geef aan of het onderzoek anoniem is of niet.

of ze bepaalde teksten en plaatjes leuker vinden dan ze nu al krijgen van je 
organisatie.

• Als je met Welch gaat testen of meer fysieke betrokkenheid kan helpen dan 
hoor je al te weten waar dat nu misgaat en hoe dat volgens Welch beter kan.

• Als je met Cialdini wil testen of meer autoriteit kan helpen in de overtuiging 
dan hoor je al te weten hoe dat nu misgaat bij je opdrachtgever en hoe 
autoriteit mogelijk kan helpen en hoe je dat kan testen.

• Enzovoorts enzoverder.

Methodologie – bij kwantitatief onderzoek 

Methoden
In deze paragraaf verantwoord je de methoden waarmee je de probleemstelling, 
onderverdeeld per deelvraag en hypothese, gaat onderzoeken. Waarom 
passen deskresearch en kwantitatief onderzoek het beste bij het deelprobleem 
en hypothese? Je onderbouwt specifiek en per deelvraag/hypothese wat de 
toegevoegde waarde is van deskresearch en kwantitatief onderzoek. 

• Bij deskresearch geef je aan waarom en hoe je deskresearch inzet; je baseert 
je daarbij op Baarda et al. (2018);

• Je besteedt expliciet aandacht en je verantwoordt waarom je voor een 
kwantitatieve (en niet voor een kwalitatieve) onderzoeksmethode kiest.

 
Bij deskresearch geef je aan waarom en hoe je deskresearch inzet; je baseert 
je daarbij op Baarda et al (2017). Bij kwantitatief onderzoek baseer en 
verantwoord je je keuze aan de hand van Baarda (2017) hoofdstuk 2, specifiek 
de paragrafen 2.4 tot en met 2.7. Je maakt duidelijk waarom optelbaarheid 
belangrijker is dan diepgang. Je beschrijft welk onderzoeksontwerp je gebruikt: 
surveyonderzoek of experimenteel onderzoek. Ook deze keuze beargumenteer 
je. Je keuzes toon je in een tabel, zoals bijvoorbeeld in tabel 3.

Tabel 3. Voorbeeld overzicht deelvragen en onderzoeksmethoden (bron: auteur)

Nummer Deelvraag Onderzoeksmethode

1 x Deskresearch

2 x Kwantitatief onderzoek, survey

3 x Kwantitatief onderzoek, experiment

Etc.

  
Bij surveyonderzoek geef je aan of de meting eenmalig (cross-sectioneel) of 
op verschillende tijdstippen plaatsvinden plaatsvindt (longitudinaal). 

Bij experimenteel onderzoek geef je aan wat voor soort experiment je 
uitvoert (zuiver experiment, quasi-experiment of pre-experiment). Bovendien 
zet je de manipulaties van de onafhankelijke variabele in een tabel, zoals 
bijvoorbeeld in tabel 24. 
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helpen, dan hoor je al geluisterd te hebben naar je doelgroep en ga je testen 
of ze bepaalde teksten en plaatjes leuker vinden dan ze nu al krijgen van je 
organisatie.

• Als je met Welch gaat testen of meer fysieke betrokkenheid kan helpen, dan 
hoor je al te weten waar dat nu misgaat en hoe dat volgens Welch beter kan.

• Als je met Cialdini wil testen of meer autoriteit kan helpen in de overtuiging, 
dan hoor je al te weten hoe dat nu misgaat bij je opdrachtgever en hoe 
autoriteit mogelijk kan helpen en hoe je dat kan testen.

• Enzovoorts enzoverder.

Constructen en concepten
Verdeel de te meten variabelen in constructen en concepten. Beschrijf alle van 
gemeten variabelen het meetniveau, de vragen en antwoordmogelijkheden. 
Bij constructen geef je altijd aan waar je de vragen vandaan hebt (deze verzin 
je dus nóóit zelf) en vermeld je dus de bron. Maak bij voorkeur gebruik van 
voorbeeldtabellen 5 en 6. 

Tabel 5. Voorbeeld overzicht constructen en operationalisatie (bron: auteur)

Variabele Meetniveau Vragen Antwoordmogelijkheden

Intentie tot aankoop
(Lin & Chang, 2012)

Interval Het is erg 
waarschijnlijk dat ik x 
koop

5-punt Likert
Ankers: geheel mee oneens 
(1) – geheel mee eens (5)

Ik ben erg bereidwillig 
om x te kopen

5-punt Likert
Ankers: geheel mee oneens 
(1) – geheel mee eens (5)

Reputatie
(Ponzi, Fombrum & 
Gardberg, 2011)

Bij bedrijven uit de 
[branche] heb ik een 
goed gevoel

5-punt Likert
Ankers: geheel mee oneens 
(1) – geheel mee eens (5)

Bedrijven uit de 
[branche] zijn 
bedrijven die ik 
vertrouw

5-punt Likert
Ankers: geheel mee oneens 
(1) – geheel mee eens (5)

Etc.
   
Tabel 6. Voorbeeld overzicht concepten en operationalisatie (bron: auteur)

Variabele Meetniveau Vragen Antwoordmogelijkheden

Geslacht Nominaal U bent: Man/vrouw/anders

Leeftijd Ratio Wat is uw leeftijd in 
jaren?

Etc.

   
Manipulaties
Bij experimenteel onderzoek vindt blootstelling aan manipulaties plaats. Als 
je gebruikmaakt van dit onderzoeksontwerp, beschrijf je welke afwegingen en 
keuzes je hebt gemaakt om de manipulatie te maken. Geef per manipulatie aan 
hoe je het gewenste effect bewerkstelligt en verwijs naar de manipulaties in de 
bijlage. 

Operationalisatie
In deze paragraaf van je onderzoeksopzet beschrijf je welke vragen je stelt om 
antwoord op je vragen te krijgen. In hoofdstuk 2 formuleerde je (minimaal drie) 
hypothesen. Hier is de plaats om in ca 2 A4 te beschrijven hoe je de hypotheses 
test, ofwel operationaliseert. Operationaliseren van hypotheses gaat niet aan de 
hand van een algemene begrippenlijst maar per hypothese moet je zo concreet 
mogelijk duidelijk maken hoe je een verbetering test.

Luidt – bijvoorbeeld – de hypothese: ‘Als de organisatie vaker spannende 
content deelt met de doelgroep dan stijgt de betrokkenheid’, dan moet je 
duidelijk maken hoe je ‘spannende content’ en ‘betrokkenheid’ definieert meet 
aan de hand van gevalideerde vragen. Ga ervan uit dat je elk zelfstandig 
naamwoord in je hypothese (getalsmatig) meetbaar moet maken. De organisatie 
en doelgroep definieerde je al eerder in je onderzoeksopzet. Maak ook duidelijk 
met welke vragen uit je vragenlijst (of onderdelen uit je topic guide) je welke 
hypothese test. Hierna staat meer specifieke informatie over operationalisatie.

• Baseer je operationalisatie op de literatuur over je centrale theorie en verwijs 
daar ook naar. Definieer ook de begrippen uit onder meer deelvragen en 
hypotheses aan de hand van die theorie. 

• Verwijs bij operationalisatie nooit naar de bijlagen; maak meteen duidelijk 
hoe je elk zelfstandig naamwoord in je hypothese, heel concreet, onderbouwd 
door theorie, test.

• Gebruik een bestaande vragenlijst of één die je uit de literatuur verkreeg en 
die is gevalideerd. Neem de vragenlijst op als bijlage. 

• Maak duidelijk welke functie de vragen over de deelproblemen en hypotheses 
hebben (welke vraag geeft antwoord op wat?).

• De hypothese test bij respondenten een door jou veronderstelde 
(‘gehypothetiseerde’) verbetering van de organisatie op basis van het 
conceptueel model. Hier test je óf, en zo ja, wélke verbetering in de 
organisatie respondenten tot effect leiden (of juist niet!) op basis van 
conceptueel model. 

• Beschrijf en onderbouw aan de hand van een analyseplan welke statistische 
toetsen je gebruikt om antwoord op je vragen te krijgen en zo hypotheses te 
toetsen.

Cruciaal in je afstudeeronderzoek is dat je een verbetering test. Daarmee laat je 
zien dat je in staat bent om een probleem te kunnen oplossen met behulp van 
theorie. Geen verbetering testen leidt automatisch tot een niet-beoordeelbaar 
afstudeeronderzoek. Dat betekent in de praktijk:

• Als je met Ohmae sterkten van je organisatie gaat testen, dan hoor je 
die sterkten al te kennen door vooronderzoek (bv via deskresearch) en 
te weten hoe je met (door jou reeds geïdentificeerde) sterkten x, y en z, 
onderscheidend succes gaat boeken.

• Als je met Ohmae een alternatieve positie gaat testen, dan hoor je die 
alternatieve positie al bedacht te hebben met hulp van diezelfde Ohmae (door 
te vergelijken met concurrenten) of door vooronderzoek (bv via deskresearch) 
en dat test je dan met de hypotheses bij deskundige respondenten.

• Als je met Ohmae gaat testen of een andere positionering aanslaat bij de 
doelgroep, dan hoor je al te weten wat die doelgroep wil (door deskresearch 
en/of vooronderzoek); als je pas aan het eind van je afstudeeropdracht gaat 
vragen wat je doelgroep wil ben je te laat om een verbetering te testen.

• Als je met Li & Solis wil testen of beter luisteren naar de doelgroep je gaat 
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Resultaten – bij kwalitatief onderzoek 

In dit hoofdstuk presenteer je in ca. 6 A4 de resultaten van je onderzoek (de 
antwoorden op de deelvragen en aannemen/verwerpen van hypotheses) op een 
heldere en logisch consistente wijze. Je presenteert juiste en relevante feiten en 
informatie, correct weergegeven, waarbij je je onthoudt van meningen. Daarbij 
verwijs je per deelbevinding op correcte wijze naar het specifieke analyseschema 
(in de bijlagen en gebaseerd op het respondentenschema). En let op: meng 
deelvragen nooit met hypothesen. Een hypothese test theorie, een deelvraag 
onderzoekt achtergronden.  

De verwerking van kwalitatief onderzoek doe je in onderstaand format voor een 
analyseschema, neem alle respondenten op. Eventueel staat ‘n.v.t.’ of liggend 
streepje bij respondent(en) die over het topic niets (zinnigs) zeggen.

Figuur 2. Voorbeeld van een deel van een analyseschema (bron: auteur)

Slotconclusie: Site is mooi maar ingewikkeld. De info is leesbaar en correct, 
maar moeilijk te vinden.

Resultaten per deelvraag
Let op: geef de (sub)paragraaf een inhoudelijke kop, dus niet ‘Resultaat van 
deelvraag 1’, maar: ‘Respondenten waarderen de nieuwe aanpak’.

Beantwoord in deze paragraaf elke deelvraag afzonderlijk (eventueel gebruik je 
daarvoor subparagrafen met een apart nummer, dus 4.1.1, 4.1.2 etc.). Orden 
per deelvraag de resultaten die je met fieldresearch onderzocht. Als je een 
deelvraag met deskresearch onderzocht, staat het volledige antwoord veelal 
in de situatieschets. Je kunt hier desgewenst de essentie van het antwoord 
opnemen en verwijzen naar het uitgebreidere antwoord elders in het verslag. 
Hou de volgende richtlijnen in het oog:

• Presenteer de belangrijkste uitkomsten, interpreteren doe je in het volgende 
hoofdstuk (conclusies). Het is als het vermelden van de voetbaluitslagen, het 
weerbericht of de verkiezingsuitslag. 

• Schrijf niet ‘de respondenten vinden een sterk imago belangrijk’ en zeker 
niet ‘respondent 3, 4 en 5’ maar: ‘Een sterk imago is belangrijk voor de 
organisatie. Zo geeft respondent 4...’.

• Baseer je bij het formuleren van de resultaten op de slotconclusies onderaan 
de analyseschema’s. Tel resultaten van respondenten nooit op (dus niet: 

Voorbeeld: om het schaarsteprincipe bij respondenten te activeren is 
onder de call-to-action-button op de website het volgende toegevoegd: 
‘nog maar 3 stuks op voorraad’. Doordat dit een zeer beperkte voorraad is, 
zou dit het schaarsteprincipe moeten activeren (nog beter zou zijn om het 
effect van je manipulaties te pretesten,en/of het onderzoek af te sluiten 
met manipulatiechecks, zodat je zeker bent van de juiste werking van je 
manipulaties). Alle manipulaties zijn te vinden in bijlage x. 

Screener, introductie, afsluiting en volgorde
Beschrijf de screener (schrijf deze letterlijk uit) en verwijs naar de volledige 
vragenlijst in de bijlage. Verder verwijs je naar de introductie en afsluiting 
van je vragenlijst, die is onderdeel is van je vragenlijst. Tot slot beschrijf en 
beargumenteer je de opbouw van de vragenlijst.

Procedure
Bij experimenteel onderzoek beschrijf je de procedure, ofwel: hoe en 
wanneer in het onderzoek blootstelling aan de manipulatie(s) plaatsvindt. Bij 
surveyonderzoek is dit niet nodig. Doe dit verhalend, bijvoorbeeld: nadat de 
respondent de screener heeft ingevuld, krijgt hij/zij een korte instructie te lezen. 
Nadat hij op ‘volgende’ klikt, verschijnt een screenshot van een website waarin 
de onafhankelijke variabele is gemanipuleerd. Vervolgens volgen enkele vragen, 
etc.   

Analyseplan
Beschrijf welke handelingen en statistische toetsen je gaat gebruiken om te 
komen tot antwoorden op vragen uit de probleemformulering. Doe dit per vraag/
toets die je uitvoert, zoals geleerd tijdens de modules onderzoeksvaardigheden.
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Belangrijkste resultaten
De belangrijkste resultaten beschrijf je in dezelfde volgorde als je je deelvragen 
hebt opgesteld. Je geeft alleen de onderzoeksresultaten weer; de interpretatie 
van de resultaten hoort in het hoofdstuk Conclusie en discussie. Je beschrijft 
je gevonden resultaten in woorden, bijvoorbeeld: uit een independent sample 
t-test blijkt dat dat mannen (Mman = 6.69, SD = 1.37) gemiddeld een hoger 
cijfer halen dan vrouwen (Mvrouw = 4.91, SD = 1.74; t(47) = 3.99, p < .01). Een 
overzicht van de juiste wijze schrijfwijze van resultaten van statistische toetsen 
vind je op pagina 55. 

Maak eventueel gebruik van tabellen en/of figuren, maar alleen als ze iets 
toevoegen en op een efficiënte manier iets inzichtelijk maken. Bespreek de 
informatie in de tabellen en/of figuren in de tekst en verwijs ernaar. Een 
voorbeeld vind je in figuur 3.

Figuur 3. Het verschil in reputatiescore tussen branche en bedrijf op bepaalde items 
(bron: auteur) 

Let op: geef een (sub)paragraaf van het hoofdstuk resultaten een inhoudelijke 
kop, dus niet ‘resultaat van deelvraag 1’, maar: ‘respondenten waarderen de 
nieuwe aanpak’.

Beantwoord in deze paragraaf elke deelvraag afzonderlijk (eventueel gebruik 
je daarvoor subparagrafen met een apart nummer, dus 4.1.1, 4.1.2 Etc. Orden 
per deelvraag de resultaten die je met fieldresearch onderzocht. Als je een 
deelvraag met deskresearch onderzocht, staat het volledige antwoord veelal 
in de situatieschets. Je kunt hier desgewenst de essentie van het antwoord 
opnemen en verwijzen naar het uitgebreidere antwoord elders in het verslag. 
Hou de volgende richtlijnen in het oog:

• Presenteer de belangrijkste uitkomsten, interpreteren doe je in het volgende 
hoofdstuk (conclusies). Het is als het vermelden van de voetbaluitslagen, het 
weerbericht of de verkiezingsuitslag. 

‘Drie van de 15 respondenten gaven aan dat …’ of ‘de meerderheid van de 
geïnterviewden vond…’).

• Onderbouw elk resultaat met goed controleerbaar bewijs uit de 
analyseschema’s.

• Verwijs per deelbevinding naar een specifiek analyseschema. Dus niet ‘zie 
analyseschema 1 tot en met 6’, maar per bevinding geef je precies aan op 
welk analyseschema je het resultaat baseert. 

• Wellicht leverde je onderzoek interessante opbrengsten die niet precies te 
ordenen zijn op het niveau van een deelvraag. Die neem je in dat geval op 
onder de kop ‘overige resultaten’.

Resultaten per hypothese
Hier presenteer je de resultaten per hypothese, die je bij respondenten 
testte met fieldresearch (zoals je dat beschreef in de operationalisatie). Wat 
kwam daar uit? Gebruik ook hier een kop die iets over het resultaat zegt, dus 
niet ‘Resultaat hypothese 1’, maar – bijvoorbeeld – ‘Luisteraars waarderen 
spannende content’.

Om onderbouwd een hypothese aan te nemen of te verwerpen, ga je terug naar 
(de verbatims en analyseschema’s van) je interviews: zijn (het merendeel van) 
de respondenten die hoog betrokken zijn ook de respondenten die vaker aan 
spannende content zijn blootgesteld of dat misschien willen? Zo bespreek en 
onderbouw je met onderzoeksresultaten elke hypothese (afzonderlijk): komt 
de hypothese uit of niet? Is er (significante) reden om aan te nemen dat de 
(deskundige, representatieve) respondenten de veronderstelde verbeteringen 
(de hypotheses dus) onderschrijven? Of moet je na jouw onderzoek vaststellen 
dat je de hypothese verwerpt?

Resultaten – bij kwantitatief onderzoek 
 
In dit hoofdstuk presenteer je in ca. 6 A4 de resultaten van je onderzoek (de 
antwoorden op de deelvragen en aannemen/verwerpen van hypotheses) op een 
heldere en logisch consistente wijze die overeenkomt met de operationalisatie 
en onderzoeksmethode. Je presenteert juiste en relevante feiten en informatie, 
correct weergegeven, waarbij je je onthoudt van een meningen. Ondersteun 
(in ieder geval bij kwantitatief onderzoek) resultaten grafisch (grafieken en 
tabellen). 

Eerste verkenning
Kenmerken respondenten en data cleaning
Beschrijf het aantal respondenten dat aan je onderzoek heeft meegewerkt en 
enkele achtergrondkenmerken, zoals geslacht, gemiddelde leeftijd en andere 
relevante achtergrondkenmerken voor jouw onderzoek. 

Analyseer de data door middel van frequentietabellen en verwijs naar de 
frequentietabellen in de bijlage. Geef aan of je afwijkende datapunten hebt 
gevonden en beschrijf en beargumenteer wat je daarmee hebt gedaan 
(verwijderd of gecorrigeerd). 

Steekproefomvang en betrouwbaarheid
Beschrijf de gerealiseerde steekproefomvang in vergelijking tot de eerder 
berekende beoogde steekproefomvang. Beschrijf het effect van een eventueel 
verschil op de betrouwbaarheid van je onderzoek. 
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Conclusies
• Geordend, met letters of cijfers aangeduide (deel-)conclusies.
• Je conclusies bevatten geen nieuwe onderzoeksresultaten. 
• Geef een conclusie een heldere kop: ‘nieuwe medewerkers zijn ontevreden 

met inwerkprogramma’, ‘klanten vinden de servicebalie slecht bereikbaar’, of 
‘de informatiebutton staat op een onlogische plaats op de landingspagina’.

Antwoord op probleemstelling
Begin deze paragraaf met een pakkende kop, als het ware die van een 
persbericht of openingsartikel van de krant. Beantwoord hier - in maximaal een 
half A4 - de probleemstelling van het onderzoek, die je formuleerde in hoofdstuk 
1. Probeer je daarbij voor te stellen dat jouw opdrachtgever jou vraagt in één 
minuut te pitchen wat er uit je onderzoek kwam: wat antwoord je dan?

Discussie
Beschrijf de belangrijkste beperkingen van het onderzoek door de sterke 
en minder sterke kanten van je onderzoeksopzet te beschrijven. Denk aan 
beperkingen van methoden zoals het vragen naar intenties in plaats van 
het meten van gedrag, maar ook aan beperkingen die bij meetinstrumenten 
en methoden van steekproeftrekking horen. Doe eventueel suggesties voor 
vervolgonderzoek om deze beperkingen te tackelen én voort te bouwen op de 
resultaten en conclusies die jij boven tafel hebt gekregen. 

Aanbevelingen

In dit hoofdstuk geef je advies (‘aanbevelingen’) over wat jouw opdrachtgever 
het beste kan doen of laten om het onderzochte probleem op te lossen op 
basis van de conclusies. Sluit daarbij geheel aan op (de bevindingen van) het 
onderzoek en de conclusies. Vermijd nieuwe feiten of adviezen die ‘uit de lucht 
komen vallen’.

Let op het verschil tussen conclusies (die uit het onderzoek voortkomen!) en 
aanbevelingen: tips en suggesties die jij op basis van de onderzoeksresultaten 
de organisatie doet voor de toekomst. Sluit met aanbevelingen nauwkeurig aan 
op de context van de organisatie, zoals je die ook beschreef in de situatieschets. 
Bij een grote organisatie heb je het al snel over verstrekkender oplossingen 
(duurder en omvangrijker) dan bij een kleinere organisatie. Let op de sociale 
en culturele context: waarvoor staat de organisatie en wat past binnen de 
kaders? Geef voor elke aanbeveling een duidelijke onderbouwing: waarom 
moet de organisatie dit doen?  In dit hoofdstuk aanbevelingen geef je ook 
aan hoe en waarom jouw aanbevelingen bijdragen aan het realiseren van de 
organisatiedoelstelling van jouw opdrachtgever. 

Aanbevelingen
• Formuleer drie tot zes aanbevelingen, concreet en in aansluiting op de 

bevindingen uit je onderzoek en passend in de context van de organisatie.
• Geef een aanbeveling een samenvattende kop: ‘introduceer nieuwe 

medewerkers op een vaste dag in de maand’, ‘plaats nieuws op de 
landingspagina van het intranet’, ‘vervang stockfoto’s door eigen foto’s’.

• Beschrijf alleen het ‘wat’ en ‘waarom’ van een aanbeveling. Het ‘hoe’ werk je 
uit in het volgende hoofdstuk ‘strategie en implementatieplan’. 

• Verwijs per deelbevinding naar een specifiek schema, tabel of toets. Dus niet 
‘frequentietabel 23 t/m 32’, maar per bevinding geef je precies aan op welke 
tabel of toetsoutput je het resultaat baseert. 

• Wellicht leverde je onderzoek interessante opbrengsten die niet precies te 
ordenen zijn op het niveau van een deelvraag. Die neem je in dat geval op 
onder de kop ‘overige resultaten’.

Resultaten per hypothese
Hier presenteer je de resultaten per hypothese, die je bij respondenten testte 
met fieldresearch (zoals je dat beschreef in de operationalisatie). Wat kwam 
daar uit? Gebruik ook hier een kop die iets over het resultaat zegt, dus niet 
‘resultaat hypothese 1’, maar – bijvoorbeeld – ‘luisteraars waarderen spannende 
content’.

Bespreek en onderbouw met onderzoeksresultaten elke hypothese 
(afzonderlijk): komt de hypothese uit of niet? Is er reden om aan te nemen dat 
de (deskundige, representatieve) respondenten de veronderstelde verbeteringen 
(de hypotheses dus) onderschrijven? Of moet je na jouw onderzoek vaststellen 
dat je de hypothese verwerpt.

Conclusies

Het hoofdstuk Conclusies omvat ongeveer 2 A4 met ongeveer drie tot zes 
conclusies. Je bouwt voort op resultaten door er betekenis aan te geven, 
door de resultaten te interpreteren. Zo komen alle verkregen resultaten van 
deskresearch en veldwerk samen in één of meerdere logische conclusies. Je 
herhaalt geen resultaten en doet geen aannames; je vat per deelvraag en per 
hypothese samen wat opvalt/afwijkt aan de resultaten (bijvoorbeeld door een 
verbinding te leggen met de situatieschets), toont koppeling met theorie (was 
dit te verwachten?) en reflecteert op wat dit betekent voor probleemstelling/
organisatie. Je voert geen nieuwe feiten of theorie op en je geeft een antwoord 
op de probleemstelling. In deze paragraaf verwachten we veel van je eigen visie 
op het onderzochte vraagstuk. Zorg dat je die visie ondersteunt met argumenten 
(die uit  je onderzoek komen, dus niet ‘uit de lucht vallen!’).

Hierin laat je zien wat opvallend, ‘raar’ of niet raar is aan de resultaten. Had de 
lezer dit mogen verwachten op basis van de situatieschets of volgens de theorie? 
Hoe zijn de verschillende resultaten te verklaren en wat betekent dit voor de 
probleemstelling en voor de organisatie? Zijn – bij wijze van spreken - de 
voetbaluitslagen, of het weerbericht of de verkiezingsuitslag verrassend of juist 
niet? En waarom?

Zorg dat dit hoofdstuk zelfstandig leesbaar is: een gehaaste of nieuwsgierige 
lezer moet door jouw verslag heen kunnen bladeren naar dit hoofdstuk en het 
zonder meer kunnen begrijpen. Dat betekent dat het hoofdstuk ook makkelijk 
leesbaar en te begrijpen moet zijn zonder kennis van het voorafgaande of van 
kwalitatieve methoden. Het hoofdstuk Conclusies is over het algemeen een stuk 
prettiger leesbaar dan Resultaten. 

Alleen al vanwege de omvang is het hoofdstuk Conclusies (ca. 2 A4) een 
ordening van de essenties van de Resultaten (ca. 6 A4). Dat betekent dus ook 
dat het hoofdstuk Conclusies een selectie is van Resultaten; je duidt niet élk 
resultaat. Wat is écht belangrijk? Wat leverde het onderzoek in essentie op?
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Communicatiedoelen 
Benoem in deze paragraaf de doelen van de communicatiestrategie: wat 
moet de doelgroep weten, vinden of doen binnen welke tijd? Formuleer elk 
doel afzonderlijk én SMART. Dat wil zeggen dat je een doel altijd meetbaar 
formuleert: hóe weet je dat bij doelgroep X in/na tijd Y doel Z is behaald? 
Een doel is dus niet: ‘het imago als duurzaam bedrijf verbeteren’. Een SMART-
formulering luidt in dat geval bijvoorbeeld: ‘Op 31 december 2021 gebruikt 10% 
van de klanten van de supermarkten van de organisatie de herbruikbare flessen 
voor vers sinaasappelsap’. Maak voor het formuleren van communicatiedoelen 
gebruik van theorie en handreikingen, bijvoorbeeld zoals onderstaand 
aangereikt.

Een organisatie formuleert (vooraf) doelen om (achteraf) vast te kunnen stellen 
of ze zijn behaald. Doelen kun je op verschillende niveaus formuleren: input-, 
throughput-, output- en outcomeniveau, als volgt:

 
Figuur 4. Schematische weergave van Input, Throughput, Output en Outcome 
(bron: Braakman, N., via resaerchgate.net)

Input (of invoer)
Voor een nieuwe of aangepaste communicatiestrategie kan het belangrijk zijn 
de input te benoemen (en achteraf te meten). Denk daarbij aan voorstellen 
als ‘verhoog het budget, ‘neem een socialmedia-expert aan’ of ‘stel budget 
beschikbaar om een stagiair aan te nemen’. Input geeft aan welke middelen je 
voorstelt om in de communicatie te investeren.

Throughput (doorvoer)
Misschien gebruikt de organisatie al communicatiemiddelen waarvoor je een 
aanpassing of verbetering voorstelt. In dat geval kan het verstandig zijn doelen 
te formuleren voor de manier waarop de organisatie de huidige middelen 
verbetert, bijvoorbeeld de snelheid (‘binnen vier uren na het MT-overleg een 
bericht op het intranet’) of leesbaarheid (‘brieven aan klanten schrijven op 
leesbaarheidsniveau B1’). Ook het tegengaan van uitgaven of het reduceren 
van kosten kan een doel zijn op throughtputniveau. Denk aan: ‘Meer bureaus 
uitnodigen voor een offerte’ of ‘De afdelingssecretaresse een cursus Photoshop 
laten volgen waardoor de organisatie externe uitgaven bespaart’.

Output (uitvoer)
Outputniveau is -letterlijk- ‘wat eruit komt.’ Communicatiedoelen op dit niveau 
zijn: ’10.000 folders laten drukken’, ‘elke maand een pagina in de streekkrant 
inkopen’ of ‘een instructiefilm opleveren over het gebruik van het nieuwe 
computersysteem’. Hier beschrijf je dus (vooraf) wat de letterlijke uitkomsten 
zijn van de inspanningen van de uitvoering van communicatie, zodat je achteraf 
kunt vaststellen of het doel is bereikt.

Antwoord op de organisatiedoelstelling
Hoe/waarom dragen de aanbevelingen bij aan het realiseren van de 
organisatiedoelstelling? 

Strategie- en implementatieplan

Het Strategie- en implementatieplan is een advies op basis van je onderzoek dat 
ook leesbaar moet zijn als zelfstandig adviesrapport. Voor veel opdrachtgevers 
is dit het pièce de resistance van de opdracht: hiermee kan de organisatie aan 
de slag! Jouw advies heeft vooral veel waarde omdat je het onderliggende 
vraagstuk degelijk onderzocht en je advies baseert op gefundeerde 
aanbevelingen: je hebt niet zomaar iets verzonnen!

Met dit hoofdstuk laat jij zien dat je die communicatieprofessional-in-spé bent 
die vier jaar lang intensief bezig was met dít vak: communicatie. En dus dat 
jij met communicatiemanagement invulling kunt geven aan de belangrijkste 
aanbevelingen. En dat je bovendien die adviezen zodanig hands-on kunt 
beschrijven, dat de opdrachtgever – zelfs als jij straks uit beeld bent – die zelf 
kan uitvoeren. Het Strategie- en implementatieplan is het recept waarmee de 
organisatie een goede communicatiemix kan bereiden. Volg voor dit hoofdstuk 
onderstaande structuur, richtlijnen en aanwijzingen.

Het Strategie- en implementatieplan bestaat uit de volgende onderdelen:

1.  Strategie
2. Communicatiedoelen
3. Communicatiedoelgroepen
4. Communicatieboodschap(pen)
5. Middelenmix
6. Communicatieplanning
7. Kosten en opbrengsten
8. Accountability
9. Briefing voor realisatie middelen
10. Dummy en moodboard

Strategie
Allereerst formuleer je de communicatiestrategie, die gebaseerd is op de 
onderzoeksresultaten en aanbevelingen en verband moet houden met de 
organisatiedoelstelling uit de probleemformulering. De strategie is de wijze 
waarop de organisatie de visie en missie wil realiseren (Coebergh, 2015, 
paragraaf 23.4). De strategie is de marsroute waarlangs de organisatie haar doel 
bereikt. Een communicatiestrategie is gekoppeld aan de organisatiestrategie: 
waar wil de organisatie heen en hóe draagt communicatie daaraan bij?

Hoofdvragen die je beantwoordt als onderdeel van een strategie zijn:

• Wat wil de organisatie bereiken? (hierna: Communicatiedoelen)
• Met wie wil de organisatie communiceren? (hierna: 

Communicatiedoelgroepen)
• Wat wil de organisatie communiceren? (hierna: Communicatieboodschap(pen)
• Hoe wil de organisatie communiceren? (hierna: Middelenmix)
• Wanneer communiceert de organisatie wat? (hierna: Communicatieplanning)
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Communicatiedoelgroepen
Het onderzoek richt(te) zich op een afgebakende doelgroep; de resultaten, 
conclusies en aanbevelingen gaan -vermoedelijk – over diezelfde groep. 
Toch hoeven de communicatie-inspanningen zich niet noodzakelijkerwijze te 
richten op (of beperken tot) de onderzoeksdoelgroep; het is zeer voorstelbaar 
dat de strategie zich op een andere (of op meerdere) doelgroepen richt. 
Daarom vermeld je in deze paragraaf de doelgroep(en) van dit strategie- en 
implementatieplan, helder en concreet omschreven en afgebakend. Beschrijf 
ook kenmerken waarmee je de communicatie-inspanningen goed kunt richten: 
‘medewerkers van afdelingen X en Y’, ‘betalende klanten in de periode januari – 
maart’, ‘inwoners van Breda van 65 jaar en ouder’, etc.

Je kunt ervoor kiezen om in één paragraaf doelgroep(en) te combineren met 
de communicatieboodschap(pen) in een doelgroep-boodschap- (of: propositie-) 
overzicht.

Communicatieboodschap(pen) 
Beschrijf hier (of gecombineerd met de vorige paragraaf, doelgroepen) de 
kernbelofte of -boodschap per doelgroep. Welke boodschap vat voor de door 
jou voor deze strategie gekozen doelgroep(en) de essentie samen van wat de 
betreffende doelgroep moet weten, vinden of doen (kennis, houding of gedrag)? 
Formuleer de boodschap concreet en toegesneden op de doelgroep (let daarbij 
bijvoorbeeld ook op de tone of voice!). 

Bij het bepalen van de boodschap kan het je helpen om een keuze te maken 
voor een van de vier basisconcepten die conceptontwikkelaars hanteren: 
effectconcept, vergelijkingsconcept, explicatieconcept en associatieconcept. 
Raadpleeg daarvoor bijvoorbeeld: Thobokholt, B., De Waal, B., & Westbeek, M. 
(2018). Copy & concept. Groningen/Houten: Noordhoff uitgevers.

Middelenmix
Beschrijf hier met welke communicatiemiddelen je de strategie concreet 
invult: hoe communiceer je met welke doelgroep om het geformuleerde 
doel te realiseren? Uiteraard let je daarbij op de specifieke eigenschappen, 
werking en effect van het voorgestelde middel en onderbouw je de keuze. 
Het communicatiekruispunt (Van Ruler, 1998), dat een onderscheid maakt 
tussen eenzijdige en tweezijdige middelen en bekendmaking tegenover 
beïnvloeding plaatst, kan je daarbij helpen. Zo heeft een billboard een groot 
bereik, maar dat bereik is beperkt tot de passanten van die locatie en kan 
een beperkte boodschap bevatten. In een testimonial kan de organisatie haar 
eigen verhaal kwijt, maar kan de geloofwaardigheid onder druk staan. En een 
socialmediacampagne is lang niet voor elke doelgroep geschikt. Kortom: een 
passende communicatiemix samenstellen vergt professionaliteit.

Voor dit onderdeel is afstemming met de organisatie en opdrachtgever 
essentieel: sluit wat je voorstelt goed aan op wat de organisatie al doet (of 
wijkt het er juist van af, omdat de ‘oude’ middelen niet voldeden)? Stel je ook 
voor middelen te laten vervallen, zodat het nieuwe middel daarvoor in de plaats 
komt? Passen de middelen bij (cultuur en reputatie van) de organisatie? Passen 
ze in het budget? 

Het is verstandig om de middelen te presenteren in een matrix, waarin je een 
middel met een doelgroep combineert. Daarbij kun je zelfs de boodschap(pen) 
en/of gewenst doel/effect en/of planning in de matrix verwerken, zodat je één 

Outcome (resultaat)
De indicator op outcomeniveau is voor veel opdrachtgevers het meest 
veelzeggend, omdat die (vooraf) weergeeft wat je wilt bereiken met de output 
van het proces (en achteraf meet of dat doel ook is bereikt). Bij outcome kun 
je denken aan: klant- of medewerkerstevredenheid, aantal klachten, instroom 
van nieuwe medewerkers, stijging van de kennis over een regeling, positieve 
houding over een maatregel, toename van het aantal online-bestellingen, 
downloads van gezonde recepten van de website, etc. Outcome-indicatoren 
zeggen dus iets over waar we het allemaal voor doen, over het doel van het 
proces. SMART formuleren van het doel is een noodzakelijke voorwaarde om te 
kunnen vaststellen of het resultaat is bereikt.

Coebergh (2015) besteedt ook aandacht aan meetbaarheid van 
communicatiemanagement. Hij betoogt dat een aanzet daartoe is ontwikkeld 
door Cutlip, Center en Broom (Broom & Sha, 2013) in het PII-model: 
Preparation-Implementation-Impact Model. Het model veronderstelt een 
trapsgewijze samenhang tussen inspanningen in communicatie die uiteindelijk 
moeten bijdragen aan een gewenste verandering, bijvoorbeeld in kennis, 
houding of gedrag van de doelgroep. Het model laat zien dat communicatie 
goed meetbaar is én dat er heel wat stappen nodig zijn voordat effect 
optreedt. Hieronder vind je een afbeelding van het model. Het PII-model kan 
je helpen de targets voor de communicatiestrategie helder te definiëren en de 
benodigde stappen te benoemen die voorafgaan aan het gewenste doel. Je 
afstudeeronderzoek hoeft misschien niet te leiden tot de hoogste trede van het 
PII-model (sociale en culturele verandering), maar het helpt je wel kijken in 
welke fases je welke resultaten denkt te kunnen boeken.

Figuur 5. PII-model, accountability in communicatiemanagement (naar: Broom & Sha, 
2013, in: Coebergh, 2015)
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dagen draaitijd nodig is. De planning bevat een gedetailleerd overzicht in heldere 
stappen hoe die twee dagen eruitzien, wat er nodig is (bijvoorbeeld een script en 
een storyboard) en in welke volgorde de opdrachtgever die stappen moet zetten. 
Visualiseer de planning. Daarvoor kun je veel vormen kiezen, variërend van 
een tabel in Word of Excel, tot aan een weergave met tijdbalken en fases. The 
sky is the limit! Onderstaand voorbeeld is ter inspiratie. Kies een vorm die jouw 
voorstel en organisatie ondersteunt en die helder weergeeft welke stappen of 
activiteiten jouw opdrachtgever wanneer moet zetten en doorlopen. 

Figuur 6. Voorbeeld van een communicatieplanning van project Galjoen Lelystad 
(bron: https://dewilde-lelystad.nl)

Kosten en opbrengsten
Kosten
Het implementatieplan moet vanzelfsprekend ook de out of pocket en inhouse 
kosten in kaart brengen. Deze paragraaf bevat daarom een overzicht van de 
kosten voor de realisatie van de communicatiemiddelen die je voorstelt in de 
strategie, in ieder geval voor het eerste jaar. Maak daarbij een onderscheid 
tussen eenmalige en structurele kosten. Presenteer de kosten op een 
inzichtelijke manier, dus per onderdeel van het middel of de activiteit.
Je moet laten zien dat je inzicht hebt in de gangbare prijzen en kosten, dus 
onder andere via gesprekken met de opdrachtgever en deskresearch moet je 
met een marktconforme begroting komen. Ook moeten de kosten in verhouding 
staan tot de opdracht. Wellicht heeft de opdrachtgever de kaders voor een 
begroting of het beschikbare budget benoemd of kun je zelf een onderbouwde 
inschatting maken van een budget dat past bij de omvang en aard van 
de organisatie en het belang van de voorgestelde communicatie-acties en 
-middelen. 

Verwerk ook te besteden tijd van medewerkers uit de eigen organisatie in 
de begroting; tijd is immers geld en voor een realistische afweging door de 
opdrachtgever om wel of niet te kiezen voor het middel, moet hij/zij over een 
volledig kostenoverzicht beschikken. 
Een bron die hiervoor behulpzaam is, is: https://www.intermediair.nl/
salariskompas.

Opbrengsten
Laat naast kosten ook zien tot welke meetbare opbrengsten de voorgestelde 
communicatie-inspanningen moeten leiden, of minimaal waaraan ze bijdragen. 
Immers, waarom zou een opdrachtgever investeren in door jou voorgestelde 
communicatie-acties of -middelen als ze niet leiden tot een return on 

overzicht maakt waarin je weergeeft met welk middel je welke boodschap naar 
welke doelgroep communiceert. Zie onderstaand een voorbeeld; je kunt in een 
door jouzelf ontworpen tabel de gewenste elementen combineren. 
 
Tabel 7. Voorbeeld van een Communicatiematrix met diverse onderdelen van strategie in 
samenhang (bron: auteurs) 

Doelgroep Gewenst effect Boodschap Middelen Wanneer

30 - algemeen 
publiek

Kennis over 
X vergroten: 
naam, aanbod

“X is een plek 
waar je op een 
laagdrempelige 
manier kennis 
kunt maken 
met kunst, 
cultuur, elkaar 
en het gebouw. 
Bovendien kun 
je hier heerlijk 
eten.”

Krant Onze Stad 
Deze Week, 
Facebook, FB 
advertentie, 
Instagram, 
website, posters, 
flyers, eigen 
blog, blogs, 
vlogs van 
bekende mensen

April - juni

30 + algemeen 
publiek

Kennis over 
X vergroten: 
naam, aanbod

Regelmatige 
bezoekers

Kennis over 
nieuwe aanbod 
van X vergroten

“Maak kennis 
met het nieuwe 
aanbod. Geniet 
van kunst of een 
theater- 
voorstelling 
onder genot 
van een heerlijk 
hapje en 
drankje.” 

Nieuwsbrief Elke maand

Busreizigers Kennis over 
X vergroten: 
naam, aanbod

“Maak kennis 
met X. Kom 
genieten 
samen met je 
vrienden en/
of familie onder 
genot van een 
heerlijk hapje en 
drankje.” 

Abri’s en reclame 
in bussen

April

Communicatieplanning
Deze paragraaf bevat planning op twee niveaus: 

• Planning (en processtappen) voor de ontwikkeling en realisatie van het/de 
middel(en);

• Planning voor de uitvoering van de strategie, in elk geval gedurende het 
eerste jaar.

De planning moet zodanig behulpzaam zijn voor de opdrachtgever, dat die ook 
na jouw vertrek jouw ‘draaiboek’ ter hand kan nemen en (minimaal één) middel 
kan uitvoeren.
Stel: als middel in de strategie stel je voor een promotiefilm te maken. Dan 
volstaat het dus niet om alleen aan te geven dat voor een promotiefilm twee 
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Briefing voor realisatie middelen
Neem in deze paragraaf de belangrijkste punten op die in de briefing voor de 
realisatie van één communicatiemiddel van de strategie, dat tot stand moet 
komen door middel van externe inhuur. Verwijs verder naar een bijlage, waar 
je de volledige briefing opneemt, die de organisatie zonder aanpassing kan 
gebruiken om externe(n) te briefen over het middel. 

Ter toelichting: in (grotere) organisaties zijn (meestal) verschillende afdelingen 
of functies verantwoordelijk voor enerzijds strategie en anderzijds (content-)
creatie. Om te borgen dat de creatie ook echt tot stand komt binnen de 
voorwaarden en beperkingen die jij met je adviezen beoogt, is een heldere 
briefing cruciaal. 

Voor de uitvoering van de oplossing en het daadwerkelijk maken van de content 
zijn meestal veel verschillende professionals nodig: ‘front-end-developers’, 
cameramensen, copywriters, mediaplanners, seo-experts, editors, vertalers, 
etc. Soms is deze expertise binnen de organisatie aanwezig, soms moet de 
organisatie deze inhuren; dat moet je dus goed nagaan. En ook als de expertise 
aanwezig is, moet de functionaris of afdeling ruimte en tijd hebben voor de 
realisatie van het (nieuwe) communicatiemiddel. Ook kan het nodig om zijn 
om een projectteam samen te stellen voor de uitvoering van het betreffende 
communicatieproject of -middel. In je briefing maak je ook duidelijk in hoeverre 
professionals eenmalig, tijdelijk of structureel nodig zijn. Bovendien omschrijf je 
deze expertise in gangbare vaktermen en/ of functiebenamingen. 

Dummy en moodboard 
Het uitwerken van (minimaal) één communicatiemiddel (beroepsproduct) 
in een dummy en moodboard is het laatste onderdeel van de Strategie en 
Implementatie. 

Dummy
Je produceert een dummy van het gekozen communicatiemiddel en voegt 
(de belangrijkste) afbeeldingen daarvan bij in dit hoofdstuk (rest eventueel 
als bijlage). Met de dummy laat je dus concreet en tastbaar zien hoe het 
communicatiemiddel van jouw keuze (dat uiteraard onderdeel is van je advies) 
eruit zal zien: met welke woorden, beelden en grafische elementen krijgt de tv-
commercials, het magazines, de posters, socialmediacampagne, website, flyer, 
DM-campagne, beursdeelname, medewerkersbijeenkomst of het persberichten 
vorm? 

Moodboard
Je stelt dus een moodboard samen en voegt dat als A4-pagina in dit hoofdstuk. 
De organisatie kan het moodboard gebruiken bij de uitwerking van de overige 
middelen. Een moodboard is een hulpmiddel waarin je door beeldassociaties 
duidelijk kan maken welke betekenis, sfeer en context je wilt gebruiken voor de 
uitwerking van de strategie en dat de middelen in lijn zijn met de adviezen uit je 
aanbevelingen. Als je daar adviseert de communicatiemiddelen ‘persoonlijker’ te 
maken, kun je in een moodboard goed tot uitdrukking brengen op welke manier 
de organisatie ‘persoonlijk’ kan communiceren: welke beelden, woordgebruik 
of opmaak dragen daaraan bij? Een moodboard laat ook zien dat je de sfeer 
en context van de organisatie begrijpt en dat je niet het spreekwoordelijke 
bloemetjespapier gebruikt voor een notariskantoor. 

investment, een concreet resultaat? Beschrijf en onderbouw de opbrengsten in 
termen van outcome, dus: wat is (naar verwachting, want je hebt geen feitelijke 
ervaring!) het meetbare resultaat, gekoppeld aan de doelen die je met de 
voorgestelde strategie beoogt?

Maak bij opbrengsten een onderscheid tussen materiële (in geld uit te drukken) 
opbrengsten en immateriële (niet in geld uit te drukken) opbrengsten. 
Een voorbeeld van een meetbare materiële opbrengst is een stijging van 
3% online-bestellingen als resultaat van een overzichtelijker bestelpagina. 
Een meetbare immateriële opbrengst is bijvoorbeeld een toename van de 
medewerkerstevredenheid met één procentpunt bij de aanstaande jaarlijkse 
meting. 

Tip: bij opbrengsten kun je ook gebruik maken van een sales funnel https://
en.wikipedia.org/wiki/Purchase_funnel, waarin je aangeeft hoeveel mensen je 
(meer of beter) bereikt door andere communicatie, hetgeen tot hoeveel meer 
contacten, aanvragen, sollicitaties, salesgesprekken of aankopen leidt.

Accountability
In deze paragraaf beschrijf je de accountability van de communicatieprofessional 
op twee niveaus: 

• Waarvoor neemt hij/zij verantwoordelijkheid? 
• Hoe legt hij/zij verantwoording af over het adviseren over en realiseren van 

de communicatiestrategie en implementatie?

Van Ruler (2015) presenteert accountability in communicatie in vier 
vormen en legt uit wat accountability allemaal kan zijn en hoe je daar 
als communicatieprofessional invulling aan kunt geven. Zij onderscheidt 
performative accountability, decisional accountability, professional accountability 
en social accountability (Communicatie magazine 10-2015, Het Strategisch 
Communicatie Frame. Adfogroep). Bestudeer het artikel. Samenvattend 
beantwoordt Van Ruler de twee vragen als volgt:

Waarvoor ben je verantwoordelijk?
• Professional accountability: wat van alle communicatie valt hoe onder 

de verantwoordelijkheid van de communicatieprofessional en wat onder 
verantwoordelijkheden van anderen?

• Social accountability: is wat we doen en hoe we dat doen een moreel en 
maatschappelijk acceptabele keuze? 

Hoe leg je daarover verantwoording af?
• Decisional accountability: hoe onderbouw je welke keuzes je het beste kunt 

maken in een gegeven situatie: hoe kun je theorie, bestaand onderzoek en 
eigen onderzoek gebruiken om een verantwoorde keuze te maken?

• Performative accountability: hoe toon je aan wat je resultaten zijn?

Verwerk deze niveaus van accountability in deze paragraaf en omschrijf concreet 
de accountability van de communicatiefunctie (en functionarissen) voor jouw 
strategie en implementatie.
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Verplichte bijlagen bij kwantitatief onderzoek
• De volledige vragenlijst inclusief toonmateriaal;
• Alle frequentietabellen van gemeten variabelen;
• Toetsoutput van alle uitgevoerde statistische toetsen. 
 
Schrijfwijze output bij kwantitatief onderzoek
Wat staat waarvoor? Let op cursieve schrijfwijze.
• p staat voor probability (kans)
• M staat voor mean (gemiddelde)
• SD staat voor standard deviation (standaarddeviatie)
• χ2 staat voor chi-kwadraat
• t staat voor de t-waarde
• F staat voor de F-waarde
• r staat voor correlatiecoëfficiënt

Regels bij het noteren van toetsoutput
• Gebruikt geen nul voor de punt bij het noteren van de p-waarde. Noteer altijd 

de exacte p-waarde. Gebruik alleen het kleiner-dan-teken (<) als de p-waarde 
kleiner is dan .01;

• Je gebruik een punt in plaats van een komma om een decimaal aan te geven. 
Een komma gebruik je om het volgende resultaat te noteren, net zoals je dat 
bij woorden doet;

• Rondom het gelijk-als-teken (=) en kleiner dan kleiner-dan-teken (<) plaats 
je een spatie;

• Na een komma, plaats je een spatie;
• Bij p-waarden en t-waarden en dergelijke vermeld je maximaal twee cijfers 

achter de komma.

Enkele voorbeelden (gebruik deze!)
• Een chi-kwadraat toont aan dat geslacht geen effect heeft op het halen van 

een voldoende (χ2(1) = 14.08, p < .01).
• Uit een one sample t-test blijkt dat studenten overwegend ontevreden zijn 

over het vak Statistiek (M = 2.48, SD = 0.97; t(49) = -3.78, p < .01).
• Uit een independent sample t-test blijkt dat mannen (Mman = 6.69, SD = 

1.37) een hoger cijfer halen dan vrouwen (Mvrouw = 4.91, SD = 1.74; t(47) = 
3.99, p < .01)

• Uit een correlatietoets blijkt dat leeftijd (r(50) = .212, p = .14) geen effect 
heeft op tevredenheid over de lessen.

Regels bij het weergeven van tabellen en figuren
• Geef iedere tabel of figuur een naam en vermeld wat erin staat (het 

bijschrift);
• Bij een tabel plaats je het nummer en bijschrift boven de tabel;
• Bij figuren plaats je het nummer en het bijschrift eronder. 

Bronnen-/literatuurlijst

• Bouw de bronnen-/literatuurlijst alfabetisch en met correcte APA-vermelding 
op.

• De bronnen- en literatuurlijst bevat alleen materiaal dat ook te vinden is op 
Google Scholar, dus geen interne bronnen. 

• Geen blogs. Geen websites. Als bedrijfswebsites benut zijn voor bijvoorbeeld 
een marktverkenning volstaat vermelding bij een tabel of grafiek van: ‘bron: 
bedrijfswebsites’.

• Maak geen onderscheid in bronnenlijst naar boeken, artikelen, rapporten. 

Bijlagen 
 
Aanwijzingen voor Bijlagen - algemeen
In de bijlagen neem je informatie op die van belang kan zijn voor de lezer, maar 
die in het rapport te veel verstoort als ze in de lopende tekst staan. Bijlagen 
zijn zinvolle, aanvullende informatie, die niet per se in de lopende tekst van 
de afstudeeropdracht horen én die nodig zijn voor de verantwoording van het 
uitgevoerde onderzoek. 

Bijlagen moet je (ook) als apart document inleveren en als zelfstandig product te 
lezen zijn. Maak daarom een voorblad en een inhoudsopgave voor de bijlagen, 
als volgt:

• Voorblad: gelijk aan voorblad afstudeeronderzoek, met als toevoeging 
‘Bijlagen’

• Inhoudsopgave: overzicht van inhoud van alle bijlagen, met naam van elke 
bijlage en genummerd in letters (A, B, C, etc) of Romeinse cijfers (I, II, III, 
etc.)

Omvang - algemeen
Indicatief 150 A4, mag kleinere lettergrootte dan afstudeeropdracht zijn. Het is 
toegestaan om de (indicatief gegeven) 150 pagina’s bijlagen te overschrijden 
als meer pagina’s nodig zijn voor de onderbouwing/verantwoording van het 
onderzoek.

Verplichte bijlagen bij deskresearch 
Bijlage met interne (niet extern vindbare) bron, waarnaar student verwijst 
(bv als onderbouwing van situatieschets en/of beantwoording deelvraag met 
deskresearch.

Verplichte bijlagen bij kwalitatief onderzoek
• Topic guide (in geval van meerdere soorten gesprekken, alle topic guides 

opnemen);
• Toonmateriaal;
• Genummerde analyseschema’s;
• Genummerde verbatims, met datum, duur, locatie interview;
• Gesprekverslagen van de persoonlijke communicatie;
• Kopieën van interne (niet extern vindbare) documenten van de organisatie, 

die als bron zijn opgevoerd.
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