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Agenda

● Definitie
● Probleemstelling en onderzoeksvraag
● Vooronderzoek focus op begeleider:

*aanpak
*stand van zaken
*voorlopige kenmerken
*voorzichtige aanbevelingen

● Hoe gaat het verder?



Definitie afstudeerkring
http://web.meetoo.com/ --- ID= 133-626-916

Als u denkt aan afstudeerkringen, welke drie kenmerken komen dan als eerste bij 
u op? Max. 3 woorden of woordgroepen, bv. leuke_groep_studenten

http://web.meetoo.com/


Definitie afstudeerkring
Formele of semi-formele groep van 3 tot 5 masterstudenten, vaak met dezelfde 
begeleider, van wie het academische werk is gerelateerd aan hetzelfde 
onderzoeksthema.



Probleemstelling & onderzoeksvraag
● OU-studie-rendement: vertraging in scriptiefase
● Allerlei vormen van afstudeerkringen als antwoord
● Doel: effectiviteit van afstudeerkringen optimaliseren
● Vraag: kunnen er ontwerprichtlijnen geformuleerd worden met als doel om 

afstudeerkringen zo effectief en efficiënt mogelijk te maken?
○ Verschillende verschijningsvormen
○ Ontwerpkenmerken —-> typologie?
○ Welke omgevingskenmerken zijn relevant volgens deelnemers
○ Deelnemers: werkt(e) een afstudeerkring? Waarom? Welke kenmerken / criteria?
○ Deelnemers: hoe kan de effectiviteit / efficiëntie verhoogd worden?



Hoe hebben we de literatuur onderzocht? 
Zoektermen: groups and teams AND facilitation AND higher education, 2009-2018 
+ kernpublicatie

27 hits, 6 bruikbaar (rest vooral over online facilitering), 1 aanvulling via 
sneeuwbalmethode

● 2 stappen: literatuuranalyse in format en aansluitend in analysekader (op 
basis van onderzoeksvragen)

● Selectie uit gebruikte codes: Types, componenten, leerdoelen van de docent, 
werkvormen, effectieve kenmerken, risicofactoren, wensen



Hoe hebben we de praktijk onderzocht? 
- Interview Leidraad (focus begeleider) vanuit onderzoeksvragen
- Interviews binnen de OU: managementwetenschappen (1), 

onderwijswetenschappen (5)
- Interviews TiU (2)
- Uitwerking in format en aansluitend in analysekader (vlg. theorie)



Wat hebben we tot nu toe geleerd?
Voorbeeld Tilburg (Inge)



Wat zien we in de OU praktijk?
- Studenten haken aan bij lopend onderzoek van de begeleider, soms gekoppeld aan promotie
- Gemiddeld 3 studenten per begeleider; soms combinaties
- Kring stopt na afronding van de thesis
- ‘Afstudeer kring in wording’
- Groepssturing bij de start (fase onderzoeksvoorstel); daarna individuele begeleiding 

(verschillende tempi)
- F2F ontmoeting bij de start; daarna vooral online begeleiding via diverse kanalen
- Het groepsproces wordt niet formeel getoetst
- 1 dataset per kring versus iedere student eigen dataset
- Peer feedback
- Win win: studenten lopen mee met ervaren onderzoekers, begeleiders krijgen extra paar 

handen; leidt tot werk van hoge kwaliteit (‘je gaat de diepte in’), studenten hoeven geen Ceto te 
doorlopen

- Maar: kan ten koste gaan van creatieve proces: Is het altijd het werk van de student? 
Doorlopen student wel de volledige onderzoekscyclus?



Voorbeeld uit de literatuur
AiO-kringen (Steven)





Kenmerken (web.meetoo.com - 133-626-916)
● Structurering
● Facilitering
● Bijeenkomstvorm
● Begeleidingsstijl
● Leiderschap
● Doel
● Aanleiding
● Aard van samenwerking
● Succescriteria

○ Kwalitatief
○ Kwantitatief



Voorlopige typologie
Ontwerpkenmerken:

1.  Structuur: Structurering, Facilitering, Duur (aantal bijeenkomsten), Focus van    
Facilitering

2.  Werkvorm: Vorm bijeenkomst, Mate van begeleiding, Focus van begeleiding, 
 Begeleidingsstijl, Leiderschap

3.  Doel: Object van begeleiding, Aanleiding, Functie groepsinteractie

4.  Cultuur: Doelgroep, Onderlinge relatie, Sfeer

5.  Effectiviteit: Effectmeting kwantitatief, Effectmeting kwalitatief, Gevolgen van 
   groepsgewijze afstudeerbegeleiding



Voorzichtige aanbevelingen vanuit de OU
- Werk binnen kaders (denk aan 1 databestand), maar bied voldoende mogelijkheden voor 

creativiteit (doorlopen wetenschappelijke proces), bv. door brede thema’s met 
keuzemogelijkheden

- Faciliteer peer feedback op basis van criteria (leerlijn)
- Leg stapje voor stapje de sturing bij de studenten (scaffolden en modelleren; leerlijn)
- Bespreek voorwaarden voor goede samenwerking zoals de flexibiliteit voor het werken buiten 

kantoortijden, evenredige deelname aan dataverzameling en analyse; zorg voor een 
noodscenario

- Start met een F2F ontmoeting
- Faciliteer ‘Afstudeerkringen in wording’ vanuit bv. Trends conferentie of Atelier
- Deel goede voorbeelden met elkaar
- Koppel docent en student pas aan elkaar na een aanloopperiode van bv. een maand
- Geef studenten meer tijd voor het schrijven van het voorstel
- Creëer een passend online platform waar studenten ook data uit kunnen wisselen





Discussie
● Afstudeerkringen formaliseren?
● Wat willen we als instelling?
● Wat willen de studenten?
● Processturing meer bij studenten?
● Inhoudelijke verschuiving van expertise?
● Samenwerkend schrijven (beter) inbouwen in curriculum?



Vervolg onderzoek
● Typologieën vergelijken met verwante exemplaren uit literatuur
● Bredere steekproef (docenten ook buiten OU)
● Ervaringen studenten (vragenlijst & interviews)
● Ontwerptips
● Presentaties / publicaties
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