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1 
INTRODUCTIE  
 
Soorten hbo-opleidingen 
Hbo-opleidingen zijn te verdelen in 7 verschillende richtingen: 
 

1. Agro en food 
2. Bèta/techniek 
3. Economie 
4. Gezondheidszorg 
5. Kunst 
6. Onderwijs  
7. Sociale studies 

 
Er zijn in Nederland ongeveer 37 hogescholen. Hogescholen zijn onderverdeeld in 
faculteiten: hoofdafdelingen waarin verschillende verwante opleidingen zijn verenigd. De 
faculteit Gezondheidszorg biedt bijvoorbeeld opleidingen uit de sector gezondheid aan. Elke 
school bepaalt zelf de namen en clusteringen van opleidingen in faculteiten, op basis van het 
opleidingsaanbod. 
 
Opbouw hbo-opleidingen 
 

hbo master 
1 of 2 jaar 

hbo bachelor 
Ongeveer 2 jaar 

 
hbo bachelor 

Ongeveer 4 jaar associate degree 
2 jaar 

 
Hbo-opleidingen duren meestal 4 jaar. Elk jaar bestaat uit 60 studiepunten. Het eerste jaar is 
het propedeuse jaar. Hierna volgt de hoofdfase die 2,5 tot 3 jaar duurt.  
Aan het einde van het tweede of derde jaar kies je een richting waarin je wilt afstuderen. Je 
loopt ook stage. Met een eindscriptie sluit je je studie af.  
 
De gehele bacheloropleiding is onderverdeeld in een major en een minor:  

• Major: een hoofdprogramma; de kern van je opleiding. 
• Minor: een samenhangend pakket waarmee je je kunt verbreden of specialiseren. 

Na het behalen van een bachelor, kun je starten met een masterprogramma.  
Opleidingen kunnen in voltijd of deeltijd worden aangeboden, dit kan per hogeschool 
verschillen. 
 
AD-opleiding 
 
Er zijn ook verkorte hbo-opleidingen, de associate degrees (AD). Deze opleidingen duren 2 
jaar. Het niveau van deze opleiding zit tussen mbo-4 en hbo-bachelor in, namelijk niveau 5. 
Met een afgeronde AD-opleiding kun je ook nog doorstromen naar een hbo-bachelor 
opleiding. Opleidingen kunnen in voltijd of deeltijd worden aangeboden, dit kan per 
hogeschool verschillen. 
 
Drie grote verschillen tussen hbo ten opzichte van mbo: 
 

• Grotere hoeveelheid stof 
• Een serieuzere studiehouding 
• Zelfstandiger opdrachten uitvoeren 
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2 
INHOUD VERSLAG  
 
Het verslag voor het keuzedeel ‘Voorbereiding hbo’ bestaat uit drie onderdelen: 

1. Oriëntatie hbo 
2. Vaardigheden hbo 
3. Hbo-aanmelding 

 
In het onderstaande overzicht zie je hoe het verslag moet worden opgebouwd. Bij de 
hulpmiddelen (blz. 29) vind je de definities van belangrijke begrippen die in deze handleiding 
genoemd worden.  
 

Onderdeel Inhoud verslag voorbereiding hbo Aantal 
blz. 

Voorpagina - De vermelding “keuzedeel voorbereiding hbo”  
- Voor- en achternaam  
- Opleiding  
- Jaargang opleiding 
- Plaats en datum  

1 

Index Met hoofdstukindeling (titels + ondertitels) en paginanummering. 1 

Inhoud 
Onderdeel 1 
Oriëntatie hbo 

- Opdracht 1.1 Oriëntatie hbo  
Voeg hier jouw antwoorden op de vragen toe (1 blz.) 
- Opdracht 1.2 Het AD-programma  
Voeg hier jouw antwoorden op de vragen toe (1 blz.) 
- Opdracht 1.3 Verschillen tussen mbo en hbo 
Voeg hier jouw antwoorden op de vragen toe (1 blz.) 
- Opdracht 1.4 Wat kan een hbo-diploma jou opleveren? 
Voeg hier jouw antwoorden op de vragen toe (1 blz.) 
- Opdracht 1.5 Welke hbo-opleiding past bij jou? 
Voeg hier jouw ingevulde schema + resultaat toe (3 blz.) 

7 

Inhoud 
Onderdeel 2 
Vaardigheden hbo 
 
 

- Opdracht 2.1 Reflecteren 
Voeg hier jouw antwoorden op de 2 reflectiemodellen toe (2 blz.) 
- Opdracht 2.2 Informatie verzamelen 
Voeg hier jouw antwoorden op de vragen + de samenvatting toe (1 blz.) 
- Opdracht 2.3 APA-stijl 
Voeg hier jouw antwoorden op de vragen toe (1 blz.) 
- Opdracht 2.4 Samenwerken 
Voeg hier jouw ingevulde schema toe (1 blz.) 
- Opdracht 2.5 Feedback 
Voeg hier jouw antwoorden op de vragen toe (1 blz.) 

6 

Inhoud 
Onderdeel 3 
Hbo-aanmelding 

- Opdracht 3.1 Studiekeuze 
Voeg hier jouw antwoorden op de vragen + uitkomst van de test toe (1 blz.) 
- Opdracht 3.2 Financieel 
Voeg hier jouw antwoorden op de vragen + ingevulde schema toe (1 blz.) 

2 
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3        
OPDRACHTEN 
 
 
Onderdeel 1: Oriëntatie hbo 

 

 
Opdracht 1.1 Interessante opleidingen 
 
In deze opdracht oriënteer je jezelf op interessante hbo-opleidingen. 

 Zoek ten minste 4 opleidingen van jouw interesse op. Noteer hierover het volgende: 
1. Waar deze opleidingen worden aangeboden. 
2. Onder welke faculteit deze opleidingen vallen. 
3. Welke aanverwante opleidingen er worden aangeboden. 
4. Wanneer je een open dag kunt bezoeken voor deze opleidingen. 
5. Wanneer je een meeloopdag kunt bezoeken voor deze opleidingen. 
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Opdracht 1.2 Het AD-programma 
 
Bekijk de video: https://www.youtube.com/watch?v=HdnCfBkk7fM 

 Beantwoord nu de vragen: 
 

1. Wat zijn de mogelijkheden van een AD-traject? 
2. Voor welke doelgroepen is een AD-traject interessant? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HdnCfBkk7fM
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Opdracht 1.3 Verschillen tussen mbo en hbo 
 
Bekijk de video: https://www.youtube.com/watch?v=4qRLlY6Eomk  

 Beantwoord nu de vragen: 
 

1. In de video komen vijf studenten aan het woord. Wat zijn volgens hen de verschillen 
tussen een mbo- en hbo-opleiding? 

2. Waarom hebben zij voor een hbo-opleiding gekozen? 
 
Bekijk de video: https://www.youtube.com/watch?v=HdrBAWKSwgM  

 Beantwoord nu de vragen:  
 

1. Wat zeggen hbo-studenten over samenwerken? 
2. Wat zeggen hbo-studenten over contacturen? 
3. Wat is je nog meer opgevallen aan de informatie over het hbo in deze video? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4qRLlY6Eomk
https://www.youtube.com/watch?v=HdrBAWKSwgM
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Opdracht 1.4 Wat kan een hbo-diploma jou opleveren? 
 
Een hbo-diploma biedt kansen op de arbeidsmarkt en kan je een hoger salaris opleveren. 

 Open de websites en beantwoord onderstaande vragen: 
 

- https://www.jobnet.nl/blog_pagina/sollicitatietips/salaris-en-
vergoedingen/a/10048/starterssalaris  
 

- https://onderzoek.elsevierweekblad.nl/onderzoek/de-beste-banen-
2015/15/overzicht?opleiding=&hbo_of_wo=hbo&filter=Ga&veld=&sorton=Opleiding%
24asc  

 
1. Wat is het bruto startsalaris van iemand met een mbo-diploma? 
2. Wat is het bruto startsalaris van iemand met een hbo-diploma? 

 
Op de website van Elsevier (zie link hierboven) kun je opleidingen met elkaar vergelijken. 
Vergelijk de volgende 3 opleidingen: Bedrijfskunde en Management (economische 
sector), HBO-rechten (juridische sector) en Werktuigbouwkunde (technische sector). 

3. Bij welke van deze 3 opleidingen wordt het meeste verdiend?  
4. Bij welke van deze 3 opleidingen wordt het minste verdiend? 

 
Kies voor onderstaande opdracht uit alle opleidingen op de website van Elsevier. 

5. Bij welke hbo-opleiding heb je het snelst een baan, een goed salaris en een grote 
kans op een vaste baan? 
6. Bij welke hbo-opleiding heb je het minst snel een baan, een laag salaris en een 
kleine kans op een vaste baan? 
7. Naar welke hbo-opleiding gaat jouw voorkeur op dit moment uit? 
8. Zoek het salaris en de baankansen van deze opleiding op. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.jobnet.nl/blog_pagina/sollicitatietips/salaris-en-vergoedingen/a/10048/starterssalaris
https://www.jobnet.nl/blog_pagina/sollicitatietips/salaris-en-vergoedingen/a/10048/starterssalaris
https://onderzoek.elsevierweekblad.nl/onderzoek/de-beste-banen-2015/15/overzicht?opleiding=&hbo_of_wo=hbo&filter=Ga&veld=&sorton=Opleiding%24asc
https://onderzoek.elsevierweekblad.nl/onderzoek/de-beste-banen-2015/15/overzicht?opleiding=&hbo_of_wo=hbo&filter=Ga&veld=&sorton=Opleiding%24asc
https://onderzoek.elsevierweekblad.nl/onderzoek/de-beste-banen-2015/15/overzicht?opleiding=&hbo_of_wo=hbo&filter=Ga&veld=&sorton=Opleiding%24asc
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Opdracht 1.5 Welke hbo-opleiding past bij jou? 
 
Na je mbo-opleiding heb je de keuze om door te studeren op het hbo of te gaan werken. Wat 
je ook kiest, de vijf loopbaancompetenties kunnen je helpen om inzichtelijk te maken wat jij 
kunt en wilt en hoe je dat kunt bereiken.  
 
Dit zijn de vijf loopbaancompetenties: 

1. Motievenreflectie: Het nadenken over wensen en waarden die van belang zijn voor 

jouw eigen loopbaan. Het gaat om bewustwording van wat je eigenlijk belangrijk vindt 

in je leven, wat jou voldoening geeft en wat je nodig hebt om prettig te kunnen 

werken. 
2. Kwaliteitenreflectie: Het nadenken over wat je (niet) kan en hoe je dit kunt 

gebruiken in jouw loopbaan. Je reflecteert op jouw eigenschappen, competenties en 

vaardigheden. Feedback over jouw eigen kwaliteiten kun je aan anderen vragen. 

3. Werkexploratie: Het onderzoeken van eisen en waarden in werk en de 

mogelijkheden om van werk te veranderen. Je gaat op zoek naar werk waarin (a) 

normen en waarden gelden die overeenkomen met jouw persoonlijke waarden en (b) 

ontwikkelingen voorkomen die aansluiten bij jouw eigen kwaliteiten.  

4. Loopbaansturing: Het plannen, beïnvloeden en bespreken van de manier waarop je 

zelf leert en werkt gericht op loopbaanontwikkeling. 

5. Netwerken: Contacten opbouwen en onderhouden op de arbeidsmarkt gericht op de 

loopbaanontwikkeling. Deze netwerkcontacten kun je gebruiken om op de hoogte te 

blijven van ontwikkelingen en werkmogelijkheden. Daarnaast kunnen jouw contacten 

je feedback geven op je eigen functioneren.   

 
 Vul onderstaand schema in, bereken het resultaat en geef antwoord op de vragen. 

 
Kloppen onderstaande uitspraken voor  jou? 
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Kwaliteiten 1 2 3 4 5 

1 Ik denk na over de dingen waar ik mijn hele leven al goed in ben   
geweest. 

     

2 Ik vraag uit mezelf aan anderen wat zij mijn sterke en minder 
sterke kanten   vinden. 

 

     

3 Ik ga steeds na wat mijn talenten of kwaliteiten zijn.      

4 Als ik iets heel goed heb gedaan, denk ik na over wat mijn sterke kanten 
hierin zijn. 

     

5 Als iets niet lukt, ga ik na wat mijn zwakke kanten hierin zijn.      

6 Als ik iets nieuws moet doen, ga ik eerst na of ik dit wel kan.      

7 Ik leer mijn kwaliteiten kennen door mijn activiteiten buiten het werk.      

8 Als ik iets leer over mijn sterke en zwakke kanten, denk ik na over 

wat dit voor       mijn toekomst betekent. 
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Motieven 1 2 3 4 5 

1 Ik ga na waarom iets mij interesseert.      

2 Als mijn ideeën botsen met anderen, denk ik na over waarom dit zo is.      

3 Ik denk na over hoe ik vind dat mensen zich moeten gedragen.      

4 Ik ontdek wat ik echt belangrijk vind in het leven door na te denken 

over dingen      waar ik me rot over voel. 

     

5 Ik ontdek wat ik echt belangrijk vind in het leven door na te denken 

over dingen         waar ik gelukkig van word. 

     

6 Als ik iets nieuws moet doen, ga ik eerst na of dit wel bij mijn 

ideeën en        principes past. 
     

7 Ik praat met anderen over welke taken goed passen bij mijn   
persoonlijkheid. 

     

8 Ik denk na over wat mij motiveert in mijn werk.      

Werkexploratie 1 2 3 4 5 

1 Als ik ander werk ga doen, ga ik eerst na wat je daarvoor precies moet   
kunnen. 

     

2 Ik zoek uit waar er werk te vinden is dat echt bij mij past.      

3 Ik zoek uit tegen welke problemen je aan kunt lopen in het werk dat ik 
graag wil        gaan doen. 

     

4 Ik houd zelf bij welke vacatures voor mij interessant zijn.      

5 Ik houd de ontwikkelingen bij in het werk dat ik graag doe.      

6 Als ik ander werk ga doen, onderzoek ik eerst welke normen en 

waarden daar  gelden. 
     

7 Ik ga na waar ik het beste informatie kan vinden over ander werk.      

Loopbaansturing 1 2 3 4 5 

1 Ik plan wat ik moet leren, zodat ik steeds leuker werk kan gaan doen.      

2 Ik bespreek met mijn leidinggevende hoe ik ervoor kan zorgen dat 

mijn werk goed aansluit bij mijn sterke kanten. 

     

3 Ik vertel mijn leidinggevende wat ik nog wil leren.      

4 Ik zorg zelf dat ik de begeleiding krijg die ik nodig heb om stappen 
te kunnen         zetten in mijn loopbaan. 

 

     

5 Ik doe extra dingen in mijn werk, om meer kansen te hebben in de   
toekomst. 

     

6 Ik doe dingen buiten mijn werk, om meer kansen te hebben in de   
toekomst. 
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7 Ik onderhandel met mijn leidinggevende om in mijn werk dingen te 
gaan doen die      ik graag wil doen. 

     

8 Als ik een keuze maak weeg ik de voor- en nadelen af.      

9 Als ik een keuze maak, ga ik na wat ik hierin kan leren.      

10 Ik zorg ervoor dat de dingen die ik doe, bijdragen aan wat ik wil   
bereiken. 

     

11 Ik grijp kansen aan om de dingen te leren die belangrijk zijn voor mijn   
toekomst. 

     

12 Het lukt me om mijn werk zo aan te passen dat ik mijn sterke punten in 
kan zetten. 

     

13 Ik heb initiatieven genomen om mijn werkzaamheden te veranderen toen  

er  nieuwe ontwikkelingen waren in de organisatie. 

     

Netwerken 1 2 3 4 5 

1 Ik weet wie in mijn netwerk mij kunnen helpen in mijn loopbaan.      

2 Ik zorg dat ik de mensen in mijn netwerk goed op de hoogte houd 

van waar ik      mee bezig ben. 
     

3 Ik doe dingen voor de mensen in mijn netwerk.      

4 Ik gebruik mijn netwerk om zicht te krijgen op leuk werk.      

5 Ik vraag mensen die ik ken wat de ontwikkelingen zijn in mijn   
vakgebied. 

     

6 Ik zorg dat ik buiten mijn werk mensen leer kennen die mij kunnen 

helpen in      mijn loopbaan. 
     

7 Voordat ik iemand uit mijn netwerk benader, ga ik eerst na hoe en 
wanneer ik dit         het beste kan doen. 

     

8 Als ik met iemand praat over mijn loopbaan, doe ik dat op zo’n 

manier dat  diegene mij zou willen helpen. 
     

 
Resultaat 
Bereken het resultaat door van iedere loopbaancompetentie afzonderlijk de uitkomsten op te 
tellen en te delen door het aantal vragen. Je berekent dus het gemiddelde van elke 
loopbaancompetentie. Vergelijk dit met het gemiddelde hieronder: 
 
< 2,5          Weinig tot niet bezig met deze loopbaancompetentie 
2,5 – 3,5    Matig bezig met deze loopbaancompetitie 
> 3,5          Goed bezig met deze loopbaancompetentie 
 
Interpreteer het resultaat aan de hand van de volgende vragen: 

1. Met welke loopbaancompetentie ben je het meeste bezig? 
2. Met welke loopbaancompetentie ben je het minste bezig? 
3. Op welke loopbaancompetentie moet jij je dus vooral richten bij de oriëntatie op een 

hbo-opleiding? 
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OPDRACHTEN 
 
 
Onderdeel 2: Vaardigheden hbo 

 
 
Opdracht 2.1 Reflecteren 
 
Reflecteren is een manier om jezelf beter te begrijpen en te leren kennen. Vanuit de 
reflecties blik je vooruit naar je handelen in nieuwe situaties. Zo werk je aan de ontwikkeling 
van je competenties. Reflectie is dus een hulpmiddel bij de ontwikkeling van je zelfbeeld: 

- Wat voor type persoon ben ik? 
- Waar ben ik goed in? 
- Wat zou ik nog meer willen kunnen? 

 
Er zijn verschillende manieren van reflecteren, waaronder het reflectiemodel van Korthagen 
en de STARR-methode. In onderstaande opdracht ga je beide methoden gebruiken. 
 
Methode van Korthagen: 

• Fase 1: Beschrijf de ervaring/situatie waarop je de reflectie zal toepassen. 

o Wat was de concrete situatie? 

o Wat was mijn taak binnen deze situatie? 

o Welke concrete acties heb ik in deze situatie ondernomen? 

o Wat was het resultaat van deze acties? 

• Fase 2: Terugblikken op het handelen 

o Wat gebeurde er concreet? 

o Wat zag ik? 

o Wat deed ik? 

o Wat dacht ik? 

o Wat voelde ik? 

• Fase 3: Bewust worden van essentiële aspecten 

o Hoe hangen de antwoorden op de vorige vragen met elkaar samen? 

o Wat betekent dit nu voor mij? 

o Wat is dus het probleem (of de positieve ontdekking)? 

o Wat heeft dat allemaal veroorzaakt? Waar heeft het mee te maken? 

• Fase 4: Alternatieven ontwikkelen 

o Welke alternatieven zie ik? 

o Welke voor- en nadelen hebben die? 

o Wat neem ik mij voor de volgende keer anders te doen? 

• Fase 5: Uitproberen 

o Wat wil ik bereiken? 

o Waar wil ik op letten? 

o Wat wil ik uitproberen? 



Handleiding MBOzaak | HBO | keuzedeel 13 

 

 Voor deze opdracht ga je gebruikmaken van het reflectiemodel van Korthagen.  
Bedenk een situatie die zich (onlangs) voordeed waarop je wilt reflecteren (denk hierbij 
aan een gesprek met een leidinggevende, een activiteit of presentatie op werk of een 
ruzie met een collega/vriend). 
Doorloop de vijf fases van Korthagen en noteer per fase jouw antwoorden. 

 

STARR-methode 

• Situatie 

o Wat was de situatie? 

o Wat gebeurde er? 

o Wie was of waren erbij betrokken? 

o Waar speelde het zich af? 

o Wanneer speelde het zich af? 

• Taak 

o Wat was je taak? 

o Wat was je rol? 

o Wat werd er van je verwacht? 

• Actie 

o Wat heb je precies gezegd en/of gedaan? 

o Hoe was je aanpak? 

o En toen? 

o Hoe reageerde de ander(en) op jou? 

o Wat heb jij vervolgens gezegd en/of gedaan? 

o En toen? 
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• Resultaat 

o Wat kwam eruit? 

o Hoe is het afgelopen? 

o Wat was het resultaat van je handelen? 

o Hoe reageerde de ander(en)? 

• Reflectie 

o Hoe vond je dat je het deed? 

o Was je tevreden met het resultaat? 

o Wat zou je een volgende keer anders doen? 

o Wat heb je daar voor nodig? 

o Welke competenties zijn belangrijk om in te zetten? 
 

 

 

 

 

 Voor deze opdracht ga je gebruikmaken van de STARR-methode.  
Bedenk een situatie die zich (onlangs) voordeed waarop je wilt reflecteren (denk hierbij 
aan een gesprek met een leidinggevende, een activiteit of presentatie op werk of een 
ruzie met een collega/vriend). Kies een andere situatie dan bij de opdracht over de 
methode van Korthagen.  
Doorloop de vijf fases van de STARR-methode en noteer per fase jouw antwoorden. 
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Opdracht 2.2 Informatie verzamelen 
 
Er zijn talloze boeken en artikelen waar je informatie kunt vinden. Je kunt op verschillende 
manieren een tekst lezen, afhankelijk van de reden waarom je de tekst leest. Dit kan zijn om: 

- te beoordelen of de tekst de moeite waard is om te lezen. 
- een antwoord te vinden op een korte vraag. 
- de grote lijn van een tekst te ontdekken. 
- alles precies te weten wat er in een tekst staat. 
- een mening te geven over de inhoud van de tekst. 

 
Het is van belang om uit te zoeken waar de tekst die je hebt gevonden over gaat. Daarvoor 
is het ten eerste belangrijk om te weten wat het doel van de tekst is. De meeste teksten over 
een serieus onderwerp, zoals vluchtelingen, de regering, of het sociaal leenstelsel voor 
studenten, zijn bedoeld om te informeren. Reclameteksten zijn bedoeld om mensen te 
overtuigen van iets en om hen aan te sporen een product of dienst aan te schaffen. 
Ten tweede is het belangrijk om op zoek te gaan naar de hoofdzaken uit een tekst. 
Hoofdzaken zijn vaak termen, begrippen en situaties. Hoofdzaken zijn in een tekst vaak te 
vinden op de volgende plaatsen: 

- Titel 
- Ondertitel 
- Lead (de eerste alinea van een tekst) 
- Laatste alinea 
- Opvallend gedrukte woorden (groot, vet, cursief) 

Tot slot is het belangrijk om te weten wat de bijzaken zijn. Bijzaken zijn bijvoorbeeld 
definities, voorbeelden en beschrijvingen.  
 
Informatie verzamelen doe je door niet alleen te lezen, maar door ook te studeren: je leest 
een artikel, tekst of boek bewust om ervan te leren. Als informatiebron is internet sinds de 
laatste decennia erg populair. Dat is goed, want internet biedt veel mogelijkheden en je kunt 
er veel informatie vinden. Niet alle informatie is echter even betrouwbaar. Dit komt doordat 
iedereen op internet kan schrijven en delen wat hij wil. Het is belangrijk dat je kritisch omgaat 
met de informatie op internet en goede bronnen raadpleegt.  
 

Checklist kwaliteit informatiebronnen 
 

1. Betrouwbaar - Is de auteur een hedendaagse deskundige? 
- Is de auteur te benaderen? 
- Is de sitebeheerder, organisatie of uitgever bekend? 
- Zijn er naast e-mailgegevens nog andere mogelijkheden 

om contact te leggen met de makers van de site? 
 

2. Volledig - Is er een overzicht genoteerd van gebruikte bronnen? 
- Wordt er verwezen naar relevante bronnen of informatie? 

 

3. Controleerbaar - Is de informatie gevonden via bibliotheken, overheden of 
universiteiten? Deze instellingen stellen over het 
algemeen geëvalueerde informatie beschikbaar. 

- Is de informatie uit de bronnen voorzien van verwijzingen 
of literatuuropgaven? 

 

4. Juist - Wat is het doel van de informatiebron? (reclame, 
propaganda, etc.) 

- Bevat de bron feiten of meningen? 
- Worden meningen onderbouwd? 
- Is de bron toepasbaar? 
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Tip! Uit de tekst na de achterste punt (.) kun je veel afleiden:  

- .com = commercieel 
- .edu = educatief 
- .gov = overheid 
- .xs4all = persoonlijk 

 
In het hbo krijg je vaak te maken met het lezen van grote stukken tekst. Je gaat heel veel 
lezen en vaak ook in het Engels. Het is belangrijk dat je jezelf de inhoud van grote stukken 
tekst zelfstandig eigen maakt. Je kunt de gevonden informatie op verschillende manieren 
verwerken: 
 

- Samenvatten 
Samenvatten is in het kort de belangrijkste punten van een tekst weergeven. 

1. Lees de tekst oriënterend door en stel vast wat de hoofdgedachte is. 
2. Lees daarna de tekst als volgt: noteer per alinea de belangrijkste 

zaken en steekwoorden, of arceer deze. Als je woorden niet kent zoek 
je de betekenis op. 

3. Zoek naar de hoofdzaken van de tekst. 
4. Kijk welke alinea’s bij elkaar horen en bepaal zo de deelonderwerpen. 
5. Maak een samenvatting van elke alinea door de hoofdzaken in hele 

zinnen te beschrijven, je conclusie te formuleren (oorzaken en 
gevolgen) en je mening te geven over de tekst, voorzien van 
argumenten. 
 

- Argumentatie  
In een rapport of verslag moet je in staat zijn om je eigen standpunten te 
formuleren en dat te onderbouwen met argumenten. Jouw tekst is pas 
succesvol als je anderen weet te overtuigen van jouw standpunt. Een 
standpunt houdt in dat een schrijver zijn mening over iets geeft, een 
argument houdt in dat een schrijver zijn standpunt verdedigt tegen kritiek. 
Daarom is het van belang inzicht te hebben in de manier waarop je 
standpunten en argumenten voor de lezer duidelijk kunt formuleren. 

1. In vind dat [standpunt], want [argument] 
2. Y is van mening dat [standpunt], omdat [argument] 
3. De conclusie moet zijn dat [standpunt], immers [argument] 
4. Het is duidelijk dat [standpunt], aangezien [argument] 
5. Volgens mij [standpunt], namelijk [argument] 

 
- Tabellen en grafieken (schema’s) 

Een schema is een model van belangrijke begrippen. Het geeft vaak een 
beter overzicht dan een geschreven stuk tekst. Een voorbeeld van zo’n 
schema is een woordspin (of mindmap). Een woordspin is een diagram 
opgebouwd uit begrippen, 
teksten, relaties en/of plaatjes, 
die zijn geordend in de vorm van 
een spin (of een boomstructuur) 
rond een centraal thema. 
Hiernaast zie je een woordspin 
met als centraal thema 
‘voortgezet onderwijs’.  
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 Voor deze opdracht ga je aan de slag met de verschillende manieren van 
tekstverwerking. 
1. Schrijf 3 zinnen op met een standpunt én een argument. 
2. Maak een woordspin over jouw huidige opleiding. Denk hierbij aan je school, je 

vakken, stageplekken, werkvelden, werkzaamheden, doelgroep, docenten, etc. 
3. Maak een samenvatting van max. 150 woorden van de volgende tekst: 

 

Inleiding: over sociale ongelijkheid in het milieudiscours 

In de VS duiken sedert de jaren ’90 ‘environmental inequality studies’ op en ‘environmental justice 
centres’ (Bullard, 1990; Szasz & Meuser, 1997 en 2000). Sociale wetenschappers voeden daarmee de 
publieke en politieke agendering van ongewenste milieuongelijkheid en zelfs van ecoracisme, die in 
1994 een institutioneel staartje krijgt via de Clinton Executive Order. Die introduceert een officiële toets 
van plannen en beleidsprogramma’s op dergelijke ongewenste neveneffecten. Zij het met meer 
aandacht voor sociaaleconomische factoren dan voor raciale verschillen (Mitchell & Dorling, 2003), wint 
dit ongelijkheidsdiscours in de jaren 2000 ook veld in Europa (Verenigd Koninkrijk, maar ook Frankrijk, 
Nederland). De boodschap klinkt als volgt: milieuverloedering is nog ernstiger dan aangenomen, want 
ze versterkt de sociale ongelijkheid. De ‘environmental justice movement’ beklemtoont eveneens die 
actualiteitswaarde: een sociale beweging ent zich immers op, tot voorheen, miskende thema’s.  

Met de steun van drukkingsgroepen en wetenschappers wordt op honderden plaatsen in diverse 
Amerikaanse steden nochtans al vroeg in de jaren 1980 gestreden tegen de ongezonde 
leefomstandigheden van kleurlingen en weinig gefortuneerde omwonenden van stortplaatsen, 
verbrandingsovens en opslagplaatsen voor gevaarlijk afval. Ook in Europa zijn er al langer sporen van 
publieke en academische solidariteit met groepen die lijden onder de blootstelling aan externe risico’s. 
Het vroege milieubeleid in ons land van de jaren 1960 en 1970 is zelfs een rechtstreeks gevolg van 
aandacht voor (volks)gezondheidsvraagstukken als gevolg van milieublootstelling (Leroy & Wiering, 
2007). De Amerikaanse voorvechters van nu is het vooral te doen om meer antropocentrisme in het 
milieudiscours. Gezondheid en rechtvaardigheid, verdedigd aan de basis, moeten de verslapte aandacht 
voor milieu (terug) nieuw leven geven en de main stream milieubeweging afleiden van haar top-down 
en ecocentrisch gerichte retoriek (Palamar, 2008). Dat de natuur haar rechten heeft wordt zeker niet 
betwist (dit is overigens het oudste discours in de VS: dat van ‘ethical concern for nature, since the 
1970’s’ (Hannigan, 2006). De burgerrechten in de milieusfeer worden evenwel ook belangrijk geacht 
(het recente discours van ‘environmental justice’). Dat ook milieuoverheden en vele milieuorganisaties 
de sociale neveneffecten van groeiend milieubeleid verwaarloosden, bovenop de al ongelijke 
blootstelling dus, vormde eveneens een aanleiding om te pleiten voor meer ‘equity’. Vandaag brengt 
klimaatverandering de termen ‘social vulnerability’ en ‘social capacity’ opnieuw volop in de 
belangstelling, nationaal én wereldwijd. De samenwerking tussen klimaatexperts en sociale 
wetenschappers, tussen professionals en belangenorganisaties uit de beide sferen, wordt gevraagd om 
‘climate justice’ te bewerkstelligen. Ook dit nieuwe, globale milieuthema doet het voorkomen alsof het 
milieuongelijkheidsdiscours van recente datum is.  

Of het nu gaat om een typisch Angelsaksische gevoeligheid of niet, om een nieuwe of daarentegen 
historisch sterk gewortelde retoriek, sociale (ongelijkheids)vraagstukken zijn eigenlijk intrinsiek 
aanwezig in milieuvraagstukken. Daarvan getuigt de sociaalwetenschappelijke literatuur van de 
afgelopen decennia, die langzamerhand indrukwekkend mag genoemd worden en niet alleen de 
toenemende aandacht laat zien van sociale wetenschappen voor de ecologische factor, maar ook van 
de groei van echte milieuspecialismen als milieueconomie en milieusociologie. Hieronder volgt een 
beknopt overzicht van de behandelde thema’s. 
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De problematisering van verschijnselen van verontreiniging, uitputting en aantasting van het 
leefmilieu volgt pas volop vanaf 1970. Uitdrukkelijke sociaalwetenschappelijke aandacht is er 
aanvankelijk niet veel. Vandaag kijken economen en sociologen uitdrukkelijk verder dan de – 
instrumentele – vraag van exacte wetenschappers en beleidsmakers om oorzaken achter milieudruk in 
te schatten en haalbare of aanvaardbare oplossingen aan te reiken. Milieuproblemen blijken immers 
niet zozeer een kwestie van milieutechnologische aanpassing of het overtuigen van doelgroepen om 
‘wat beter hun best te doen’. Milieuvraagstukken zijn in wezen sociale dilemma’s. Een sociaal dilemma 
is zo bijzonder, omdat het draait om de moeilijk op te lossen spanning tussen eigenbelang en (doorgaans 
langere termijn) collectief belang. Als we deze spanning niet oplossen, blijft ze afgewenteld en komen 
we uit bij sociale uitsluitingsmechanismen: tussen onszelf en de generaties na ons, tussen lokaal en 
globaal, tussen vruchtenplukkers en lastendragers van infrastructuren en technologie, tussen zij die 
inspanningen leveren voor het collectief belang en de free riders; tussen zij die poortwachter zijn en in- 
of uitgesloten worden bij de allocatie en het beheer van de natuurlijke rijkdommen (common pool 
resources). Een instrument als sociale impactanalyse (SIA) is een voorbeeld van een (hoewel zelden 
verplichte) procedure om op tijd dergelijke distributie- en andere maatschappelijke effecten te 
detecteren en te milderen (Burdge, 2003). Maar ook het minder technocratische gebruik van SIA, 
waarbij de identificatie van effecten in samenwerking met stakeholders de aanzet vormt tot 
onderhandeling over het omstreden project, legt in principe de kwetsbaarheid en capaciteiten van 
diverse sociale groepen bloot (Burdge, 2003; Finsterbusch & Freudenburg, 2002).  

Ook Ulrich Beck signaleert sociale diversiteit inzake risico’s die eigen zijn aan onze technologische 
samenleving, zij het dat de kwetsbare groep niet langer beperkt is tot de sociaal zwakkeren: evengoed 
de hogere inkomensgroepen riskeren PCB’s of ‘dolle koeien’ op hun bord. Bijgevolg draait de nieuwe 
sociale kwestie vooral om de verdeling van lasten zoals milieurisico’s en minder om die van de welvaart.  

De introductie van het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ verheft de relevantie van ‘global 
consciousness’ en van ‘global solidarity’ om milieuvraagstukken op te kunnen lossen in de jaren 1980 
tot een norm op internationale fora, en tot een maatschappelijk en ethisch beginsel. Diverse artikelen 
uit Agenda 21 benadrukken de kwetsbaarheid van populaties in het Zuiden voor allerlei vormen van 
milieuverloedering en de nood om die te milderen, te verhelpen. Tegelijk wordt het versterken van 
sociale en institutionele capaciteit als basis gezien voor ecologische vooruitgang in de wereld (VN-
Conferentie Milieu & Ontwikkeling, Verklaring van Rio, 1992). Sociale rechtvaardigheid komt dus op 
twee manieren aan bod. Toch bedenken enkelen recent nieuwe termen, zoals Jacobs (1999) met ‘the 
egalitarian conception of sustainability’ en Agyeman en Evans (2004) met ‘just sustainability’. 

Het voeren van surveys naar sociaal ongelijk milieubewustzijn vormt al snel na de opkomst van de 
eerste milieuprotesten en actiegroepen in de jaren 1970 een eigen niche voor de sociale 
wetenschappen. Dit type onderzoek zou de geringe zichtbaarheid van milieuvraagstukken verklaren. 
Niet alleen de aandacht voor milieu en de bereidheid er wat voor op te offeren verschillen, ook (actieve) 
leden van milieuorganisaties blijken over heel Europa steevast middenklassers en hogeropgeleiden te 
zijn. Milieubewustzijn én milieurelevant gedrag worden verbonden aan wereldbeelden uit 
geïndustrialiseerde landen en aan postmaterialistisch waardegoed (Inglehart, 1977). Dit publiek 
opinieonderzoek krijgt ook betekenis op macroniveau, niet alleen door zijn internationaal comparatief 
opzet, maar ook door het te verbinden aan geïndustrialiseerde landen, waar de bevolking meer pro 
milieu is en waar bereidheid bestaat om er overheidsbudget voor te voorzien. De welvaartsthese wordt 
intussen weer in vraag gesteld. In het Zuiden wordt op het grass root niveau een toenemend 
milieubewustzijn gemeten (Inglehart, 1995). De these blijft er evenwel welvarende landen op 
aanspreken mondiaal medeverantwoordelijkheid te dragen (Jordan, 1994). Ook al neemt het 
milieubewustzijn zowat overal toe (Franzen, 2003; Dunlap & Van Liere, 1978 en 2000), die zuidelijke 
staten moeten immers ook institutioneel voor duurzame ontwikkeling willen en kunnen kiezen.  

 



Handleiding MBOzaak | HBO | keuzedeel 19 

De sociaalwetenschappelijke literatuur die zich nog nauwer inlaat met de differentiële perceptie van 
milieurisico’s, besteedt niet alleen aandacht aan sociaaleconomische stratificatie, maar ook aan allerlei 
aspecten van sociale diversiteit. Zo heeft het sociaalconstructivisme het niet begrepen op het cognitief 
gerichte opinieonderzoek over milieurisico’s, zelfs niet waar het crossnationaal of crosscultureel is. Het 
ent zich veeleer op de sociale kneedbaarheid van percepties en op de kenmerken en de dynamiek van 
het sociale relatieveld daarbij en vertrekt daarom van een ruimer palet van verklarende sociale 
diversiteit (van gevestigden en nieuwkomers, van experts en leken, van bestuurders en participanten) 
dan men met SES- of stratificatievariabelen kan uitdrukken (Rohrmann & Renn, 2000). Men kan dan ook 
verwachten dat het milieudiscours, waarvoor hogeropgeleiden en bemiddelden gevoeliger blijken, 
dominant cultuurgoed blijft van die middengroepen en ook hun taal weerspiegelt. Het is bijgevolg niet 
zo evident andere groepen mede-eigenaar van die sociale constructie te maken (Hannigan, 2006). Het 
perspectief van rechtvaardigheid en burgerrechten hanteren, zoals in de gekende sociale conflicten, 
wordt daarom als strategisch gezien, om die andere groepen mee te krijgen.  

Bovenstaande korte verkenning mag zeker niet gelezen worden als een overzicht van de 
milieusociologie. Een snelle blik op de topics ervan, zoals in de werkgroepen van de International 
Sociological Association of in milieusociologische handboeken, maakt duidelijk dat veel andere 
inhoudelijke thema’s belangstelling genieten naast milieuongelijkheid. De inleiding maakte hopelijk wel 
duidelijk dat een bijdrage over de sociale gradiënt in milieublootstelling slechts één perspectief is op 
wat milieu en sociale ongelijkheid verbindt. In wat volgt geven we aan hoe die sociaaleconomische 
ladder of gradiënt doorgaans wordt onderzocht en welke nieuwe verkenning Vlaams onderzoek ter zake 
mogelijk maakte. 

Bron: Iedereen gelijk voor de gezondheidsimpact van milieuvervuiling? (2009) 
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Opdracht 2.3 APA-stijl 
 
Veel wetenschappelijke informatie is online beschikbaar. Het kopiëren van teksten is 
eenvoudig en het is verleidelijk om fragmenten uit bestaande documenten over te nemen. 
Daar is niets op tegen, maar als je zonder bronvermelding stukken uit het werk van anderen 
overneemt, pleeg je plagiaat. Doe je dit met opzet en presenteer je het als je eigen werk, 
dan is het fraude.  
Om correct te verwijzen naar het werk van anderen gebruik je de richtlijnen van de American 
Psychological Association (APA). Maar hoe werkt APA nu precies? De bronnen die je 
gebruikt, vermeld je in de literatuurlijst. Deze literatuurlijst bouw je op door in alfabetische 
volgorde (op basis van de achternaam van de auteur) alle boeken, artikelen en websites die 
je hebt gebruikt in je verslag, artikel, paper of onderzoek op te sommen.  
 
Voor elke bron vermeld je de gegevens in een vaste volgorde, namelijk:  

1. Auteur(s) 
2. Jaar van uitgave 
3. Titel (editie/druk indien niet de eerste druk) 
4. Plaats: uitgever 

N.B. De tweede regel wordt ingesprongen, zodat de literatuurlijst overzichtelijk blijft. 
 
Naast de juiste volgorde, zijn er ook vaste voorschriften voor boeken, artikelen en 
internetpublicaties: 
 
Boeken: 

- Auteur(s) met initialen en jaartal 
o Het jaartal tussen haakjes 
o De titel cursief gedrukt 
o De plaats van de uitgave gevolgd door dubbele punt en de uitgever 

Voorbeeld: 
1. Versnel, H. (2008). Het grote drijfverenboek. De impact van drijfveren op mensen 
                                   en organisaties. Amsterdam: Pearson Education Benelux bv. 
2. Beursekens, H., Veelenturf, P., Romme, R., & Bochem, L. (2014). Onderwijstijd 
                                  onder focus op vakmanschap. De nieuwe benadering van 
                                  onderwijstijd. Woerden: MBO Raad. 

Artikel in tijdschrift: 
- Auteur(s) met initialen en jaartal 

o De titel van het artikel 
o De titel van het tijdschrift cursief gedrukt, volume/jaargang cursief gedrukt 

(issue/aflevering tussen haakjes), de paginanummers. 
Voorbeeld: 
1. Schoonhoven, van R. (2015). Wat brengt de toekomst? De nieuwe Meso, 1(3), 
                            52 – 56. 
2. Laseur, S., Streefkerk, J. (2015). Balans in passend onderwijs. De nieuwe 
                            Meso, 3(3), 35 – 41. 

Internetpublicatie: 
- De datum is erg belangrijk, omdat internetpublicaties te allen tijden aangepast 

kunnen worden. 
Voorbeeld: 
Dingemanse, K. (2013). Interview & enquête in je scriptie. Geraadpleegd op 10 

januari 2016. http://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/interview-enquete-
inje-scriptie/ 

 
 
 
 

http://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/interview-enquete-inje-scriptie/
http://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/interview-enquete-inje-scriptie/
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 Voor deze opdracht ga je gebruik maken van de APA-stijl. 
1. Zet de bronvermelding van dit boek in APA-stijl: 

https://www.bol.com/nl/p/het-
onderwijsvragenboek/9200000119295933/?Referrer=ADVNLGOO002008N-G-
81885102609-S-474967092428-
9200000119295933&gclid=Cj0KCQjw3JXtBRC8ARIsAEBHg4mWHpdXtfw_09_QfZA
245a4s5YlZJ0epIYJbJnC-esbhajxNhCw0XUaAtiZEALw_wcB#product_specifications  

 
2. Zet de bronvermelding van deze internetpublicatie in APA-stijl: 

https://www.nu.nl/media/6002508/sophie-hilbrand-onderzoekt-rolpatronen-wordt-elke-
dag-voor-me-gekookt.html  

 
3. Zoek in dit tijdschrift het artikel “Gezamenlijk opkomen voor belangen van ouderen is 

belangrijk!” en zet de bronvermelding van dit artikel in APA-stijl: 
http://www.nootdorpnu.nl/assets/nu_juni_2019.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bol.com/nl/p/het-onderwijsvragenboek/9200000119295933/?Referrer=ADVNLGOO002008N-G-81885102609-S-474967092428-9200000119295933&gclid=Cj0KCQjw3JXtBRC8ARIsAEBHg4mWHpdXtfw_09_QfZA245a4s5YlZJ0epIYJbJnC-esbhajxNhCw0XUaAtiZEALw_wcB#product_specifications
https://www.bol.com/nl/p/het-onderwijsvragenboek/9200000119295933/?Referrer=ADVNLGOO002008N-G-81885102609-S-474967092428-9200000119295933&gclid=Cj0KCQjw3JXtBRC8ARIsAEBHg4mWHpdXtfw_09_QfZA245a4s5YlZJ0epIYJbJnC-esbhajxNhCw0XUaAtiZEALw_wcB#product_specifications
https://www.bol.com/nl/p/het-onderwijsvragenboek/9200000119295933/?Referrer=ADVNLGOO002008N-G-81885102609-S-474967092428-9200000119295933&gclid=Cj0KCQjw3JXtBRC8ARIsAEBHg4mWHpdXtfw_09_QfZA245a4s5YlZJ0epIYJbJnC-esbhajxNhCw0XUaAtiZEALw_wcB#product_specifications
https://www.bol.com/nl/p/het-onderwijsvragenboek/9200000119295933/?Referrer=ADVNLGOO002008N-G-81885102609-S-474967092428-9200000119295933&gclid=Cj0KCQjw3JXtBRC8ARIsAEBHg4mWHpdXtfw_09_QfZA245a4s5YlZJ0epIYJbJnC-esbhajxNhCw0XUaAtiZEALw_wcB#product_specifications
https://www.bol.com/nl/p/het-onderwijsvragenboek/9200000119295933/?Referrer=ADVNLGOO002008N-G-81885102609-S-474967092428-9200000119295933&gclid=Cj0KCQjw3JXtBRC8ARIsAEBHg4mWHpdXtfw_09_QfZA245a4s5YlZJ0epIYJbJnC-esbhajxNhCw0XUaAtiZEALw_wcB#product_specifications
https://www.nu.nl/media/6002508/sophie-hilbrand-onderzoekt-rolpatronen-wordt-elke-dag-voor-me-gekookt.html
https://www.nu.nl/media/6002508/sophie-hilbrand-onderzoekt-rolpatronen-wordt-elke-dag-voor-me-gekookt.html
http://www.nootdorpnu.nl/assets/nu_juni_2019.pdf


Handleiding MBOzaak | HBO | keuzedeel 22 

Opdracht 2.4 Samenwerken 
 
Om goed samen te kunnen werken en om deadlines te halen is het prettig om onderling 
duidelijke afspraken te maken bij de start van een project. Een project wordt vaak in zijn 
geheel beoordeeld, waarbij niet wordt gekeken wie welk deel heeft gedaan. Er wordt dan 
ook vanuit gegaan dat alle projectleden evenveel inspanning voor het project hebben 
geleverd.  
In een project worden vaak verschillende vakken gecombineerd, waarbij onderwerpen 
verbonden worden aan voorvallen, casussen en incidenten in het beroep. Je leert patronen 
herkennen, analyses maken en verbanden zien met grotere thema’s (bijvoorbeeld: 
maatschappelijk verantwoord ondernemen én duurzaamheid). 
Bij de start van een project ga je met je projectgroep aan de hand van de projectomschrijving 
de verschillende deeltaken in kaart brengen. Verdeel de opdracht in grote deeltaken, 
bijvoorbeeld: 

- Informatie opzoeken over het probleem / de opdracht: bronnen raadplegen 
- Een plan van aanpak maken 
- Analyses van oorzaken en gevolgen beschrijven (probleemanalyse) 
- Groepsverslag maken 
- Groepsverslag op taal en lay-out checken 

Nadat je alle deeltaken hebt vastgesteld maak je een tijdsschema met daarin de deadline 
voor elke deeltaak. Verdeel de deeltaken op grond van ieders kwaliteiten. Wanneer je iets 
kiest waar je goed in bent, komt dit het resultaat ten goede. 
 

 Voor deze opdracht ga je doen alsof je een verslag moet maken met een medestudent 
(je hoeft het verslag dus niet écht te maken). Vul het samenwerkingscontract in met 
een medestudent aan de hand van onderstaande informatie en opdrachten: 
1. Het (fictieve) project waaraan jullie gaan werken heet: Multiculturele samenleving: 

Verschil tussen Turkse en Nederlandse cultuur. 
2. Verzin welke (deel)onderwerpen je terug zou willen laten komen in je verslag 
3. Verzin welke delen van het verslag op welke datum af moeten zijn. 
4. Verzin wanneer jullie samenkomen, wie de voorzitter is en wie de notulist is. 

 
 

Samenwerkingscontract 

De volgende personen werken gedurende dit project samen: 

Naam: 
E-mail: 
Telefoonnummer: 

Naam: 
E-mail: 
Telefoonnummer: 

Groepsdoel. 
 

 

Afspraken rondom de 
bereikbaarheid. 
 

 

Afspraken over inzet: 
werken aan taken, reactie 
op e-mail, voorbereiding, 
aanwezigheid. 

 

Afspraken over waar de 
informatie wordt 
opgeslagen (Dropbox 
o.i.d.). 
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Afspraken over te laat 
komen, ziekte, afwezigheid 
enzovoort. 
 

 

Wat doen we als iemand 
zich niet aan de afspraken 
houdt? 
 

 

Inhoud taak Verantwoordelijke(n) Deadline 

Taak 1: 
 

  

Taak 2: 
 

  

Taak 3: 
 

  

Taak 4: 
 

  

Taak 5: 
 

  

Taak 6: 
 

  

Taak 7: 
 

  

Taak 8: 
 

  

Vergaderdata Voorzitter Notulist 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Voor akkoord getekend op 
(datum): 
 

Plaats: 

Naam: 
 
Handtekening: 
 

Naam: 
 
Handtekening: 
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Opdracht 2.5 Feedback 
 
Er zijn drie belangrijke principes die ten grondslag liggen aan het gebruik van feedback: 

1. Feedback is bedoeld om groei te ondersteunen. 

2. De feedbackgever is verantwoordelijk voor het weergeven van de situatie zoals hij/zij 

deze heeft waargenomen. 

3. De feedbackontvanger is verantwoordelijk voor het weergeven van wat hij/zij dacht of 

voelde en wat volgens hem/haar de feiten waren. 

Waarnemende (iets wat een camera kan registreren) feedback geven is nog best lastig. 
Mensen zijn namelijk snel geneigd om te interpreteren, dat wil zeggen een persoonlijk 
oordeel van een waarneming geven.  

 Geef bij de volgende uitspraken aan of het een waarneming of een interpretatie is: 

1. Vincent is een lieve man. 

2. Karin ging dinsdag een uur met lunchpauze. 

3. Klaas was onzeker tijdens zijn presentatie. 

4. De buurjongen vond de film heel spannend. 

5. Thierry vroeg niet naar mijn mening over de presentatie. 

6. Mark draagt een overhemd. 

7. Hij heeft best wel lang haar. 

Een methode om feedback te geven is ‘Ik en de 4G’s’: 
1. Gedrag: benoem het gedrag van de ander wat je storend, opvallend of dominant 

vindt. Laat je emoties en mening achterwege. Het is belangrijk om het gedrag zo 

concreet mogelijk te benoemen. Voor de toehoorder is het duidelijk over welk gedrag 

en welke situatie jij het hebt. 

2. Gevoel: benoem je eigen gevoel. Als diegene dat gedrag vertoont, hoe voel jij je 

daarbij? Wat maakt het in je los? Welke emotie voel je opkomen? 

3. Gevolg: vertel de ander wat het gevolg is van zijn gedrag. Welk effect heeft het op 

jou? Welke actie of reactie geef jij daarop? 

4. Gewenst gedrag: Als afsluiter geef je aan hoe je het graag anders zou willen. Hoe 

zou jij het liever zien?  

Voorbeeld ‘Ik en de 4G’s’:: 
1. Gedrag: Ik heb gemerkt dat je de laatste tijd vaak te laat komt. 

2. Gevoel: Dit geeft mij het gevoel dat jij je werk niet zo serieus neemt. 

3. Gevolg: Ik heb gemerkt dat andere projectgroep-leden zich daaraan beginnen te 

ergeren 

4. Gewenst gedrag: Ik zou graag willen dat je voortaan op tijd komt. 

 
 Bedenk een situatie die laatst plaatsvond waar jij je niet prettig bij voelde (denk aan het 

te laat komen van een collega of een vriend(in) die niet netjes tegen je deed). 

Gebruik de ‘Ik en de 4G’s’-methode om feedback te geven op de persoon uit jouw 

gekozen situatie: wat zou je zeggen als deze persoon nu voor je zat? 
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Bij het ontvangen van feedback is het van belang dat je rekening houdt met de volgende 
punten: 

1. Luister actief en vraag zo nodig om toelichting. 

2. Vat samen en vraag door. 

3. Toon waardering voor de feedbackgever. 

Het ontvangen van feedback is een vorm van terugkoppeling en essentieel voor 
leerprocessen. De ander legt uit hoe hij/zij jouw gedrag waarneemt, begrijpt en ervaart, 
waardoor jij zicht krijgt op jouw blinde vlekken.  
Om dit gesprek zo goed mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat je een open 
lichaamshouding hebt, oogcontact maakt en korte non-verbale reacties geeft (zoals hummen 
en knikken). Een methode die hiervoor gebruikt kan worden is de LSD-methode: 

- Luisteren: dit doe je met je oren, maar ook met je ogen en door non-verbale 

reacties. 

- Samenvatten: dit doe je in je eigen woorden en hiermee geef je aan dat je goed 

luistert. Vat samen wat de ander bedoelt, niet wat hij zegt. 

- Doorvragen: dit doe je door het stellen van open vragen, zodat je de diepte in kunt 

gaan tijdens het gesprek.  

 

 Voor deze opdracht bedenk je een situatie waarin iemand jou feedback gaf. 

1. Heb jij volgens de LSD-methode gereageerd?   

2. Schrijf op hoe jij gereageerd hebt (lichaamshouding, non-verbale reacties en wat je 

hebt gezegd). 

3. Schrijf op hoe jij het beste had kunnen reageren volgens de LSD methode. 
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OPDRACHTEN 
 
 
Onderdeel 3: Hbo-aanmelding 

 
 
Opdracht 3.1 Studiekeuze 
 
Er is veel uitval onder eerstejaarsstudenten. Door tijdig aan te melden in het hoger 
onderwijs, in principe vóór 1 mei, heb je recht op een studiekeuzecheck. Zo’n check is 
bedoeld om te checken of de gekozen studie wel bij jou past. Deze kan bestaan uit een test, 
een proefcollege of een gesprek. Per opleiding en hogeschool/universiteit kan een 
studiekeuzecheck verschillen. Na een studiekeuzecheck ontvang je een studiekeuzeadvies. 
Dit advies is niet bindend. Mocht de beoogde studie na een studiekeuzecheck toch anders 
zijn dan je aanvankelijk dacht, dan heb je nog het recht om je aan te melden voor een 
andere studie. 
 

 Voor deze opdracht maak je een korte studiekeuzetest via deze website: 
https://www.123test.nl/gratis-studiekeuzetest/  
1. Noteer jouw resultaten 
2. Herken jij jezelf hier in? Omschrijf waarom wel/niet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.123test.nl/gratis-studiekeuzetest/
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Opdracht 3.2 Financieel 
 
Voor een hbo-opleiding moet je elk jaar collegegeld betalen. Dit bedrag kan jaarlijks 
veranderen, maar je kunt rekening houden met zo’n €2.000,- per jaar. Daarnaast heb je ook 
de kosten voor studieboeken en -materialen. Ga je op kamers? Dan wordt je kostenpost nóg 
hoger, want dan heb je ook nog te maken met huur en kosten voor levensonderhoud.  
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) brengt de kosten voor een studie in 
beeld. Voor een hbo-opleiding is de basisbeurs in 2015 afgeschaft. Dit betekent dat je als 
student zelf, of met hulp van je omgeving, je studie moet financieren. De OV-jaarkaart 
bestaat nog wel, hiermee kun je doordeweeks óf in het weekend gratis door Nederland 
reizen. De voorwaarde is wel dat je binnen 10 jaar je hbo-diploma behaald hebt. Alleen dan 
worden de kosten van je OV-jaarkaart omgezet in een gift. Behaal je niet binnen 10 jaar je 
hbo-diploma, dan moet je de gemaakte kosten terugbetalen aan de overheid.  
Het is nog wel mogelijk om studiefinanciering te ontvangen in de periode dat jij je uitschrijft 
bij de mbo-opleiding en de startdatum van de hbo-opleiding. Dit heet een overbrugging en is 
aan te vragen bij DUO. 
 

 Voor deze opdracht zoek je uit met welke kosten jij te maken hebt als je een hbo-

opleiding gaat doen. 

1. Ga naar de website: https://www.nibud.nl  

2. Klik op ‘consumenten’ → ‘levenssituaties’ → ‘studeren’. 

3. Schrijf op welke kosten jij maakt voor je studie. 

4. Schrijf op welke kosten jij maakt voor je verzekeringen. 

5. Vul onderstaand schema in en geef aan of jij een lening aan moet vragen of niet. 

Leg ook uit waarom. 

Inkomsten € per maand Uitgaven € per maand 

Basis-/aanvullende beurs  Huur (incl. gas, water en licht)  

Studielening  Televisie, internet  

Bijbaan  Collegegeld  

Ouderlijke bijdrage  Boeken en studiematerialen  

Zorgtoeslag  Verzekeringen  

Huurtoeslag  Eten en drinken  

  Kleding  

  Telefoon  

  Sport, hobby’s  

  Uitgaan  

  Abonnementen  

Totaal inkomsten  Totaal uitgaven  

https://www.nibud.nl/
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4 
BEOORDELING  
 
Je wordt beoordeeld op de volgende aspecten. 
 
Inhoudelijke aspecten 
Aan de inhoudelijke aspecten per onderdeel, zoals hierboven beschreven, wordt voldaan. 
Neem deze daarom goed en uitgebreid door en laat alle aspecten terugkomen in jouw 
verslag.  
 
Structuur 
Er is samenhang in het opgeleverde verslag. De hoofdstukken volgen elkaar op en hangen 
logisch met elkaar samen. 
 
Afstemming op het doel 
Het is een duidelijk verslag waarbij specifieke kennis wordt gepresenteerd. 
 
Afstemming op het publiek 
Het betreft een duidelijk, professioneel en praktisch verslag. 
 
Woordenschat 
Het woordgebruik is gevarieerd. Er is sprake van een passend jargon.  
 
Grammatica, spelling en leestekens 
Het verslag voldoet aan de minimale eisen wat betreft grammatica, spelling en leestekens. 
 
 

 VEEL SUCCES 

 
 
Hierna vind je de hulpmiddelen voor dit keuzedeel. 
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5 
HULPMIDDELEN 
 
Hieronder volgen per onderdeel de definities van belangrijke begrippen uit deze handleiding. 
 
 
INTRODUCTIE 
 

BEGRIP    BETEKENIS 

Mbo     Middelbaar beroepsonderwijs 

Hbo Hoger beroepsonderwijs 

Faculteit Hoofdafdeling waarin verschillende verwante 
opleidingen zijn verenigd. 

Propedeuse Eerste jaar van een Hbo-opleiding 

Bacheloropleiding Opleiding aan een hogeschool (ongeveer 4 jaar) 

Major Hoofdprogramma, de kern van je opleiding. 

Minor Samenhangend pakket waarmee je je kunt verbreden of 
specialiseren. 

Associate degree (AD) Verkorte hbo-opleiding (2 jaar)  

 
 
ONDERDEEL 1: ORIËNTATIE HBO 
 
Opdracht 1.5 Welke hbo-opleiding past bij jou? 
 

BEGRIP    BETEKENIS 

Loopbaancompetenties Vaardigheden die helpen om inzichtelijk te maken wat je 
wilt bereiken binnen jouw eigen loopbaan en hoe je dat 
kunt doen (motievenreflectie, kwaliteitenreflectie, 
werkexploratie, loopbaansturing en netwerken).  

Motievenreflectie Nadenken over welke waarden en wensen belangrijk 
zijn voor jouw loopbaan. 

Kwaliteitenreflectie Nadenken over wat je (niet) kan en hoe je dit kunt 
gebruiken in je loopbaan.      

Werkexploratie Het onderzoeken van eisen en waarden in werk en de 
mogelijkheden om van werk te veranderen.  

Loopbaansturing Het plannen, beïnvloeden en bespreken van de manier 
waarop je zelf leert en werkt gericht op 
loopbaanontwikkeling.     

Netwerken Contacten opbouwen en onderhouden op de 
arbeidsmarkt gericht op de loopbaanontwikkeling. 
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ONDERDEEL 2: VAARDIGHEDEN HBO 

Opdracht 2.1 Reflecteren 
 

BEGRIP    BETEKENIS 

Reflecteren Een manier om jezelf beter te begrijpen en te leren 
kennen, waardoor je aan de ontwikkeling van je 
zelfbeeld en competenties kunt werken.  

Methode van Korthagen Manier van reflecteren. 

Methode van Korthagen (fases) Handelen (1), Terugblikken (2) Bewustwording (3), 
Alternatieven ontwikkelen (4) en Uitproberen (5).  

STARR-methode Manier van reflecteren. 

STARR (afkorting) Situatie, Taak, Acties, Resultaat en Reflectie. 

 
Opdracht 2.2 Informatie verzamelen 
 

BEGRIP    BETEKENIS 
  

Doel van een tekst Waarom een schrijver de tekst geschreven heeft, 
bijvoorbeeld om te informeren (informatieve tekst) of om 
te overtuigen / aan te sporen (reclametekst). 

Hoofdzaken in een tekst Termen, begrippen en situaties. 

Bijzaken in een tekst Definities, voorbeelden en beschrijvingen. 

Checklist Lijst met dingen die gecontroleerd moeten worden. 

Samenvatting Beknopte weergave van de belangrijkste informatie uit 
een tekst. 

Standpunt Taaluiting waarin een schrijver zijn mening over iets 
geeft. 

Argument Taaluiting waarmee een schrijver zijn standpunt 
verdedigt tegen kritiek. 

Schema Model van belangrijke begrippen. 

 
Opdracht 2.3 APA-stijl 
 

BEGRIP    BETEKENIS 
  

APA Afkorting van American Psychological Association. 

Literatuurlijst Alfabetische lijst met alle bronnen (boeken, artikelen en 
websites) die gebruikt zijn in een verslag, artikel, paper 
of onderzoek.  
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Opdracht 2.4 Samenwerken 
 

BEGRIP    BETEKENIS 
  

Project Plan dat uitgevoerd moet worden. 

Deadline Datum waarop iets klaar of gebeurd moet zijn. 

Samenwerkingscontract Contract waarin de samenwerking wordt voorgelegd, 
met wie je aan het project samenwerkt, hoe je elkaar 
kunt bereiken en welke concrete afspraken er gemaakt 
zijn. 

Agenda Lijstje met onderwerpen die in de vergadering worden 
besproken. 

Voorzitter Iemand die de vergadering leidt. 

Notulist Iemand die een verslag maakt van de vergadering. 

 
Opdracht 2.5 Feedback 
 

BEGRIP    BETEKENIS 
  

Feedback Evaluerende reactie achteraf. 

Ik en de 4 G’s-methode Methode om feedback te geven met aandacht voor 
Gedrag, Gevoel, Gevolg en Gewenst gedrag.  

LSD-methode Methode om feedback te ontvangen met aandacht voor 
Luisteren, Samenvatten en Doorvragen.  

 
 
ONDERDEEL 3: HBO-AANMELDING 
 
Opdracht 3.1 Studiekeuze 
 

BEGRIP    BETEKENIS 
  

Studiekeuzecheck Een check om te kijken of een bepaalde studie bij jou 
past. 

Studiekeuzeadvies Advies dat volgt na de studiekeuzecheck. 

 
Opdracht 3.2 Financieel 
 

BEGRIP    BETEKENIS 
  

NIBUD (afkorting) Nationaal Instituut voor BUDgetvoorlichting 

Overbrugging Periode tussen uitschrijving bij de mbo-opleiding en de 
startdatum van de hbo-opleiding. 

DUO Dienst Uitvoering Onderwijs 

 
 

 
 
 
 
 


