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Inleiding 
Een belangrijk kenmerk van HBO onderwijs is dat het praktijkgericht is en aansluit bij het werkveld. Als docent werk 

je gemiddeld genomen niet (meer) in dat werkveld. Je benadert je netwerk voor een gastles of een stage en houdt 

tussen de bedrijven door de vakliteratuur bij. Regelmatig kom je een actueel praktijkvoorbeeld tegen dat je inzet 

in je lessen. Het realiseren van voortdurende, gefundeerde inspiratie vanuit het werkveld past slecht in onze drukke 

docentenagenda’s. Althans, dat denken we! In dit stuk introduceer ik een simpele onderwijsinterventie met 

onderzoeksmethode die meerdere vliegen in een klap staat: meer interesse en motivatie bij studenten, het trainen 

van een onderzoekende en kritische houding bij studenten, onderwijs dat beter aansluit bij de beroepspraktijk en 

een schat aan materiaal voor eventueel vervolgonderzoek. En dat zonder dat het veel tijd kost! 

In dit stuk wordt eerst de algemene opzet van de methode toegelicht. Vervolgens vind je onder Werkwijze een 

uitgebreid stappenplan, geïllustreerd met voorbeelden, opgesplitst in de onderwijsinterventie, de analyse van het 

onderzoeksmateriaal en de vertaling naar het onderwijs. Op basis van deze uitwerking kun je (een deel van) de 

methode in je eigen onderwijs inzetten. Tot slot wordt een indicatie gegeven van de tijdsinvestering. In de bijlage 

zijn voorbeelden van opdrachtomschrijvingen en het introductieartikel opgenomen om de implementatie van de 

onderwijsmethode te vergemakkelijken. Mocht je behoefte hebben aan aanvullende informatie over het vak Ethiek 

bij Bedrijfskunde MER (het vak waar de methode op is getest), zoals de vakomschrijving, het lesmateriaal of de 

beoordelingsformulieren, neem dan contact op met de auteur.  

 

Opzet van de methode 
De basis van de methode is een onderwijsinterventie: elke student interviewt individueel een door hem of haar 

uitgekozen en benaderde professional uit het werkveld. Het interview richt zich op een onderwerp waar studenten 

zich kritisch en onderzoekend toe mogen leren verhouden én waar jij meer over wil weten ter verbetering van je 

onderwijs. In het interview bevragen studenten de professionals op waar zij, rondom dit onderwerp, in hun 

werkpraktijk tegenaan lopen en hoe ze die situaties hanteren.  

Uit de verhalen die de student van de professional hoort kiest hij of zij er onder jouw begeleiding een uit. Je helpt 

de studenten het (voor dit vak) meest relevante verhaal te herkennen. Vervolgens begeleid je hen in het maken 

van de analyse van het praktijkverhaal, op basis van de door jou gekozen theorie. Je kunt de studenten ter 

verdieping een vergelijking laten maken met de verhalen van anderen. In de afronding van het vak verhoudt de 

student zich reflectief en kritisch, vanuit de theorie en zijn eigen inzichten, tot de ervaringen van de professional. 

Een onderdeel van die afronding bestaat uit de hoofdpunten van het interview en de analyse op papier. Dit vormt 

jouw onderzoeksmateriaal. 

Vervolgens analyseer jij het onderzoeksmateriaal van de studenten. Uit de verhalen van de professionals en de 

reflecties van de studenten blijkt hoe het door jou onderzochte thema in het werkveld speelt, hoe de professionals 

hiermee omgaan en wat jouw studenten daarin (nog) moeten leren. Op basis van deze inzichten kun je het 

onderwijs versterken door het inhoudelijk beter te laten aansluiten bij wat er in de werkpraktijk speelt. Ook kun je de 

leerlijn of het curriculum waar jouw vak een onderdeel van vormt verder ontwikkelen, gericht op de competenties 

die van belang blijken te zijn in het hanteren van de praktijksituaties.  

Op de volgende pagina vind je een schematische weergave van de methode met daarbij een korte samenvatting 

van de belangrijkste stappen. 

 



 

Een schematische weergave van de methode



Werkwijze 
Hier volgt een gedetailleerde beschrijving van de onderzoeksmethode, met illustraties die voortkomen uit de 

toepassing van de methode op het vak ethiek bij de opleiding Bedrijfskunde MER (BKM). In de bijlage vind je 

voorbeelden van opdrachtomschrijvingen die je kunt gebruiken om de onderwijsinterventie in jouw vak te 

implementeren. 

 

De onderwijsinterventie 

Themakeuze 
In principe zou je deze onderzoeksmethode op elk thema waarvan jij wilt weten hoe dit in het werkveld speelt 

kunnen toepassen. Om het voor studenten interessant en de tijdsinvestering de moeite waard te maken helpt het 

als het thema aan een aantal voorwaarden voldoet: 

- Het is een thema waarvan jij wil dat studenten leren zich er kritisch toe te verhouden. Als zij dit later in hun 

werk tegenkomen moeten zij de situaties herkennen, onderzoeken en weloverwogen beslissen hoe te 

handelen. (Bijvoorbeeld: morele dilemma’s in de werkpraktijk) 

- Niet te breed en niet te smal: professionals komen met verschillende verhalen die je tijdens de les kunt 

vergelijken. Als het vraagstuk te smal is krijg je veel dezelfde antwoorden of open deuren, is het onderwerp 

te breed dan wordt het lastig om de verschillende verhalen van de studenten te vergelijken. (Bijvoorbeeld: 

invullingen van en/of omgang met social media in de werkpraktijk) 

- De professional kan het thema concreet maken in de vorm van ervaringsverhalen. Het is dus geen abstract 

of theoretisch vraagstuk. (Bijvoorbeeld: hoe wordt er samengewerkt met andere disciplines) 

- Het is een thema dat de nieuwsgierigheid van studenten wekt. Ze weten wat het is maar nog niet precies 

hoe het vorm krijgt in de praktijk. Op die manier levert het interview verrassende informatie voor hen op, 

wat hun betrokkenheid vergroot. (Bijvoorbeeld: MVO of duurzaamheid in de praktijk) 

Interview 
Afhankelijk van het niveau en de ervaring van de studenten begeleid je hen meer of minder bij de voorbereiding 

op het interview. Het is van belang om een duidelijk doel mee te geven voor het interview en vooraf bekend te 

maken welke opdracht de studenten met het interviewmateriaal gaan doen. Om hen te motiveren kun je de 

studenten stimuleren om een professional te zoeken met een baan die zij ambiëren en te benadrukken dat dit 

meteen een mooie netwerkkans is. Qua planning is ruimte tussen de introductie van de opdracht, een eventuele 

interviewtraining en de les waarin je met het interviewmateriaal werkt van belang, omdat studenten tijd nodig 

hebben om het interview te organiseren. Zie bijlage 1 voor een voorbeeld van de interviewopdracht. 

Bij BKM zit het vak ethiek in het tweede blok van het tweede jaar. Studenten hebben nog weinig ervaring met 

interviewen, noch met ethiek. De eerste keer stuurden we hen met een omschrijving van het eindproduct en 

een handreiking voor de methode de praktijk in. Dit kan beter. Komend jaar starten we met een bijeenkomst 

waarin iemand uit de praktijk een moreel dilemma met de studenten analyseert, met daarna een korte 

interviewtraining om studenten vragen op te laten stellen en te laten oefenen.  

 

Begeleiding 
Afhankelijk van het thema en de gekozen afronding/toetsvorm bepaal je de invulling van de lessen om de 

studenten te begeleiden met het verwerken van het interviewmateriaal. Om studenten meerdere kanten van het 

werkveld te laten ervaren en een onderzoekende en kritische houding te oefenen, kies je een werkvorm waarin ze 

verschillende praktijkverhalen vergelijken, de verhalen confronteren met de theorie en bepalen hoe zij in de 

betreffende situatie zouden handelen. Die laatste stap is ook van belang voor jouw latere analyse om het vak en 

de leerlijn te verbeteren: waar staan de studenten ten opzichte van de professionals? Maar ook: handelen de 

professionals wel zoals jij beoogt? En zijn de studenten hier kritisch op?  



Bij BKM kozen we de eerste keer een werkvorm waarin studenten in groepjes het morele dilemma van hun 

geïnterviewde analyseren aan de hand van een stappenplan uit de theorie. Bij de analyse van het 

onderzoeksmateriaal bleek het merendeel van de studenten dezelfde handelwijze te kiezen als de 

geïnterviewde, op basis van dezelfde argumentatie. Dit kan beter. Komend jaar bouwen we tijdens de les een 

‘advocaat van de duivel’ oefening in, waarin studenten verschillende perspectieven op het dilemma innemen. 

Dit versterkt hun onderzoekende en kritische houding. 

Uit het toepassen van de methode bij Ethiek bij BKM bleek dat de studenten veel leren van het kennismaken met 

verschillende perspectieven op het thema. Dit pleit ervoor om tijdens de lessen in ieder geval in te zetten op het 

delen, interpreteren en vergelijken van de ervaringsverhalen van meerdere geïnterviewde professionals. 

Afronding 
Ook voor de afrondingsvorm zijn er verschillende mogelijkheden. Het meest tijdsefficiënt is een kort schriftelijk verslag 

waarin de belangrijkste punten uit het interview, de analyse en de eigen conclusie behandeld worden. Om de 

kennismaking met het werkveld te vergroten en de onderzoekende en kritische houding te bevorderen kun je ook 

voor een meer (inter)actieve afrondingsvorm kiezen, waarbij studenten zich tot andermans situatie en analyse 

verhouden. 

Bij BKM kozen we voor een presentatie waarbij de student zich in de schoenen van de professional plaatst en 

vertelt hoe hij of zij zelf zou handelen en waarom. Zo komt de praktijk heel dichtbij en denkt de student na over 

het eigen handelen. Studenten komen in groepen van tien en luisteren naar elkaar, waardoor ze een breder 

beeld van de werkpraktijk krijgen. Wegens beperkte DBU mocht de presentatie maar drie minuten duren en was 

er weinig ruimte voor vragen en feedback. Dit kan beter. Uit de analyse van het onderzoeksmateriaal bleek dat 

het niveauverschil tussen studenten groot is. Sommigen zijn bekend met ethiek vanuit hun vooropleiding en 

ervaren herhaling; anderen vinden het erg lastig. Door in het voortraject te differentiëren besparen we 

contacturen, die we besteden aan extra tijd voor discussie en feedback bij de afronding. 

Welke afrondingsvorm je ook kiest, zorg dat de studenten de hoofdpunten van het interview en de eigen analyse 

op papier zetten. Laat ze ook kort opschrijven wat ze van de onderwijsinterventie hebben geleerd. Deze informatie 

vormt jouw onderzoeksmateriaal en is van belang voor de analyse, omdat het laat zien waar de studenten staan 

en welke ontwikkeling ze hebben doorgemaakt. Dit vormt de basis voor het versterken van je onderwijs. Een 

voorbeeld hiervan vind je in bijlage 3. 

 

Analyse van het onderzoeksmateriaal 

Een waarschuwing vooraf 
Afhankelijk van het aantal studenten en hun niveau levert deze onderzoeksmethode een grote hoeveelheid data 

op, van zeer wisselende kwaliteit. Zelfs met een goede opdrachtomschrijving en een ondersteunende training 

garandeer je niet dat het interview en de uitwerking van voldoende kwaliteit zijn. Ook is het lastig om te achterhalen 

of de studenten het interview hebben verzonnen of anderszins de data hebben gemanipuleerd. Hou dit tijdens de 

analyse in je achterhoofd; de data hebben niet de kwaliteit van een professioneel onderzoek en zijn dus niet 

geschikt voor een wetenschappelijk artikel. 

Uiteraard kun je er voor kiezen om de studenten zo te onderwijzen en de interventie zo vorm te geven dat de output 

van hoog niveau is en daarmee geschikt voor professioneel onderzoek. Ook kun je er voor kiezen om de analyse 

door studenten te laten doen, bijvoorbeeld als onderdeel van een vervolgcursus of onderzoeksopdracht. Deze 

mogelijkheden worden hier niet uitgewerkt; mocht je besluiten een dergelijk traject vorm te geven dan hoort de 

auteur graag je ervaringen! 

Richting kiezen 
Uiteraard kun je de data op allerlei manieren en gericht op allerlei vragen analyseren. Om tijd te besparen is het 

belangrijk eerst een beeld te krijgen welke informatie de data op kunnen leveren, met oog op het verbeteren van 

je onderwijs. Dit helpt om gericht en efficiënt te analyseren. Lees daartoe eerst (een deel van) het materiaal 

oppervlakkig door. Met dat je het vak hebt gegeven en zelf expert bent op het vakgebied is de kans groot dat je 



snel intuïtief aanvoelt wat de kern is. Het helpt om al tijdens het verzorgen van het vak goed waar te nemen en te 

registreren wat studenten zeggen, vragen en doen. Dit geeft een indicatie van de mogelijke hiaten in kennis en 

vaardigheden bij studenten. 

Het onderzoeksmateriaal van ethiek bij BKM bevatte vier informatiebronnen die relevant kunnen zijn voor het 

verbeteren van het onderwijs:  

- De inhoudelijke morele dilemma’s die de professional met de student heeft gedeeld. 

- De vaardigheden die de professional inzet bij het hanteren van de morele situatie. 

- Hoe de student zelf met die situatie om zou gaan en waarom. 

- Wat de student geleerd heeft van het vak en wat hij of zij van het vak vond. 

 

Analyseren 
Heb je een beeld van de informatie die de data voor jouw vak en leerlijn kunnen opleveren? Kies dan twee tot vier 

thema’s uit, formuleer de kern van elk thema in een paar woorden en ga geroutineerd door het 

onderzoeksmateriaal. Arceer relevante passages en koppel ze aan het betreffende thema. Dit kan bijvoorbeeld in 

Word met arcering in verschillende kleuren en het gebruiken van de functie ‘Opmerkingen’. Ervaren onderzoekers 

kunnen een kwalitatieve analysemethode, ondersteund met een software pakket gebruiken. Omdat het hier gaat 

om een laagdrempelige onderzoeksmethode die elke docent kan inzetten ga ik daar niet verder op in. 

Om je tijd te bewaken is het zaak om in de gaten te houden wanneer er in de analyse verzadiging plaatsvindt. 

Omdat het niet om een wetenschappelijke, kwantitatieve analyse gaat kun je er voor kiezen om niet alle data te 

analyseren. Echter wil je om je vak inhoudelijk te verbeteren en goed te laten aansluiten bij de werkpraktijk wel een 

betrouwbaar resultaat. Hier kun je zelf een balans in zoeken: hoeveel tijd heb je te besteden en wat voegt de extra 

tijd toe aan de relevantie van het resultaat voor je onderwijs? Een tip: vat tijdens de analyse regelmatig de inzichten 

per thema samen (bijvoorbeeld na de analyse van het materiaal van één klas). Zodra deze samenvatting een 

logisch verhaal oplevert wat je zinvol kunt vertalen naar je onderwijs stop je. Slaap er een nachtje over, bespreek 

het met collega’s en ga dan nog even door met de analyse. Doe bijvoorbeeld nog één klas. Blijft het verhaal gelijk 

dan kun je de overige data laten voor wat het is.  

Voor Ethiek bij BKM heeft de docentonderzoeker al het onderwijsmateriaal gemaakt en het vak voor twee van 

de acht klassen verzorgd (gemiddeld 28 studenten per klas). Het vak is met de drie andere docenten en de 

blokcoördinatoren geëvalueerd. Vervolgens heeft de onderzoeker het materiaal van de eigen klassen 

oppervlakkig doorgelezen en op basis daarvan de hierboven genoemde thema’s vastgesteld. Met arcering en 

opmerkingen is het materiaal van twee andere klassen grondig geanalyseerd, waarmee een verzadiging werd 

bereikt. Ter controle is een derde klas geanalyseerd. 

 

Ter overweging 
Het voelt misschien niet juist om maar een deel van het materiaal te analyseren. Goed onderzoek vraagt om een 

methodische, gefundeerde analyse van al het materiaal en je studenten hebben er tijd en moeite in gestoken. Je 

zult hier zelf keuzes in moeten maken. Hierbij een paar handreikingen die je daarbij kunnen helpen; uiteindelijk gaat 

het er om een goede afweging te maken over waar je jouw tijd aan besteedt. 

Vanuit interesse en betrokkenheid kun je al het onderzoeksmateriaal bestuderen. Als je ambities hebt om onderzoek 

te doen of je onderzoeksvaardigheden wil verbeteren biedt dit materiaal een oefenmogelijkheid en ingangen voor 

vervolgonderzoek of publicaties. Hier kun je vooraf op anticiperen door de studentinterviews te richten op een 

thema dat aansluit bij een lectoraat, de opleiding of jouw eigen interesse en door studenten goed voor te bereiden 

op de interviews en/of te begeleiden bij de uitwerking. 

Je kunt ook kiezen voor een afrondingsvorm waarbij je al het onderzoeksmateriaal bekijkt. Als je afrondt met een 

kort verslag en dit ter beoordeling nakijkt krijg je, mits je het vak alleen verzorgt, al het materiaal onder ogen. Door 

tijdens het nakijken ook vanuit het onderzoek naar de verslagen te kijken werk je efficiënt. De beoordelingscriteria 

komen waarschijnlijk niet volledig overeen met de focus van je analyse maar je kunt wel de belangrijkste inzichten 

noteren of een selectie maken van verslagen die je voor de verdere analyse wil gebruiken. Verzorg je het vak met 



meerdere collega’s dan kun je hen instrueren om een vergelijkbare selectie te maken tijdens het nakijken, of zelf al 

het nakijkwerk op je te nemen. Beide maatregelen komen direct de uniformiteit van beoordeling ten goede! 

Als je kiest voor een vorm waarbij je niet al het materiaal analyseert kunnen de volgende overwegingen helpen in 

de verantwoording van die keuze. Het interviewen, analyseren, concluderen en opschrijven is een leerzame 

ervaring waarin studenten hun onderzoekende en kritische houding ontwikkelen. Dit is waardevol, los van of jij het 

materiaal voor de analyse gebruikt. Daarnaast betreft het geen wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek is 

bedoeld om een van de belangrijke HBO kenmerken, aansluiting bij de beroepspraktijk, te versterken. Dat vraagt 

om een andere standaard dan de wetenschappelijke standaard. Als docent heb je maar een beperkte 

hoeveelheid tijd tot je beschikking. De tijd die naar je onderzoek gaat kun je niet besteden aan studentcontact, 

wat ook een belangrijk kenmerk van HBO onderwijs is.  

Voor het vak ethiek bij BKM was de oorspronkelijke insteek al het materiaal te analyseren. Omdat het materiaal 

niet werd bekeken bij het beoordelen van de afronding en het acht klassen betrof resulteerde dit in een te grote 

werklast voor de docentonderzoeker. Reflectie op het doel van het onderzoek resulteerde in de hierboven 

omgeschreven analysemethode. 

 

Vertaling naar het onderwijs 
Dit is een van de belangrijkste onderdelen van de onderzoeksmethode maar grotendeels afhankelijk van het 

gekozen thema, de reden waarom dit thema is gekozen en de resultaten van het onderzoek. Dit maakt het lastig 

om een stappenplan voor de vertaling van de resultaten naar het onderwijs te presenteren. De volgende 

handreikingen dienen ter ondersteuning en inspiratie.  

N.B. De onderwijsinterventie an sich is ook van toegevoegde waarde, los van de onderwijsverbeteringen die de 

analyse van het materiaal oplevert. De studenten krijgen een inkijkje in de praktijk en investeren in hun 

onderzoekende en kritische houding door te interviewen, te analyseren en de resultaten te presenteren. 

 

Vooraf richting geven 
Op basis van eerdere studentevaluaties, je eigen ervaring met het vak en je kennis van het vakgebied en het 

werkveld kun je vooraf een inschatting maken van de zwakkere onderdelen van het vak. Dit neem je mee in je 

themakeuze, het doel van het interview en de keuze voor de opdracht die studenten met het materiaal gaan doen. 

Daarmee kun je de onderwijsinterventie zoveel mogelijk toespitsen op het verzamelen van informatie die de 

zwakkere onderdelen kunnen versterken.  

De grootste frustratie over ethiek bij BKM is dat studenten het vak als vaag, ver van hun bed en/of zinloos ervaren. 

Dit terwijl de problemen in de beroepspraktijk laten zien dat het vak in toenemende mate van belang is. 

Daarnaast lukte het niet om goede literatuur te vinden, omdat deze abstract, theoretisch, langdradig, of niet 

toegespitst op het eigen vakgebied is. De focus van het onderzoek werd dan ook het laten leven van het vak 

door de manier waarop het speelt in de beroepspraktijk tastbaar te maken en het verzamelen van informatie 

om zelf een introductie artikel als literatuur voor studenten te schrijven (zie bijlage 3). 

 

 

Aansluiting bij de beroepspraktijk 
Door studenten de professionals te laten bevragen op hoe ze de betreffende situaties hanteren, maak je inzichtelijk 

wat de student moet leren om te kunnen handelen in de beroepspraktijk. Ook krijg je, door de handelwijze en 

moeilijkheden van de professionals te analyseren, een beeld van wat de professionals nog aan competenties 

missen. Deze informatie gebruik je om waar mogelijk de benodigde competenties meer terug te laten komen in je 

vak, de leerlijn of zelfs het curriculum. Afhankelijk van de competenties en de ruimte die je hebt in je onderwijs zoek 

je naar passende plaatsen en werkvormen. 

  



 

Uit de analyse van het onderzoeksmateriaal van ethiek bij BKM bleek dat de BKM professional met een grote 

diversiteit aan morele situaties te maken krijgt, terwijl veel tweedejaars BKM studenten geen zelfstandige analyse 

van het dilemma van de professional maken. Dit indiceert het belang van het ontwikkelen van de competentie 

‘zelfstandige morele oordeelsvorming’, vertaald in het herhaaldelijk oefenen van het maken van een morele 

analyse, inclusief het zich verplaatsen in andere perspectieven (zie ‘advocaat van de duivel’ oefening 

hierboven). 

 

Aansluiting bij de student 
Uit de zelfstandige analyse van de situatie uit de beroepspraktijk blijkt het niveau van de student wat betreft de 

inhoud van het vak en zijn onderzoekende en kritische houding. Door de analyses van studenten te vergelijken krijg 

je een beeld van eventuele niveauverschillen, hiaten in kennis en/of houding of overlap met bestaande kennis 

en/of houding. Op basis van deze inzichten pas je het vak inhoudelijk aan en/of kies je voor differentiatie in je 

onderwijsaanbod, afhankelijk van het startniveau van de student. Zie bijlage 3 voor een voorbeeld van een 

introductieartikel voor studenten om bij aanvang van het vak de werkpraktijk levendiger te maken. 

Zoals hierboven beschreven bleek uit de analyse voor ethiek bij BKM een groot niveauverschil. De opleiding was 

zich niet bewust van de uitbreiding van het HAVO curriculum (op sommige scholen) met ethiek en filosofie. Dit 

is vertaald naar een nieuwe opbouw van het vak: de studenten laten vooraf met een individueel schriftelijk 

product toegepast op BKM hun niveau zien (zie de bijlage voor de opdrachtomschrijving), op basis waarvan ze 

wel of niet deelnemen aan een extra training.  

 

Tot slot 
Deze onderzoeksmethode beoogt dat de onderwijsinterventie een regulier, leerzaam onderdeel van je onderwijs 

wordt en de analyse onderdeel van de evaluatie- en verbeteringscyclus van je onderwijs. Onderschat niet hoe het 

voortdurend beschouwen van je vak door een onderzoekersbril tot verbetering leidt. Deze verbeteringen zijn niet 

altijd concreet terug te herleiden tot jouw analyse van het onderzoeksmateriaal maar daarmee niet minder 

waardevol. En vergeet de toegevoegde waarde van het implementeren van deze onderwijsinterventie niet! 

Tijdsinvestering 
Afhankelijk van het thema, het aantal studenten en de omvang van het vak zal de tijd die deze methode vraagt 

verschillen. Ga uit van eenmalig acht tot zestien uur voor ontwikkeling van de opdrachtomschrijving, de trainingen 

en de afrondingsvorm. Je kunt de materialen in de bijlage als uitgangspunt nemen. Vervolgens vraagt de analyse 

het eerste jaar behoorlijk wat tijd. Ga uit van twintig tot veertig uur, afhankelijk van de hoeveelheid materiaal en de 

door jou gewenste diepgang. De benodigde tijd om de inzichten naar het onderwijs te vertalen is uiteraard 

afhankelijk van de resultaten van het onderzoek. Houd rekening met acht tot zestien uur in het eerste jaar. In latere 

jaren krijgt het analyseren de vorm van nakijken of scannen en de vertaling naar onderwijs de vorm van bijschaven. 

Als je deze manier van werken tot routine maakt wordt het een onderdeel van je eigen evaluatie- en 

verbeteringscyclus zonder dat dit veel extra tijd kost.  

  



Bijlage 1 Voorbeeld Interviewopdracht 

 

Eindresultaat 
In week X geef jij een individuele presentatie, waarin je jezelf in de schoenen verplaatst van een door jou 

geïnterviewde bedrijfskundige. De presentatie duurt maximaal 3 minuten. In die tijd komende de volgende 

onderdelen aan bod: 

- Je vertelt wie je bent en in welke situatie je je bevindt (vanuit het perspectief van de geïnterviewde, je 

verplaatst je in zijn schoenen, dus: ‘Ik ben Piet, teamleider bij Rabobank Den Bosch en dit is er aan de hand…) 

- Je formuleert je morele dilemma volgens de richtlijnen uit de training, dit dilemma vloeit logisch voort uit de 

situatieschets die je net hebt gegeven.  

- Beargumenteer hoe jij in deze situatie zou handelen, op basis van het stappenplan voor morele 

oordeelsvorming uit de training. Verplaats jezelf daarbij in minimaal twee andere perspectieven en geef aan 

waarom deze minder geschikt zijn. 

- Geef aan hoe je de schade die je veroorzaakt met je keuze (je moet immers kiezen tussen twee kwaden!) 

zoveel mogelijk beperkt. 

- Tot slot verhoud je jezelf tot hoe de professional heeft gehandeld: wat maakt dat jij anders of hetzelfde handelt?  

Het staat je vrij om (powerpoint)sheets of flapover-vellen te gebruiken om je presentatie te ondersteunen. Ter 

ondersteuning van de presentatie lever je een kort verslagje in (een voorbeeld hiervan vind je in bijlage 3), 

bestaande uit een omschrijving van de situatie en het morele dilemma, hoe de geïnterviewde bedrijfskundige heeft 

gehandeld en waarom, hoe jij zou handelen in die situatie en waarom en wat je van deze opdracht geleerd hebt.  

 

Richtlijnen 
Deze presentatieopdracht is niet niks! De trainingen en het volgende stappenplan helpen om deze opdracht met 

goed gevolg af te ronden.  

1. Denk direct na de eerste training na over wat voor baan jij later hoopt te krijgen. Zoek in je omgeving naar 

iemand met die baan, of een baan die hier op lijkt. Neem hier de tijd voor; hoe beter de persoon die je gaat 

interviewen aansluit bij wat jij leuk vindt en ambieert, hoe leuker de rest van het vak wordt! (En dit is natuurlijk 

meteen een mooie netwerkkans, misschien heeft diegene nog wel een stageplek ) 

2. Maak een afspraak voor een interview van driekwartier, zodat je ruim de tijd hebt om kennis te maken en al je 

vragen te stellen. Plan je interview ruim voor de tweede training. 

3. Ter voorbereiding op het interview maak je een interviewprotocol, een lijstje met vragen die je zou kunnen 

stellen waarmee je sturing kunt geven aan het gesprek. Gebruik hiervoor je notities uit de interviewtraining. Het 

maken van een protocol is heel belangrijk, omdat je anders niet boven tafel krijgt wat je wilt weten. In dat geval 

is je interview voor niks geweest en kun je niet verder met de opdracht. Onderschat dit interview niet! Begrippen 

als ‘morele dilemma’s’, ‘normen en waarden’ en ‘ethiek’ zijn lastige begrippen waar mensen verschillende 

betekenissen aan geven. De kans is groot dat je geïnterviewde de vraag ‘Welke morele dilemma’s komt u 

tegen in uw werk?’ niet zomaar kan beantwoorden. De tips hieronder helpen je om je interview tot een succes 

te maken. 

4. Neem het interview op (alleen geluid) en maak aantekeningen. Als je thuis bent lees en luister je het materiaal 

terug en kies je een aantal verhalen over morele situaties/dilemma’s die jij interessant vindt. Deze schrijf je op 

en neem je hardcopy mee naar de training in week zes. Let op: zorg dat je een aantal voorbeelden van morele  

situaties bij je hebt in de training, anders kun je niet vooruit! 

5. Tijdens de trainingen helpen we je om een moreel dilemma te kiezen en deze volgens de richtlijnen voor de 

presentatie te formuleren. Daarnaast leren we je een stappenplan waarmee je jouw dilemma dusdanig kunt 

analyseren dat je zicht krijgt op de verschillende handelingsalternatieven en de onderliggende waarden, zodat 

je een goede keuze kunt maken over hoe te handelen in deze situatie.  

6. Als jouw morele dilemma nog niet tijdens de training is uitgewerkt pas je het geleerde stappenplan zelf, 

eventueel met een groepje medestudenten, toe om een gefundeerde keuze te maken over hoe je wilt 

handelen. 



7. Nu richt je je op de schade die je met de door jou gekozen handeling veroorzaakt (let op: er is altijd sprake 

van schade, zo niet, dan is het geen moreel dilemma!): hoe zou je die kunnen beperken? 

8. Tot slot maak je van de uitwerking van je morele dilemma een presentatie die voldoet aan de eisen zoals 

hierboven beschreven. Maak eventueel een paar ondersteunende powerpoint sheets of flapover vellen. 

Oefen de presentatie en check de tijd, zorg dat je niet langer dan drie minuten aan het woord bent! 

 

Tips voor het interview 
Je gaat op zoek naar de morele dilemma’s waar jouw bedrijfskundige (en jij dus later in jouw favoriete baan!) mee 

geconfronteerd wordt. Dat is geen makkelijke opgave. Zorg in ieder geval dat je een aantal voorbeelden van 

morele dilemma’s hebt die je ter inspiratie aan de geïnterviewde kunt voorleggen. Ook kun je vooraf de vragen 

die je wilt stellen of voorbeelden van morele dilemma’s aan de geïnterviewde mailen. 

 

Tips om de goede informatie boven tafel te krijgen 

Veel mensen weten niet precies wat de term ‘moreel dilemma’ inhoudt. Als je wil vragen naar de morele dilemma’s 

vraag dan eerst wat dit begrip volgens de ander betekent en check of dit klopt met wat het volgens jou betekent. 

Als dat niet zo is, is dat een interessante ingang voor een vervolgvraag. Je kunt ook vertellen wat het voor jou 

betekent (schrijf dit op in je interviewprotocol) en vragen hoe hij daar tegenover staat.  

Ook als jullie het eens zijn over de betekenis van de term is de kans groot dat je geïnterviewde niet zo maar een 

antwoord heeft op de vraag. Vaak zijn we ons namelijk niet bewust van morele dilemma’s, we hebben al 

gehandeld voor we het in de gaten hebben. Je kunt hem daarom vragen naar momenten die hij lastig vond, 

dingen die hij doet die (negatieve) gevolgen kunnen hebben voor anderen en hoe hij daar mee omgaat, 

momenten waarop hij twijfelde over wat te doen, momenten waar hij achteraf niet tevreden over was, situaties die 

hij voor of achteraf met collega’s heeft besproken, enz. Let op: je zoekt morele situaties dus zorg dat je vragen zich 

richten op zijn contact met en invloed op anderen. 

Maak een lijstje met vragen die je zou kunnen stellen om morele situaties naar boven te krijgen, maar probeer tijdens 

het interview vooral ook door te vragen op wat de geïnterviewde allemaal vertelt (half-gestructureerd interview). 

Gebruik hiervoor je notities uit de interview training en leg eventueel je lijstje vragen aan medestudenten voor. Als 

anderen hun interview eerder hebben dan jij, vraag dan hoe het ging en verzamel tips! 

 

Tips voor de opbouw van het gesprek 

Tijdens het interview start je met een gesprekje over koetjes en kalfjes. Vraag bijvoorbeeld naar zijn achtergrond, 

waarom hij voor deze baan heeft gekozen, waar hij vandaan komt, wat hij leuk vindt aan de baan enzovoorts. Dit 

doe je net zo lang totdat je jezelf op je gemak voelt met degene tegenover je. Vertel eventueel iets over jezelf en 

benoem het doel van het gesprek: waarom wil je deze persoon graag interviewen? Dan vraag je of je het interview 

mag opnemen, schakel je de opnameapparatuur (je smartphone?) in en start met het echte interview op basis 

van je protocol. Ga tijdens het gesprek op zoek naar concrete beschrijvingen van situaties, anekdotes en verhalen. 

Noteer zoveel mogelijk werksituaties van je geïnterviewde waarin hij twijfelde over wat hij moest doen omdat zijn 

handelen negatieve gevolgen voor anderen zou kunnen hebben. Let op:  je bent niet op zoek naar de mening 

van je geïnterviewde over hoe mensen zouden moeten handelen, maar naar wat hij heeft meegemaakt en hoe 

hij die situaties heeft aangepakt. 

Aan het einde van het interview vat je de belangrijkste inzichten samen en check je of je de geïnterviewde echt 

goed hebt begrepen (let op: de kans op miscommunicatie is bij dit soort thema’s heel groot!). Check ook voor 

jezelf of je in ieder geval een aantal verhalen over morele situaties hebt opgeschreven, zodat je zeker weet dat je 

verder kunt met de opdracht. Vraag de geïnterviewde tot slot of je hem een samenvattend verslag van het 

interview mag voorleggen om te checken of je de belangrijkste zaken hebt genoteerd en begrepen. Dit verslagje 

vormt meteen de basis voor het verslagje dat je bij je presentatieopdracht inlevert. 



Bijlage 2 Voorbeeld Afrondingsopdracht 
 

1. Beschrijf je geïnterviewde: naam, organisatie, afdeling, functie, leeftijd (of een schatting), werkervaring 

(inhoudelijk en aantal jaar, voor zover je dit weet). 

 

 

2. Beschrijf de morele situaties die je geïnterviewde heeft verteld: wat gebeurde er precies, wie waren er 

betrokken, wat was de rol van de geïnterviewde etc. Dit hoeven geen kant en klare morele dilemma’s te zijn. Alle 

lastige situaties die hij/zij met je heeft gedeeld zijn welkom! 

 

 

3. Welk dilemma heb je gekozen voor de presentatieopdracht en waarom? 

 

 

4. Hoe heeft de geïnterviewde in deze situatie gehandeld? Welke alternatieven heeft hij/zij overwogen? Waarom 

heeft hij/zij voor deze handeling gekozen? 

 

 

5. Wat waren de consequenties van de gekozen handeling? Heeft hij/zij de schade geprobeerd te beperken? Zo 

ja, hoe en waarom? Zo nee, waarom niet?  

 

 

6. Geef een samenvatting van jouw analyse van dit dilemma: Wat had jij gedaan in bovenstaande situatie en 

waarom? Verhoud je daarbij tot het handelen van de professional: waarom handel jij anders of juist hetzelfde?  

 

 

 

 

 

 

7. Evaluatie: wat vond je er van om deze opdracht te doen? Wat heb je er van geleerd? Maak onderscheid 

tussen het interview en de presentatieopdracht/trainingen (het kan zijn dat je het ene leuk en leerzaam vond en 

het andere niet). 

  



Bijlage 3 Voorbeeld Introductieartikel 

Alles voor de winst! 
Inleiding 
Het doel van een onderneming is winst maken. Dit is een feit: het bestaansrecht van een onderneming is het 

maken van winst. Of dit nou winst voor de aandeelhouders is of winst voor de eigenaar; winst die wordt 

geïnvesteerd of winst die wordt uitgekeerd. Zonder winst geen onderneming! Toch? Werknemers in een bedrijf 

doen alles voor de winst. De energie die zij in hun werk steken is, afhankelijk van hun functie, gericht op het 

vergroten van de omzet of het minimaliseren van de kosten. De salesmanager streeft naar veel opdrachten, het 

liefst voor een hoog tarief; de inkoper haalt het onderste uit de kan bij de leveranciersonderhandeling. Zo 

genereert de salesmanager meer omzet en de inkoper lagere kosten. Samen zorgen zij voor meer winst! Logisch 

toch? 

De praktijk blijkt anders. Tweehonderd bedrijfskunde studenten interviewden tweehonderd bedrijfskundige 

professionals in de praktijk. En wat bleek? Soms kiezen zij voor winst, maar heel vaak ook niet. Hoe kan dat? In dit 

artikel neem ik jullie mee in de weerbarstige, ingewikkelde wereld waar bedrijfskundigen zich in bewegen.  Een 

wereld die draait om winst, wetgeving én ethiek! 

De praktijk 
Stel je voor, je bent de algemeen directeur van een fabriek. Je salesmanager heeft een mooi contract binnen 

gehaald waarmee een belangrijk deel van de omzet voor een aantal jaar gegarandeerd is. Dat is fijn in deze 

magere tijden! Om aan de contractuele verplichtingen te voldoen moet de productie omhoog. In het kader van 

de ISO certificering die je ambieert heb je recent een onderzoek laten doen naar de veiligheid in jouw fabriek. 

Wat blijkt: een verhoging van de productie vergroot de kans op zware ongelukken aanzienlijk. Sterker nog, om de 

veiligheid voor je medewerkers te garanderen moet de productie omlaag! Een productieverlaging heeft 

vervelende gevolgen. Naast het niet nakomen van je contractuele verplichtingen aan de nieuwe klant, kun je bij 

een lagere productie minder medewerkers aan het werk houden. Er dreigt ontslag voor zes fabrieksmedewerkers. 

Wat nu? Het veiligheidsrapport negeren, de ISO certificering laten schieten, de productie verhogen en zoveel 

mogelijk winst maken? Het alternatief betekent contractbreuk, ontslag van medewerkers en meer onzekerheid 

over de omzet op de middellange termijn. Maar wat als je niet ingrijpt en er gebeurt een ernstig ongeluk? Volgens 

het onderzoeksrapport is de kans daartoe aanzienlijk bij een productieverhoging. Als directeur ben je en voel je je 

verantwoordelijk voor de veiligheid van je medewerkers en de goede naam van het bedrijf. Wat zullen 

(potentiële) klanten er van vinden als blijkt dat jij op de hoogte was van de verhoogde veiligheidsrisico’s? Maar 

als je voor productieverlaging kiest moet je afscheid van zes medewerkers nemen. Zij hebben een gezin te 

onderhouden en de banen liggen niet voor het oprapen. Ook voor hun welzijn voel je verantwoordelijkheid. Wat 

is belangrijker, hun fysieke veiligheid of hun inkomenszekerheid? 

Bovenstaande casus brengt de complexiteit van de beroepspraktijk van de bedrijfskundige in beeld. Ja, je wil 

graag meer omzet. Maar wat als dit op gespannen voet staat met juridische verplichtingen en morele bezwaren? 

Wettelijk gezien kun je het onderzoeksrapport niet zomaar negeren, en hoe lekker slaap je als door jouw 

beslissingen iemand levenslang letsel oploopt? Het is de vraag of in deze casus de omzet op korte termijn het wint 

van de omzet op lange termijn. Een ISO certificering is een mooi marketinginstrument dat extra klanten kan 

trekken, een ernstig bedrijfsongeval doet het tegenovergestelde. Maar mensen de laan uitsturen is ook niet goed 

voor je klandizie, en ook niet voor je nachtrust! 

 



Dit artikel schrijft niet voor wat je in zo’n situatie moet doen. Dat zou niet veel zin hebben, want er zijn duizenden 

varianten op deze situatie mogelijk en je zult zien dat het bij jou later net anders loopt. Dan heb je niks aan een 

voorschrift over hoe te handelen. Het gaat er om dat je dit soort situaties herkent en ze kan hanteren. Jij als 

directeur hebt hier een verantwoordelijkheid en alleen jij kunt, met hulp van de mensen om je heen, tot een 

goede afweging en beslissing komen over wat te doen. De vaardigheid om de verantwoordelijkheid te nemen 

en winst af te wegen ten opzichte van wetgeving en waarden (die zaken die jij of anderen in het leven 

nastrevenswaardig vinden, zoals loyaliteit, eerlijkheid, hulpvaardigheid etc.) is waar het bij ethiek om gaat! 

Jij als professional 
Het duurt waarschijnlijk nog even voordat jij algemeen directeur bent. En misschien word je het wel nooit omdat je 

ambities elders liggen. Je zult echter in elke baan aanlopen tegen situaties waarin het streven van de 

onderneming om winst te maken op gespannen voet staat met wetten en waarden. Bijvoorbeeld: alle 

verkoopmedewerkers krijgen een target per kwartaal; als je het target haalt krijg je een bonus. Jij bent 

verkoopmedewerker, je hebt je target al binnen en net voor de deadline weet je nog een klant te scoren. Een 

bevriende collega heeft door privéproblemen een zwaar kwartaal. Zijn moeder is ernstig ziek; mede hierdoor 

heeft hij zijn target niet gehaald. Het bedrijf verkeert in zwaar weer en er dreigen ontslagen te gaan vallen. Minder 

presterende medewerkers lopen daarbij waarschijnlijk meer risico. Je bevriende collega smeekt je om de door jou 

binnengehaalde klant over te dragen. Voor jouw bonus maakt het niets uit, maar het is niet eerlijk en het kost de 

onderneming geld (de bonus voor je collega), wat ten koste gaat van de winst. Het getuigt echter wel van 

collegialiteit en je houdt een collega waar je het goed mee kunt vinden in het team. 

Er is hier niet zo maar een goed of fout. Sommigen zullen eerlijkheid en winst verkiezen boven collegialiteit en 

solidariteit. Anderen niet. Dit betekent niet dat het niet uitmaakt wat je doet. Er zijn betere en minder goede 

beslissingen. Een belangrijke maatstaf voor een goede beslissing is dat je jouw beslissing kunt verantwoorden. Een 

ander is het misschien niet met je eens, maar als je uitlegt wat je gedaan hebt en waarom kan hij de logica van 

jouw redenering volgen. Wetten, regels, belangen en eigen en andermans waarden vormen daarbij de 

argumenten. In gesprek met anderen kunnen nieuwe argumenten ontstaan, waardoor je tot een ander oordeel 

komt. Bijvoorbeeld als iemand het belang van een goede band tussen collega’s benadrukt. Bedrijven waarbij 

collega’s elkaar steunen hebben een grotere kans om door een crisis te komen, omdat betrokken medewerkers 

bereid zijn extra stappen te zetten. Deze opmerking stuurt je richting collegialiteit. Het lezen van een artikel over 

het belang van transparantie en de risico’s van achterkamertjespolitiek geeft je een duwtje richting eerlijkheid.  

Je kunt eindeloos over dit soort lastige situaties nadenken; dat is niet de bedoeling. De kunst is om zoveel mogelijk 

informatie te verzamelen over wat er in deze situatie allemaal meespeelt en van belang is. Vervolgens kun je een 

tijdje op die informatie broeden, er met anderen over praten, er een nacht over te slapen en uiteindelijk intuïtief 

beslissen. Die beslissing onderbouw je met logische argumenten, waarna je de tegenargumenten in gedachten 

de revue laat passeren. Je leidinggevende roept je op het matje omdat je niet eerlijk bent geweest, je bevriende 

collega wordt ontslagen, de fabriek gaat failliet door te weinig omzet of een van je fabrieksmedewerkers krijgt 

een ernstig ongeluk. Ben je bereid om voor de mogelijke consequenties van al die tegenargumenten 

verantwoordelijkheid te nemen? Ja? Dan ben je klaar! Maar let op, zware beslissingen kunnen blijven knagen. Dat 

is niet erg. Dat heet leven! 

 


