
Mind the Gap!

Het project

Steeds meer studenten kiezen voor een tech-
nische opleiding. Maar uit onderzoek van de  
Sociaal Economische Raad blijkt dat een 
aanzienlijk deel van de technisch opgeleiden 
uiteindelijk niet bij een technisch bedrijf of 
zelfs niet in een technisch beroep terecht komt. 
Hoewel er veel  onderzoek is en wordt gedaan naar 
hoe de keuze voor een technische studie tot stand 
komt, is er weinig bekend over hoe en waarom bèta-
studenten er voor kiezen om wel of niet in de 
technische sector aan het werk te gaan. We willen 
meer te weten komen over dit ‘gat’ tussen opleiding 
en de arbeidsmarkt. Hoe zorgen we ervoor dat de 
doorstroom naar de arbeidsmarkt beter verloopt?

De doorstroom van bètastudenten naar de 
technische arbeidsmarkt

Carrièrekompas

In het project Mind the gap! volgen wij bètastuden-
ten in het hoger onderwijs (Saxion en Universiteit 
Twente) op hun weg naar de arbeidsmarkt. Er is een 
Carrièrekompas ontwikkeld waarmee we in kaart 
brengen wat de huidige technische student weet, 
kan, vindt en wil met betrekking tot zijn of haar 
toekomstige baan. Het ontwerp is specifiek aange-
past op de wensen en voorkeuren van de techni-
sche student. De uitkomsten van deze online tool 
bieden inzicht in de verschillende typen technici en 
het type bedrijf en sector waarin zij (gaan) werken. 
Bovendien ontvangen studenten direct feedback op 
basis van wat ze hebben ingevuld: op wat voor type 
technicus lijken ze het meest? Is er al een duidelijke 
voorkeur zichtbaar of moet de student nog keuzes 
gaan maken? 

Wat levert het project op?

Het onderzoeksproject brengt in kaart hoe de 
voorkeur van bètastudenten voor een bepaald 
type baan en een specifieke sector zich ontwikkelt. 
Bijvoorbeeld: Welke rol speelt een (verplichte) 
stage bij de keuzeprocessen van studenten?  Welke 
loopbaanactiviteiten beïnvloeden de uiteindelijke 
keuze voor een baan binnen of buiten de techniek? 
 
Met de inzichten die uit dit project voortkomen 
kunnen we aanbevelingen doen om de doorstroom 
van een technische opleiding naar een technische 
functie op de arbeidsmarkt beter te laten verlopen. 
Bedrijven die meedoen in dit project gebruiken de 
uitkomsten om zich beter te kunnen profileren 
aan hun toekomstige werknemers.
In de tweede helft van het project worden op 
basis van de resultaten verschillende interventies 
ontwikkeld om studenten in het Hoger Onderwijs 
beter te begeleiden bij hun loopbaankeuze. 

Looptijd: Januari 2015 - Augustus 2017

Bekijk een korte video over dit project

Voordracht Pro-Motor 2016

https://www.youtube.com/watch?v=dD8VfI9xh60
https://www.youtube.com/watch?v=dD8VfI9xh60


Huidige resultaten

• De eerste versie van het Carrièrekompas is door 
800 studenten ingevuld, afkomstig van alle  
technische opleidingen van de Universiteit 
Twente en Saxion. Resultaten laten onder ande-
re zien dat technische studenten sterk verschil-
len in wat ze weten, kunnen, vinden en willen 
met betrekking tot hun toekomstige baan. 

• In de komende periode wordt het Carrière-
kompas ook bij verschillende technische bedrij-
ven uitgezet, om inzicht te krijgen in het type  
mensen dat daar werkt. Zo kunnen we de ken-
merken van deze mensen matchen met de  
kenmerken van de studenten. Vervolgens ont-
wikkelen wij ondersteunende interventies om 
de match te verbeteren en het ‘gat’ te dichten.

Toekomst

Aandachtspunten in de volgende fasen:
• Het Carrièrekompas wordt doorontwikkeld,  

zodat het goed aansluit bij het onderwijs en het 
bedrijfsleven.

• De focus lag in de eerste fase op HBO/WO- 
onderwijs en technische bedrijven in de regio 
Oost. De volgende stap is om ook het MBO en 
het MKB hierin te betrekken.

• Het Carrièrekompas geeft ook inzicht in voor-
keuren van studenten om in een bepaalde  
regio te werken. Overheden kunnen met deze 
gegevens meer doelgerichte acties uitzetten om  
bijvoorbeeld talent in de regio te behouden.

• De tools die ontwikkeld worden binnen het  
project worden beschikbaar gemaakt voor  
onderwijsinstellingen en bedrijven. 

• De onderzoeksuitkomsten verschijnen in een 
rapportage en in wetenschappelijke artikelen.

Studenten 
over het Carrièrekompas:

“Het is leuk om het in te vullen, 
echt mooi gemaakt.”

(man, 22, technische geneeskunde)

“Heel leuk dat jullie dit gemaakt 
hebben, ik heb namelijk nog geen idee wat ik 
straks moet doen als ik klaar ben [met mijn studie].” 

(vrouw, 23, civiele techniek)

“Ik werd enthousiast door dit idee en wilde gelijk 
het Carrièrekompas uitproberen.” 

(man, werkstuigbouwkunde)

“Maaike Endedijk en haar onder-
zoeksgroep weten de resultaten uit het 

onderzoeksproject ‘Mind the gap!’ op een 
praktische en enthousiasmerende wijze te 

vertalen naar onze workshop ‘Career Orienta-
tion’. De wetenschappelijke onderbouwing die 
zij geeft is waardevol en dat maakt haar bijdrage 

aan de workshop belangrijk.”

Henk Brouwer
Programmamanager Career Service 

Universiteit Twente

‘Mind the Gap! De doorstroom van bètastudenten naar de 
technische arbeidsmarkt’ is een samenwerking van:

http://www.techyourfuture.nl

