
H
et gaat hierbij om mannen met als achtergrond verschillende studierichtingen die 

circa vier jaar geleden zijn afgestudeerd in techniek en daadwerkelijk daarbinnen zijn 

blijven werken: “De interviews beginnen in hun kleutertijd en lopen door tot op de 

dag van vandaag, heel diepgaand dus. Het onderzoek loopt nog, maar we zijn al een 

schat aan informatie rijker.”

 
Ruwe indeling in twee groepen

“We constateerden onder deze groep dat de vorming van hun professionele identiteit al veel eer-

der start dan het moment waarop hun technische opleiding begint. Patronen zijn al lang voor die 

tijd, zelfs al op jonge leeftijd, zichtbaar. We zien een ruwe tweedeling van wat we in het onderzoek 

voorlopig labellen als de ‘scientist’ en de ‘engineer’. De laatste groep koos al jong voor techniek 

en knutselde als kind al met van alles. Ook hun schoollijn laat dit beeld zien, bijvoorbeeld met de 

doorlopende leerlijn elektrotechniek van vbmo, mbo naar uiteindelijk hbo. Deze groep overweegt 

weinig andere keuzes binnen studierichtingen voor techniek. Ze brengen hun al jong vormgege-

ven studievoorkeur daadwerkelijk tot realisatie.”

De scientists
De scientists zijn studenten die al jong wisten dat ze goed waren met cijfers, complexe problemen 

willen oplossen en ingewikkelde uitdagingen willen aangaan. Natascha: “Je ziet dat specifiek deze 

groep aan het eind van hun middelbare schooltijd bijvoorbeeld twijfelt tussen techniek studeren 

of zelfs iets met econometrie. Dit laatste is in feite ook een richting met ingewikkelde vraagstuk-

ken. Deze groep oriënteert zich voor zijn of haar vervolgstudie heel breed en bezoekt bijvoor-

beeld meerdere open dagen. Uiteindelijk maken ze een keuze, maar tijdens hun opleiding kunnen 

ze zich zomaar afvragen of ze willen switchen of twijfelen ze aan de keuze voor een afstudeerrich-

ting of master. Deze groep staat elke keer opnieuw weer voor een keuze.”

Vervolgonderzoek
Ook is Natascha gestart met een serie interviews met mannen die de techniek inmiddels hebben 

verlaten: “Het is nog veel te vroeg hier conclusies uit te trekken. Wel vertelde één van deze geïnter-

viewden mij dat de techniekstudie weliswaar prima verliep, maar dat de diversiteit aan technische 

collega’s in de werkpraktijk tegenviel, zoals het gebrek aan vrouwelijke collega’s. Deze man heeft 

uiteindelijk de techniek om onder andere die reden verlaten. Dit is toch wel heel opmerkelijk.”

“We zien een ruwe 
tweedeling van wat 

we in het onderzoek 
 voorlopig labellen 

als de ‘scientist’ en 
de ‘engineer’”
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Natascha van Hattum voert kwalitatief onderzoek uit onder in totaal 32 alumni 

van technische opleidingen, zoals vermeld in het interview in dit magazine met 

haar collega Maaike Endedijk. Acht alumni zijn inmiddels geïnterviewd over de 

ontwikkeling vanaf hun kindertijd van hun professionele identiteit. Om precies 

te zijn: vier alumni van Saxion en vier van UT.

“De diepte-interviews 
onder de technische 

alumni geven ons 
waardevolle informatie”

Dr. Natascha van Hattum-Janssen
Docent Onderzoek | Research Teacher Fashion & 
Textile Technologies (TCT/TEM) Saxion
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Dit is een artikel uit het jubileummagazine van TechYourFuture.
Het volledige magazine vind je op www.techyourfuture.nl.


