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1 Waar het allemaal begon…

“Het begon met die 44%...” vertelt projectleider Dr. Maaike
Endedijk tijdens de opening van de afsluitende bijeenkomst van
het onderzoeksproject ‘Mind the Gap!’ Uit onderzoek* bleek
dat zo’n 44% van de technische hbo- en wo-studenten niet kiest
voor een technisch beroep. Best opvallend, gezien zij er ze er
zo’n vier à vijf jaar voor hebben gestudeerd. Dit was voor
Endedijk en haar onderzoeksteam de trigger om te
onderzoeken waarom studenten deze keuze maken.

“Die cijfers kloppen niet!
In mijn opleiding komt
Maar niet iedereen was in eerste instantie even enthousiast over het
> 90% in de techniek terecht.”
onderzoeksvoorstel, te horen aan de reacties: “Alle studenten vinden
toch een baan?” en “Het is toch niet de taak van de opleiding om de
“We moeten blij zijn dat
tekorten bij bedrijven op te lossen?”. Gelukkig waren er ook positieve
ook af en toe mensen met
technisch inzicht in de
reacties: “Heel interessant! Dit sluit prachtig aan bij de vraagstukken waar wij
politiek gaan werken!”
mee worstelen!” Het onderzoek ‘Mind the Gap!’ ging van start en al snel
kwamen er bij de verkenning al eerste opvallende resultaten naar voren. Zo
“Hoger opgeleide studenten
bleek er een groot verschil te zijn tussen de landelijke cijfers en de percepties
hebben geen begeleiding
nodig.
Die zijn slim genoeg om
vanuit de opleidingen en bedrijven. Ook kwam naar voren dat er in bedrijven
zelf te kiezen.”
voornamelijk een tekort is aan zogenaamde ‘Allrounders’; werknemers die
beschikken over een technisch specialisme als de zogenaamde ‘soft-skills’.

En in de verkenning zagen we nog meer. Er bleek niet alleen een verschil te zijn tussen de landelijke
cijfers en de perceptie van hbo- en wo-opleidingen, maar ook grote verschillen tussen de opleidingen,
type studenten, etc. Het probleem bleek meer verscholen te zijn; denk maar aan het uitstellen van
afstuderen, de ‘opties zo breed mogelijk houden’ of het maken van weinig doordachte keuzes. De ‘gap’
bleek nog niet zo eenvoudig op te lossen als je wellicht zou denken…

* SEO rapport 2013: Monitor Technische Arbeidsmarkt.
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2 De professionele identiteit als uitgangspunt
Om beter inzicht te krijgen in deze ‘gap’ tussen de studenten die
kiezen voor een bèta technische opleidingen en of deze studenten
ook daadwerkelijk de technische arbeidsmarkt op gaan, hebben we
gekeken naar de professionele identiteit. Hierbij gaat het om de vraag:
‘Wie ben ik als professional?’
Hierbij gaat het om twee aspecten:
 De inhoud van de professionele identiteit: mijn interesses,
competenties, waarden, doelen en persoonlijkheidskenmerken.
 De mate van verbondenheid met het toekomstige technische beroep; bijv. “Engineer zijn is
belangrijk voor wie ik ben.”

Het doel van het onderzoek ‘Mind the Gap!’ was om inzicht te verkrijgen in de diversiteit van de
technische studenten en werknemers, inzicht te krijgen in de professionele identiteit en om erachter te
komen welk type studenten er zijn. Eén van de toonaangevende opbrengsten van het onderzoek is het

Carrière Kompas, een tool die met en voor technische studenten is ontwikkeld. Door vragen via
de ontwikkelde app te beantwoorden kun je erachter komen welk van de zes profielen een engineer
heeft.

Het Carrière Kompas bestaat uit zo’n 100 korte stellingen, die de
inhoud van de professionele identiteit meten. Daarnaast meten ze
ook de carrièrekeuzes (bij studenten) en –ontwikkeling (bij
werknemers).
Bekijk de demo via http://hetcarrierekompas.nl/demo/
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Door verschillende analyses van de input van

743 bètastudenten,

275 technische werknemers en 877 alumni hebben we herkenbare profielen ontwikkeld:

Security
seeker

Nerd

Status
seeker

Einzelgänger

Allrounder

Traditionalist

Onze ervaring leert dat een persoon niet slechts één profiel vertegenwoordigt,
maar veelmeer een mix van meerdere profielen.
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3 In of uit de techniek?
Maar hoe ziet dat keuzeproces er nou uit? En hoeveel
studenten kiezen eigenlijk om wel of juist niet in de
technische sector te gaan werken? Uit het onderzoek bleek
dat zo’n 49% in de technische sector wil werken, 36%
liever een baan heeft buiten de technische sector, en toch
zo’n 15% het niet weet. Dat zien we ook terug in de word
cloud van antwoorden op de vraag ‘In wat voor bedrijf wil
je later werken?’

Daarbij zagen we dat de ervaringen die een student opdoet in de praktijk bij technische bedrijven,
bijvoorbeeld door een stage of afstudeerplek, van invloed is op de ervaren mate van affiniteit met de
technische sector. Ook de ervaringen voor hun studiekeuze spelen hierbij een belangrijke rol. Dat zien
we ook terug bij de ‘engineers’ en de ’scientists’ uit de life-history methode.
Een andere bevinding uit het onderzoek is dat veel technische studenten vaak een
baan vinden doordat ze door een recruitmentbureau benaderd worden nog voordat ze
zijn afgestudeerd, of doordat ze bij het bedrijf blijven waar ze hun stage hebben
gelopen. Slechts een enkeling geeft aan zelf gesolliciteerd te hebben.

Eenmaal werkend zijn technische werknemers ‘erg honkvast’. Dat zien we doordat 84% aangeeft graag
in hetzelfde bedrijf te blijven werken. Dat wil niet zeggen dat ze zich niet willen ontwikkelen. Zo’n 85%
van de technische werknemers geeft namelijk aan graag te willen doorgroeien binnen hetzelfde bedrijf.
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Hoewel we hier in eerste instantie niet specifiek op gericht waren in dit onderzoek, kwamen er wel
belangrijke verschillen naar voren als het gaat om mannen

versus de vrouwen. We zien dat

mannen sneller zeggen “Ja, ik wil in de techniek werken.” dan vrouwen. Dat is ook voor alle profielen
engineers ongeveer gelijk in percentage. Vrouwen zijn echter veel minder snel geneigd om in de
techniek te gaan werken. Het prototypische engineer-profiel, de Nerd, is het meest vertegenwoordigd
bij vrouwen in de techniek.

het percentage dat WEL kiest voor de technische sector

Een opvallende uitkomst uit dit onderzoek is dat

vrouwen zo’n 4x grotere kans

maken om de technische sector te verlaten!
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4 Belangrijkste conclusies
Wat zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek? We zien dat:
 Het Carrière Kompas het professionele profiel van technische studenten en werknemers
zichtbaar maakt.
 (Aankomende) technici op verschillende manieren inhoud geven aan hun professionele
identiteit.
 Het professionele profiel bepalend is voor de sectorkeuze: studenten met een meer
prototypisch profiel kiezen sneller voor de technische sector.
 Het professionele profiel bepalend is voor de houding ten opzichte van verder leren en
loopbaanontwikkeling.
 Vrouwen – ondanks het profiel – een veel grotere kans hebben om uit te stromen.
 Studenten ondersteuning kunnen gebruiken bij het vormgeven van hun professionele identiteit
in de technische sector.
 Studenten ervaringen in de technische sector nodig hebben om hun professionele identiteit
vorm te kunnen geven.

Daarnaast hebben we natuurlijk nog veel meer resultaten. Deze hebben we weergegeven op een set van
zeven infographics. Deze kun je downloaden via de website www.techyourfuture.nl
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5 Verdieping op de thema’s
Na de inleiding van Dr. Maaike Endedijk ging het gevarieerde publiek uiteen voor de verdiepende sessies
van het world café. Tijdens deze sessies werden prikkelende vragen en/of stellingen behandeld zoals ‘Hoe
trek ik als bedrijf een bepaald profiel aan?’ en ‘Vrouwelijke werknemers moeten anders behandeld
worden dan mannelijke werknemers’. De sessies worden geleid door mensen uit het technische werkveld
en leden van het onderzoeksteam.

Het Carrière Kompas als feedbacktool
Sharon Vonk, studieadviseur Universiteit Twente
Randy Möwes, onderzoeker Mind the Gap!’ (UT) en Marjolein de Vos, afstudeerder ‘Mind the Gap!’
Hoe kan het Carrière Kompas ingezet worden om studenten en werknemers te ondersteuning bij de
keuzes die zij maken in hun carrière? Om mensen voor de technische sector aan te trekken en te
behouden is het van belang dat zij zich op hun plek voelen. Maar hoe realiseer je dat?
Volgens de aanwezigen zou het Carrière Kompas hierbij voornamelijk helpen door mensen te laten zien
wat hun individuele kwaliteiten zijn, en hen vervolgens te waarderen daarop. Daarnaast helpt het
individuen om overeenkomsten te zien tussen zichzelf en andere technici, zodat ze zich meer ‘thuis’
voelen in het vakgebied, het gevoel hebben dat ‘er meer zijn zoals zij’. Zeker wanneer een betreffende
persoon een minde prototypisch profiel heeft dan de meerderheid in het bedrijf, studie of sector.
Sharon Vonk, studieadviseur van de Universiteit Twente, gaf aan dat vooral studenten met minder
prototypische kenmerken van een engineer het soms moeilijk vinden om hun plek te vinden tussen de
meer prototypische engineers in een betreffende studie. Door hen te laten zien welk type engineer zij
zelf met name zijn, kan hen ervan bewust maken dat niet erg is dat zij ‘anders’ dan het prototypische
profiel zijn. Het maakt hen namelijk niet minder waardevol! Deze waardering van individuele kwaliteiten
en tevens de overeenkomsten met andere typen engineers kan hen helpen juist wel in de technische
sector of studie te blijven.
Een laatste gedachte is of dit prototypische beeld van een engineer, of de ‘Nerd’, niet al voor de
studiekeuze begint te spelen? Initiatieven die bijvoorbeeld ondernomen worden in het basisonderwijs
die dit prototypische beeld tegengaan, zouden we wellicht ook kunnen verbinden met dit onderzoek. Op
deze manier zullen we wellicht meer mensen zich aangetrokken voelen tot de technische sector.
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De rol van HR bij de professionele identiteit in carrièreontwikkeling en -keuzes
Richelle Roelofs, HR-adviseur DEMCON
Dieuwertje ten Berg en Marjon Smidt, (oud-)afstudeerders ‘Mind the Gap!’ (UT)
Meer inzicht in de ‘typen engineers’ die in je organisatie/afdeling vertegenwoordigd zijn kan helpen
bij aantrekken nieuw talent, maar kan ook interessant zijn voor het binden en boeien van medewerkers.
Het wordt steeds lastiger om kandidaten te werven voor vacatures, en het aanbod van vacatures stijgt.
De vraag is: hoe trek je de juiste aandacht met deze vacatures? En wanneer er kandidaten zijn, zie je
steeds meer dat er niet op alle vlakken een match is. Er ontstaat daardoor een spanning tussen het
vasthouden aan de eisen voor de functie of ‘genoegen nemen’ met een niet 100% match om een
vacature in te vullen. Met name voor functies als mechanical en electrical engineers is het lastig
professionals te vinden. Het valt op dat er nu veel nieuwe medewerkers worden gevonden via eigen
personeel, waar organisaties uitstekend gebruik van kunnen maken. Hierbij is het wel van belang dat,
indien dat wenselijk is, er een juiste mix van typen engineers in de organisatie zijn en/of binnenkomen,
en geen kopieën zijn van huidige medewerken. Op bepaalde vlakken missen we in Nederland technische
expertise, waardoor technische professionals momenteel vaak buiten de landsgrenzen geworven
moeten worden.
Voor de werving van nieuwe medewerkers kan inzicht in gewenste type engineer voor de functie het
mogelijk maken om wervingskanalen te gebruiken die passen bij bijvoorbeeld de interesses van de
verschillende types. Of het aanpassen van de vacatureteksten op de gewenste engineer, en zodoende
een adaptief wervingsbeleid samen te stellen.

Ondersteuning van studenten bij hun professionele identiteit en carrièrekeuzes
Niek van Toor, voorzitter curriculumcommissie werktuigbouw / engineering Saxion
Natascha van Hattum – Janssen, onderzoeker ‘Mind the Gap!’ (Saxion)
In deze sessie lag de focus men name op de rol van studieadviseurs bij technische opleidingen. Vanuit de
praktijk werd de situatie geschetst dat vooral studenten voor wie een baan in de techniek niet
vanzelfsprekend is, reflectie op professionele identiteit van belang kan zijn om afgewogen keuzes te
maken tijdens en na de studie. Jezelf verbonden voelen met de techniek is voor sommige studenten
voor de hand liggend, omdat zij vaak voor aanvang van de studie al in aanraking komen met de techniek.
Tijdens de sessie werden vooral veel vragen gesteld. Eén van de vragen was in hoeverre het nog geen
keuze willen of kunnen maken deel uitmaakt van een type engineer? En is dat specifiek voor een
bepaald profiel van toepassing? Een andere vraag was of je moet proberen om van een type Nerd een
Allrounder te maken. In hoeverre zijn profielen aan verandering onderhevig en in hoeverre is
verandering wenselijk?
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In het gesprek kwam het belang van ervaring in bedrijven duidelijk naar voren. Wanneer zij deze
ervaringen opdoen, geeft het ook sturing aan de keuzes die gemaakt worden. We zien echter dat het
niet aanbieden van de contactmomenten met het werkveld vaak geen bewuste keuze is. Volgens de
aanwezigen komt dit vooral voort uit het feit dat de meeste docenten, vooral in het wo, zelf geen
ervaring hebben in bedrijven waar hun afgestudeerden naartoe gaan. Het was verrassend te ontdekken
dat er studies bestaan op de Universiteit Twente waar een stage of vergelijkbare ervaring geen deel
uitmaakt van het curriculum. Dit gegeven maakt het mogelijk dat studenten vijf jaar studeren en nooit
de gelegenheid hebben gehad hun professionele identiteit in de context van hun professionele realiteit
te ontwikkelen. Zo wordt wellicht de instroom in een sector buiten de technische gemaakt zonder
kennis te hebben van de mogelijkheden in de technische sector.
Gaandeweg werd voor de aanwezigen duidelijk dat vooral relevante professionele ervaringen in het
curriculum van belang is om de ontwikkeling van een professionele identiteit te bewerkstelligen. Ook
wanneer daar op dit moment weinig tot geen mogelijkheden voor zijn. Maar niet alle deelnemers zagen
het ontwikkelen van een professionele identiteit en de bewustwording van de student als taak van de
opleiding. De opleiding heeft, in deze visie, niet als doel bedrijven te voorzien van goed gekwalificeerde
mensen, maar heeft als doel gediplomeerden af te leveren. Het is aan de student om op de juiste plek
terecht te komen. Het is dus nog een punt van aandacht waar precies de verantwoordelijkheden liggen.
Al met al werd duidelijk dat het werkveld een belangrijke rol speelt bij de (beeld)vorming van studenten
over de technische sector. Hoewel de keuzes voor de inrichting van het curricula niet altijd expliciet
gericht zijn op het werkveld, lijken ze toch een bepalende invloed te hebben op de richting die de
student kiest aan het einde van zijn studie. Dat behoeft meer verdieping en onderzoek.

Vrouwen aantrekken en behouden in de techniek
Pauline Alberti, adviseur risico- & contractmanagement Tauw
Maaike Endedijk, projectleider en onderzoeker ‘Mind the Gap!’ (UT)
Pauline Alberti, een vrouwelijke engineer van Tauw, gaf een inleiding op dit thema met de prikkelende
stelling: ‘Mannelijke technici moet je anders behandelen dan vrouwelijke technici’. Mannen en vrouwen
zijn nu eenmaal verschillend en zo zijn er nog veel meer verschillen op andere vlakken tussen mensen en
daar moet je als werkgever rekening mee houden. Het gesprek richtte zich vervolgens op:
 Als je rekening wilt houden met verschillen tussen werknemers, moet dit zich dan richten op
man versus vrouw of is dit te eenzijdig? Zouden de professionele profielen zoals uit het Carrière
Kompas komen niet een beter vertrekpunt vormen, waarbij mannen dan van nature al meer
voorkomen in bepaalde profielen?
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Als we ons dan toch op man/vrouw-verschillen richten, zijn er dan aspecten in de
organisatiecultuur en de organisatie van het werk die het werken in de technische sector
aantrekkelijker maken voor vrouwen?
Op welke manier kun je meer vrouwen aantrekken? Wat zijn goede interventies en waarmee
bereik je – hoe goed ook bedoeld soms – eerder een averechts effect?

Al snel werd consensus bereikt over dat het extreem belangrijk is om rekening te houden met diversiteit
en op meer vlakken dan enkel gender. Het is belangrijk dat organisaties zich gaan realiseren dat
diversiteit ook kwalitatieve meerwaarde oplevert voor het bedrijf. Om dit te bereiken is het belangrijk
dat organisaties meer in aanraking komen met diversiteit in aansturing en uitvoering van het werk. Een
voorbeeld dat genoemd werd is ervoor te zorgen dat er regelmatig gerouleerd wordt in taken, zodat
goed zichtbaar wordt dat verschillende mensen verschillende manieren van werken hebben. Er is niet
één manier die goed is. Een ander voorbeeld is het aanbieden van leer- en ontwikkelingsmogelijkheden
(bijvoorbeeld traineeships) die benadrukken dat je hiermee mag experimenteren.
Cocky Booij, directeur van VHTO (landelijk expertisebureau voor vrouwen in bètatechniek), benadrukte
dat wanneer we de vergroting van diversiteit structureel willen pakken, het belangrijk is dat organisaties
streefcijfers hebben voor diversiteit op alle niveaus van de organisatie en dit ook goed monitoren. Los
van de streefcijfers werd ook gesproken over het quota en wervingsbeleid gericht op vrouwen.
Probleem met dit soort initiatieven is dat dit juist wel de indruk versterkt dat vrouwen het niet op eigen
kracht kunnen en extra ondersteuning nodig hebben. Cocky Booij sprak daarbij ook over goed werkende
mentoring circles die elders in het land georganiseerd worden; waarbij vrouwen uit de technische sector
ervaringen delen en via verhalen van anderen kunnen ervaren hoe de organisatiecultuur in andere
organisaties is. Op deze manier hoeven vervelende ervaringen waarin vrouwen in de techniek
onprofessioneel worden behandeld (die er helaas nog altijd zijn) niet meteen te leiden tot het verlaten
van de technische sector, maar kunnen zij overwegen om naar een ander bedrijf over te stappen.
Een laatste (onorthodox) idee dat door Tauw werd geopperd, was om meer actief te gaan werven bij
vrouwen boven de veertig. Zij zijn soms in de tijd van de kleine kinderen in een andere sector gaan
werken of gestopt met werken en kunnen er best wat voor voelen om weer terug te keren in de
techniek. Bovendien staan zij vaak wat sterker in hun schoenen en zijn daarom wellicht wat beter in
staat om ‘hun mannetje te staan’ in de technische sector.
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Community-vorming voor effectieve samenwerking bedrijven / opleidingen bij de transitie
studie-arbeidsmarkt
Ton Beune, programmadirecteur Techniekpact Twente
Mirte Disberg – van Geloven, coördinator consortium ‘Mind the Gap!’ (UT/Saxion)
Community-vorming, dat bleek lastiger te zijn dan gedacht. Niet eens zozeer om het punt dat vaak
wordt aangehaald dat onderwijs en bedrijven ‘twee verschillende werelden zijn’. Nee, het gaat er veel
meer om dat er bij bedrijven vaak meer specifieke kennis wordt gevraagd rondom een bepaald thema,
en dat opleidingen niet alle specialismen kan bedienen. “Het ene bedrijf wil graag een generalist, en de
ander weer een specialist.” Maar hoe kunnen we onderwijs en bedrijven dan wel bij elkaar brengen?
Op dit moment zien we dat bedrijven het initiatief nemen en opleidingen actief opzoeken en vanuit een
korte termijnvisie bijna-afgestudeerden ‘weg te kapen’, maar ook met een langetermijnvisie en
structurele samenwerkingen aangaan. Op deze wijze kunnen docenten de contacten met het
bedrijfsleven onderhouden en als een hybride docent fungeren. Deze docenten kunnen de
beroepswerkelijk en –actualiteit in de vorm van casussen en vraagstukken in het onderwijs brengen.
Bedrijven – binnen dezelfde sector – zoeken elkaar onderling ook op, om bijvoorbeeld professionals
onderling uit te wisselen. Maar van echte ‘community vorming ’ rondom de ontwikkeling van de
student is nog nauwelijks sprake.
Daarbij geven de aanwezigen aan dat het wenselijk is om in kaart te brengen wat de overwegingen van
studenten zijn bij bijvoorbeeld de keuze voor een bedrijf of stage. “Waarop zijn ze kritisch, en waar
baseren ze hun keuzes op?” Het sluit ook aan bij de vraag ‘Wie ben ik als professional?’ en hoe laat je dit
sturend zijn bij het maken van je (studie)keuzes. Wellicht is een idee om (bestaande) kringen te vormen
met bedrijven en een goede match tussen studenten en bedrijf te realiseren. Het is belangrijk dat
bedrijven daarvoor onderling meer gaan samenwerken (binnen dezelfde sector).
Het blijft een complex vraagstuk waar we graag met de leden van het consortium in het
vervolgonderzoek ‘Bridge the Gap!’ op voort willen bouwen en nagaan op welke manier we in
samenspraak een community kunnen realiseren.
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6 Vooruitblik en vervolg
We zijn nog niet helemaal klaar. Wat we in de laatste afrondende fase van dit project onder andere nog
doen: verdere analyses uitvoeren voor de alumni, het ontwerpen van een feedbacktool voor het Carrière
Kompas en tools en handvatten (door)ontwikkelen voor HR- en studieadviseurs om met werknemers en
studenten in gesprek te kunnen gaan over hun professionele identiteit.
Daarnaast hopen we begin 2018 ook te starten met het vervolgonderzoek:

Bridge the Gap. In dit

vervolg gaan we onderzoeken hoe de professionele identiteit van STEM-studenten* en –professionals
zich ontwikkelt in interactie met de technische opleidings- en organisatiecontext. Op basis hiervan zullen
we inzichten en tools aanreiken om te zorgen dat niet alleen de prototypische STEM-talenten zich sterk
identificeren met en vertrouwen hebben in zichzelf als STEM-professional, maar ook de minder
prototypische STEM-talenten. Hiertoe worden in dit project longitudinale en interventiestudies
uitgevoerd bij zowel nieuwkomers in technische studies en –organisaties, als afstudeerders gedurende
de transitie van studie naar werk. Dit zal onder andere de volgende inzichten / concrete tools opleveren:






Inzicht in contextfactoren op professionele identiteitsontwikkeling en carrièrekeuzes, vertaald naar
een stappenplan voor opleidingen en organisaties om meer divers STEM-talent aan te trekken en te
behouden.
Inzicht in de invloed van professionele ervaringen en zelfgestuurde carrière-activiteiten op
professionele identiteitsontwikkeling en carrièrekeuzes, vertaald naar een loopbaan-app met microinterventies om zelfgestuurde carrièreontwikkeling van STEM-studenten en –professionals te
ondersteunen.
Het Carrière Kompas als feedbacktool en bijbehorende loopbaaninterventies om STEM-studenten
en –professionals te ondersteunen bij de ontwikkeling van een krachtige professionele identiteit in
de techniek en passende carrièrekeuzes.

Voor dit onderzoek gaan we aan de slag met een breed consortium, waarin alle technische
opleidingen van Saxion en de Universiteit Twente, en zo’n 17 bedrijven uit Oost-Nederland gaan
participeren. We zien ernaar uit!
De eerstvolgende consortiumbijeenkomst en kick-of van dit vervolgproject zal naar verwachting
begin 2018 plaatsvinden. Is jouw bedrijf nog geen onderdeel van het consortium, maar is er wel
interesse? Neem dan contact op met Mirte Disberg – van Geloven en/of Maaike Endedijk. De
contactgegevens zijn opgenomen aan het einde van het verslag.

* STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics.
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7 Met dank aan…
Allereerst willen we TechYourFuture, het expertisecentrum voor techniekonderwijs, bedanken voor het
(financieel) mogelijk maken van het project, en het geloof in de uitwerking ervan. Daarnaast willen we
nog een aantal anderen bedanken. Zonder hen hadden we niet tot deze resultaten kunnen komen:










De HR-adviseurs van 12 technische bedrijven
275 medewerkers van vijf technische bedrijven
243 studenten van Saxion en de Universiteit Twente
877 alumni van Saxion en de Universiteit Twente
8 alumni (voor de life-history methode)
15 studieadviseurs / SLB-coördinatoren
6 afstudeerstudenten
Alle toehoorders van 39 presentaties
En 1 Dropbox met (op dit moment) 2143 bestanden

Daarnaast hebben we in het project ook een aantal minder zichtbare krachten gehad:





Dr. Ruth van Veelen, de onderzoeker die het project gestart is
Frank Borgonjen, degene die de software heeft gemaakt voor het Carrière Kompas
Drs. Jos Brunninkhuis MBA van TechYourFuture, die ons in contact heeft gebracht met bedrijven
Sandra Schele, onze secretaresse, voor alle gemaakte afspraken en ondersteuning in het project
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8 Meer weten over de uitkomsten van dit onderzoek?
Naast dit verslag hebben we natuurlijk nog veel meer om te delen van dit project. Denk bijvoorbeeld aan
de digitale infographics, de publicaties over onze bevindingen in de bedrijven en opleidingen, en
nog verschillende populaire artikelen die hierover zijn verschenen in magazines.
Deze informatie kun je vinden op onze projectpagina van www.techyourfuture.nl

Maar we zijn nog niet helemaal klaar, er gaan onder andere nog een aantal publicaties komen. Wil je
daarom graag op de hoogte blijven van deze uitkomsten, meld je dan aan voor de nieuwsbrief*. Dat
kan door een mail te sturen naar Mirte Disberg – van Geloven.

Mocht je nog een vraag hebben over het project, of graag deelnemen in het vervolgonderzoek?
Neem dan contact met ons op. Dat kan via de onderstaande contactgegevens.
Dr. Maaike Endedijk
Projectleider ‘Mind the Gap!’
Universiteit Twente
m.d.endedijk@utwente.nl
06 – 43 43 10 34

Mirte Disberg – van Geloven, MSc
Coördinator consortium
Universiteit Twente
m.m.a.vangeloven@utwente.nl
06 – 45 59 24 64

* deze zal naar verwachting eens in de twee maanden verspreid worden.
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