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SAMENVATTING 

 

‘Juf het is school!’- Ontwikkeling van beroepsidentiteit sleutel tot verhoging van de 

motivatie? ’ is een onderzoek dat middels interviews met leerlingen en een focusgesprek 

met docenten op zoek gaat naar antwoord op de vraag welke aanpassingen binnen de 

loopbaanbegeleiding en het onderwijsaanbod mogelijk zijn om de ontwikkeling van de 

beroepsidentiteit van de leerlingen voor de opleiding tot administratief medewerker niveau 

2 te bevorderen.  

De brede kantooropleiding van het Regio College in Zaandam heeft te kampen met 

leerlingen die minder gemotiveerd zijn voor de opleiding. Het is niet alleen een probleem 

voor de docenten van de opleiding, maar ook een maatschappelijk probleem als het leidt tot 

voortijdig schoolverlaten. Motivatie kan worden verhoogd indien er voldoende aandacht 

wordt besteed aan de ontwikkeling van loopbaancompetenties, waarbij specifiek aandacht is 

voor de ontwikkeling van beroepsidentiteit. 

Hoe ziet de beroepsidentiteit eruit van leerlingen in de opleiding tot administratief medewerker en 

wat doet de opleiding eraan om die beroepsidentiteit te ontwikkelen?   is de centrale vraag in de 

analysefase. Er zijn interviews afgenomen onder leerlingen uit het eerste leerjaar, versnelde 

opleiding en reguliere tweejarige opleiding, en het tweede leerjaar van de opleiding en er is 

een focusgesprek geweest met collega docenten van de opleiding. 

Er is gezocht naar antwoorden op de volgende vragen:  

 In hoeverre (her)kennen de leerlingen de beroepskenmerken en -waarden? 

 In hoeverre identificeren leerlingen zich met deze beroepskenmerken en –waarden?  

 Welke activiteiten worden in de opleiding ondernomen om de beroepsidentiteit te 

ontwikkelen? 

Op basis van de interviews kan geconcludeerd worden dat leerlingen over het algemeen wel 

een beeld kunnen schetsen van de beroepskenmerken en -waarden.  Verschillende taken, 

werkzaamheden, houdingsaspecten en kwaliteiten die passen bij het beroep kunnen worden 

benoemd. Vooral het exploreren van arbeidsmogelijkheden op de stage hebben bijgedragen 

aan de herkenning van beroepskenmerken en –waarden. Een kleine groep leerlingen 

identificeert zich met de beroepskenmerken en -waarden.  

Het lijkt erop dat aanpassingen binnen loopbaanbegeleiding en het onderwijsaanbod 

mogelijk zijn om de ontwikkeling van de beroepsidentiteit van de leerling voor de opleiding 

tot administratief medewerker niveau 2 te bevorderen. Er wordt voldoende aandacht 

besteed aan het opdoen van ervaringen, maar er is weinig aandacht voor de verwerking van 

deze ervaringen. De loopbaancompetenties kwaliteitenreflectie, motievenreflectie en 

loopbaansturing behoeven meer aandacht. 
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INLEIDING 

 

Als je een mobiele telefoon of laptop koopt, wil je graag voorkomen dat je er na een paar 

maanden spijt van hebt omdat het toch niet aan de verwachtingen voldoet. Laat staan dat je 

na een paar maanden helemaal geen mobiele telefoon of laptop meer wilt. Vooraf oriënteer 

je je goed, voert gesprekken met vrienden en familie en/of roept hulp in van een 

deskundige. In het keuzeproces komen vragen voorbij als: Waar moet de mobiele telefoon  

of laptop aan voldoen? Wat past er bij mijn situatie en wensen? Gesprekken met vrienden 

en familie en een deskundige kunnen bij het beantwoorden van deze vragen helpen.  

Voor een vergelijkbare keuze staat een jongere vaak bij de keuze van een opleiding of een 

beroep: wat wil ik (later) worden? Als de keuze voor een opleiding blijkt tegen te vallen, zit je 

op een plek die niet bij je past en waarvan je niet gelukkig wordt. Veel jongeren zitten op 

school in die situatie. Soms blijven ze, maar zonder enthousiasme en motivatie. Anderen 

vertrekken voortijdig, met een beetje mazzel naar een andere opleiding. Hoe goed kennen 

ze zichzelf, hun kwaliteiten en ambities? Vrienden en familie kunnen niet altijd adequaat 

helpen  bij de keuze voor een opleiding en een beroep. Persoonlijke kwaliteiten en ambities 

van een jongere zijn moeilijk vast te stellen. 

 

Uit onderzoek van Meijers en Wardekker (2001) blijkt dat indien veel aandacht wordt 

besteed aan de ontwikkeling van loopbaancompetenties, de ontwikkeling van 

beroepsidentiteit versterkt en dat dit een belangrijke rol speelt in de voortgang van de 

studie en zal leiden tot een verhoogde motivatie van de leerling voor de opleiding en tevens 

de dreiging van voortijdig uitval vermindert . In de analysefase (jaar 1) van dit onderzoek 

tracht ik het verband tussen de ontwikkeling van beroepsidentiteit en de ervaringen van de 

leerlingen tijdens de opleiding in kaart te brengen. De verwachting is dat indien er 

voldoende aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van de beroepsidentiteit dit zal 

leiden tot een verhoogde motivatie voor de opleiding en minder schooluitval.  

Door middel van de beschrijving van de geschiedenis, waarin een schets gemaakt wordt van 

de probleemsituatie, wordt de beginsituatie verhelderd. Dat vormt de aanleiding van het 

onderzoek. Vervolgens wordt een theoretisch kader geschetst van waaruit een conceptueel 

model volgt. Het conceptueel model leidt tot de opzet van het onderzoek dat uitmondt in 

een implementatieplan specifiek voor de opleiding tot administratief medewerker en daar 

waar mogelijk ten behoeve van andere opleidingen van het Regio College. 
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HOOFDSTUK 1: GESCHIEDENIS EN PROBLEEMSTELLING 

1.1  Context van de opleiding 
De opleiding tot Administratief medewerker niveau 2 is op het Regio college bekend onder 

de naam BKO (Brede kantooropleiding). Het is een tweejarige opleiding met drie 

verschillende uitstroomrichtingen. De eerste uitstroomrichting is bedrijfsadministratief 

medewerker, de tweede uitstroomrichting is secretarieel medewerker en als laatste is er de 

uitstroomrichting receptioniste/telefoniste. Op het moment van dit onderzoek zijn er drie 

eerstejaars klassen en drie tweedejaars klassen. Iedere klas heeft gemiddeld 20 leerlingen 

die worden begeleid door een loopbaancoach. Het lesrooster is gericht op algemene vakken, 

kantoorsimulatielessen, vakgerichte lessen en bevat veel Beroepspraktijkvorming. Het 

docententeam bestaat uit 9 personen. De leerlingen uit één klas krijgen gemiddeld les van 5 

á  6 verschillende docenten. Sinds het schooljaar 2011-2012 is een één jarige variant op de 

opleiding gestart.  

1.2  Aanleiding praktijkonderzoek 
Leerlingen die instromen op de Brede kantooropleiding hebben veelal een  basisdiploma op 

het VMBO behaald. Leerlingen starten om verschillende redenen met deze opleiding. Er zijn 

leerlingen die graag “iets in de administratie” willen gaan doen. Er zijn ook leerlingen die 

voor de BKO kiezen om door te kunnen stromen naar een niveau 3 of 4 opleiding bij een 

andere sector, bijvoorbeeld toerisme. Als laatste is er een groep leerlingen die kiezen voor 

BKO omdat dit de enige richting is die is overgebleven na oriëntatie op de mogelijkheden 

binnen niveau 2.  

Gebrek aan motivatie 

Een probleem binnen  het team BKO is het gebrek aan motivatie van  meerdere leerlingen 

voor de opleiding, of voor bepaalde onderdelen binnen de opleiding. Deze leerlingen zijn 

moeilijk voor opdrachten en lessen te motiveren, zijn veel absent melden zich regelmatig 

ziek, halen onvoldoendes, leveren opdrachten niet in, vertonen storend gedrag en hebben 

een slechte werkhouding.  Studieachterstanden worden opgelopen indien leerlingen bij veel 

lessen absent zijn en inlevermomenten niet worden nageleefd. 

Uitval 

In het schooljaar 2011-2012 zijn bij aanvang 120 leerlingen ingeschreven voor de opleiding. 

In het eerste leerjaar zitten 59 leerlingen, in het tweede leerjaar 53 en in de verlenging van 

de opleiding 8 leerlingen.  Er zijn dit schooljaar 19 leerlingen uit het eerste leerjaar 

uitgevallen. Hiervan zijn 9 leerlingen overgestapt naar een andere opleiding, bij het Regio 

College of een ander ROC.  Bij een groot deel van de overige 10 leerlingen is te veel 

ongeoorloofd verzuim de reden van uitval. (er staat ook verhuizing en persoonlijke 

omstandigheden) Van de 53 tweedejaars leerlingen zijn ook 9 leerlingen uitgevallen, 

waarvan er 4 geregistreerd stonden als veel absent. De andere leerlingen zijn (zonder 

diploma/startkwalificatie) gaan werken. Het team wil wegens de hoge uitval dit probleem 

aanpakken. Op de werkvloer ervaart het docententeam een gevoel van toenemend 
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onvermogen  om tot een aanpak te komen voor leerlingen waarbij een duidelijk gebrek aan 

motivatie zichtbaar is. Docenten klagen over het niet maken van huiswerk, het vergeten van 

een boek of pen voor de les. Op dit moment ontbreekt een goed beeld van de factoren die 

van invloed kunnen zijn op de motivatie van de leerling en interventies die deze motivatie 

kunnen verhogen. Het is een probleem dat zich voordoet tijdens lessen, besproken wordt 

tijdens overleggen, in contact met ouders ter sprake komt, gedurende het gehele jaar. Het 

docententeam is verantwoordelijk voor de leerling die zich voor de opleiding heeft 

ingeschreven. Het docententeam wil het liefst  iedere leerling met een diploma de deur uit 

laten gaan. In het team wordt regelmatig over de leerlingen gesproken en er wordt gezocht 

naar oplossingen voor de hierboven beschreven problemen. Interventies worden gedaan 

zonder onderzoek vooraf en deze worden niet voldoende geëvalueerd. Er gaat veel tijd in 

zitten.  

Versnelde opleiding 

Het probleem lijkt zich minder voor te doen bij leerlingen die deelnemen aan de 1 jarige 

variant die  in het schooljaar 2011- 2012 van start is gegaan. Om een beter beeld te krijgen 

op de mogelijke factoren die van invloed zijn op de motivatie van de leerlingen heb ik een 

mini onderzoek gedaan. Leerlingen uit het eerste en tweede jaar heb ik een aantal aspecten, 

die van invloed kunnen zijn op de motivatie, voorgelegd en met ze besproken. Veel 

leerlingen geven aan de opleiding te zijn gestart zonder duidelijk te weten waar ze voor 

worden opgeleid. Een aantal leerlingen geven aan niet te weten wat ze willen en ook niet te 

weten wat ze kunnen. Er zijn ook leerlingen die willen instromen op een opleiding waar het 

behalen van een diploma niveau 2  een eerste vereiste is. Werken op kantoor, veel met 

computers, wordt ook door een aantal leerlingen, niet gezien als wenselijk beroep. Een 

opmerkelijk aantal leerlingen reageerde lacherig op het feit dat ik op zoek was naar 

“motivatie” voor de opleiding. ‘Juf het is school’, is een opmerking die een paar keer langs 

kwam. 

1.3  Belang  
Het Regio college krijgt bekostiging van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (OCW). De hoogte van het bedrag dat als deelbudget beschikbaar is voor de 

opleiding BKO hangt nauw samen met het aantal leerlingen en de diplomarendementen. Om 

jaarresultaten en diplomarendementen te verhogen zal het voortijdig schoolverlaten tot een  

minimum beperkt moeten worden. Niet alleen uit financieel belang maar bovenal ook uit 

humaan belang. In een school waar de missie geldt dat elke leerling centraal staat zal de 

aandacht meer gericht moeten worden op de begeleiding van leerlingen. Het welbevinden 

van onze leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs staat hoog op de agenda. 
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1.4  Doel van het onderzoek 
Met dit analyseonderzoek krijg ik inzicht in de ontwikkeling van de beroepsidentiteit van de 

MBO leerling voor de opleiding tot administratief medewerker bij de sector economie.  

Op basis van het verworven inzicht kan het docententeam komen tot een aanpak welke 

bijdraagt aan de bevordering van de ontwikkeling van de beroepsidentiteit. De interventie 

welke tijdens het ontwerponderzoek gepleegd wordt kan effect hebben op de volgende 

aspecten: 

 verbetering van de loopbaanbegeleiding 

 een groter welbevinden van leerlingen op school (motivatie, succesbeleving, 

tevredenheid) 

 verminderde uitval 
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Hoofdstuk 2:  Theoretisch kader 
 

Inleiding 
In het theoretisch kader worden de begrippen omschreven die verband houden met de 

centrale doelstelling die resulteren in een conclusie.  

In het vmbo gaan jongeren zich bezig houden met de vraag hoe ze hun leven als 

volwassenen willen inrichten. Daarbij komen ze op de vraag welk soort werk ze willen gaan 

doen. Ze moeten voordat ze feitelijk aan het werk gaan deels al een antwoord op deze vraag 

klaar hebben. De weg naar het werk verloopt voor de meesten via een beroepsopleiding die 

hen daarop voorbereid. Een leerling die nog niet goed heeft nagedacht over zijn toekomst, 

loopt een groter risico een verkeerde keuze te maken. Demotivatie, stoppen met de 

opleiding, het switchen van opleiding met verlies van kostbare tijd zijn gevolgen hiervan. Uit 

onderzoek blijkt dat een grote groep leerlingen, ongeveer een kwart tot een derde, wisselt in 

de overstap van vmbo naar mbo van sector. Dat probleem is verreweg het grootst bij 

leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg (Neuvel & Van Esch, 2005). Van de 

doorstromers naar het mbo verlaat ongeveer 2% binnen 3 maanden al het mbo zonder 

kwalificatie en nog eens zo’n 2% wisselt binnen die periode van opleiding en/of sector. 

Verder ervaart circa 3% hun mbo-opleiding als niet-passend bij hun (beroeps)interesse en is 

er sprake van een slechts gedeeltelijke ‘fit’ bij ongeveer een kwart.  De beroepsinteresse is 

een belangrijke factor in die verdere (school)loopbaan. Vmbo’ers die niet goed weten wat ze 

willen worden of die niet kunnen aangeven welk soort werk hun interesse heeft, dreigen 

eerder uit te vallen of niet geplaatst te worden in de opleiding van hun voorkeur. Ze blijken 

ook vaker niet tevreden over hun vmbo- of hun mbo-opleiding. Ze wisselen bij de overgang 

van vmbo naar mbo tevens vaker van sector en ze ervaren hun mbo-opleiding vaker als niet-

passend. Bovendien is in die groep de kans op voortijdige uitval of het switchen van 

opleiding groter (Neuvel & Van Esch, 2004, 2005; Meijers,Kuijpers & Bakker, 2006).  

2.1  Identiteitsvorming 
Erikson (1968) definieert identiteit als een gevoel van ‘eenheid’ dat in de adolescentiefase 

bereikt moet worden. Identiteit is het resultaat van een ontwikkelingsfase die optreedt 

gedurende de adolescentie. 

“The young person, to experience wholeness, must feel a progressive continuity between 

that which he has come to be during the long years of childhood and that which he promises 

to become in the anticipated future; between that which he conceives himself to be and that 

which he perceives others to see in him and to expect of him. Individually speaking, identity 

includes, but is more than, the sum of all successive identifications of those earlier years 

when the child wanted to be, and often was forced to become, like the people he depended 

on” (Erikson, 1968, p.87).  
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Marcia (1980) voegt daaraan toe, dat als identiteit zich pas in de periode van adolescentie 

kan ontwikkelen, het geconstrueerd moet zijn en niet (biologisch) gegeven en het daardoor 

onderhevig is aan verandering. Identiteit is volgens Marcia (1966,1980) een “ik-structuur” : 

een interne, zelf geconstrueerde en dynamische organisatie van strevingen, vaardigheden, 

opvattingen en individuele ervaringen. Geurts en  Meijers (2006) stellen dat identiteit niet 

iets is dat een individu of organisatie overkomt, maar dat het iets is dat zij voortdurend 

pogen te construeren met behulp van in een specifieke cultuur beschikbare 

bouwmaterialen.  

Identiteitscrisis 
Jongeren worden volgens Marcia in hun adolescentie geconfronteerd met een 

identiteitscrisis. Voordat jongeren in staat zijn eigen keuzes te maken, moeten ze volgens 

Bosma & Kunnen (2001) een periode van onderzoek en exploratie doormaken, waaraan ze 

zich willen en kunnen committeren. Dit is noodzakelijk voor het verwerken van de 

identiteitscrisis en om een stabiele identiteit te kunnen verwerven. Volgens Marcia (1980) 

zijn er vier fases waar een jongere mee te maken krijgt bij de ontwikkeling van zijn identiteit: 

 Identity diffusion 

 Foreclosure 

 Moratorium 

 Identity achievement 

In de eerste fase, ‘identity diffusion’, voelt een jongere geen verbondenheid (commitment) 

met concrete waarden en normen en is niet actief op zoek naar een eigen referentiekader. 

Dit wordt als ‘laagste’ vorm van identiteitsontwikkeling gezien. ‘Foreclosure’ staat een stapje 

hoger: de jongere voelt in deze fase wel verbondenheid met specifieke waarden en normen, 

maar dit zijn niet zijn eigen waarden en normen. Hij is nog niet op zoek gegaan naar zijn 

eigen referentiekader. ‘Moratorium’ is de fase waarin de jongere actief op zoek gaat naar 

een eigen referentiekader, maar deze nog niet heeft vastgelegd. Als de jongere ten slotte 

bereid en in staat is om eigen keuzes te maken, dan is de identiteitscrisis overwonnen en 

heeft hij een hechte identiteit verworven, ‘identity achievement’. Dieleman (1993) komt tot 

de conclusie dat de meeste adolescenten op het ene domein verder ontwikkeld zijn dan op 

het andere, afhankelijk van de rol die dit domein in hun leven speelt. In de analyse fase richt 

ik me op de ontwikkeling van de beroepsidentiteit. 

2.2    Puberbrein 
De gemiddelde leerling op het mbo is in staat om zelfsturend te leren en daarop te 

reflecteren. Enkele leerlingen blijken hiermee op 22- jarige leeftijd nog moeite mee te 

hebben. Het formele denken van pubers moet nog op gang komen. Of het gebeurt hangt af 

van de interesse en betrokkenheid bij een onderwerp en de intellectuele of cognitieve 

capaciteiten van een leerling.  De overgang naar het formele denken voltrekt zich niet bij alle 

leerlingen op hetzelfde moment en op hetzelfde tempo. Hersenonderzoek laat zien dat het 

brein tot het 21e jaar door rijpt en dat de ontwikkeling van de controlerende en sturende 
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onderdelen van de prefrontale cortex doorloopt tot laat in de adolescentie. Vooral het 

opdoen van concrete ervaringen die goed aansluiten bij de cognitieve en emotionele 

vermogens van de leerling kan de ontwikkeling stimuleren. Door oefening kunnen reflectieve 

en zelfsturende vermogens zich ontwikkelen, waarbij begeleiding van docenten en ouders 

belangrijk is (Taks, 2003). Jolles (2006) stelt dat schooluitval wordt vermindert door 

begeleiding bij de studierichtingkeuze. Het is dan belangrijk dat de begeleiding zich richt op 

het bewuster maken van de eigen mogelijkheden en het leren weloverwogen beslissingen te 

nemen.  

2.3    Beroepsidentiteit 
Meijers, Kuijpers en Bakker (2006) verstaan onder beroepsidentiteit de zekerheid die iemand 

heeft over zichzelf, de opleiding, de toekomst en het zelfvertrouwen dat hij hieraan 

ontleent. Voor mijn onderzoek gebruik ik de definiëring  van beroepsidentiteit zoals volgens 

Kuijpers et al (2006) omschreven, de situatie waarin leerlingen zich (deels) herkennen in de 

bestaande beroepswaarden (die extern gegeven zijn) en zich daarmee gaan identificeren. Als 

leerlingen iets van hun toekomst willen maken, dan is het belangrijk dat ze weten wat ze 

willen. Leerlingen van de brede kantooropleiding weten heel vaak niet (precies) wat ze 

willen. Jongeren hebben veelal in het mbo, als ze aan een beroepsopleiding beginnen of al 

een flink eind onderweg zijn, nog helemaal niet helder welke kant ze uit willen. (Doets & 

Westerhuis, 2001; Voncken & Bremer, 2008). Vinken, Ester, Dun en Poppel (2003) 

constateert vanuit onderzoek dat jongeren weinig expliciete visie hebben op wat 

arbeidsloopbanen hun kunnen gaan brengen. Een belangrijke oorzaak van de wisseling van 

opleiding (en daarmee voortijdig schoolverlaten) is volgens Vinken, et al (2003), dat 

leerlingen zich realiseren dat de beelden die ze van het beroep hadden niet klopten. Den 

Boer (2003) geeft aan dat jongeren na de basisschool niet weten waarvoor ze worden 

opgeleid of daar onjuiste ideeën over hebben. Er bevindt zich volgens hem een donkere wolk 

tussen leerlingen en de wereld van de arbeid.  

 
Bron: Kiezen van een opleiding: van ervaring naar zelfsturing Can it be done? Dr. P.R. den Boer 
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In dit model zou loopbaanoriëntatie en –begeleiding een belangrijke rol kunnen spelen. Voor 

docenten van de brede kantooropleiding is het van belang om leerlingen binnen deze 

donkere wolk hun weg te laten vinden. Volgens Meijers et al (2006) blijkt beroepsidentiteit 

de meeste invloed te hebben op de leermotivatie van leerlingen, meer nog dan 

persoonsfactoren, zoals leerprestaties. 

2.4 Ontwikkeling van (beroeps)identiteit 
Identiteit is niet iets wat je bezit en ook niet iets wat je door anderen wordt toegeschreven 

of opgedrongen. Het is volgens Penuel en  Wertsch (1995) een voortdurende activiteit 

waarbij we onszelf en anderen overtuigen over wie ze zijn en wat onze waarden zijn.  

Marcia (1980) heeft empirisch onderzoek gedaan naar identiteitsontwikkeling waarbij 

gebruik wordt gemaakt van twee drijvende krachten, de begrippen : exploratie en 

commitment. Onder exploratie verstaat Marcia (1980) de mate waarin een individu echt 

heeft gekeken naar alternatieven en hiermee heeft geëxperimenteerd. Commitment betreft 

het kiezen van een richting, de keuze van een van de verschillende alternatieven die zijn 

geëxperimenteerd binnen verschillende domeinen. Onder de domeinen vallen de 

verschillende levensgebieden van het individu, zoals thuis, school, vrije tijd en werk.  

2.4.1 Processen van beroepsidentiteitsontwikkeling  

In het beroepsonderwijs krijgen docenten en praktijkbegeleiders te maken met processen 

van beroepsidentiteitsontwikkeling. Jongeren vragen zich volgens Van der Sanden (2004) af 

wat hun talenten zijn, waar ze goed in willen worden, waar hun kansen liggen en waar ze bij 

willen horen.  

Colley, James, Tedder en Diment (2003) zien de ontwikkeling van een beroepsidentiteit als 

een participatief en actief proces. In een concrete beroepscultuur (tijdens de stage) zullen  

leerlingen hun eigen normen, waarden en betekenissen in overeenstemming brengen met 

de waarden, normen en betekenissen van het specifieke beroep. 

De ontwikkeling van een beroepsidentiteit stopt volgens Den Boer (2003) niet bij de keuze 

van de opleiding, maar is het al heel mooi als er dan een begin wordt gemaakt. Meijers en 

Wardekker (2001) gaan er vanuit dat de ontwikkeling van een beroepsidentiteit een 

levenslang leerproces is dat gekoppeld is aan ervaringen.  

2.4.2 (Grens)Ervaringen  

Mensen leren door ervaring op te doen. Zicht  krijgen op wat we door ervaring hebben 

geleerd kan alleen door onszelf de vraag te stellen wat we van iets weten en hoe we dat 

weten. Meijers et al (2006) geven ook aan dat beroepsidentiteit vooral ontwikkeld blijkt te 

worden door het exploreren van arbeidsmogelijkheden en het op basis daarvan maken van 

weloverwogen keuzes inzake de (studie)loopbaan. Identiteit betreft volgens den Boer (2003) 

de kennis van het zelf in relatie tot de omgeving. Voor de identiteitsvorming vormen eigen 

ervaringen de basis, waarbij cruciaal is dat de ervaringen grenservaringen zijn, ervaringen die 

het individu confronteren met de grenzen die de buitenwereld aan hem/haar stelt. Volgens 
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Den Boer en Smulders (2003) zullen mensen niet snel grenservaringen opzoeken en als ze 

ermee geconfronteerd worden is de verleiding groot om de pijnlijke ervaring niet te 

verwerken, maar er voor weg te lopen. Dergelijk vluchtgedrag uit zich in het (veelvuldig) 

wisselen van opleiding en/of baan. Dit is ook bij leerlingen in het mbo zichtbaar. Alleen als 

het individu met deze grenzen geconfronteerd wordt, wordt de leerervaring aan de eigen 

ontwikkeling gekoppeld. Uit het empirisch onderzoek (Den Boer, Jager en Smulders, 2003) 

blijkt alleen de interactie van het opdoen van ervaringen en de verwerking daarvan te leiden 

tot de ontwikkeling van een identiteit. Dat leidt op zijn beurt weer tot betere zelfsturing van 

de arbeidsloopbaan.  

 
 

Beroepspraktijk draagt ook bij aan ervaringsleren. Ervaringen die leerlingen opdoen in de 

beroepspraktijk betreffen altijd een specifieke context, die specifieke eisen aan het 

vakmanschap van de beroepsbeoefenaar stelt. Voor de ontwikkeling van beroepsidentiteit 

zijn er meerdere confrontaties met verschillende beroepspraktijken nodig voor een leerling 

om erachter te komen waar zijn affiniteiten en ambities liggen, aldus Den Boer. 

 

2.5 Ondersteuning bij de ontwikkeling van beroepsidentiteit 
Leerlingen moeten de gelegenheid krijgen zichzelf te leren kennen in relatie tot de wereld 

om zich heen. Het gaat erom de huidige leerling in staat te stellen zich wendbaar te 

gedragen op de toekomstige arbeidsmarkt, zodanig dat hij in staat is een plek te vinden of te 

maken die bij hem past. Dit vereist volgens Den Boer (2003)  naast  identificatie met 

specifieke beroepswaarden- of houdingen, kennis die het individu helpt zichzelf te sturen in 

het maken van keuzes in arbeid en beroep.  

2.5.1 Dialoog voeren 

Verschillende vormen van loopbaanoriëntatie en –begeleiding (gesprekken, methodes e.d.) 

dragen volgens Meijers et al (2006) in verschillende mate bij aan de reflectieve 

competenties. Volgens Kuijpers (2007) is het belangrijk niet alleen aandacht te hebben voor 

het ‘aanleren van de juiste beroepshouding’, maar ook leerlingen serieus te laten 

experimenteren en/of kennis op te laten doen. De leerling aan de lijve te laten ervaren wat 

de kern van het beroep is, welke dilemma’s daarin een centrale rol vervullen. Tijdens de 

opleiding gebeurt dit o.a. in de stage. Bij de verwerking van de opgedane grenservaring gaat 

het erom dat er tijdens een dialoog echt naar de leerling geluisterd wordt: wat heeft die 

meegemaakt en wat kan hij daarvan leren.  
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2.5.2 Interne en externe dialoog 

Meijers  et al (2001) hebben onderscheid gemaakt tussen een interne dialoog en een 

externe dialoog, die gebruikt kan worden voor de verwerking van de grenservaring. Op basis 

van de grenservaring start bij het individu een interne dialoog. Het is belangrijk in de dialoog 

de leerling de kans te geven stil te staan bij de opgedane ervaringen en zich af te vragen of 

en hoe die hem hebben geraakt (interne dialoog). Als de leerling de ervaring kan plaatsen 

gaat het erom dat hij zich afvraagt wat de emotie heeft opgeroepen (externe dialoog). 

 

 

2.5.3 Loopbaanoriëntatie en –begeleiding 

Tien jaar geleden concludeerde de Commissie Boekhoud (2001) dat de loopbaan van de 

leerling centraal moest komen te staan. Er is sindsdien voortdurend aangedrongen op het 

realiseren van een kwalitatief goede loopbaanoriëntatie en –begeleiding, die algemeen 

wordt gezien als voorwaarde voor het realiseren van competentiegericht onderwijs. Een 

kwalitatief goede loopbaanbegeleiding kan volgens Zijlstra en Meijers (2006) gedefinieerd 

worden als een dialoog over de gewenste (studie) loopbaan tussen leerling en 

docent/stagebegeleider van het bedrijf op basis van concrete ervaringen die in zo levensecht 

mogelijke situaties zijn opgedaan. Zonder goede loopbaanbegeleiding is het onmogelijk de 

loopbaan van de leerling daadwerkelijk centraal te stellen. Loopbaanoriëntatie en –

begeleiding in het onderwijs blijken bij te dragen aan schoolmotivatie van leerlingen. 

Bovendien wordt het zelfsturend vermogen van leerlingen groter (Winters, Kuijpers &- 

Meijers, 2008). Goede loopbaanoriëntatie en –begeleiding ‘hangt’ vooral op de verdere 

professionalisering van docenten en ondersteunend personeel volgens Meijers (2006). 

Is er in de inrichting van de opleiding sprake van regelmatige reflectie op ervaringen buiten 

de school? Leerlingen doen in het mbo ervaringen op tijdens de BPV, maar uit onderzoek 

blijkt dat er wordt nauwelijks gesproken vanuit een loopbaanperspectief. Meijers et al 

(2001) benadrukken de onzekerheid waarmee leerlingen in het beroepsonderwijs in 

toenemende mate geconfronteerd worden.  

2.6 Loopbaancompetenties 
In vacatures worden tegenwoordig algemene competenties van de sollicitant gevraagd, 

waarvan de helft betrekking hebben op inzetbaarheid in werk en persoonlijke ontwikkeling 

in termen van flexibiliteit, leervermogen, reflectief en pro -actief gedrag (Kuijpers, 2005). 

Van de moderne werknemer wordt dus niet alleen verwacht dat hij werk goed uitvoert, 



‘Juf het is school!’ - Ontwikkeling van beroepsidentiteit sleutel tot verhoging van de motivatie? 15 
 

maar ook dat hij zichzelf kan ontwikkelen en aanpassen aan de veranderingen in het 

werk(veld) en keuzes in zijn ontwikkeling kan maken. Onder loopbaancompetenties verstaan 

Meijers, Kuijpers en Bakker (2006)  de vaardigheden om over de eigen motieven en 

kwaliteiten na te denken, om via het verkennen van mogelijkheden en het daadwerkelijk 

sturen van de eigen leerprocessen aan die loopbaan vorm te geven en om te netwerken.  Op 

basis van deze ontwikkelingen wordt volgens Kuijpers (2005) het onderwijs geconfronteerd 

met de verantwoordelijkheid om leerlingen niet alleen te begeleiden in de ontwikkeling van 

kennis en vaardigheden, maar ook in hun loopbaanontwikkeling. Loopbaanleren, LOB, 

studieloopbaanbegeleiding zijn verschillende  termen die vaak worden gebruikt in het mbo. 

Het zijn volgens Meijers et al (2006) vooral de praktijkbegeleidingsgesprekken en de 

loopbaandialogen die invloed hebben op de ontwikkeling van loopbaancompetenties. In 

literatuurstudie over loopbaanontwikkeling zien we dat interventies die worden onderzocht 

verschillende doelen dienen, zoals: 

- Mogelijkheden vergroten door het ingaan op belemmeringen 

- Oriënteren op mogelijkheden (beroeps specifiek of op werk in het algemeen) 

- Benutten van mogelijkheden  (loopbaansturing)  

Vijf  loopbaancompetenties  

Kuipers (2005) onderscheidt vijf loopbaancompetenties. Het gaat om de volgende 

loopbaancompetenties: Kwaliteitenreflectie, Motievenreflectie, Werkexploratie, 

Loopbaansturing en Netwerken. 

Kwaliteitenreflectie   
“Wat kan ik?” 

Ervaringen in een specifieke situatie worden gebruikt om zicht te krijgen op kwaliteiten van 

de leerling waarop hij zich kan onderscheiden van anderen. Kwaliteitenreflectie is volgens 

Kuijpers (2007) nadenken over en achterhalen van sterke kanten die van belang zijn voor de 

loopbaan. Het gaat om sterke kanten die in verschillende situaties ingezet kunnen worden 

zoals, nauwkeurig, zorgvuldig, stressbestendig, enz. Als je weet waar je goed in bent en wat 

je kwaliteiten zijn, kun je gaan nadenken over hoe deze kwaliteiten ingezet kunnen worden. 

Vanuit de leerpsychologie wordt benadrukt dat voor leren op basis van praktijkervaringen 

reflecteren cruciaal is (Mott, Callaway, Zettlemouers, Lee & Lester, 1999). Echter uit 

onderzoek is bekend dat jongeren een grote weerstand hebben tegen reflectie (Law, Meijers 

& Winters, 2002; Zijlstra & Meijers, 2006). Loopbaangesprekken op basis van concrete 

ervaringen en vooruitkijken kunnen deze weerstand verkleinen.  

Motievenreflectie  

“Wat wil ik en waarom wil ik dat?” 
Motievenreflectie gaat over de wensen en de waarden die van belang zijn voor de loopbaan. 

Ervaringen die indruk hebben gemaakt op leerlingen kunnen worden gebruikt om zicht te 

krijgen op die wensen en waarden. Waarden kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op hoe 

mensen met elkaar omgaan. Waarden uiten zich volgens Kuijpers (2011) vaak in leefregels, 

uitgangspunten waar je naar handelt. Voorbeelden van leefregels zijn: Kom op voor je eigen 
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belang, wees resultaatgericht, ontwikkel je talenten e.d. Bij motievenreflectie staat centraal 

wat in het leven van een persoon werkelijk belangrijk  is. Nadenken over wat voldoening 

geeft en wat nodig is om prettig te kunnen werken.  

Werkexploratie  

“Waar kan ik doen waar ik het best  in ben en leren waar ik goed in wil worden?” 
Werkexploratie gaat over het onderzoeken van werk op eisen die gesteld worden, nieuwe 

ontwikkelingen, uitdagingen, cultuur en over problemen waar je aan wilt werken op een 

manier die bij je past. Het gaat er niet alleen om of een leerling past bij de eisen en 

waarden/normen van een beroep, maar ook om welke werkzaamheden en werksituaties 

passen bij de kwaliteiten en motieven van de leerling. Leerlingen hoeven in eerste instantie 

niet te weten wat we later willen worden, maar moeten  beelden en ervaring opdoen in 

werk om een gevoel te krijgen wat voor soort werk bij hen past. Werkexploratie gaat ook 

over hoe je geschikt werk kunt zoeken. Bijvoorbeeld hoe je een sollicitatiebrief schrijft, 

informatie verzamelt en een gesprek voert. 

Loopbaansturing  

“Hoe bereik ik dat?” 
Loopbaansturing heeft te maken met keuzes maken en het onderzoeken van de gevolgen 

daarvan. In een loopbaangesprek is het bespreken van acties van de leerling om een 

volgende stap te zetten in loopbaanontwikkeling. Loopbaansturing is toekomstgericht, 

bijvoorbeeld een bepaalde opleiding volgen waardoor je een beroep kunt uitoefenen dat bij 

je past. Het is volgens Kuijpers (2011) van belang dat een leerling in actie gebracht wordt en 

gehouden wordt.  

Netwerken  

“Wie kan me daarbij helpen?” 
De loopbaancompetentie ‘netwerken’ gaat over contacten opbouwen, gebruiken en 

onderhouden. Contacten die waardevol zijn voor de loopbaan. In een loopbaangesprek gaat 

het over wie de leerling kan helpen met acties, hoe de leerling een netwerkcontact kan 

benaderen, waarvoor en wanneer het netwerk kan worden ingezet en wat de leerling kan 

doen op het contact te behouden. 

Relatie tussen vijf loopbaancompetenties  

De vijf hierboven beschreven loopbaancompetenties vormen een belangrijk aspect van 

loopbaanbegeleidingsgesprekken tussen leerlingen en docenten en staan niet los van elkaar. 

Als de kwaliteiten- en motievenreflectie op elkaar aansluiten, stemt wat een deelnemer kan 

overeen met wat hij wil? Indien werkexploratie wordt afgestemd met de kwaliteiten en 

motieven van de leerling, kan hij aan problemen en uitdagingen werken die aansluiten bij 

zijn waarden.  Sturing in de loopbaan kan alleen doordacht gebeuren als de leerling weet 

waarop hij moet sturen en zijn (on)mogelijkheden kent. Een goed netwerk kunnen 

opbouwen en onderhouden is een succesfactor voor loopbaansturing. Om een netwerk op 

te bouwen moet een leerling weten waar hij naar toe wil, wat hij kan en wie op de 

arbeidsmarkt voor hem belangrijke netwerkcontacten kunnen zijn.  
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Bij de begeleiding van deze competenties is het centraal stellen van persoonlijke waarden en 

interessegebieden van de leerling met betrekking tot het werkveld van belang. Van der 

Sanden, De Bruijn en Mulder (2002) stellen dat competentieontwikkeling in het 

beroepsonderwijs niet los kan worden gezien van identiteitsontwikkeling, in het bijzonder 

beroepsidentiteitsontwikkeling. In mijn onderzoek wil ik aandacht besteden aan de eerste 

vier loopbaancompetenties. 

2.7    Extern gegeven beroepswaarden 
In het kwalificatiedossier van de opleiding tot administratief medewerker wordt een omschrijving 

gegeven van de beroepsgroep en de taken die de beroepsbeoefenaar uitvoert en de competenties 

die hij daarbij nodig heeft. Hieronder samengevat in een typering van de beroepsgroep. 

Een administratief medewerker verricht volgens het Kwalificatiedossier, ondersteunende 
werkzaamheden in een secretariële of financieel administratieve omgeving. De 
werkzaamheden zijn eenvoudig van aard en hebben vaak een repeterend karakter. Het 
terugkoppelen van gedane arbeid naar leidinggevenden is van belang om fouten te 
voorkomen. De administratief medewerker maakt gebruik van een geautomatiseerd 
computersysteem, van email en internet. Hij is in staat overige apparatuur zoals het 
kopieerapparaat, de fax, de telefoon, archiefsystemen en traditionele 
kantoorbenodigdheden te gebruiken. De administratief medewerker is klantgericht, 
nauwkeurig en integer. 

 

De secretarieel medewerker zorgt samen met en onder leiding van een leidinggevende voor 
het opstellen, uitwerken en afhandelen van allerlei vormen van schriftelijke communicatie 
in het Nederlands of een moderne vreemde taal. Veel voorkomende 
standaardcorrespondentie verwerkt hij zelfstandig. Het beantwoorden van de telefoon, het 
opstellen van mededelingen, het ontvangen van bezoekers, het verzorgen van de post en 
het ondersteunen bij het actueel houden van het (elektronisch) archief behoort ook tot de 
taken.  
De telefonist/receptionist heeft als belangrijkste taak het ontvangen van bezoekers en 
goederen en het verwerken van het telefoonverkeer.   
De bedrijfsadministratief medewerker verricht licht administratieve werkzaamheden en 
activiteiten die te maken hebben met het debiteurenbeheer en de formulierenstroom in de 
organisatie.  

Typering beroepsgroep, Kwalificatiedossier administratief medewerker.  
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2.8 Conclusie 
Als leerlingen iets van hun toekomst willen maken, dan is het belangrijk dat die leerlingen 

weten wat ze willen.  Als leerlingen niet weten wat ze willen, wat niet geheel ondenkbaar is 

bij een puberende brein, is er weinig motivatie om te leren. Het ontwikkelen van een 

beroepsidentiteit geeft leerlingen zekerheid over zichzelf,  de opleiding en de toekomst en 

het zelfvertrouwen van de leerling wordt ontwikkeld. Uit onderzoek blijkt dat 

beroepsidentiteit veel invloed heeft op de leermotivatie van leerlingen. Indien leerlingen 

onder goede loopbaanbegeleiding in staat worden gesteld hun eigen loopbaan vorm te 

geven en te sturen, waarbij aandacht is voor de ontwikkeling van de loopbaancompetenties 

is er sprake van beroepsidentiteitsontwikkeling.  

Het ontwikkelen van een beroepsidentiteit is een activiteit. De start van dit leerproces wordt 

gevormd door een ‘grenservaring’.  Bekend is dat een dergelijke ervaring veel onzekerheid 

en soms zelfs angst oproept en daardoor zal een ‘grenservaring’ alleen resulteren in 

‘identiteitsleren’ wanneer de leerling de kans krijgt om met vertrouwde anderen op zoek te 

gaan naar de maatschappelijke betekenis en de persoonlijke zin van de grenservaring.  De 

vertrouwde anderen zijn docenten, BPV-begeleiders en loopbaancoaches. Om 

beroepsidentiteit te kunnen ontwikkelen is een leeromgeving nodig die concrete 

(grens)ervaringen biedt en de lerende vervolgens de kans biedt om een interne en externe 

dialoog te voeren over de betekenis van de grenservaring.  Deze ervaringen leren het 

individu wat voor soort mens hij is en wat voor soort werk en werkomgeving er bij hem past. 

Met dit onderzoek richt ik me op de ontwikkeling van de beroepsidentiteit binnen de 

leeromgeving van de opleiding BKO. 
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Ontwikkeling Beroepsidentiteit 

2. 7 Conceptueel model 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypothesen: 

1. Beroepsidentiteit ontwikkeld zich door het exploreren van arbeidsmogelijkheden. 

2. Zich herkennen en identificeren met de beroepswaarden en normen verhoogd de motivatie. 
 

 

Leerling 

Exploreren 

Beroepswaarden 

en normen 

Motivatie voor 

de opleiding 

Herkennen 

beroepswaarden 

Lessen Grenservaringen BPV 

Identificeren 

beroepswaarden 
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Hoofdstuk 3:  De vraagstelling 

Centrale vraagstelling 
Welke aanpassingen binnen de loopbaanbegeleiding en het onderwijsaanbod zijn mogelijk 

om de ontwikkeling van de beroepsidentiteit van de leerlingen voor de opleiding tot 

administratief medewerker niveau 2 te bevorderen?  

Hoofdvraag analyse 
Hoe ziet de beroepsidentiteit eruit van leerlingen in de opleiding tot administratief medewerker en 
wat doet de opleiding eraan om die beroepsidentiteit te ontwikkelen?  

Deelvragen 
 In hoeverre (her)kennen de leerlingen de beroepskenmerken en -waarden? 

 In hoeverre identificeren leerlingen zich met deze beroepskenmerken en –waarden?  

 Welke activiteiten worden in de opleiding ondernomen om de beroepsidentiteit te 

ontwikkelen? 

 

 
 

  



Hoofdstuk 4:  Variabelenschema 
 

Eigenschapsbegrip 
 

Variabele   Variabele Indicator 
 

Beroepsidentiteit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kennen van 
beroepskenmerken en -
waarden 

Kennen van taken 
Kennen van 
werkzaamheden 
Kennen van houding 
Kennen van kwaliteiten 
Kennen van kennis 
 
 

Mate waarin leerlingen deze aspecten 
kennen 

Niet-een beetje-wel 

Herkennen van 
beroepskenmerken en -
waarden  

Herkennen in 
stage/lessen  van de 
aspecten: 
Taken 
Werkzaamheden 
Houding 
Kwaliteiten 
Kennis  
 

Voorbeelden die leerlingen kunnen geven Aantal voorbeelden op de aspecten 

Kwaliteit van de voorbeelden 
 
 

Is het voorbeeld correct ja/nee 

Mate waarin de leerlingen het 
voorbeeld onder woorden kan 
brengen 

Identificeren met 
beroepskenmerken en - 
waarden 

Identificeren met de 
aspecten: 
Taken 
Werkzaamheden 
Houding 
Kwaliteiten 
Kennis  
 

Voorbeelden waarin persoonlijke 
waarden overeenkomen met waarden 
van beroep 

Aantal voorbeelden op de aspecten 

Mate waarin de leerlingen het 
voorbeeld onder woorden kan 
brengen 
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Ontwikkeling 
beroepsidentiteit 
 

Kwaliteitenreflectie 
Motievenreflectie 
Werkexploratie 
Loopbaansturing 
 
 

De mate waarin hieraan 
aandacht besteed wordt 

Volgens docenten Niet-weinig-veel 

Volgens leerlingen Niet-weinig-veel 

De waardering van deze 
activiteiten 

Door docenten Negatief-neutraal-positief 

Door leerlingen 
 

Negatief-neutraal-positief 
 
 
 
 



 

Hoofdstuk 5:  Onderzoeksopzet 

5.1  Typering van het onderzoek 
Het betreft een kwalitatief onderzoek met een beschrijvend karakter, waarbij tevens gezocht 

wordt naar verklaringen voor het gebrek aan motivatie voor de opleiding tot administratief 

medewerker. Het onderzoek is uitgevoerd op de afdeling bij het Regio College waar de 

opleiding tot administratief medewerker gegeven wordt. Hier zijn interviews met leerlingen 

gehouden en is een focusgesprek met docenten gevoerd. 

5.2  Analysemethode  
Er is gebruik gemaakt van interviews met zes leerlingen en er is een focusgesprek geweest 

met zeven docenten. Bij beantwoording van de onderzoeksvragen is  gebruik gemaakt van 

kwalitatieve data uit, topic interviews (Baarda, De Goede & Teunissen, 2009). Kwalitatief 

onderzoek is erop gericht betrouwbare indicaties te verkrijgen van wat er leeft onder een 

bepaalde doelgroep en waarom. Deze onderzoeksmethode is voornamelijk toegepast 

teneinde meer diepgang in de informatie te verkrijgen (Baarda, De Goede & Teunissen, 

2005).  

5.2.1 Interviews 

Op basis van de hoofdvragen en deelvragen en het variabelenschema is een topiclist 

ontwikkeld. Voor het maken van de topiclijst is gebruik gemaakt van het kwalificatiedossier 

van de administratief medewerker. In het kwalificatiedossier staan de beroepskenmerken en 

– waarden omschreven. Het dossier vormt de basis voor de volgende aspecten die in de 

interviews aan bod komen: Taken, werkzaamheden, houding, kwaliteit en kennis. 

Vanzelfsprekend zijn er mogelijkheden open gehouden om eigen ervaringen te bespreken 

die kunnen afwijken van deze topiclijst. Thema’s voortkomend uit het theoretisch kader 

vormden de basis voor de topics voor de interviews. Er is uiteraard een selectie gemaakt van 

thema’s waar ervaringen van leerlingen meer duidelijkheid over kunnen bieden.  

Middels interviews wordt het kennen en herkennen en identificeren met de 

beroepskenmerken en – waarden van leerlingen voor de opleiding tot administratief 

medewerker beschreven en geïnterpreteerd. Er is gekozen voor het interview als 

onderzoeksinstrument zodat er meer specifieke informatie verkregen wordt over de 

activiteiten die in de opleiding worden ondernomen om de beroepsidentiteit te ontwikkelen. 

De leerlingen zijn afkomstig uit het eerste en tweede leerjaar van de opleiding tot 

administratief medewerker. De interviews werden afgenomen in een spreekkamer, één 

interview op een stageplaats in een kantoorruimte.  
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5.2.2. Focusgesprek met docenten 

Middels het Focusgesprek wordt informatie verzamelt bij het team over de activiteiten die 

binnen de opleiding worden ondernomen om de beroepsidentiteit van de leerling te 

ontwikkelen. Tevens wordt geïnformeerd welk beeld docenten hebben over het 

beroepsbeeld van de leerling. 

De deelvragen voor dit focusgesprek: 

 Wat vinden jullie van de manier waarop leerlingen tegen het beroep aankijken? 

 Wat doen we op dit moment aan de ontwikkeling van de beroepsidentiteit binnen de 

opleiding? 

Aan het focusgesprek hebben zeven  docenten deelgenomen uit het team dat 

verantwoordelijk is voor de opleiding tot administratief medewerker niveau 2 en de 

opleiding tot managementassistent niveau 4. Het gesprek heeft aan het einde van de dag 

plaatsgevonden in een theorielokaal. Binnen het gesprek heb ik de rol van gespreksleider op 

me genomen en is het gesprek opgenomen op band. 

5.3  Respondenten 
De onderzoeksgroep bestaat uit drie mbo leerlingen in het eerste leerjaar, waarvan één uit 

de reguliere 2- jarige opleiding en twee leerlingen uit de versnelde 1-jarige opleiding en  

twee leerlingen in het tweede leerjaar van de opleiding. Het betreft mbo leerlingen van de 

opleiding tot administratief medewerker, niveau 2. Tabel 1 geeft de verdeling per klas, 

evenals de verhouding mannen en vrouwen. 

Tabel 1 
Deelnemers interview 

Niveau Klas Aantal participanten Man Vrouw 

2 K21A 2 1 1 

 
K21C 1 1  
A22A 1  1 

 S22A 2  2 

Totaal  6 2 4 

 

Bij het Focusgesprek zijn zeven collega’s aanwezig geweest. Deze collega’s maken deel uit 

van het team dat verantwoordelijk is voor de opleiding tot administratief medewerker en 

management assistent. In dit team zijn veertien docenten werkzaam, die allen voor het 

gesprek waren uitgenodigd. Zeven docenten hebben positief gereageerd op de uitnodiging. 

Vijf van de docenten werken al meerdere jaren met de leerlingen van niveau 2 en geven 

verschillende lesonderdelen binnen de opleiding. Tabel 2 geeft de verdeling aan waarbinnen 

de docenten hun lessen verzorgen aan evenals de verhouding mannen en vrouwen. 
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Tabel 2 
Deelnemers focusgesprek 

Opleiding Niveau  Aantal participanten Man Vrouw 

Administratief medewerker       2 5 2 3 

Management assistent 
    

4 2  2 
 S22A    

Totaal  7 2 5 

 

5.4  Dataverzameling , dataverwerking en data-analyse 
In mei 2012 zijn de voorbereidingen op de topic-interviews gedaan. Van medio juni tot begin 

juli zijn de interviews afgenomen. In juli zijn de interviews uitgewerkt. In september zijn de 

data geanalyseerd. In november is ter aanvulling op de dataverzameling het focusgesprek 

geweest met de docenten. De deelvragen worden aan de hand van de interviews en het 

focusgesprek beantwoord. 

5.4.1 Interviews 

Voorafgaand aan het interview is informatie over het onderzoek meegedeeld. In de inleiding 

van het interview is aangegeven dat in de rapportage van het onderzoek geen namen 

verbonden worden aan uitkomsten, waardoor uitspraken niet tot personen te herleiden zijn. 

Er zijn met toestemming van de deelnemers digitale spraakopnamen gemaakt en deze zijn 

naderhand letterlijk uitgewerkt. De irrelevante tekst is geschrapt en vervolgens opgedeeld in 

fragmenten die gelabeld zijn aan de hand van de begrippen uit het variabelenschema. De 

onderzoeksvraag vormt het uitgangspunt bij de labeling en ordening van de labels. Labeling 

is als analyse-eenheid gebruikt omdat na eerste screening duidelijk was dat er bepaalde 

informatie verdeeld stond over verschillende woorden en zinnen. Labeling vond plaats met 

de volgende kernvariabelen: taken, werkzaamheden, houding, kwaliteiten en voorbeelden 

die leerlingen kunnen geven. De gelabelde en geordende fragmenten zijn gekoppeld aan 

dimensies uit het variabelenschema. De beantwoording van de deelvragen wordt hiermee 

mogelijk.  

5.4.2 Focusgesprek docenten  

Docenten zijn voorafgaand aan het gesprek geïnformeerd over het onderzoek. In de inleiding 

van het gesprek is eveneens aangegeven dat in de rapportage van het onderzoek geen 

namen verbonden worden aan uitkomsten, waardoor uitspraken niet tot personen te 

herleiden zijn. Er zijn met toestemming van de docenten digitale spraakopnamen gemaakt 

en deze zijn naderhand uitgewerkt. Aan  de docenten is gevraagd te reageren op de manier 

waarop leerlingen tegen het beroep aankijken en wat op dit moment aan de ontwikkeling 

van de beroepsidentiteit binnen de opleiding wordt gedaan. Het genereren van ideeën om 

de ontwikkeling van beroepsidentiteit te verhogen is ook ter sprake geweest. 

Beantwoording van deelvraag 3 wordt hiermee mogelijk.  
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5.5  Verantwoording en transparantie 
De betrouwbaarheid  is bij interviews doorgaans  minder groot, aangezien de 

dataverzameling open en minder gestructureerd verloopt dan een gesloten 

dataverzamelingsmethode zoals bij enquêtes.  Er is gekozen voor een meer gestructureerde 

vorm van open interview, het topic interview. De bevragingsmethode is wel open, maar de 

onderwerpen die aan bod komen liggen min of meer vast. Er is gebruik gemaakt van een 

topiclijst. In de topiclijst staan de volgende aspecten centraal: Taken, werkzaamheden, 

houding, kwaliteiten en kennis. Een mogelijk nadeel waar rekening mee gehouden is, is de 

sociale wenselijkheid: mensen hebben over het algemeen de neiging zich van hun goede 

kant te laten zien en geven een antwoord waarvan zij denken dat het een goede indruk zal 

maken. Dat zou het resultaat van de antwoorden kunnen beïnvloeden. Door gebruik te 

maken van de techniek luisteren, samenvatten, doorvragen is getracht deze kans te 

verkleinen. Daarnaast is in de inleiding van het interview aangeven dat in de rapportage van 

het onderzoek geen namen verbonden worden aan uitkomsten waardoor uitspraken niet tot 

personen te herleiden zijn. Het primaire onderzoeksmateriaal, zoals topiclijsten en 

interviewtranscripten is toegankelijk.  

De labeling bij  één interview is door een collega gecontroleerd, die tot dezelfde conclusie is 

gekomen. Het verslag is regelmatig gedeeld met collega’s, met als doel de objectiviteit van 

het onderzoek met het oog op de interne betrouwbaarheid zoveel mogelijk te waarborgen. 

In dit analyseverslag is expliciete informatie verschaft over de gebruikte methoden en de 

context van het onderzoek.  

 De interviews zijn gehouden met een kleine groep aselect gekozen leerlingen uit 

verschillende klassen. Hiermee is niet geheel aan te tonen dat de onderzoek conclusies de 

gehele populatie van de opleiding betreft. Een membercheck heeft niet plaatsgevonden. In 

het focusgesprek met docenten is getracht de  meningen, attitudes, kennis en gevoelens te 

achterhalen. 

Door vanuit verschillende invalshoeken gegevens te verzamelen is een vollediger beeld van 

de situatie verkregen. Er is sprake van een ‘triangulatie-aanpak om mogelijke 

overeenkomende informatie ten behoeve van de betrouwbaarheid, en aanvullende 

informatie ten behoeve van de interne validiteit te verkrijgen (Baarda et al., 2009). De 

resultaten vanuit de interviews zijn in het focusgesprek middels peer-debriefing voorgelegd.  
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Hoofdstuk 6:  Resultaten 

De analysevraag die centraal staat is: Hoe ziet de beroepsidentiteit eruit van leerlingen in de 
opleiding tot administratief medewerker en wat doet de opleiding eraan om die 
beroepsidentiteit te ontwikkelen?  

Deelvragen 
 In hoeverre (her)kennen de leerlingen de beroepskenmerken en -waarden? 

 In hoeverre identificeren leerlingen zich met deze beroepskenmerken en –waarden?  

 Welke activiteiten worden in de opleiding ondernomen om de beroepsidentiteit te 

ontwikkelen? 

In hoeverre (her)kennen de leerlingen de beroepskenmerken en –waarden? 

Als eerste is gekeken of de leerlingen de kenmerken en waarden kennen op de aspecten: 

taken en werkzaamheden, houding, kwaliteiten en kennis.  

 
Mate van kennen 
van aspecten 

 
 

Taken 

 
 

Werkzaamheden 

 
 

Houding 

 
 

Kwaliteiten 

 
 

Kennis 

Wel 4 4    
Een beetje 2 2 5 5 5 
Niet - - 1 1 1 
Cijfer geeft aantal geïnterviewde leerlingen aan. 

 

In hoeverre herkennen de leerlingen de beroepskenmerken en –waarden? 

Label Voorbeelden uit interviews 

Taken/Werkzaamheden Als ik op kantoor zou werken en allemaal taken 
zou krijgen, dingen opzoeken, administratieve 
dingen, dingen oplossen. 

De telefoon aannemen en behandelen, in 
komende post en uitgaande post, brieven maken 
en versturen, declaraties doen. 

Boekingsstukken verwerken, gegevens in het 
systeem verwerken, allerlei dingen verzamelen. 

Gegevens van klanten die in het systeem zitten 
eruit halen en mailen naar die persoon. 

Een administratief medewerker heeft de taken 
om te archiveren en om poststukken te 
behandelen, ook financieel balansen op te 
stellen en wat in debiteurenadministratie in te 
voeren en met andere financiële 
werkzaamheden aan de gang gaan. 

Ruimtes van de vergadering netjes houden, 
broodjes bestellen, kantoorartikelen bestellen 
en ruimtes inboeken. 

Telefoons opnemen, notities maken van de 
gesprekken en misschien bepaalde dingen 
regelen. 
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Corresponderen, agenda bijhouden, telefoon 
bedienen, formulieren kunnen invullen, post 
verwerken. 

Notities schrijven. 

Facturen controleren. 

Een mailtje of ik de urenregistratie wil 
bijhouden. 

Houding Je moet bijvoorbeeld goed met je werk kunnen 
omgaan en goed met klanten kunnen omgaan, 
bijvoorbeeld aan de telefoon niet snel 
geïrriteerd raken als diegene bijvoorbeeld niet 
tevreden is. 

Ik vind dat je er representatief uit moet zien, 
altijd op tijd moet zijn en netjes moet zijn tegen 
je medecollega’s en klanten. 

Je moet, hoe zeg je dat, borst vooruit. 

Klantvriendelijk. 

Een serieuze houding, iemand die aandachtig 
werkt, secuur werkt, geen fouten maakt. 

Respect tonen voor mensen met bijvoorbeeld 
problemen. 

Netjes en beleefd zijn aan de telefoon en aan de 
balie. 

Jezelf openstellen voor het werk dat je 
aangeboden wordt. 

Kwaliteiten Duidelijk kunnen praten en goed controleren. 

Netjes en zorgvuldig werken, goed opletten en 
bij de les blijven. 

Goed kunnen rekenen, je moet wat je geleerd 
hebt kunnen toepassen. 

Goed kunnen omgaan met mensen. 

Fouten kunnen ontdekken en kunnen herstellen. 

Goed met cijfers omgaan, verwerken in een 
systeem optellen, aftrekken, vergelijken. 

Geduld hebben en geconcentreerd werken. 

Netjes zijn en netjes kunnen werken. 

Kennis Word en Excel. 

Met systemen kunnen omgaan. 

Je moet zeg maar willen doen en je moet zeg 
maar goed kunnen…. 

Je hebt administratieve kennis nodig, rekenen, 
kennis om het te snappen. 

Formules beheersen bij Excel. 

Taalgebruik. 

 

De voorbeelden die leerlingen benoemen zijn correct, maar niet geheel compleet, als je het 

vergelijkt met het kwalificatiedossier van de administratief medewerker. Het verschilt nogal 

in hoeverre de leerlingen de voorbeelden onder woorden kunnen brengen. ‘Je moet, hoe 

zeg je dat, borst vooruit’ is een uitspraak van één van de geïnterviewde  als er een vraag 
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wordt gesteld over de houding van een administratief medewerker. Een andere leerling 

geeft op dezelfde vraag ‘Een serieuze houding, iemand die aandachtig werkt, secuur werkt, geen 

fouten maakt’ als antwoord. Van de zes leerlingen heeft vooral één leerling veel moeite voorbeelden 

goed onder woorden te brengen.  

In hoeverre  identificeren leerlingen zich  met de beroepskenmerken en –waarden? 

Vervolgens is gekeken hoeverre leerlingen voorbeelden benoemen waarbij de persoonlijke 

kenmerken en waarden al dan niet overeenkomen met de kenmerken en  waarden van het beroep. 

In hoeverre identificeren  leerlingen zich met de beroepskenmerken en –waarden? 

Label Voorbeelden uit interviews 

Taken/Werkzaamheden Ik vind het gewoon een leuk vak, ik vind op de 
computer werken leuk en om met papieren te 
werken, maar dan weer niet de boekhouding. 
Maar echt dingen doen voor mensen zeg maar. 
Iemand blij maken met wat je gedaan hebt. 

Ik wil geen cijfertjes, rekenen is allemaal te 
lastig. 

Het is alleen maar herhalen, herhalen, herhalen 
en dan gaat het vanzelf saai worden. 

Het is niet alleen boekhouden, er zijn ook andere 
dingen, Word, Excel… 

Omdat je ook de telefoon opneemt ben je toch 
met andere mensen in gesprek en probeer je 
toch te helpen, dus dat vind ik wel leuk. 

Nou ik vond de boekhouding echt niet leuk, ik 
was continue bezig met cijfertjes intypen, echt 
altijd hetzelfde. 

Tijdens mijn stage wist ik zeker, dit is echt wel 
wat ik leuk vind om te doen. 

Het is niets voor mij, zeg maar, ik wil liever in de 
zorg dan achter de computer zitten. 

Het invoeren van gegevens vind ik wel leuk. 

Telefoon bedienen vind ik gewoon leuk. 

Houding Als iemand iets aan je vraagt dat je dat goed 
werk levert. 

Ik denk wel dat ik representatief ben voor achter 
de receptie. 

Als je op stage bent, dan gaat het gewoon zeg 
maar van zelf bij mij, zo wie zo ben ik dan 
klantvriendelijk. 

Kwaliteiten Goed met cijfers! 

Ik ben betrouwbaar met informatie en voer mijn 
werkzaamheden goed uit. 

Foutjes vallen mij snel op, dat zie ik snel. 

Aardig en beleefd zijn moet je echt wel vanuit 
jezelf hebben. 

Op mijn stage heb ik gemerkt dat ik netjes en 
geconcentreerd kan werken. 
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Balansen en crediteuren administratie vind ik 
nogal lastig. 

Kennis Je leert pas echt op je stage hoe het in werk 
gaat. 

Ik heb met Excel leren werken en ben er erg 
handig in geworden. 

Ik oefen telefoneren wel op school, maar dat is 
toch anders dan in het echt.  

 

Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat er vooral bij het benoemen van taken en 

werkzaamheden voorbeelden te geven zijn waarbij de persoonlijke waarden overeenkomen 

met de kenmerken en waarden van het beroep. ‘Tijdens mijn stage wist ik zeker, dit is echt wel 

wat ik leuk vind om te doen’. Er zijn echter ook voorbeelden waarbij de persoonlijke waarden 

niet overeenkomen met de kenmerken en waarden van het beroep. ‘Het is niets voor mij, zeg 

maar, ik wil liever in de zorg dan achter de computer zitten’. Er worden relatief weinig voorbeelden 

genoemd die horen bij de aspecten houding, kwaliteiten en kennis. 

Welke activiteiten worden er in de opleiding ondernomen om de beroepsidentiteit te 

ontwikkelen?        

Loopbaancompetenties zijn volgens Meijers e.a. (2006) vaardigheden om over de eigen 

motieven en kwaliteiten na te denken, om via het verkennen van mogelijkheden en 

daadwerkelijk sturen van de eigen loopbaanprocessen die loopbaan vorm te geven en om te 

netwerken. Om een beeld te krijgen van de activiteiten die in de opleiding worden 

ondernomen om de beroepsidentiteit te ontwikkelen heb ik vier van de vijf 

loopbaancompetenties als uitgangspunt genomen: Kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, 

werkexploratie en loopbaansturing. Vervolgens is gekeken naar de mate waarin aandacht 

voor deze activiteiten wordt besteed volgens leerlingen en docenten en hoe deze 

activiteiten worden gewaardeerd door leerlingen en docenten. 

Kwaliteitenreflectie Voorbeelden uit interviews 

BPV Aanpassen aan het bedrijf lukt me goed. 

Je moet goed kunnen praten, klaar staan voor iedereen, 
want mensen gaan je heel veel vragen en dan moet je 
natuurlijk wel bijna alles weten. 

Les Excel  Ik vind Excel makkelijk om te doen, ik ben er op school 
handig in geworden. 

Simulatie Ik heb voor boekhouden gekozen omdat ik goed met 
cijfers kan omgaan, was altijd goed in Wiskunde. 

Les bedrijfsadministratie Ik ben goed in cijfers en ik heb voor boekhouden gekozen. 
 

Motievenreflectie 

BPV Ik vond het heel leuk om met mensen te werken. 

Ik denk dat ik het wel leuker zou vinden om in een groter 
bedrijf te werken. 

Op het begin vond ik het wel leuk, ik wou wel bewijzen dat 
ik het wel kan, maar uiteindelijk krijg je steeds meer werk 
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en dat vond ik niet leuk. 

 Het was wel veel, het was wel tot vijf uur. 

Ik wil wel een goede baan met leuke collega’s en goed 
geld. 

Ik deed eerst een elektrotechnische opleiding dat vond ik 
wel zwaar, en ik dacht bij mezelf als ik wat rustiger aan wil 
doen, dan kan ik beter voor de bedrijfsadministratie 
kiezen. 

Het is natuurlijk wel leuk als je iets snapt en als je plezier 
hebt in je werk.  

Simulatie Dat je dan bijvoorbeeld een stapel brieven krijgt die je 
moet verwerken en maken, ik vind het gewoon niet leuk 
om te doen. 

Ik weet van mezelf dat ik zorg en welzijn leuk vind. Ik hou 
van met mensen werken, misschien met mensen 
vanachter de receptie ook, maar toch dacht ik bij mezelf ik 
probeer het gewoon. 

Werkexploratie 

BPV Ik heb daar ook veel geleerd, want in dat maandje heb ik 
zoveel gedaan, ik schrik er zelf van. 

Ik vind afwisseling wat beter. 

Ik heb van een collega geleerd hoe je een vergaderruimte 
moet toevoegen. 

Op school heb je niet die boze klanten bijvoorbeeld aan de 
telefoon, op stage wel. 

Op stage doe ik het zoals zij het me leren en op school 
zoals het me daar geleerd wordt. 

Je leert er ontzettend veel van, ik heb ook geen klachten. 

Iedereen denkt nou zij doet het wel, want zij loopt hier 
stage. 

Ik hou meer van praktijk en met mijn handen werken en 
steeds heen en weer lopen, zulke dingen eigenlijk. 

Simulatie Je leert zeg maar hoe je telefoons opneemt, inkomende 
en uitgaande post verwerken en brieven schrijven naar 
mensen. 

Dat ik goed met mijn collega’s kan opschieten vind ik heel 
belangrijk, met je collega’s een goede band hebben. 

Simulatie is echt werken op een kantoor, dus wat je daar 
te doen krijgt, krijg je ook te doen op je stage. 

Loopbaansturing 

BPV Ik zou niet waar ik nu stage loop willen werken, dan zou ik 
echt wel verder gaan zoeken.  

Gewoon geaccepteerd worden, dat mensen je behandelen 
zoals je bent en niet zoiets hebben die doet het wel even 
en zo. 

Het past wel bij me, ik kan het wel, maar ik wil het niet. Als 
ik het leuk zou vinden dan zou het echt wel bij me passen, 
want ik ben wel iemand die geduld heeft, zulke dingen kan 
ik wel aan vind ik van mezelf. 

 Ik vind het leuker om praktijk dingen te doen. 

Les bedrijfsadministratie en Ik wilde wel zien wat bedrijfsadministratie was, maar ik 
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secretariaatspraktijk vond het heel moeilijk , secretarieel vond ik meteen 
leuker. 

Tijdens interview ter sprake gekomen Omdat ik gewoon niet weet wat ik wil worden en deze 
opleiding is toch heel breed en hier kan je veel kanten 
mee op. Je hebt een goede  basis. 

Het is wel leuk om bijvoorbeeld bij sport, iets met 
bijvoorbeeld de KNVB of zoiets te doen. 

De versnelde opleiding is handig, ik heb in een jaar mijn 
niveau verhoogd. 

Ik vond kantoorwerk wel altijd heel leuk, op kantoor kan je 
misschien wat meer verdienen. Ik heb toen deze keuze 
genomen om te kijken wat ik er verder mee kan, dus 
eigenlijk een basis van wat ik nog verder wil leren. 

 

De activiteiten, waaronder BPV, simulatie, lessen Excel en lessen bedrijfsadministratie en 

secretariaatspraktijk hebben volgens leerlingen en docenten bijgedragen aan het beeld van 

de loopbaan van de leerlingen. Er is een soort driedeling te maken op basis van 

motievenreflectie en werkexploratie, die middels het focusgesprek met de docenten wordt 

bevestigd. 

1. Leerlingen die aangeven verder te willen in het beroep, of de beroepsrichting. 

2. Leerlingen die aangeven de opleiding te doen als opstapje naar een opleiding naar 

keuze. 

3. Leerlingen die nog niet weten wat ze verder willen. 

De docenten herkennen drie groepen leerlingen: 

1. Leerlingen die gemotiveerd zijn omdat ze echt voor het beroep gaan (relatief kleine 

groep). 

2. Leerlingen die gemotiveerd zijn om de opleiding af te maken en het gebruiken als 

opstapje om verder te komen. 

3. Leerlingen die niet zo gemotiveerd zijn. 

Volgens docenten kijken vooral 1e jaars leerlingen van de Brede kantooropleiding allemaal 

verder dan niveau 2. Er wordt gesproken over een negatieve keuze, op grond van wat ze niet 

willen. Om deze redenen zijn de leerlingen over het algemeen weinig bezig met het beroep. 

Allochtone leerlingen die veel  te maken hebben met hogere sociale druk, geven aan veelal 

‘het HBO’ te willen gaan doen. Ervaringen die leerlingen binnen BPV opdoen worden niet 

gestructureerd of georganiseerd besproken, al is daar in de ogen van de docenten wel 

behoefte aan.  

Docenten geven aan dat de proeve van bekwaamheid en loopbaangesprekken ook bijdragen 

aan de ontwikkeling van de beroepsidentiteit. Deze activiteiten werden niet door de 

leerlingen benoemd. De persoonlijke en algemene ontwikkeling, de ontwikkeling tot 

werknemer, het kunnen functioneren op de arbeidsmarkt neemt een belangrijkere plaats in 

de opleiding dan de beroepsidentiteitsontwikkeling. “Het is een maatschappelijke opdracht 
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om leerlingen een niveau 2 diploma te laten behalen en het liefst met plezier naar school te 

laten gaan om daarna door te kunnen stromen naar een hoger niveau of naar werk. Bij 

VMBO scholen ligt steeds meer de nadruk een beroepsbeeld bij leerlingen te schetsen”.  
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Hoofdstuk 7: Conclusies 

De centrale onderzoeksvraag – welke aanpassingen binnen de loopbaanbegeleiding en het 

onderwijsaanbod zijn mogelijk om de ontwikkeling van de beroepsidentiteit van de leerling 

voor de opleiding tot administratief medewerker niveau 2 te bevorderen –  heb ik proberen 

te beantwoorden aan de hand van literatuuronderzoek, interviews met een aantal leerlingen 

en een focusgesprek met docenten. 

 
De hoofdvraag was:  

Hoe ziet de beroepsidentiteit eruit van leerlingen in de opleiding tot administratief 

medewerker en wat doet de opleiding eraan om die beroepsidentiteit te ontwikkelen? 

Hierbij stonden drie deelvragen centraal: 

  • In hoeverre (her)kennen de leerlingen de beroepskenmerken en -waarden? 
  • In hoeverre identificeren leerlingen zich met deze beroepskenmerken en –waarden? 
  • Welke activiteiten worden in de opleiding ondernomen om de beroepsidentiteit te 

ontwikkelen? 
 

Hoewel het onderzoek slechts klein is geweest kan worden gesteld dat de definiëring van 

beroepsidentiteit, zoals Kuipers, Meijers en Bakker (2006) stellen; als de situatie waarin 

leerlingen zich (deels)herkennen in de bestaande  beroepswaarden (en zich daarmee gaan 

identificeren, deels ook van toepassing op de respondenten uit het onderzoek.  Volgens 

Meijers, Kuijpers en Bakker (2006) blijkt beroepsidentiteit de meeste invloed te hebben op 

de leermotivatie van leerlingen, meer nog dan persoonsfactoren, zoals leerprestaties.  

Leerlingen die echter aangeven niet verder te willen in deze beroepsrichting, zich dus niet 

identificeren met de beroepswaarden, geven aan wel hun diploma in deze richting te willen 

behalen. Leerlingen hoeven in eerste instantie niet te weten wat we later willen worden, 

maar moeten  beelden en ervaring opdoen in werk om een gevoel te krijgen wat voor soort 

werk bij hen past, aldus Kuijpers (2005).  

In hoeverre (her)kennen de leerlingen de beroepskenmerken en -waarden? 

Op basis van literatuuronderzoek blijkt beroepsidentiteit de meeste invloed heeft op de 

leermotivatie van leerlingen.  Kuijpers, Meijers en Bakker (2006) definiëren een 

beroepsidentiteit als de situatie waarin leerlingen zich (deels) herkennen in de bestaande 

beroepswaarden (die extern gegeven zijn) en zich daarmee gaan identificeren. Op basis van 

de interviews kan geconcludeerd worden dat leerlingen over het algemeen wel een beeld 

kunnen schetsen van de beroepskenmerken en –waarden. Verschillende taken, 

werkzaamheden, houdingsaspecten en kwaliteiten die passen bij het beroep kunnen worden 

benoemd. De verwachtingen van leerlingen voor de opleiding sluiten niet altijd aan bij de 

werkelijkheid. Vooral het exploreren van arbeidsmogelijkheden op de stage hebben 

bijgedragen aan de herkenning van beroepswaarden en normen. Meijers, Kuijpers en Bakker 
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(2006) geven ook aan dat beroepsidentiteit vooral ontwikkeld blijkt te worden door het 

exploreren van arbeidsmogelijkheden en het op basis daarvan maken van weloverwogen 

keuzes inzake de (studie)loopbaan.  

In hoeverre identificeren leerlingen zich met deze beroepskenmerken en –waarden? 

Niet alle respondenten identificeren zich met deze beroepskenmerken en -waarden, 

waardoor commitment per leerling verschilt. Als leerlingen iets van hun toekomst willen 

maken, dan is het belangrijk dat ze weten wat ze willen. Jongeren in het mbo hebben vaak 

niet helder welke kant ze uit willen. Opvallend is dat slechts één van de respondenten 

aangeeft door te willen gaan in de beroepsrichting waar voor gekozen is. De overige 

respondenten geven aan een andere beroepsrichting te willen gaan volgen, dit echter wel 

pas gaan doen na het behalen van een diploma voor deze opleiding. Twee van deze 

leerlingen zitten in de één jarige variant van de opleiding. Tot slot zijn er ook nog twee 

leerlingen die op dit moment nog niet weten wat ze willen worden. Er is slechts een kleine 

groep leerlingen gemotiveerd voor het beroep, waarbij de ontwikkeling van de 

beroepsidentiteit ook een belangrijke rol speelt. Bij de overige leerlingen staat vooral de 

persoonlijke en algemene ontwikkeling centraal en daardoor meer de arbeidsidentiteit. 

Middels BPV en simulatie heeft de leerling de gelegenheid gekregen te kijken of de 

persoonlijke kenmerken en waarden passen bij de kenmerken en –waarden van een beroep. 

Welke activiteiten worden in de opleiding ondernomen om de beroepsidentiteit te 
ontwikkelen? 
 

De ervaringen die leerlingen hebben opgedaan, met name tijdens de stage, hebben 

bijgedragen aan het beeld en het gevoel van het werk en of dit al dan niet bij hen past. 

Binnen de opleiding krijgen leerlingen voldoende de gelegenheid ervaringen op te doen door 

de BPV, de simulatie, lessen bedrijfsadministratie en secretariaatspraktijk en de proeve van 

bekwaamheid. Uitwisseling van deze ervaringen zijn er echter niet gestructureerd of 

georganiseerd, terwijl daar bij leerlingen en docenten wel behoefte naar is. Er is vooral 

aandacht voor de loopbaancompetentie werkexploratie. 

Tot slot 

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek lijkt het erop dat aanpassingen binnen 

loopbaanbegeleiding en het onderwijsaanbod mogelijk zijn om de ontwikkeling van de 

beroepsidentiteit van de leerling voor de opleiding tot administratief medewerker niveau 2 

te bevorderen. Er wordt voldoende aandacht besteed aan het opdoen van ervaringen, maar 

er is weinig aandacht voor de verwerking van deze ervaringen.  

Bij het opstellen van een interventie is dit een belangrijk punt om rekening mee te houden. 

De loopbaancompetenties kwaliteitenreflectie, motievenreflectie en loopbaansturing 

behoeven meer aandacht. 
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Hoofdstuk 8:  Discussie 

8.1 Reflectie op het verloop van het onderzoek 
In de periode dat ik me aan het verdiepen was over een onderzoeksvraag, was al snel 

duidelijk dat ik vooral leerlingen wilde betrekken bij het onderzoek. Het daadwerkelijk 

afnemen van de interviews is wat mij betreft te laat gestart. Het was prettig geweest als de 

groep respondenten groter was geweest. De afname van de interviews vond plaats in juni en 

juli 2012. Dat is een periode in het schooljaar waarin de laatste lesperiode wordt afgesloten, 

er eindgesprekken zijn op de stages en er veel examens worden afgenomen. Het was 

hierdoor lastig met leerlingen een afspraak te maken voor een interview. Leerlingen waren 

gelukkig wel heel bereid om mee te werken aan de interviews. De voorbereiding op de 

interviews was goed. De interviews verliepen gestructureerd in een rustige ruimte en er was 

de gelegenheid en toestemming om spraakopnames te maken. Bij het uittypen van het 

eerste interview werd duidelijk dat ik nog wat moeite met een goede structuur en zo nu en 

dan de leerling stuurde met mijn vragen. Tijdens het gesprek zelf was ik me daar niet bewust 

van. Het uittypen van de interviews vergde veel tijd. Na de zomervakantie ben ik pas 

begonnen met het labelen en het verwerken van de gegevens voor het analyseverslag.  

 Hoe is het onderzoek op school ontvangen? 

De respondenten wilden graag meedoen aan het interview. De leerlingen vonden het ook 

wel interessant om mee te mogen doen aan een onderzoek. Eén leerling is zelfs, toen ze al 

vakantie had speciaal ervoor naar school gekomen. Leerlingen hebben zich ook spontaan 

aangeboden, echter was er niet voldoende tijd om nog meer leerlingen te interviewen, en 

met name de gegevens uit te werken. Collega’s gaven aan min of meer jaloers te zijn op het 

feit dat ik op deze manier de gelegenheid had om met leerlingen in gesprek te zijn. Collega’s 

vonden het leuk om deel te hebben genomen aan het focusgesprek. Er werd zelfs gezegd ‘dit 

moeten we vaker doen’. 

 Wat heb jij van het onderzoek geleerd? – Wat zou je volgende keer anders doen? 

Het onderzoek heeft mij vooral nieuwsgierig gemaakt naar de ervaringen de leerlingen. Het 

liefst zou ik meer leerlingen geïnterviewd hebben. Interviewen is een leuke, maar ook lastige 

methode om gegevens te verzamelen. Ik heb geleerd dat het heel belangrijk is op tijd te 

beginnen en een periode uit te kiezen die daar het meest geschikt voor is. Het einde van het 

schooljaar is te druk en te rommelig. Mocht ik nog een keer een onderzoek doen, dan zal ik 

direct de gegevens uitwerken. Het hebben van een goed variabelen schema is van belang 

voor het uitwerken van de resultaten van het onderzoek. Op basis van een goed 

variabelschema een goede topiclijst maken voor het houden van de interviews is essentieel. 

Bij dit onderzoek heeft me dat veel moeite gekost, mede door het gebrek aan ervaring. 

 
  



‘Juf het is school!’ - Ontwikkeling van beroepsidentiteit sleutel tot verhoging van de motivatie? 37 
 

8.2 Reflectie op de opbrengst van het onderzoek 
Het onderzoek is te klein om een theorie te kunnen vormen naar aanleiding van de 

resultaten. De conclusies bevestigen min of meer hetgeen, dat ik in mijn theoretisch kader 

heb beschreven. Niet alle onderdelen uit het theoretische kader zijn in mijn onderzoek aan 

bod gekomen. De resultaten van de  respondenten uit het onderzoek bevestigen zoals Doets 

et al (2001) Vonken et al (2008) dat jongeren veelal in het mbo, als ze aan een 

beroepsopleiding beginnen of al een flink eind onderweg zijn, nog helemaal niet helder 

hebben welke kant ze uit willen. Kuijpers et al (2006) definiëren een beroepsidentiteit als de 

situatie waarin leerlingen zich (deels) herkennen in de bestaande beroepswaarden (die 

extern gegeven zijn) en zich daarmee gaan identificeren. De resultaten uit het onderzoek 

laten zien dat de beroepsidentiteit deels ontwikkeld wordt tijdens de opleiding. Het  verschil 

zit hem in het identificeren met de beroepskenmerken en -waarden die horen bij de 

opleiding die de leerling volgt. Intrinsieke motivatie speelt bij een aantal leerlingen een 

belangrijke rol. Het onderzoek heeft geen generatief vermogen, omdat het onderzoek daar 

te klein van opzet voor is geweest. 

Hoofdstuk 9:  Aanbevelingen met interventievoorstel 

9.1 Aanbevelingen aan de school 
Mijn aanbevelingen aan de school zijn gericht op loopbaanbegeleiding. Docenten en met 

name loopbaancoaches doen er verstandig aan voldoende aandacht te besteden aan de 

ontwikkeling van de beroepsidentiteit van de leerlingen, met name het proces van 

identificeren. In het aanbod van de opleiding wordt voldoende aandacht besteed tijdens de 

lessen kantoorsimulatie, office en natuurlijk de stage. Deze onderdelen zijn van invloed op 

de ontwikkeling van de beroepsidentiteit.  Colley, James, Tedder en Diment (2003) zien de 

ontwikkeling van een beroepsidentiteit als een participatief en actief proces. Meer aandacht 

voor de verwerkingen van de opgedane ervaringen, voor het voeren van dialogen met 

leerlingen, waar de ervaringen vanuit de BPV en lesonderdelen  besproken worden is aan te 

bevelen. 

9.2  Aanbevelingen voor verder onderzoek 
Het is interessant verder onderzoek te doen naar de inhoud van loopbaanbegeleiding 

gesprekken en de manier waarop deze gesprekken (dialogen) gevoerd worden.  

9.3 Aanbevelingen voor een interventie 
 Terugkijkend op de vraagstelling en vooruitkijkend naar implementatie. Er is in de opleiding 

voldoende aanbod die de leerlingen de gelegenheid geeft om de beroepsidentiteit te 

ontwikkelen. Er is echter weinig aandacht voor de verwerking van de ervaringen die zijn 

opgedaan en voor interne en externe dialogen waarin leerlingen de gelegenheid krijgen de 

ervaringen te bespreken. Dit zou kunnen bijdragen aan een hogere identificatie met 

beroepswaarden en normen of juist met de leerling op zoek te kunnen gaan naar andere 

beroepsmogelijkheden. 
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In februari gaan de leerlingen uit het eerste leerjaar op stage. Als leerlingen na deze eerste 

week terugkomen op school wil  ik met leerlingen in gesprek over hun ervaringen. Middels  

‘een spel ‘ waarbij het beeld van de  beroepskenmerken en –waarden verscherpt wordt 

middels een dialoog tussen leerlingen onderling en/of de loopbaancoach, waarbij de 

herkenning en identificatie van de beroepskenmerken en -waarden centraal staat en 

ervaringen vanuit de stage aan bod komen.  
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Bijlage 1: Topiclijst interview 

 

Centrale vraagstelling 

Welke aanpassingen binnen de loopbaanbegeleiding en het onderwijsaanbod zijn mogelijk 

om de ontwikkeling van de beroepsidentiteit van de leerlingen voor de opleiding tot 

administratief medewerker niveau 2 te bevorderen?  

Analysevraag 
 

Hoe ziet de beroepsidentiteit eruit van leerlingen in de opleiding tot administratief 

medewerker en wat doet de opleiding eraan om die beroepsidentiteit te ontwikkelen?  

Deelvragen 

 In hoeverre (her)kennen de leerlingen de beroepskenmerken en -waarden? 

 In hoeverre identificeren leerlingen zich met deze beroepskenmerken en –waarden?  

 Welke activiteiten worden in de opleiding ondernomen om de beroepsidentiteit te 

ontwikkelen? 

Uitleg 

 Voorstellen: 
Docent, rol en onderzoek beschrijven. 

 Informatie geven: 
In dit interview wil ik erachter komen in hoeverre je de beroepskenmerken en –waarden 

(her)kennen en in hoeverre deze bij je passen. Ik ben geïnteresseerd in wat je hierover 

kunt vertellen. Het geeft je ook de mogelijkheid om je mening te verwoorden. Je mening 

is altijd goed. Je kunt dus nooit foute antwoorden geven. 

 Anoniem: 
Je naam komt niet terug in de onderzoeksresultaten waardoor uitspraken niet 
persoonsgebonden zijn. Oftewel alles wat ik opschrijf is zonder vermelding van jouw 
naam. Daarbij wil ik je vragen om geen andere werkelijkheid voor te spiegelen. Geef 
eerlijke antwoorden op vragen zoals je er echt over denkt. Alleen als je eerlijk bent heeft 
dit interview nut. Met oneerlijke antwoorden help je mij en jezelf niet. 
 

 Opnemen: 
Het interview wordt opgenomen omdat de gesprekken uitgetypt dienen te worden 

zodat de resultaten verwerkt kunnen worden. En ook ik heb bewijslast nodig dat dit 

werkelijk gebeurt. Net als jullie ben ik ook een leerling nu. 

 Publicatie: 
De resultaten zal ik gebruiken voor mijn onderzoeksverslag. Als docent wil ik de 

opleiding verbeteren.  
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Algemene vragen: 

1. Hoe oud ben je? 

2. In welk leerjaar van de opleiding zit je? 

3. Welk diploma heb je op het VMBO gehaald? 

4. Ben je in Nederland geboren? 

5. Zijn je ouders in Nederland geboren? 

6. Hoe zijn je resultaten op school tot nu toe? 

 

Onderzoeksvragen: 

1. Welke opleiding doe je op dit moment? 

2. Wat vind je van de opleiding? 

3. Welke uitstroomrichtingen heeft de opleiding? 

4. Voor welke uitstroomrichting heb jij gekozen en waarom? 

5. Wat voor taken en werkzaamheden heeft  een administratief medewerker?  

6. Waar, hoe en op welke manier leer je deze taken en werkzaamheden? 

7. Hoe ervaar je dit? 

8. Is er verschil in taken en werkzaamheden tussen de verschillende 

uitstroomrichtingen? 

9. Waar kun je het werk van een administratief medewerker uitvoeren? 

10. Wat voor soort mensen werken daar? 

11. Welke kennis heb je nodig om de taken/werkzaamheden te kunnen uitvoeren? 

12. Waar, hoe en op welke manier doe je deze kennis op? 

13. Hoe ervaar je dit? 

14. Welke houding hoort er bij het beroep? 

15. Waar, hoe en op welke manier leer je de juiste beroepshouding? 

16. Hoe ervaar je dit? 

17. Welke kwaliteiten heb je nodig om dit beroep te kunnen uitoefenen? 

18. Bezit jij deze kwaliteiten, zo ja, kun  je dit toelichten? 

19. Waar, hoe en op welke manier leer je deze kwaliteiten toe te passen? 

20. Past deze beroepsrichting bij jou? 

21. Zou je opnieuw voor de opleiding tot administratief medewerker kiezen? 

22. Welke wensen heb jij t.a.v. werk dat je later wilt gaan doen? 

23. Wat ga je doen als je je diploma hebt behaald? 
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Bijlage 2: Uitwerkingen interviews 
 

Uitwerkingen Interview 1      11 juni 2012 

Welkom bij dit Interview 

Ik wil als eerste even aan je vragen of je het goed vind dat ik opnames maak. 
Ja dat mag. 
 
Fijn dank je wel 
Ik wil eerst een paar standaardvragen aan je stellen om een beetje een beeld te vormen van wie jij 
bent en daarna ga ik een aantal vragen stellen die ik hopelijk uiteindelijk antwoord gaan geven op 
mijn onderzoeksvraag. 
OK 
 
Als je iets niet begrijpt, gewoon vragen, dan kijk ik of ik een andere vraag stellen waardoor je het wel 
begrijpt. 
Ja 
 
In welk leerjaar  van de opleiding zit jij? 
In het tweede leerjaar. 
 
En welke richting volg je? 
Administratief medewerker 
 
En welke uitstroomrichting heb je? 
Eh, Secretaresse 
 
Hoe zijn jouw studieresultaten tot nu toe? 
Eh, op zich wel goed, alleen Engels vind ik heel moeilijk en rekenen is ook niet echt mijn sterkste vak 
en helaas hebben we daar ook niet echt veel les in gehad. Maar ik hoop wel dat ik het ga halen. 
(lacht) 
 
Hoe lang ben je met deze studie bezig nu? 
Twee jaar. Het is een tweejarige opleiding. 
 
Dus dit is het einde van je tweede jaar. 
Ja 
 
Hoeveel maanden heb je stage gelopen? 
Van november tot juni. Een half jaar is dat toch? 
 
En waar loop je nu stage? 
Bij een onderzoekbureau in Zaandam, RSVO heet het, het is heel leuk, maar ik kan natuurlijk niet alle 
taken doen die er zijn op het gebied van wat ik allemaal moet doen, een agenda kan ik niet helemaal 
doen, maar het is wel heel leuk. 
 
En vorig jaar heb je ook stage gelopen? 
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Ja ik heb vorig jaar stage gelopen op een basisschool ,is ook heel leuk, maar op een basisschool ben 
je soms wel meer een conciërge  dan echt een administratief persoon, want dat doet allemaal een 
grote vereniging. Dat doen hun zelf allemaal niet zo veel meer op scholen.  
Dus je hebt best wel veel stage ervaringen. 
Ja 
 
Ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig naar beroepsidentiteit,  je hoeft nu nog niet te weten wat het 
betekent, maar ik hoop dat je wel antwoord kunt geven op de volgende vragen die ik stel. Ik zal zelf 
niet veel aan het woord zijn, omdat ik veel van jou wil weten. 
Ja 
 
Het kan zijn als jij een antwoord geeft dat ik daar nog meer van wil weten en dat ik daar dan op ga 
doorvragen. 
Ja 
 
Wat voor beeld jij had van het beroep administratief medewerker nog voor je begon met de opleiding 
vorig jaar? 
Ehm, nou dat ik echt op kantoor zou werken en allemaal taken zou krijgen, dus dingen opzoeken, 
echt wat.. ja ik wist wel een beetje wat het was de administratieve dingen dus als secretaresse, de 
dingen die een  baas niet kan doen, kleine dingen die ik dan doe, die ik kan opzoeken. 
 
Ja, en hoe wist je dat? 
Mijn zus doet directiesecretaresse, daar leert zij zelf voor en zij werkt op een belastingkantoor als 
secretaresse, dus vandaar dat ik dat wist. 
 
Ja, daar was je wel nieuwsgierig naar, daar had je wel eens naar gevraagd? 
Ja, omdat ik zelf helemaal niet wist wat ik wilde worden en toen zij ze, ga zoeken naar dingen die je 
wil en toen heeft ze dat uitgelegd wat dat was en dat vond ik wel heel leuk en met mensen te 
werken. 
 
Heb je op het VMBO ook al die richting gedaan? 
Nee, ik heb op het VMBO de richting uiterlijke verzorging gedaan, maar omdat ik iets met mijn heup 
heb, ik heb de ziekte van Perter, dus dan kan ik niet de hele dat staan. Ik wilde graag kapster worden, 
dus dat ging hem niet worden. 
Dus ik moest wat anders gaan kiezen. Dus toen zeiden ze op de opleiding, nee dat kan jij niet doen. 
Dat is niet handig. 
 
Dat is wel jammer dat dat niet kan. 
Ja, daar baalde ik wel van, maar dit is ook wel met mensen werken, want ik wil wel graag met 
mensen werken ik hoef niet alleen in een kantoor te zitten , dat is niks voor mij. 
 
Je wilt wel in contact zijn met mensen. 
Ja 
 
Waar werk je als administratief medewerker? Waar zou je allemaal terecht kunnen? 
Ja, in elk bedrijf, in elk bedrijf heb je natuurlijk administratieve dingen, ehm 
 
Je hebt net al twee stageplaatsen genoemd, daar waar je nu stage loopt en die van vorig jaar, werken 
ook op allebei die stageplaatsen administratief medewerkers? 
Ja, alle twee. Allen waar ik nu stage loop is een heel klein bedrijf, daar werken ze zeg maar met z’n 
tweeën, dus hun doen zelf eigenlijk alles en heb je niet echt afdelingen. En ik denk wel dat ik het 
leuker zou vinden om in een groot bedrijf te werken, want dan dat is wel leuk, je bent dan ook meer 
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met de mensen gezellig in contact en ik denk dat je er veel meer van leert om in een groot bedrijf te 
werken. Met veel meer mensen en met verschillende afdelingen, dat denk ik wel. 
 
Hoe leer je dan meer?  
Ehm, hoe leer je dan meer? 
 
Komt dat dan omdat er meer werk is? 
Ik denk het wel, want nu is er niet veel werk voor mij en ik denk dat in een heel groot bedrijf heb je 
natuurlijk veel meer werk en ik zit me nu heel veel te vervelen en ik denk dat in een groot bedrijf 
iedereen wel wat voor je heeft te doen, dat vind ik leuker. En met veel meer collega’s heb je dan, ik 
heb nu maar twee collega’s , je zit echt op kantoor met 1 iemand, minder leuk natuurlijk (lacht)  
 
Wat voor verwachting had je voor je met de opleiding startte? 
Ik wist het niet zo goed, want ik was natuurlijk eigenlijk op het kappersvak echt gefocust , maar ik 
moest wel iets anders en ik wilde graag iets heel breeds doen, zodat ik alle kanten op kon, daarom 
heb ik deze opleiding eigenlijk gekozen en ik wist dat ik dan uiteindelijk taken voor mensen voor 
mensen ging doen, zeg maar dingen ging oplossen,  dat soort dingen eigenlijk. 
 
Wat voor verwachtingen heb jij voor jezelf  voor een toekomstig beroep? 
Nee, ik weet nog steeds niet wat ik wil worden.  Dat vind ik heel moeilijk, ja, nee dat weet ik nog 
steeds niet. En ik vind ook zo veel dingen leuk , als je me zegt van nou ga ik het verpleeghuis werken, 
dan vind ik dat ook heel erg leuk, maar dat is weer iets heel anders, maar … 
 
Ga je daar ook iets mee doen als je klaar bent. 
Nou ik weet het niet, ik ga eerst dit doen en ik ga gewoon kijken of en misschien ontdek ik iets dat ik 
iets anders wil worden of en beroepskeuzetesten heb ik ook al gedaan en daar kwam uit dat ik 
kunstenaar werd, (lacht), kunstenaar is niet echt iets voor mij, of bouwvakker, nou daar kwamen rare 
dingen uit dus.. Ja ik vind zo veel dingen leuk, dus het is lastig om een.. Ik vind het moeilijk om te 
zeggen wat ik mijn hele leven wil doen. 
 
Nou volgens mij kan ook niemand dat zeggen. 
Nee 
 
Wat voor soort werkzaamheden moet je uitvoeren als je dit beroep uitoefent, als secretarieel 
medewerker? 
Eh, je moet de telefoon aannemen en behandelen, ik moet de inkomende post doen, de uitgaande 
post, de agenda beheer, nou je moet klanten ontvangen natuurlijk, je moet dingen opzoeken. 
 
Wat voor dingen? 
Ja, adressen. Je moet soms reisjes organiseren,  voor mensen, voor personeelsleden moet je dingen 
organiseren, je moet brieven maken, brieven opmaken en versturen, (denkt even na) declaraties  dat 
moet ik ook doen. 
 
Doe je die dingen ook allemaal op je stage? Je noemt er al heel veel hoor.. 
Ja, die dingen die ik nu opnoem, die doe ik allemaal op mijn stage. Agendabeheer doe ik niet echt 
omdat hij in zijn eentje is , kan ik dat niet voor hem doen, zeg maar. Ehm, wat nog meer..  
 
Dit zijn in ieder geval de dingen die je noemt, waarvan je weet dat het belangrijk is, dat het hoort bij 
het beroep als je dat zou willen gaan uitvoeren. Je herkent het ook omdat je het ook op je stage ziet, 
zijn dit ook taken waarvan je zegt die vind ik ook heel erg leuk om te doen, of heb je heb je een 
voorkeur voor een van deze dingen die je nu genoemd hebt? 
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Ehm.. ik vind het allemaal niet vervelend om te doen, sommige taken zijn natuurlijk minder leuk dan 
andere. Ik loop nu bij een onderzoeksbureau stage dus dan moet je formulieren allemaal in de 
computer zetten, wel duizend formulieren, nou dank denk je na vijfhonderd ook wel van eh..(lacht) 
laat nou maar liggen, maar  ik heb niet echt dingen dat ik snel vervelend vind of zo. 
Past het werk bij je? Zijn het dingen die aansluiten bij wat je kan? 
Jawel, maar ik ben wel altijd heel onzeker, dus ik vraag altijd heel veel, is het wel goed en ehm.. 
 
Hoe komt dat je onzeker bent? 
Ik ben bang dat ik het fout doe en ja dat weet ik niet, dat heb ik gewoon denk ik, zo ben ik denk ik dat 
ik heel onzeker ben dat ik bang ben dat ik mijn werk gewoon verkeerd doe en ik moet ook echt met 
mensen zijn. Ik zit nu met twee mensen op kantoor, dat vind ik gewoon niet leuk, ik hou ook wel van 
kletsen, dus ik vind het ook gewoon leuk om met meer mensen in contact te zijn,  je hoeft mij echt 
niet in een kantoor in mijn eentje te zetten, dan zou ik me doodvervelen en doodongelukkig van 
worden. 
 
Is het werk dan misschien wel leuk, maar mis je de mensen om je heen? 
Ja, de contacten zeg maar, dat vind ik heel belangrijk. 
 
Zijn er dingen aan de werkzaamheden die je net genoemd hebt die je heel lastig vindt ? 
Ja brieven maken vind ik wel heel lastig, de opbouw vind ik op zich , weet ik wel hoe je dat allemaal 
moet doen,  maar ik vind het gewoon heel moeilijk om echt een mooie brief te schrijven voor 
iemand. 
 
De inhoud zeg maar. 
Ja 
 
Moet je dat ook kunnen als administratief medewerker niveau 2? 
Nou ik vind van wel, het moet ook eigenlijk wel, maar vaak hebben bedrijven natuurlijk wel heel veel 
standaard brieven, dus dat is natuurlijk wel handig, dan hoef je natuurlijk niet een hele brief te 
maken, maar soms moet dat wel natuurlijk. 
 
Merk je dat op je stage ook? 
Nee, niet echt, want we zijn alleen maar met interviewers bezig en hun zijn heel erg, toch wel, hun 
vinden, hoeven niet echt geachte mevrouw, gewoon van Hoi Astrid 
 
Ze zijn informeel. 
Ja, heel informeel zijn ze, dat vind ik wel weer leuk. Dat ze hun interviewers  persoonlijk aanspreken.  
Dat vind ik wel leuk. 
 
 
Wat moet je vind je zelf allemaal kunnen en kennen om dit vak goed te kunnen uitoefenen? 
Nou ik vind wel dat je er representatief uit moet zien, je kan natuurlijk niet onverzorgd op je werk 
aankomen. Ik vind dat je altijd op tijd moet zijn en dat je netjes moet zijn tegen je medecollega’s en 
ook tegen de klanten die op bezoek komen en dat je gewoon met je collega’s leuk bent. 
 
 
De dingen die je net noemt zijn zeg maar houdingsdingen, dat het belangrijk is in omgang met 
anderen dat je op tijd komt en representatief bent, zeker als je klanten ontvangt. Zijn er ook nog 
andere dingen die je kunt leren die je echt moet kunnen en kennen? 
Ehm… 
 
Stel dat je de telefoon gaat aannemen, wat moet je daar allemaal voor kunnen? 
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Je moet ook wel duidelijk kunnen praten. 
  
 
 
Dus je taalgebruik is wel belangrijk? 
Taalgebruik, soms neem ik de telefoon op en dan versta ik er helemaal niks van. Als je de telefoon 
opneemt vind ik dat je aan het eind ook moet vragen “uw naam was” . 
 
Ok, dus je moet dingen controleren ? 
Ja, goed controleren. Kijk en in elk bedrijf is natuurlijk hebben ze andere dingen, hebben ze andere. 
Op mijn stage bij het onderzoeksbureau moet je dingen weten die daar bij horen, maar mijn zus zit 
bij de belastingdienst en dan weet je meer dingen van accountants en dat soort dingen en dus denk 
ik dat je daar ook weer andere dingen in leert. Bij elk bedrijf leer je andere taken ook weer. 
 
Je leert je als secretarieel medewerker ook aanpassen aan het bedrijf waar je zit? 
Ja 
 
Zijn er nog andere dingen die je kunt bedenken die je moet kunnen en kennen? 
Bijvoorbeeld het invoeren van gegevens in de computer, heb je net niet genoemd, gegevens opzoeken 
heb je genoemd en brieven maken. En wat is dan handig om te kunnen en te kennen daarvoor. 
Met Word en met Excel te werken. Dat is natuurlijk heel belangrijk, daar werk je natuurlijk heel veel 
mee en met de database, maar tegenwoordig werken ze allemaal over het internet met veel dingen. 
 
Kom je dan minder database dingen tegen? 
Ja, het gaat allemaal via het internet, dan hebben ze wel allemaal programmatjes via het internet dat 
ze databasen moeten doen. Ik heb ook hele excel bestanden moeten invoeren en over moeten 
tikken en dat soort dingen. 
 
Wat is dan belangrijk als je dat over moet typen? 
Dat je heel netjes en zorgvuldig met je werk omgaat, je kan het natuurlijk niet effe zomaar overtypen 
(lacht) je moet natuurlijk geen spelfouten maken en de naam netjes kunnen overtypen. 
 
Hoe doe je dat? 
Zorgvuldig, gewoon netjes werken, goed opletten en bij de les blijven. Niet oververmoeid op je werk 
aankomen en zo. 
 
Dus goed uitgeslapen zijn  
Ja 
 
Dat is al een heleboel wat je allemaal opnoemt. 
 
Wat trekt jou aan in deze beroepsrichting? 
Ehm… ik vind het gewoon een leuk vak ik vind het wel moeilijk om te omschrijven, ja ik vind op de 
computer werken ook leuk en om met papieren te werken vind ik ook leuk, maar dan weer niet de 
boekhouding, dat vind ik niet leuk, met cijfertjes, dus wel echt, maar echt dingen doen voor mensen 
zeg maar. Ook gewoon iemand blij maken met wat je gedaan hebt. Dus als iemand iets aan je vraagt 
dat je dat dan goed werk levert. 
 
Ja, lukt dat je nu? 
Op school ben ik daar soms wel laks in. (lacht) 
 
Hoe komt dat ? 
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Dan zie ik  buiten school gewoon andere dingen, die ik leuker vind en op je werk is dat natuurlijk je 
moet wel dingen af hebben, maar je hebt natuurlijk ook de hele dat voor. Op school is… 
 
 
Is de tijd wat beperkter? 
En dan moet je dat thuis nog doen en dan zie je vriendinnen doen dat en dan dat is veel leuker dan 
school (lacht)  
 
Krijg je op je stage wel eens complimenten voor wat je doet? 
Ja 
 
Op school ook? 
Op school ook wel, gelukkig. 
 
Dat is fijn toch? 
Ja 
 
Welke kwaliteiten die jij hebt maken jou geschikt voor dit werk?  
Ik denk wel dat ik representatief ben voor achter de receptie of dat soort dingen en dat ik ja.. 
 
Lastig he altijd zo’n vraag. 
Over mezelf ja, dat ik denk wel leuk ben met mijn collega’s  dat ik wel gezellig met ze kan lachen en 
dat ik hoop dat ik goed mijn werk doe, ja voor mijn werk moet het uiteindelijk goed zijn. Goed werk 
verrichten. 
 
Je hebt net al heel veel dingen aangegeven die ik graag had gehoord, dus dat is fijn  
Lacht 
 
Waar ik nog wel  nieuwsgierig naar ben is de dingen die je net als werkzaamheden noemde, telefoon 
aannemen, je hebt ook dingen genoemd over houding, die belangrijk zijn, het controleren, werken 
met word en excel. Dat zijn eigenlijk allemaal onderdelen die ervoor zorgen dat je beroepsidentiteit 
vergroot. Dus dat je meer zicht hebt op wat  voor werk je nou allemaal moet gaan uitvoeren, dus dat 
is goed gelukt.  
Waar ik nieuwsgierig naar ben is hoe wordt dat binnen de opleiding jou zeg maar aangeleerd?  
Door simulatie natuurlijk. 
 
Wat moet je precies doen met simulatie?  
Bij simulatie laat je eigenlijk zien hoe het eigenlijk in het echte leven.. in het echte werk. Je moet zeg 
maar voor doen dat je op kantoor zit en dat je papieren krijgt, inkomende post en uitgaande post, 
memo’s die je moet beantwoorden en goed dingen moet kunnen opzoeken, de database moet 
kunnen .. adressen moet kunnen opzoeken en dat je met je collega’s moet kunnen communiceren, 
ook met skype, dan doe je het eigenlijk ook  via de telefoon op het echte werk, dus ik denk dat dat 
wel goed is dat je het echt leert ook op school. 
 
Dus de dingen die je net opgenoemd hebt, leer je echt wel met simulatie.  Herken je die dingen dan 
ook weer op je stage? 
Absoluut,  maar dat is ook weer dus .. Bitparty is een bedrijf voor zangers, dus dan moet je dingen 
over zangers weten, maar ik zit nu op het onderzoeksbureau  en dan gaat het over onderzoeken en je 
moet je echt aanpassen aan het bedrijf.  
 
En dat lukt jou wel? 
Ja 
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Maakt dat je werk ook een klein beetje anders op je ene stage en de andere? 
Ik denk dat je het misschien op een school helemaal niet leuk kan vinden, maar op een 
belastingkantoor weer wel, waar je andere dingen te doen hebt, je krijgt natuurlijk daar ook weer 
wat andere taken 
 
Wat gebeurt er nog meer in de opleiding waarvan je denkt, dat zijn dingen die mij goed geholpen 
hebben om een beeld te vormen van wat voor soort werk het nu eigenlijk is? De stage en de simulatie 
in ieder geval. 
Nou ja, de simulatie en Word en Excel, dat is natuurlijk heel belangrijk, want ik moet op mijn stage 
dus ook wel veel dingen in Excel zetten, van interviewers alle antwoorden en dat moet je dan weer 
allemaal berekenen, dus dan is het heel belangrijk dat je Excel een beetje kent, als je dat niet weet  
dan eh is dat natuurlijk heel lastig, dan kan je er niet mee werken. 
 
Dus leren werken met word en Excel is belangrijk en wat je op school leert sluit goed aan bij stage? 
Ja, dat is wel belangrijk. 
 
Is loopbaanbegeleiding belangrijk voor het goed krijgen van een beeld van het beroep? 
LLB? 
 
Of gewoon je loopbaancoach bijvoorbeeld? 
Het vak of gewoon je juf? 
 
Misschien wel gewoon de docent die je daarvoor hebt. 
Jawel, maar ik weet niet of die je echt het vak kan leren. Ik denk dat je pas echt met je stage leert hoe 
het in zijn werking gaat zeg maar. 
 
En leer je dan heel veel van je stagebegeleider? 
Omdat ik zelf alleen maar met hem  op kantoor ben, dus van hem leer ik eigenlijk ook alles en ook 
van haar ook wel wat, maar ik ben eigenlijk drie dagen lang met hem op kantoor en twee dagen met 
z’n tweeën en dan doe ik eigenlijk het meeste dus dat vind ik wel heel belangrijk maar ik denk niet 
dat elke stagebegeleider hetzelfde is en je goed kan helpen denk ik niet. 
 
Was dat anders tijdens je eerste en tweede stage? 
Ja zeker weten, bij mijn eerste stage was ik meer een conciërge, deed ik ook koffie en thee voor de 
juffen zetten en dat soort dingen, dat doe ik nu ook wel , maar het is een school, dus het is heel 
anders. 
 
Even terugkomend op jouw loopbaanbegeleiders die je in het eerste leerjaar en het tweede leerjaar 
hebt gehad,  en het kan zijn dat daar verschil tussen in zit, het zijn andere mensen, maar voer je met 
een loopbaanbegeleider ook gesprekken over het soort opleiding die je doet en wat je daar voor moet 
kunnen en kennen, dus niet alleen over je cijfers, maar bijvoorbeeld ook gewoon in een gesprek. 
Ja, we hebben daar wel gesprekken over gehad.   Vooral in het eerste leerjaar, want is het natuurlijk 
helemaal nieuw en krijg je via een pp ook helemaal te zien hoe het echt is en wat je allemaal moet 
doen en wat je allemaal gaat leren en ik denk wel dat dat heel duidelijk is met pp om dat te laten 
zien, zeg maar. 
 
Kan je je nog herinneren wat daar precies in die pp stond? Al is het een tijdje terug. 
Ja, nou echt de taken wat je gaat doen, en dat krijg je natuurlijk met simulatie leer je dat. 
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Dus je krijgt ze eerst min of meer in een pp gepresenteerd,  en met simulatie herken je weer die je 
daar gezien hebt.  En heb je in het eerste leerjaar een keuze moeten maken natuurlijk, voor Ba of Se. 
Hoe ging dat ?  
Nou we gingen, we mochten een paar keer kijken gewoon. Een paar keer bij Ba en bij Se en dan 
mocht je kiezen wat je het leukst vond. 
 
En dan kreeg je gewoon les in die vakken? 
En dan kreeg je les  uit een boekje en toen hebben we een paar keer meegedaan en dan mocht je 
kiezen wat je het leukst vond.  
 
Is dat voldoende om een keuze te maken? 
Nou, voor mij wel, want ik wist bij Ba, dit is voor mij niks, ik wil geen cijfertjes, rekenen is allemaal te 
lastig. Dus ik vond van wel omdat ik.. ik wilde het wel zien, wel kijken, maar ik vond het ook heel 
moeilijk, dus toen was voor mij toen we eigenlijk de keuze dat ik Se toch wel leuker vond. Maar ik 
kan ook begrijpen als je alletwee niet, dat je het moeilijk  vind om te kiezen. 
 
Zou je nog iets anders kunnen bedenken wat die  keuze misschien makkelijker kan maken? 
Nee, denk ik niet echt, want ik denk dat het eigenlijk wel duidelijk is, je kan gewoon echt mee kijken 
met de les, je krijgt een paar lessen en dan kan je denken van goh, vind ik dit nou leuk en je kan het 
bespreken met je loopbaancoach natuurlijk  als je het moeilijk vind. Dus ik denk wel dat het goed is 
dat je zo kunt kiezen. 
 
Heb jij het idee dat als je deze opleiding gedaan zou hebben zonder simulatie, of zonder stage, als het 
een hele theoretische opleiding was geweest, dat je dan ook een goed beeld had gekregen van de 
opleiding van wat je zou kunnen gaan doen in werk?  
Dat denk ik wel, want simulatie is echt werken op een kantoor, dus wat je daar te doen krijgt, krijg je 
ook echt te doen op je stage. Ik vind wel dat de stage te lang duurt en ik vind het zeg maar veels te 
veel. Het is een half jaar en drie dagen in de week en ik had eigenlijk gekozen voor school , dus dan 
had ik gedacht dat ik meer school zou krijgen dan stage, zeg maar.  
 
Is dat dan in het eerst jaar anders dan in het tweede?  
Ja, want in het eerste jaar hadden we minder stage. Dan hadden we twee dagen stage. 
 
Is dat beter?  
Ik vind dat wel en ik denk ook dat eigenlijk bijna alle leerlingen dat wel vinden. We vinden het 
allemaal wel te veel, drie dagen per week.  
 
Wat maakt het te veel? 
Het zijn lange dagen natuurlijk, je wordt natuurlijk toch wel echt, er wordt natuurlijk wel wat van je 
verwacht. 
 
Leer je er wel door werken? 
Ja zeker weten, dat leer je wel. Je leert natuurlijk wel hoe het echt in zijn werk gaat en dat heb je op 
school natuurlijk niet. Daar heb je soms wel eens kortere dagen , dus dat is wel zo. Maar ik vind het 
veel, stage. 
 
Nou volgens mij ben ik een beetje door mijn vragen heen, dus je hebt me heel goed kunnen helpen. 
Ik zit nog even te spieken in al mijn lijstjes of ik nog iets van je zou willen weten. Maar ik denk dat je 
al heel veel dingen genoemd hebt.  
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Vooral ook met school, zeg maar, twee dagen heb je dan les en dan moet je drie dagen naar stage en 
dan heb je ook nog je huiswerk  wat je dan nog moet doen. Ook wel veel, en als je dan drie dagen 
hebt en dan ook nog zo gemotiveerd aan je huiswerk te gaan, dat vind ik moeilijk.  
 
Die motivatie is dat dan lastig omdat je ook graag tijd wil voor andere dingen? 
Ja ook dat maar ook, veel leerlingen werken ook wel. Ik werk altijd op woensdagavond en op 
zaterdag overdag, dus dan is mijn weekend zeg maar zondag alleen, dus dan denk ik om dan alleen 
op zondag ook nog aan mijn huiswerk te gaan terwijl ik ook eigenlijk vijf dagen aan mijn school heb 
gewerkt, of ’s avonds, dan ben je toch wel moe. 
 
Dus dan ben je bijna 6 dagen in de week met school bezig? 
Ja 
 
Wat zou een mooi alternatief daarvoor zijn?  
Nou ik denk toch minder stage. En misschien huiswerkuren op school. 
 
Leg eens uit wat je daar mee bedoelt. 
Nou dat je bijvoorbeeld, dat is wel een verplicht uur, maar dat je daar niks hoeft, maar alleen je 
huiswerk.  
 
Hoor je daar wel eens meer leerlingen over? 
Nee, dat denk ik niet (lacht) 
 
Maar jou zou het helpen, omdat je dan thuis je huiswerk niet meer hoeft te maken? 
Of bijvoorbeeld de stageperiode korter. 
 
Zijn er nog dingen waarvan jij denkt, nou dat wil ik echt nog wel vertellen  en dat heeft u niet 
gevraagd, maar dat is wel belangrijk? 
Nee, niet echt. 
 
Nou dan heb ik nog een laatste vraag voor jou. Als je nu weer opnieuw een keuze zou moeten maken, 
zou je dan weer de opleiding kiezen? 
Ja, dat denk ik wel. Omdat ik gewoon niet weet wat ik wil worden en dit is toch heel breed en hier 
kan je toch wel veel kanten mee op. Je hebt een goede basis. 
 
Ook al weet je nog niet zo goed wat je kan, je kan hier mee door als je zou willen en je kan ook iets 
heel anders gaan doen.  Nou moet je natuurlijk wel een keuze maken, strakjes over wat je wilt gaan 
doen? 
Maar ik heb natuurlijk Spaans nu gekozen dus ik ga door met niveau 4, hoop ik het tweede leerjaar 
als ik alles haal natuurlijk. Dus dat hoop ik. 
 
Dank je wel…, voor deze uitgebreide uitleg op de vragen die ik aan je gesteld heb. 
Graag gedaan. 
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Uitwerking Interview  2  12 juni 2012 

Welkom bij dit interview ….. Je hebt net al gezegd dat ik wat gezegd wordt op mag nemen. Klopt dat? 
Ja 
 
Wat ik ook graag nog tegen je wil zeggen, is dat ik alle antwoorden van jou ga verwerken, maar dat ik 
daar niet je naam bij zal zeggen, dus het is anoniem. Ik zal daar ook collega’s niet van op de hoogte 
brengen. Het is jouw verhaal, wat hier verteld wordt, is wel opgenomen, maar wordt verder niet aan 
iemand anders doorgegeven.? 
Dat is goed 
 
 
Hoe oud ben je…? 
Ik ben achttien jaar 
 
In welk leerjaar van de opleiding zit je? 
Eerste leerjaar 
 
Welk diploma heb je behaald op het VMBO? 
Wat bedoel je? 
 
Heb je een basisdiploma gehaald op het VMBO? 
Ja, ik heb een diploma gehaald voor consumptief 
 
Dat is een hele andere richting 
Ja (gniffelt) 
 
Ben je in Nederland geboren? 
Ja 
 
Zijn je ouders ook  in Nederland geboren? 
Mijn ouders niet. In Marokko 
 
Weet je ook hoe lang je ouders al in Nederland zijn? 
Nee, niet echt. 
 
Hoe zijn jouw schoolresultaten tot nu toe? 
Ja, is wel redelijk, alleen … geen stage (gniffelt) 
 
Ik ben heel nieuwsgierig of je me kunt uitleggen welke opleiding je op dit moment doet. 
(lacht) Ik doe brede kantooropleiding, administratief werk, zeg maar , moest kiezen tussen 
secretarieel of boekhouden. Ik heb voor boekhouden gekozen omdat ik goed met cijfers kan omgaan, 
was altijd goed in Wiskunde dus. Vandaar dat ik deze opleiding heb gekozen. 
 
Wat vind je van de opleiding? 
Ja, ik vind school…. (lacht) Nou volgens mij vind niemand school leuk (lacht zachtjes) 
 
Nee? Wat is er niet leuk aan school? 
Vroeg opstaan, moet je naar school, moet je weer, krijg je weer dingen om te leren, uit je hoofd weer 
te leren, moet je veel schrijven, moet je weer eh.. ,soms moet je tot half vijf op school en zo. 
 
Vind je het niet leuk omdat de dag zo lang is? 
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Ja, dat ook, dat, want als je denkt dat je vroeg uit bent, op woensdag zijn we om een uur uit, dan 
denk je toch, ik ben toch om een uur uit, dus ik zal het wel overleven 
 
Maar als je weet dat je een langere dag hebt is dat lastiger? 
Ja, vooral van 9 tot half 5 
 
Had je dat eerder ook al op een andere school? Op het VMBO, had je daar ook al een beetje moeite 
mee? 
Ja, op het VMBO, ja 4 uur. Maar op vrijdag is het irritant om vroeg uit te zijn, want.. 
 
Vroeg uit te zijn? 
Nou om laat uit te zijn! (lacht)  
 
Waarom dan? 
Je wilt weekend. 
 
Is weekend niet gewoon zaterdag en zondag? 
Nou ik vind dat vrijdag, vrijdag heb je het gevoel dat het weekend is  en zaterdag  denk ik al ik moet 
al bijna weer naar school. 
 
Dus vrijdag wil je dat alvast vieren, dat je weekend hebt? 
Ja 
 
Zijn er ook nog andere dingen die voor jou school niet zo leuk maken? 
Nee, verder niet. Juf het is school. 
 
Hoe kijk je aan tegen werk? Gewoon werken 
Gewoon in de klas?  
 
Nee, als je zou moeten kiezen tussen school of werken 
Ik zou liever school kiezen, want ik moet wel mijn diploma’s halen en dan komt werk vanzelf. 
 
Denk je dat als je gaat werken dat je van 9 tot 5 ook nog lastig vind? 
Volgens mij als ik ga werken, dan wen ik eraan, want dan moet ik  bijvoorbeeld elke dag tot 5 uur. 
 
Dus als we je rooster op school elke dag van 9 tot 5 doen, dan wen je eraan? 
(lacht)nee, school is anders dan werk 
 
Wat maakt het dan anders? 
Ik weet niet, werk is gewoon, je krijgt er geld voor. 
 
Is dat belangrijk? 
Ja, als ik er geld voor kreeg, dan bleef ik tot 7 uur op school (lacht) 
 
Kun je ook vertellen welke uitstroomrichtingen deze opleiding heeft?  
Ehm… 
 
Je hebt het net eigenlijk al een beetje verteld. 
Boekhouden en secretarieel. Boekhouden, ik weet niet hoe het verder gaat met boekhouden, 
maar…. 
 
Weet je ook de officiële naam van de uitstroomrichting?  (stilte) 
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Jij noemt het boekhouden en de andere richting noem je secretarieel. En heb je een idee, hoe dat dan 
precies officieel beschreven is?  
Alles bij elkaar? 
 
Van de boekhoudkundige kant zeg maar, heb je dan strakjes een diploma boekhouden? 
Ja (gniffelt) 
 
Nou je hebt net al verteld voor welke uitstroomrichting jij gekozen hebt, he, en ook eigenlijk ook al 
waarom. Ik probeer het even te herhalen, en als het dan niet klopt, dan moet je maar even zeggen 
“nee ik bedoelde toch eigenlijk iets anders”  
Je zei dat je voor boekhouden gekozen had, omdat je rekenen altijd al leuk vond om te doen, dat je 
het wel fijn vind om met cijfers om te gaan. 
Ja, wel makkelijk ook. 
 
Dus dat is voor jou de leukste kant om te doen? 
Ja 
 
Heb je wel gezien wat die andere richting is? 
Ja dat is meer administratief werk zeg maar, meer telefoon opnemen, achter een soort van balie 
zitten, niks voor mij denk ik. 
 
Dat denk je, dat weet je niet zeker? 
Nee, dat is niks voor mij 
 
Kan je het niet? 
Nou ik heb wel moeite met telefoneren 
 
Wat is er lastig aan? 
Ja.. ik kon het wel op mijn vorige school, maar nu moet je meer , moet je nog bedrijven bellen en zo 
en daar werd ik altijd gebeld en dan nam ik op en dan zei ik gelijk … eh 
 
Wat moest je dan zeggen? 
Goedemiddag met het lesrestaurant van Compaen Nieuwedam, met…, wat kan ik voor u doen? 
 
Ok, en wat voor soort vragen kreeg je dan? 
Ze wouden, zeg maar reserveren, tafels reserveren 
 
En wat is anders nu als je voor deze opleiding een telefoongesprek moet doen? 
Moet je zelf het gesprek zeg maar .. Je belt naar iemand en jij moet zeg maar zelf vragen, zeg maar 
stellen aan die bedrijf, zeg maar en meestal als iemand anders belt, dan belt diegene voor iets en dan 
komen hun zeg maar, met vragen, geef ik antwoord zeg maar. 
 
Dus antwoord geven is makkelijker dan zelf iets vragen? 
Ja 
 
Heb je nu wel eens een telefoongesprek moeten doen? 
Ja, ik heb het wel een paar keer gedaan. 
 
En hoe ging dat? 
Ja, ging wel goed, beter dan ik had verwacht 
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Je was er misschien een beetje bang voor van te voren, omdat je niet wist wat je kon verwachten? 
Misschien kom ik er zo nog even op terug 
 
Kun je aangeven wat voor taken en werkzaamheden een administratief medewerker heeft? 
Ehm.. boekingsstukken verwerken, gegevens in het systeem verwerken, ehm.. allerlei dingen 
 
Wat zijn allerlei dingen?  
 (lacht zacht) allerlei dingen verzamelen, verwerken zeg maar 
Je zegt net boekingsstukken verwerken, wat moet je dan doen met zo’n boekingsstuk? 
In het systeem zetten (gniffelt) 
 
Wat betekend dat dan? 
Alle gegevens, zeg maar bijvoorbeeld als je iets krijgt, zeg maar, van fans die in het systeem moet 
inzetten enzovoort, dat zijn allemaal gegevens 
 
Dus die gegevens zet je dan in de computer? 
Ja 
 
Moet je nog meer doen met die gegevens? 
Ja, soms moet je die gegevens, zeg maar, heeft iemand die gegevens nodig die in het systeem zijn, 
dan moet je het zeg maar, eruit halen en mailen naar die persoon 
 
Dus je moet het verwerken door ze in de computer te zetten bijvoorbeeld, maar het kan ook dat je ze 
er uit moet halen en in een mailtje moet zetten en dat naar iemand op moet sturen? 
Ja 
 
Zijn dat twee verschillende dingen die je dan kunt doen met die gegevens? 
Kun je nog meer dingen opnoemen die je moet doen, want je zei net allerlei dingen verzamelen 
Wat moet je verzamelen? 
(denkt lang na) Je moet gegevens gewoon van eh klanten die in het systeem zitten 
 
Hoe doe je dat dan? 
Ehm.. ik weet het echt niet 
 
Je noemde net een paar taken, boekingsstukken verwerken, gegevens verzamelen, een mailtje 
versturen als je voor iemand iets op moet zoeken, de telefoon aannemen, dat zijn allemaal taken en 
werkzaamheden van een administratief medewerker. Waar, hoe en op welke manier leer je die taken 
en werkzaamheden? 
Waar leer je boekingsstukken verwerken? 
Gewoon met (lacht zacht) bitparty 
 
Wat is bitparty? 
Dat is een site waar deze school mee werkt om ons dingen te leren over administratief …..werk 
 
Dus dat is een site, dat kun je op internet vinden. Weet je ook hoe die lessen genoemd worden, ik 
neem aan dat het lessen zijn? 
ehhmmm 
 
Heten het bitparty lessen? 
Ze heten simulatie (lacht) 
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Je werkt dus met de bitparty site, hoe leer je het dan? Hoe gaat het in zijn werk? 
Het wordt je uitgelegd en eh als het is uitgelegd, dan moeten we het uitvoeren en dan leer je er 
vanzelf dingen bij. 
 
Snap je het dan? 
Ja eigenlijk is het best makkelijk, het is gewoon die standaard dingen zeg maar .. 
 
Wat voor standaard dingen? 
 (lacht) zoals weer gegevens  invoeren 
Kun je daar een praktisch voorbeeld van noemen, dingen die je tegen komt? 
Mailtjes versturen, mailtjes ontvangen, daar moet je dingen mee doen 
 
Wat staat er bijvoorbeeld in een mailtje? 
Bijvoorbeeld urenregistratie, of ik het wil bijhouden, dan  moet je ze weer bij elkaar optellen  
 
Wat moet je dan bij elkaar optellen? 
De uren die zijn gemaakt door , zeg maar, collega’s en dan moet je ze uitrekenen en dan moet je ze in 
het systeem zetten bij de personen. Zeg maar Trudy Blok, heeft zeg maar zoveel uren gedraaid en 
dan moet ik het in haar… in het systeem bij haar naam zetten 
 
En wat gebeurt er dan mee ? Denk je ? 
Dat weet ik niet. ..Dan kun je zien wat voor uren ze heeft gedraaid 
 
Leer je ook bij andere lessen de taken en werkzaamheden die je moet kunnen en kennen voor een 
administratief medewerker? 
Ja bij Excel of Word, daar komen ook dingen .. zeg maar dingen die ik bij word leer en zo, ook, want 
als je een memo moet sturen, werk je met word en als je zeg maar dingen in het systeem moet 
zetten, werk je met Excel 
 
Ja, en bij die lessen Excel en word leer je hoe je dat moet doen? 
Hoe ervaar je dat? Wat vind ervan, van de lessen Excel en Word en simulatie? 
Ja, saai 
 
Saai, makkelijk zei  je net ook  
Makkelijk 
 
Is het saai omdat het makkelijk is? 
Nee maar, het is , het is, alleen maar herhalen, herhalen, herhalen en dan gaat het vanzelf saai 
worden 
 
Is het wat je van de opleiding had verwacht? 
Nee niet echt. 
 
Wat voor verwachtingen had je van de opleiding voor je begon?  
Dat we meer met cijfers gingen werken, maar het is niet alleen boekhouden, het is ook , er zijn ook 
andere dingen, Word, Excel… 
 
Dat had je niet helemaal bedacht toen je met de opleiding begon. Je dacht heel veel boekhouddingen 
te gaan doen. Valt dat je tegen? 
Nou we hebben maar een keer in de week boekhouden, dus … 
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En als jij je  modelrooster maakt, hoe ziet die er dan uit? 
(lacht) 
 
Dan bedoel ik niet in tijden, maar gewoon van inhoud 
Vaker boekhouden 
 
Je zei dat je op dit moment geen stage hebt, heb je wel stage gelopen al? 
Ja ik heb wel stage gelopen ,volgens mij een maandje of zo, maar die vrouw had geen tijd om mij 
dingen uit te leggen, want het was een bedrijf in der eentje, dus toen heeft ze besloten om de stage 
stop te zetten 
Wat voor soort bedrijf? 
Een villa verhuur bedrijf, dat villa’s verhuurd en eh ook auto’s die die mensen gebruike om te toeren 
 
Wat voor taken heb je daar moeten doen? 
Van alles, ik moest archiveren, ik moest boekhouden, ik moest gegevens in een systeem zetten, ik 
heb van alles daar gedaan..(gniffelt) 
 
Zijn er dingen die je daar gedaan hebt, ook dezelfde dingen die je hier op school leert? 
Ja, ik heb ook daar veel geleerd, ook al was het maar een maandje, maar  
 
Wat heb je geleerd? 
Eerst wist ik niet hoe je zeg maar bijvoorbeeld gegevens in een systeem zetten dat maar het opslaat 
en zo, dat wist ik eerst niet en toen heb ik dat daar geleerd 
 
Mis je je stage? 
Nee 
 
Missen in de zin van dat je het misschien jammer vind dat je niet in de gelegenheid bent meer in de 
stage te kunnen leren 
Ja dat wel, maar ik heb wel veel gedaan in die maandje dat ik stage heb gelopen 
Want in dat maandje heb ik zoveel gedaan, ik schrik er zelf van  
 
Dat had je misschien het hele jaar wel willen doen? 
… het was wel veel, het was wel tot vijf uur en  als ik dingen klaar had, kreeg ik gelijk het volgende 
 
Wat deed dat met je? 
Ik wou dat de tijd snel voorbij ging 
 
Je kan twee dingen doen he, als je nieuw werk krijgt als je ergens klaar mee bent, kun je langzamer 
gaan werken, waardoor je niet meteen nieuwe taken krijgt, maar het kan ook zijn dat je het juist leuk 
vind als je iets af hebt, dat je dan weer nieuwe dingen te doen krijgt  
Hoe zat dat bij jou? 
Op het begin vond ik het wel leuk, ik wou wel bewijzen dat ik het wel kan, maar uiteindelijk krijg je 
steeds meer, meer .. 
 
En dat vond je niet altijd leuk? 
Nee, eerste twee dagen kon ik er wel mee leven, maar daarna … 
 
Het is natuurlijk heel wat anders dan consumptief dat je gedaan hebt, was het erg omschakelen? 
Nee, het is ook telefoneren, maar het heeft met eten te maken 
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Denk je dat er verschil is in de taken tussen jouw uitstroomrichting en secretarieel? 
Hoe bedoelt u? 
 
Denk je dat je ander werk moet doen als je secretarieel medewerker wilt worden? 
Ja 
 
Kun je een verschil noemen? 
Achter de balie en boekhouden is gewoon op kantoor en alle cijfers bijhouden 
 
Dus dat zijn eigenlijk al twee verschillen, je zult als administratief medewerker niet achter de balie 
hoeven zitten, en doet de boekhouding in een kantoor. 
 
Waar kun je administratief medewerker zijn? 
Bijna overal 
 
Ken je iemand die het doet, of die  het is? 
Nee, familie doen standaard dingen 
 
Je zegt bijna overal,  
Overal heb je wel administratief werk  
 
Waar zou jij het liefste willen werken? 
Mij maakt het echt niet uit.. ja het is wel leuk om bijvoorbeeld bij sport, iets met bv KNVB of zoiets. 
Dat je daar later… Voetbal is mijn lievelingssport en eh als je dat kunt combineren 
 
Ben je daar dit jaar voor je stage ook naar op zoek gegaan? 
Ik zag het wel staan, maar volgens mij was het al door iemand anders bezet 
 
Ga je daar nog iets mee doen? 
Tuurlijk 
 
Ja, volgend jaar, ik neem aan dat je verder gaat met de opleiding, moet je weer op stage, en als je 
heel graag bij de KNVB zou willen, ben je wel de eerste als je nu gaat zoeken. 
Ja (lacht) dat wel 
 
Wat voor soort mensen werken er in de administratie? 
Sociale mensen  
 
Waarom moeten ze sociaal zijn? 
Voor klanten, voor ja, het moet, het is gewoon je vak 
 
Welke kennis heb je nodig om de taken die je net genoemd  hebt, gegevens invoeren, telefoon 
aannemen te kunnen doen? 
Je moet zeg maar willen doen en je moet zeg maar goed kunnen … goed kunnen, ik kom er niet op , 
goed kunnen, ik kom er echt niet op. 
 
Waar denk je nu aan? Aan een bepaalde taak?   
Ik kom er echt niet op.. 
 
Stel nou dat je de telefoon moet aannemen,  wat is dan belangrijk? 
Meerdere dingen, je moet kunnen telefoneren en opschrijven  en eh als iemand anders praat ,.. je 
moet zeg maar meerdere dingen kunnen dan alleen telefoneren, tegelijkertijd. 
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Luisteren en kunnen schrijven tegelijkertijd? 
Ja 
 
Kun je nog andere dingen die bijvoorbeeld voor jou belangrijk zijn die je moet kunnen voor je 
gegevens moet kunnen invoeren? 
Ja, met systemen omgaan, hoe excel werkt, hoe word werkt… 
 
 
Waar leer je dat? 
Op school 
 
En hoe leer je een telefoongesprek te voeren? 
Zelf 
 
Zijn de gesprekken die jij persoonlijk voert met vrienden anders dan de gesprekken die de stage? 
Dat wel. Als je bijvoorbeeld werk zoekt voor buiten school, dan moet je ook kunnen telefoneren 
 
Heb je een baantje buiten school? 
Nee 
 
Wel eens een baantje gehad? 
Ja, bij de action, vakken vullen 
 
Daar moet je ook met klanten om kunnen gaan en zo 
Welke houding hoort er volgens jou bij het beroep? 
Je moet , hoe zeg je dat, borst vooruit. 
 
Wat voor soort mens moet je zijn? 
Vrolijk, iemand  die … ik kom er weer niet op 
Klantvriendelijk 
 
Heb je net eigenlijk ook al een keer genoemd he, dat je klantvriendelijk moet zijn  Kun je nog meer 
dingen bedenken?  
 (stilte) 
 
Wordt er op school aandacht besteed aan de houding? 
Ja, soms, ik zit wel eens zeg maar, uitgezakt en dan wordt er gezegd dat ik recht moet zitten 
 
En klantvriendelijkheid? Wordt daar ook aandacht aan besteed? 
Ja, ook als je zeg maar, telefoneert, dat je daarvoor wordt uitgelegd hoe je moet praten en zeg maar 
hoe je… 
 
Hoe je zo’n gesprek moet voeren en hoe je klantvriendelijk moet zijn? 
Ja 
 
Wat zeg je bijvoorbeeld als je een telefoongesprek afsluit? 
Ik zeg altijd bedankt voor de moeite, en graag tot ziens 
 
Netjes toch! Niet doei? 
 (lacht) nee 
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Dat heeft ook met klantvriendelijkheid te maken, he wat je net zegt, bedankt voor de moeite 
Welke kwaliteiten heb je nodig om dit beroep te kunnen uitvoeren?  
 (stilte) 
 
Waar moet je goed in zijn? 
Goed in met mensen omgaan, met computers omgaan, en eh dat was het.. 
 
Voor het boekhouden? 
Goed met cijfers omgaan 
 
Wat moet je dan kunnen met die cijfers? 
Verwerken in een systeem, optellen, aftrekken, vergelijken 
 
Dus je moet ook kunnen rekenen, wat moet je vergelijken? 
Bijvoorbeeld eh.. wat je vandaag allemaal voor kosten hebt gekregen en wat morgen.. het verschil is  
of een jaar terug en dit jaar 
 
Dus je moet controleren ook, kijken of dingen verschillend zijn of hetzelfde gebleven zijn? 
Ja 
 
Heb je dat in je stage ook moeten doen? 
Ja, ik moest kijken of er verschil was tussen de prijzen en als er verschil was dan moest ik ehh.. zeg 
maar dat er af trekken en dan ziet ze wat het verschil was dat diegene nog moeten betalen en wat 
wij zeg maar nog moeten krijgen. 
 
En dat moest je doorgeven aan de collega met wie je werkte? 
Nee, dat zag ze gewoon in het systeem 
 
Bezit jij de kwaliteiten die je nodig hebt om dit beroep te kunnen uitoefenen? 
Ik ben goed in cijfers en ik heb voor boekhouden gekozen, dus.. 
 
En ben je klantvriendelijk? 
Natuurlijk 
 
Waar leer je die kwaliteiten toepassen? Waar leer je om te laten zien dat je klantvriendelijk bent en 
dat je goed met cijfers om kunt gaan? 
Op mijn stage toen wel. Soms met je gewoon de knop omdraaien, als je op je stage bent, dan gaat 
het gewoon zeg maar van zelf bij mij, zo wie zo ben ik dan klantvriendelijk, ik bedoel als ik  mensen 
niet ken zeg maar, waar ik wel samen mee moet werken, dan gaat het vanzelf. 
 
Wat bedoel je dan met de knop omzetten?  
Bijvoorbeeld geen straattaal gebruiken en op je woorden letten als je met iemand praat, dat gaat bij 
mij op stage vanzelf 
 
En hoe gaat dat op school? 
Op school praat je gewoon een beetje straattaal tegen je klasgenoten. 
Op school ben je een beetje druk, en praat je zeg maar meer je eigen taal. 
 
Je weet dat het op school kan tegen klasgenoten, maar niet tegen de docenten en op je stage? 
Ja zeker 
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Past deze beroepsrichting, dat boekhouden bij jou? 
Jawel hoor 
 
Als je opnieuw voor een opleiding zou moeten kiezen, zou je dan weer voor deze opleiding kiezen? 
Ja, ik zal wel weer voor deze opleiding kiezen, ik heb moeite met kiezen.. 
 
Ja, wat vind je daar lastig aan? 
Ik weet niet wat ik later wil worden, en ze dwingen je zeg maar om iets te kiezen. 
 
Wie zijn ze? 
Ja, je moet kiezen, na het VMBO moet je je keuze maken, verzorging, bouw is allemaal niks voor mij 
Hoe weet je dat het niks voor jou is? 
Dat weet ik 100 %, verzorging ik zie mezelf niet tussen die meiden (lacht), en bouw dat is meer, ik zie 
mezelf later ook niet in de bouw. 
 
Je hebt ook geen behoefte om dat te gaan proberen? 
Nee 
 
Nog vroeger op staan he, voor de bouw! 
Ja (lacht) 
 
Wat had je nog meer voor keuzemogelijkheden? 
Ja sport, is wel iets voor mij, ik sport ook buiten schooltijd en ik denk dat dat wel iets te veel gaat 
worden. 
 
Ja, je had niet het idee, dat je met sport ook iets in een beroep zou willen?  
Nee 
 
Hoe kwam je er dan bij om wel iets met boekhouden van je beroep te willen maken? 
Goed met cijfers! 
 
Heeft iemand je geholpen bij het maken van een keuze? 
Iemand zei wel, kies dit, dan kun je ook gewoon boekhouden, later zul je ook veel geld mee 
verdienen als je boekhouder bent. 
 
En wie was die iemand? 
Een klasgenoot van me.  Een klasgenoot die vorig jaar bij mij op het VMBO zat.  
 
Is die klasgenoot ook deze opleiding gaan doen? 
Nee, die is zeg maar Handel gaan doen 
 
Je vind het dus moeilijk om na de VMBO een keuze voor een opleiding te maken, maar je moet wel en 
je weet nog steeds niet zo goed wat je wilt gaan worden, je hebt wel het advies van een klasgenoot 
opgevolgd, die zei dat je boekhouden moest gaan doen en je bent goed in cijfers, maar je hebt nu nog 
niet het idee dat dit echt het beroep is dat je wilt gaan uitoefenen 
Ja 
 
Vind je jezelf gemotiveerd voor de opleiding? 
Gaat wel, ik kan het en ik doe nu niet zoveel moeite ervoor, maar als je zo kijkt, zijn mijn cijfers best 
goed. 
 
 



‘Juf het is school!’ - Ontwikkeling van beroepsidentiteit sleutel tot verhoging van de motivatie? 63 
 

Waar ligt het dan aan dat je niet zoveel moeite doet? 
Omdat het veel herhalen is en wat je herhaalt heb je al 6 keer gehad en het is zo makkelijk en als het 
makkelijk is en als je het vaak krijgt dan ga je er niet zoveel aandacht meer aan besteden 
 
Voor jou werkt dat zo in ieder geval. Hoe zou dat anders kunnen? 
Moeilijker, dat je er aandacht aan moet geven. 
 
Kan ik dat dan vergelijken met wat je vertelde over je stage, als je dan klaar bent met iets dat je dan 
meteen weer iets anders te doen kreeg. 
Ja, dat waren ook standaard dingen, maar het was veel… 
 
Dat was vooral heel veel werk, niet automatisch moeilijker of ander werk, maar veel 
Het was veel 
 
En jij geeft aan dat omdat je nu steeds veel dingen moet herhalen en dat het voor jou motivatie wel 
zou helpen als je ook dingen krijgt die nieuw zijn, waar je wel weer je aandacht aan moet besteden  
om dat ook weer goed te kunnen doen. 
Halen.. (lacht) ja Als ik bezig ben met dingen op school en het gaat saai worden, dan ga je om je heen 
kijken en dan ga je andere mensen lastig vallen. 
 
Dat is wat jij doet? En wat je bij jezelf herkent 
 (lacht) wat de meeste mensen doen in de klas 
 
Vind je dat jammer? 
Hoe bedoel je? 
 
Nou het kan zijn dat je het jammer vind dat ik me een beetje loop te vervelen ik zou liever heel actief 
willen zijn 
Ik zou het liefst gewoon de hele tijd aan het werk willen zijn, dan gaat de tijd ook veel sneller 
 
Wat voor wensen heb je als je naar werk kijkt in de toekomst? Ook al weet je nog niet wat je wilt 
Ik wil wel een goede baan met leuke collega’s en goed geld 
 
En is een goede baan, leuke collega’s en goed geld of komen daar nog meer dingen bij? 
Nee, het is wel goed zo 
 
Dat is het belangrijkste, je wilt goed verdienen en je wilt leuke collega’s hebben. Maakt het dan niet 
uit wat voor werk je doet? Putjesschepper?  
Nee, nee, nee .. 
 
Heel goed geld verdienen met leuke collega’s als putjesschepper? 
Nee, daarom doe ik deze opleiding, met deze opleiding kun je denk ik geen putjesschepper worden 
 
Je doet deze opleiding omdat je denkt hier wel geld mee te kunnen verdienen en met leuke collega’s 
te kunnen werken? 
Wat ga je doen als je je diploma behaald hebt, ook al zit je nu in het eerste? 
Verder 
 
Verder de boekhoudkundige richting op?  
Ik denk het wel 
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Wat hoop je voor volgend jaar? 
Mijn diploma 
 
Ook nog wensen voor lessen? Je zei dat je nu maar heel weinig boekhouden had, nu. 
Ja, mag wel wat meer boekhouden, want nu wordt alles in anderhalf uur gepropt en dan moet je dat 
af hebben en moet je dit.. dat.. wordt gehaast en zo en als je meerdere uren in een week hebt dan 
kun je het stap voor stap beter doen 
 
Dat zou jij leuker vinden? 
Ja 
 
Nou dank je wel , ik ben door mijn vragen heen in ieder geval. Wil je nog iets aan mij vragen? 
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Uitwerkingen Interview  3   18 juni 2012 

Welkom op dit interview, ik wil graag een aantal algemene vragen aan je stellen en daarna een 
aantal vragen die belangrijk zijn voor het onderzoek dat ik aan het doen ben. 
Ja 
 
Vind je het goed als ik het opneem? 
Ja, dat vind ik goed 
 
Alles wat je zegt is anoniem en er is geen goed of fout antwoord 
Ja 
 
Welk leerjaar van de opleiding zit je? 
Ik zit in het eerste leerjaar, ik doe de opleiding bedrijfsadministratief medewerker, ik doe de 
opleiding versneld,  dat houdt in dat ik een opleiding van twee jaar in een jaar doe. Dat is natuurlijk 
wat lastiger ook, omdat alles eh, bij elkaar zit gekrapt en eh ja. 
 
Dat je het snel moet doen? 
Snel en goed moet doen, ja 
 
Welk diploma heb je op het vmbo behaald? 
Ik heb mijn diploma gehaald, diploma elektrotechnisch medewerker, elektromonteur, dat was 
basisberoeps.  
 
Weet je al wat je na dit jaar wil doen? 
Ja, ik ga weer terug naar mijn opleiding elektrotechniek. Ja, dat ligt me wat beter. 
 
Daar komen we straks nog wel even op terug, goed? 
Ja 
 
Ben je in Nederland geboren….? 
Ik ben in Nederland geboren, in de Heel, was het 
 
Zijn je ouders ook in Nederland geboren? 
Nee, mijn ouders niet, mijn moeder is geboren in België en mijn vader is in Turkije geboren 
Ze zijn op jonge leeftijd hier al heen gekomen 
 
Hoe zijn je schoolresultaten tot nu toe? 
Mijn resultaten zijn redelijk goed. Met redelijk goed bedoel ik alles goed, behalve 1 vak, dat is 
bedrijfsadministratie, maar daar ben ik nu mee bezig om dat juist op te krikken. 
Ja, voor de rest gaat alles wel goed 
 
Fijn 
Ja 
 
Je vertelde net eigenlijk al welke opleiding je aan het doen bent, dat je de opleiding doet op het Regio 
College . Kun je nog iets over de opleiding vertellen? 
Ja, de opleiding, ik deed eerst zoals ik had gezegd een elektrotechnische opleiding, dat vond ik eerst 
wel zwaar, en ik dacht bij mezelf als ik wat rustiger aan wil doen, dan kan ik beter voor de 
bedrijfsadministratie kiezen, voor de administratie, ja bedrijfsadministratie, en eh, ik had ook 
verwacht om dan achter de computer te zitten en gewoon rustig te werken. Ja, want tijdens mijn 
stage was het vrij koud, en het regende ook.. 
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Bij elektro? 
Ja, en ik dacht ja, wil ik dit nou voor altijd doen? Of wil ik later lekker rustig en warm in een kantoor 
zitten 
Dus toen dacht ik dan doe ik dat, maar elektrotechniek beviel me echt wel wat beter, ja want dan is 
elke dat anders en wat ik hier doe, op school en op stage is meestal hetzelfde en dat beviel me wat 
beter 
 
Dus je hebt ontdekt dat je het wel leuk vind om afwisseling te hebben 
Y. Ja, ik vind afwisseling wat beter, want bijvoorbeeld bij mijn stage , tijdens elektrotechniek, elke 
keer ergens anders en elke keer was het een andere opdracht, soms binnen en soms buiten ook op 
andere plekken, bijvoorbeeld onder een metrostation of onder de trein perron, ja dat was 
afwisselend en dat vond ik wel leuker 
Ja, ook al was het daar af en toe koud 
Ja, je zat ook vaak in de auto, want je rijdt ook van hot naar her, dus eh ja 
 
Welke uitstroomrichtingen heeft de brede kantooropleiding? 
De brede kantooropleiding heeft twee uitstroomrichtingen, dat is secretarieel medewerker en 
bedrijfsadministratief medewerker, zelf doe ik de uitstroomrichting bedrijfsadministratief 
medewerker, die doe ik versneld, dus dat houdt in dat ik mijn straks mijn niveau 2 opleiding heb en 
dat ik ga beginnen met niveau 3 elektrotechnische opleiding. Ik ga zelf veranderen. 
 
En je hoopt je diploma dit jaar te halen? 
Ja 
 
Wat voor taken en werkzaamheden heeft een administratief medewerker? 
Een administratief medewerker heeft de taken om te archiveren en om poststukken te behandelen 
ook omdat ik zelf bedrijfsadministratie doe, ook financieel balansen op te stellen en wat in 
debiteurenadministratie in te voeren en eh ook met andere financiële werkzaamheden aan de gang 
gaan 
 
Zijn dat alle taken die een administratief medewerker doet? 
Ja, meestal wel, want ik had eerst ook taken met post behandelen, maar dat was eh nog voor mijn 
versnelde opleiding, ik doe nu echt meer het financiële gedeelte, het bedrijfsadministratieve 
gedeelte  
 
Nou dat is helder 
Ja  
 
Waar, hoe en op welke manier heb je die taken en werkzaamheden geleerd? 
Die heb ik geleerd van mevrouw …. omdat die mij eerste eh ja, simulatie gaf, dat is een les waarin eh 
die dingen worden behandeld, post, archiveren en poststukken behandelen dat werd daar 
behandeld, er werd geleerd en als ik iets niet snapte, dan kon ik dat rustig aan haar vragen en zei 
leerde ons elke les ook andere dingen, nieuwe dingen ook, waar we later veel aan hebben en 
natuurlijk hier op stage ook , maar nu heb ik dat niet meer zo veel, want nu ben ik meer bezig met de 
financiële en niet meer bezig met poststukken behandelen of stempelen of zo  
 
Je hebt nu geen simulatie meer? 
Nee ik heb nu geen simulatie meer 
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Heb je ook de dingen die je net genoemd hebt, geleerd op je stage? 
Ja ik ben ook een aantal dingen geleerd op mijn stage , bijvoorbeeld post behandelen, en archiveren, 
bepaalde poststukken in mappen archiveren die ook hier staan en eh.. ook andere dingen verwerken, 
ook kopiëren, hoort er ook natuurlijk bij  
 
Dus de dingen die je op school geleerd hebt, heb je ook op je stage geleerd en ook toe kunnen passen 
Ja toe kunnen passen hier 
 
Zit er verschil tussen de dingen die je op school leert en op stage? 
Ja, de dingen die je op school leert, waren echt van die memo’s en dat waren ook brieven die binnen 
kwamen en hier heb ik meer met facturen en andere financiële dingen, bijvoorbeeld declaraties ook 
en ook allemaal andere dingen, ja 
 
Declaraties heb je niet op school? 
Nee 
 
Ook niet bij de vakken bedrijfsadministratie? 
Nee, bij bedrijfsadministratie heb ik meestal balansen en crediteuren administratie en andere 
administratie 
 
Hoe vind je het om die taken die je genoemd hebt uit te voeren? 
Bedrijfsadministratieve taken vind ik nogal lastig, ik had al verteld, dat ik daar niet zo goed voor sta 
nog, dus dat vind ik nogal lastig, maar ik begin het al rustig te begrijpen ik heb het ook al eerder aan 
mijn leraar van bedrijfsadministratie gevraagd, ik vind het nogal lastig, maar eh ja, ik ben er mee 
bezig om dat juist op te krikken 
 
Kun je ook aangeven wat je er lastig aan vind? 
Ja, bijvoorbeeld in het begin was het nogal makkelijk, maar er komen steeds telkens nieuwe dingen 
bij en de dingen die bijvoorbeeld in het begin had geleerd, daar heb je later niet veel aan, want je 
moet met een andere balans werken dan als wat je geleerd hebt in het begin, dus het is steeds 
telkens wat nieuws leren  
 
Ik snap het niet helemaal, want in het begin krijg je iets aangeleerd en later merk je dat je dat niet 
nodig hebt  
In het begin heb ik bijvoorbeeld een crediteurenbalans geleerd en bijvoorbeeld nu met het examen 
moet ik met een saldi balans werken, dus de crediteurenbalans komt dan niet van toepassing  
 
En heb je een crediteurenbalans misschien in je stage misschien wel nodig? 
Ik heb hem tot nu toe nog niet nodig gehad 
 
En die balans die je nu hebt geleerd al wel nodig gehad op je stage? 
Nee, ook nog niet  
 
Maar heb je die wel al een keer ergens gezien, of langs zien komen? 
Ook dat nog niet 
 
Zijn er verschillende taken binnen de verschillende uitstroomrichtingen? 
Eh, ja , bijvoorbeeld, mensen die een secretariële opleiding doen, hebben niets te maken met 
bedrijfsadministratie dus die krijgen dat vak ook niet die krijgen dan een ander vak Spaans krijgen ze, 
maar ze wel simulatie omdat dat wat meer secretarieel is, post behandelen, dat is niet iets wat een 
boekhouder zou doen, wat wij doen is meer met die balansen werken en dat hebben de mensen van 
de secretariële uitstroomrichting niet 
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Hebben zij iets wat jullie niet hebben? 
Ja, dat Spaans hebben wij niet. 
 
Ook nog iets anders? 
Simulatie hebben we niet, Spaans hebben we niet en eh voor de rest is het allemaal hetzelfde, 
Engels, Rekenen, Nederlands dat hebben we gewoon samen  
 
Waar kun je als administratief medewerker aan het werk? 
Als administratief medewerker kun je aan het werk bij een administratiekantoren, later kun je nog 
bank en verzekeringen richting kiezen, dus dan kun je ook bij banken werken, je kan bij kantoren 
werken, en eh, ja, even denken, voor de rest bij verzekeringsmaatschappijen kun je werken en nog 
een aantal andere dingen waar het kan 
 
Wat voor soort mensen werken er in de administratie? 
Ja, dat zijn mensen die ook administratieve werkzaamheden uitvoeren ook mensen die achter de 
computer zitten en ook financiële werkzaamheden uitvoeren 
 
Zijn het veelal mannen/vrouwen? 
Verschillende meestal doen mensen secretariële werkzaamheden doen , meestal vrouwen, die 
achter zo’n balie zitten, tot nu toe heb ik nog maar 1 man gezien daar. 
 
Waar je ook komt in welk bedrijf? 
Ja waar ik ook kom 
 
In wat voor gebouwen kom je wel eens waar dat werk gedaan wordt? 
Nou ik ben eh een keer bij de gemeente geweest 1 keer toen ik een stageplek zocht, toen was ik op 
gesprek bij een eh administratiekantoor, daar was het ook alleen maar vrouwen en bij de gemeente 
was het ook alleen maar vrouwen 
 
Dus dat bevestigd jouw idee dat er vooral vrouwen in secretariële beroepen werken  
Dat zie ik ook bij de secretariële klas, dat er ook geen jongens bij zitten 
 
Welke kennis heb je nodig om de taken die net benoemt hebt te kunnen uitvoeren? 
Je hebt meestal administratieve kennis nodig, kennis nodig, rekenen, kennis om het te snappen, 
kennis die meneer …..  je aanleert, die kennis heb je nodig, zonder die kennis kom je er niet. Die 
kennis heb je absoluut nodig 
 
Waar leer je die kennis? 
Op school leer ik dat, bij het Regio College 
 
Bij wat voor soort lessen? 
Bij bedrijfsadministratie, BA afgekort 
 
Dus bij bedrijfsadministratie leer je hoe je goed moet rekenen?  
Ik heb ook een apart vak rekenen, maar dat heb ik ook al een tijdje niet meer, dat had ik van meneer 
….., maar dat is samengevoegd tot bedrijfsadministratie 
 
Dat is een vak geworden? 
Ja 
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Zijn er nog andere dingen die je op school leert die handig zijn voor de taken en werkzaamheden die 
je moet uitvoeren? 
Eh, bij simulatie had ik ook al een aantal dingen geleerd van mevrouw …..  en een aantal van die 
dingen heb ik later ook nodig gehad in de bedrijfsadministratieve klas. 
 
Kun je daar een aantal dingen een voorbeeld van geven? 
Ehm, even denken, ik kwam laatst een memo tegen bij bedrijfsadministratie en toen wist ik ook hoe 
ik die memo moest behandelen omdat ik dat geleerd had bij simulatie 
 
En je werkt veel met computers? Moet je daar nog dingen voor kunnen? 
Je moet Excel beheersen, je moet de formules beheersen, want je moet soms een schema opstellen 
en dat moet je automatiseren met formules bijvoorbeeld dat je gegevens uit een ander bestand kan 
halen met behulp van een formule en eh je hebt een programma King dat is een programma dat ook 
andere administraties op kantoor gebruiken om balansen op te stellen en om voorraadlijsten bij te 
houden 
 
Lijkt dat op Excel of is dat iets heel anders? 
Nee, dat lijkt totaal niet op Excel, bij Excel kun je dingen invoeren en dat is echt een eh plek met 
allemaal vakjes, waar alles ingevoerd moet worden  
 
Dus bij King stel ik me voor dat je alleen maar cijfers moet invoeren, omdat het programma al min of 
meer berekeningen maakt, en als je met Excel werkt, moet je zelf allemaal formules invoeren 
Bijvoorbeeld bij King stelt ie dan vanzelf een mooie lijst op van debiteuren en van de voorraad, bij 
Excel moet het allemaal zelf gedaan worden 
 
Is werken met King dan makkelijker? 
Nee werken met King is  voor mij wat moeilijker omdat ik Excel wat beter beheers en ik vind Excel 
wat gemakkelijker , King kan ik ook wel, maar Excel vind ik toch wat makkelijker om te doen 
 
Had je al ervaring met Excel?  
Nee, ik heb het ooit een keer gehad op het vmbo, maar dat was gewoon een eenmalige les was dat. 
Voor de rest niet echt 
 
Dus je hebt het echt op school geleerd en er handig in geworden? 
Ja op school ben ik er handig in geworden, ik haal er ook hoge cijfers in, die formules wist ik ook niet 
in het begin en nu ik het aangeleerd heb  heb ik daar veel aan 
 
Heb je Excel ook nodig in je stage? 
Ja, we werken er ook mee en eh daar pas ik bijvoorbeeld ook formules toe die ik op school heb 
aangeleerd  
 
Dat is handig 
Welke houding hoort er bij een administratief medewerker? 
Daar houdt een serieuze houding bij , iemand die aandachtig werkt, secuur werkt, want als je bezig 
bent met financiële dingen is het natuurlijk belangrijk dat je geen fouten maakt, die fouten kunnen 
natuurlijk grote gevolgen hebben voor jou, voor het bedrijf, dus het is belangrijk dat je er secuur mee 
werkt dat je er serieus mee omgaat, ook met bepaalde informatie die je toegestuurd krijgt van 
mensen en bedrijven, dat je daar goed mee handelt 
 
En wat is dan goed handelen? 
Goed handelen is voor jezelf houden, respect tonen voor de privacy van de mensen en de dingen niet 
ook aan andere mensen vertellen 
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Dat klopt, dat zou niet netjes zijn 
Nog meer dingen  die je kunt benoemen die qua houding belangrijk zijn? 
Qua houding, je moet natuurlijk ook gezellig zijn voor je collega’s en het moet niet een saaie boel 
worden natuurlijk , je moet gewoon serieus zijn en er voor gaan  en secuur zijn. 
 
Ben jij dat allemaal? 
Ja, volgens mijn beoordeling wel ja, ja ben ik wel betrouwbaar met informatie, en dat ik mijn 
werkzaamheden goed uitvoer  
 
Hoe leer je dat dat je dit moet kunnen? 
Dat secuur handelen, met behaalde informatie, dat leer je uit jezelf, want ja, de informatie die je dan 
hoort dan denk je ook, daar moet ik respect voor tonen, want als mensen bijvoorbeeld problemen 
hebben , financiële zaken, dan moet je daar respect voor tonen  
 
Leer je dat dan uit jezelf omdat je dat ervaart op je stage? 
Ja op stage ervaar je dat ook,  ik zie wel eens bepaalde formulieren van mensen die bijvoorbeeld te 
laat betalen en zo en daar staat dan een naam bij en dan moet je respect voor de privacy van de 
mensen tonen  
 
Wordt daar op school ook aandacht aan besteedt? 
Nee, tot nu toe heb ik daar nog niks in gehad ik heb het wel een keer van mevrouw ….. gehoord als je 
bij een administratiekantoor werkt, dat het dan wel moet, dat je dan wel respect daarvoor moet 
hebben. Er werd verteld dat je serieus met je werk om moet gaan omdat het grote gevolgen kan 
hebben als je fouten maakt. 
 
Oefen je serieus zijn ook op school? 
Ja, want als je bijvoorbeeld niet serieus bent, dat je dan minder werkt en als je wel serieus bent dat je 
dan goed en goed aan het werk kan en dat het dan ook vooruitgang boekt  
 
Is het makkelijker om serieus te zijn op stage dan op school? 
Ja want op school wordt je sneller afgeleid, door je vrienden of door je klasgenoten en door mensen 
die langslopen, zoals u wel weet, we hebben zo’n glazen raam en als daar mensen langs lopen leidt 
dat af.  
 
Dus op school is het iets lastiger  
Welke kwaliteiten heb je allemaal nodig  om dit beroep te kunnen uitoefenen? 
Je moet natuurlijk goed kunnen rekenen, je moet wat je geleerd hebt goed kunnen toepassen, je 
moet fouten kunnen ontdekken en fouten kunnen herstellen je moet bepaalde poststukken kunnen 
verwerken bepaalde handelingen doen, dus met rekenen en wat je leert bij bedrijfsadministratie dat 
eh.. die kwaliteiten moet je hebben 
 
Ook nog persoonlijke kwaliteiten? 
Goed nadenken en goed kijken of er fouten inzitten, dus alert zijn op fouten voor poststukken die 
langskomen , kijken of er fouten in zitten, dus alertheid is belangrijk 
 
Kon je dat al? 
Ja, dat kon ik al wel, foutjes vallen mij wel snel op, dat zie ik snel 
 
Nou dat is fijn 
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Past deze beroepsrichting bij jou? 
In het begin dacht ik van wel, maar tot ik bepaalde dingen bij bedrijfsadministratie kreeg en dat ik er 
moeite mee had en dat ik toch de elektrotechnische kant mistte.  Daar kwam ik snel achter. 
 
Toch heb je goede schoolresultaten, 
ja, dat komt gewoon omdat de vakken die ik krijg, dat zijn Engels, Nederlands, Rekenen, dat had ik 
ook bij Elektrotechniek al, dus daar was het ook al goed, maar ik heb iets nieuws gekregen dat is 
Excel en BA dan zoals ik al gezegd heb, Excel gaat gelukkig wel goed, maar dat BA is nieuw voor me 
en dat is nog wat lastig, en bijvoorbeeld bij de tweejarige opleiding had ik dan nog een extra jaartje 
om dat te leren en hier is het allemaal in 1 jaar gepropt, dus daarom is het wat lastig 
 
Als je de opleiding in twee jaar gedaan zou hebben, was je dan misschien wel verder gegaan in dit 
vak? 
Ja dan was ik misschien wel verder gegaan, want het is natuurlijk wel leuk als je iets snapt en dan is 
het ook leuker voor je, als je plezier in je werk hebt is dat natuurlijk alleen maar goed en plezier in 
school is ook goed en in je vak als ik bijvoorbeeld bedrijfsadministratie wat beter beheerste dan was 
het ook leuk voor mij geweest want als je dan merkt dat het goed gaat en dat het eh je het snapt als 
je een balans uitdraait dat die dan ook klopt, dat zou dan wel leuk voor jezelf zijn 
 
Is dat iets wat je nu nog wel zou willen leren? 
Dat zou ik nog wel willen leren natuurlijk 
 
Zou je opnieuw voor de opleiding kiezen? 
Nee, dat zou ik niet doen, want elektrotechniek past wat beter bij mij, ik ben meer technisch dan dit, 
ja  
 
Heb je dit jaar misschien nodig gehad om die keuze te maken? 
Ja, als ik eh, nu ik dit doe, besef ik dat ik het mis, de elektrotechniek, dat ik dat toch wat leuker vond 
en als ik bijvoorbeeld door was gegaan had ik gedacht , ja weer elektrotechniek, maar nu besef ik 
echt dat ik het mis 
 
Ja, dus voor jou is het goed om een jaar even iets heel anders te doen 
En het is ook handig, want ik doe het natuurlijk versneld, dus ik heb in een jaar mijn niveau verhoogd 
 
Dat betekend dat je…? 
Dat ik niveau 3 elektrotechniek ga doen  
 
Maakt dat je extra gemotiveerd om hier je diploma te halen? 
Ja, om hoger op te komen en snel je diploma te halen en sneller afgestudeerd te zijn  
 
Je hebt al mijn vragen beantwoord, bedankt daarvoor. 
Graag gedaan  
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Uitwerkingen interview 4  18 juni 2012 

Welkom bij dit interview! 
Vind je het goed als ik opnames maak van dit interview? 
Ja 
 
In welk leerjaar van de opleiding zit je? 
Tweede leerjaar 
 
Hoe lang ben je al met de opleiding bezig? 
Nu een jaartje, nee bijna twee jaar, ik rond hem straks af als het goed is 
 
Welk diploma heb je op het vmbo behaald? 
Gewoon basis, vmbo basis 
 
Welke richting? 
 
Ik had geen richting, ik zat op een school waar je eigenlijk praktijk en eh, het was niet echt voor een 
keuze 
 
Niet zoals de meeste leerlingen hier hebben gedaan? 
Nee dat had ik niet 
 
Ben je in Nederland geboren? 
Ja 
 
Zijn je ouders in Nederland geboren? 
Ja 
 
Hoe zijn jouw schoolresultaten tot nu toe? 
Ja, redelijk 
 
Ben je tevreden? 
Ja, over sommige dingen weer niet, maar over sommige dingen weer wel 
 
Waar ben je niet zo tevreden over? 
Over rekenen en mijn Engels 
 
Maar de rest van de onderdelen wel? 
Ja, prima 
 
 
Het kan zijn dat ik af en toe even moet spieken want ik ken ze nog niet uit mijn hoofd 
Er zitten misschien ook wel vragen tussen waarvan je denkt jeetje he, dat weet u toch, maar doe 
maar of ik niks weet en jij mij alles gaat vertellen, er is geen goed antwoord of een fout antwoord, ik 
wil gewoon weten wat jij weet en wat je ergens van vindt. 
Oke is goed 
 
Al jouw antwoorden worden alleen door mij gebruikt en als ik het verwerk in een verslag dan zal niet 
jouw naam er bij staan. Goed? 
Dat is goed hoor 
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Welke opleiding doe je op dit moment? 
Ik doe nu de secretariële opleiding 
 
Hoe heet dat officieel, wat voor naam staat daar voor? 
Volgens mij heet het economie opleiding, BKO, bedrijfsadministratieve 
 
Weet je ook waar BKO voor staat? 
Bedrijf administratief … onderwijs 
 
Je doet de secretariële richting 
Ja 
 
Wat vind je van de opleiding? 
Ja, ik vind het een hele leuke opleiding, absoluut 
 
Is het ook wat je ervan verwacht had? 
Ja, dat wel, ook nu met stages, dat vind ik wel echt , je merkt toch echt wel dat het precies op school  
een beetje hetzelfde gaat met de praktijk dan met simulatie vooral, dat is echt een beetje hetzelfde 
 
En toen je nog op het vmbo zat heb je een keuze gemaakt om deze opleiding te gaan doen, waarom 
koos je toen daar voor? 
Nou het was eigenlijk, ik wist zelf niet wat ik wou worden en ik vond kantoorwerk wel altijd heel leuk 
en ja kapster vond ik bijvoorbeeld ook heel  leuk, maar ik ging toch een beetje nadenken van ja op 
kantoor kan je misschien wat meer verdienen en toen heb ik deze keuze genomen om te kijken wat 
ik er verder mee kan, dus eigenlijk een basis van wat ik nog verder wil leren 
 
Ja, en heeft iemand jou bij die keuze geholpen? 
Ja, ik heb heel veel gesproken met mijn ouders, omdat ik het heel moeilijk vond op een jonge leeftijd 
een keuze te maken en nou ja die gaven mij ook tips, mijn moeder werkt zelf ook op een kantoor dus 
die vertelde me ook dingen en toen eh leek het mij wel erg leuk  
 
Wat vertelde je moeder je dan? 
Nou over het telefoneren en dat je met toch , ik hou er bijvoorbeeld heel erg van met mensen samen 
te werken en in het begin dacht ik als je op kantoor zit werk je echt niet samen, dan werk je alleen 
voor jezelf en eh, maar omdat je ook  de telefoon opneemt ben je toch met andere mensen in 
gesprek en probeer je toch te helpen, dus dat vind ik wel leuk  
 
T oen je dat hoorde van je moeder 
Ja toen dacht ik wel van dat is wel wat voor mij 
 
Ja, nou dat is goed 
Kun je ook vertellen welke uitstroomrichtingen deze opleiding heeft? 
Ehm, je kan naar management en volgens mij bedrijfsadministratie, ik weet niet of je de juridische 
kant op kan, dat weet ik niet, maar volgens mij is het echt management en daar heb je ook volgens 
mij weer heel veel richtingen, voor secretarieel volgens mij  
 
De leerlingen waar jij mee in het eerste jaar gezeten hebt, die zitten nu niet allemaal meer bij jou in 
de klas 
Nee klopt 
 
Wat doen die andere leerlingen? 
Die doen bedrijf..administratie 
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Dat is niet iets wat jij wilde gaan doen? 
Nee, dat heb in het eerste jaar stage gehad en ik vind dat echt niet leuk (lacht) 
Dus daarom heb ik ook gekozen voor de richting secretarieel 
 
Wat was er niet leuk aan? 
Nou ik vond de boekhouding echt niet leuk, ik was continue bezig met cijfertjes intypen en er was 
ook nooit ander werk voor me, echt altijd hetzelfde, niet dat het in elk bedrijf zo zou lopen, maar 
goed ik had echt het idee dit zou ik niet willen 
 
Dus die bedrijfsadministratieve richting heb je snel aan de kant gegooid en je hebt je gericht op de 
secretariële richting? 
Ja 
 
Wat voor taken en werkzaamheden heeft een administratief medeweker? 
Best wel veel, je moet bijvoorbeeld goed met je werk kunnen omgaan, netjes alles sorteren, ordenen 
en goed met klanten kunnen omgaan, bijvoorbeeld aan de telefoon niet snel geïrriteerd  
Raken als diegene bijvoorbeeld niet tevreden is  en ja altijd netjes zijn als mensen langskomen voor 
een afspraak 
 
Nu noem je een paar dingen, die je als taak hebt, dus je moet de telefoon aannemen, als mensen aan 
de balie komen voor een afspraak dan moet je ze netjes kunnen ontvangen en je zei je moet ook 
dingen netjes ordenen  en zo je spullen netjes bij elkaar houden. Kun je nog meer taken bedenken die 
je hebt? 
Ehm ja bij mij op mijn stage zijn er heel veel dingen, maar wat ik nog extra erbij krijg is bijvoorbeeld 
ook de ruimtes van de vergadering netjes houden, en nou ik moet broodjes bijvoorbeeld bestellen, 
dat is echt een taak die ik altijd moet herhalen en ja zo zijn er nog heel veel kleine klusjes met 
schoonmaken  
 
En op administratief vlak, zijn er dan nog taken die je doet? 
Ja kantoorartikelen bestellen en effe kijken hoor, ja ruimtes inboeken voor mijn collega’s  
 
Spreekruimtes? 
Ja, voor vergaderingen en daar meestal ook een lunch voor bestellen  
 
Nou dat is best wel veel aan taken he? 
Ja 
 
Kun je ook bedenken waar je  en op welke manier je dat geleerd hebt? 
Nou ik heb het zeg maar van een collega geleerd, als je bijvoorbeeld een vergaderruimte moet 
toevoegen,  nou dat vond ik in het begin heel lastig nou dat heeft ze me dan een paar keer uitgelegd 
en daarna zat ik zeg maar alleen en moest ik het zelf proberen uit te vinden en zo heb ik het echt 
geleerd omdat ik elke woensdag alleen zit 
 
Dus je hebt het eerst samen met iemand gedaan en op momenten dat je alleen was heb je het 
zelfstandig gedaan. Had je ook aantekeningen gemaakt over hoe je het moest doen? 
Ja ik heb in de agenda zelf een notitie aangemaakt zodat het blijft herinneren  
 
Zodat je precies weet wat je moet doen 
Ja 
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Waar heb je nog meer taken en werkzaamheden geleerd? 
Nou op school heb ik eh bijvoorbeeld een terugkeerpatroon geleerd, dus daarvan leer je ook weer 
dat je iets moet aantekenen wat belangrijk is en dan kan je het gewoon weer terug laten komen  en 
ja voor de rest  
 
Werk je op stage en op school met outlook? 
Ja, met outlook  
 
Waar heb je leren telefoneren ? 
Ja, echt op mijn stage, ja op school oefen je het wel, maar het is toch anders dan in het echt vind ik 
dan 
 
Je zei net dat als wel eens klanten aan de telefoon krijgt die boos zijn  
Dat kan heel vervelend zijn,  ik heb het heel vaak op mijn stage dat soort mensen en dat vind ik ook 
echt niet leuk en ehm het ligt er een beetje aan hoe mensen ook tegen jou praten als jij ze probeert 
rustig te houden, want heel vaak heb je ook mensen die je gaan  uitschelden en dan moet je echt  
netjes blijven en dan moet je echt gewoon vriendelijk zijn en rustig blijven  
 
Hoe is dat dan? 
Dat is heel lastig, want je hebt zoiets wat is dit no, maar toch moet het , het lukt ook wel hoor 
 
De eerste keer was dat misschien wel heel lastig? 
Nou de eerste keer was ik juist heel netjes en dacht ik van laat ik maar rustig blijven, nu ben ik wel 
wat harder geworden omdat ik daar nu ook wat langer zit en ik bedoel ik laat me niet zomaar 
uitschelden als ik diegene wil helpen  en op een gegeven moment merk je zelf aan de mensen dat ze 
hun excuus gaan aanbieden en dat ze het toch wel erg vinden dat ze met zo’n toon tegen jou en 
terwijl het gewoon een andere collega bijvoorbeeld is , dus uiteindelijk leer je daar ook heel veel van 
 
Dus dat telefoneren oefen je op school wel? 
Ja het is echt heel anders, op school heb je niet die boze klanten bijvoorbeeld, het kan wel maar het 
is niet zoals het in het echt is 
 
Wat leer je aan taken en werkzaamheden op school? 
Veel met de computer ben je bezig, met outlook en ook met telefoon balie gesprekken heb je ook en 
je hebt heel veel correspondentie, dus nette brieven maken en zo is het een beetje 
 
Dat is duidelijk 
Is er verschil tussen taken en werkzaamheden van de twee verschillende uit stroomrichtingen? 
ja ik denk wel dat er verschil tussen zit  
 
Kun je ook een verschil aangeven? 
Ik denk dat je zo wie zo met word heel veel werkt bij secretarieel  en met Excel heel veel bij 
bedrijfsadministratie , maar ik denk ook met de boekhouding dat het toch heel anders is dan bij 
secretarieel met brieven schrijven dat dat toch echt wel een groot verschil is 
 
Spreek je daar wel eens over met medeklasgenoten? 
Nee, eigenlijk niet, want het interesseert met niet zo, ik richt me echt op een ding en dat is wat ik wil 
bereiken 
 
En daar wil je ook je diploma voor halen? 
Ja uiteindelijk wel  
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Waar kun je het werk van een administratief medewerker uitvoeren? 
Bij een bedrijf? 
 
Wat voor soort bedrijf? 
In ieder geval waar ik stage loop dan, bij dichtbij.nl en bij het ziekenhuis zou het bijvoorbeeld kunnen, 
ik denk het politiebureau, dat zij dat ook doen, gemeentehuis 
 
Wat voor soort mensen werken er? 
Heel verschillend, vind ik persoonlijk, er zijn, met leeftijdscategorie merk je dat ook, nu werk ik zelf 
dan met een jong meisje, ze helpt me wel met heel veel dingen als ik ergens moeite mee heb en dan 
merk je toch wel dat je er uiteindelijk heel veel van leert en als ik het bijvoorbeeld aan iemand ouder 
vraag dan is het van ja je moet het zo doen, maar je krijgt niet echt advies erbij van je kan het beter.. 
zo onthoudt je het, daar zit echt een verschil tussen 
 
Jouw ervaring is nu dat je als je iets leert van iemand die heel jong is, ze net even wat meer tips geeft 
om het jou aan te leren, en oudere collega’s gaan er van uit dat je het wel gewoon weet. 
Ja die denken dat ik het wel allemaal weet omdat ik op school zit  
 
Zijn het veel mannen/vrouwen? 
Nou ja eigenlijk … we hebben meer mannen dan vrouwen bij ons op het werk, maar bij de 
administratieve werk niet, daar werken echt alleen maar vrouwen 
 
Welke kennis heb je nodig om de taken die je moet doen te kunnen uit te kunnen voeren? 
ehmmm. 
 
Misschien een beetje een lastige vraag. Je noemde net als taken de telefoon aannemen, mensen aan 
de balie te woord staan, wat moet je daar voor kunnen en kennen om dat goed te kunnen doen? 
Ja ik denk dat je best wel een serieus iemand moet zijn om  met de telefoon, dat het niet echt, het 
ligt er natuurlijk aan het bedrijf , op mijn stage is het echt heel serieus bedrijf, daar zijn de klanten bij 
ons ook echt koning dus daar moet ik echt heel aardig tegen die mensen zijn 
 
Leer je aardig zijn of heb je daar uit je zelf? 
Nee dat moet je echt wel uit jezelf hebben, je moet niet nep gaan lopen spelen, dat merkt de klant 
heel snel 
 
Wordt daar op school en op je stage aandacht aan besteed om dat te leren? 
Ja op school  leer je dat echt wel om beleefd te zijn 
 
En op stage gaan ze ervanuit dat je het al kan? 
Precies 
 
Zijn er nog meer dingen die je moet kennen als je werkt met correspondentie? 
Ja als je werkt met brieven, met standaardbrieven als je dat hebt, maar je moet bijvoorbeeld ook wel 
eens voor je baas zomaar een brief schrijven naar een klant bijvoorbeeld, en ik denk dat het ook het 
een stukje is van ehm net zoals de balie bijvoorbeeld dat mensen je mensen meteen naar de plek kan 
brengen waar ze horen zeg maar 
 
Dat je goed mensen kunt ontvangen. De dingen die je op school leert, is dat hetzelfde als wat je op je 
stage tegen komt? 
Ja heel veel dingen , dat merk ik wel 
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Kun je ook een verschil noemen? 
Ja, outlook is precies hetzelfde als op stage  
 
Wij hadden op school natuurlijk eerst 2003, en nu 2010. Op je stage heb je ? 
2003 
 
Oh, wel weer de oude 
Ja ik heb nog de oude, mijn andere collega’s niet behalve ik 
 
Is dat verwarrend? 
Nee, ik vind het niet zo heel erg. 2007 of 2010 is natuurlijk makkelijker, want daar staat alles zeg 
maar standaard voor je neus en nu moet je echt even zoeken 
 
Wat heb je op deze opleiding allemaal geleerd? 
Ehm, best wel veel eigenlijk. Netjes en beleefd zijn aan de telefoon en aan de balie. Nette brieven 
schrijven, goed Nederlands schrijven en spreken 
 
Wat voor houding hoort er bij dit beroep? 
Ehm, ja , die is lastig.. 
 
Je kan ook je moeder als voorbeeld nemen, die ook administratief werk doet of wat je op je stage aan 
dingen ziet die echt bij houding hoort 
Ik denk dat je best wel een makkelijk persoon moet zijn, dat je een open moet zijn en dat je niet 
moet denken, nou  moet ik dat nou alweer doen, want als secretarieel medewerker ben je zeg maar 
een visitekaartje van het bedrijf dus alles komt bij jou terecht, dus op dat gebied is echt serieus toch 
wel het belangrijkste 
 
Je moet ook open staan voor opdrachten van een ander 
Netjes zijn vind ik ook wel erg belangrijk. 
 
Moet je er dan netjes  uit zien? 
Ook, ik vind wel dat je niet met een broek met gaten achter de balie kan gaan zitten 
 
Ook niet als die hee hip is? 
Ik zou het zelf niet doen,  nee 
 
Ben je jezelf anders gaan kleden sinds je de opleiding doet? 
Nee  
 
Heb je iets anders aan op stage dan op school? 
Nee, ze hebben ook nooit hierover iets gezegd, bijvoorbeeld wat je nu aan hebt ziet er niet uit  
 
Wat je net benoemde, serieus zijn, vriendelijk zijn en ook wel jezelf openstellen voor het werk dat je 
aangeboden wordt  hoe leer je dat? 
Ik denk dat het een stukje van jezelf is en ik denk ook wel door school, want school zal je wel 
aanspreken als je iets fout doet of als je echt niet netjes praat, dan zal school zeggen dat je daar op 
moet letten, maar ik denk dat een groot deel is hoe je bent en hoe je met sommige dingen omgaat 
 
Welke kwaliteiten moet je hebben om dit beroep uit te kunnen oefenen? Waar moet je goed in zijn? 
Ik denk in ieder geval in de telefoon opnemen en in nette brieven schrijven, want dat is echt 
belangrijk 
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Waar moet je dan op letten? 
Op taalgebruik  en dat verschilt nog wel met school en met mijn stage, daar leer ik echt nette 
brieven. Want zei vinden wat ik echt op school leer vinden zij persoonlijk niet netjes 
 
Kun je daar een voorbeeld van geven? 
Met vriendelijke groet, vinden zij bijvoorbeeld een beetje straattaal en ze zeggen bij voorbaat dank, 
terwijl ik dat niet zo vind en ik zeg ik leer het zo op school  
 
En op je stage leer je dat het anders is? 
Op stage doe ik het zoals zij het me leren en op school zoals het me daar geleerd wordt 
 
Kom je dat met meer dingen tegen die op school anders zijn dan op je stage? 
Op zich gaat het allemaal wel goed, alleen daar doe ik bijvoorbeeld geachte lezer. Bij ons krijgen ze 
bijvoorbeeld een nieuwsbrief binnen en hier is het geachte heer/mevrouw en dan de naam en dat is 
dus ook anders 
 
Dus je moet je goed concentreren, ben ik op school of op mijn stage? 
Wat is leuker? 
School  
 
Waarom? 
Hier heb je toch wat meer vrijheid zeg maar en op school leer je veel meer dan op stage. Op stage 
leer je ook veel, maar na een paar maanden heb je zoiets van ja nu weet ik het en dan leer je niets 
nieuws meer en bij school heb je natuurlijk dat je altijd wat leert 
 
Voor je gevoel leer je meer op school omdat elke periode er anders uit ziet? 
En als je op je stage meer zou willen leren , denk je dat je daar dan om kunt vragen? 
Ja ik zou er wel meer zeg maar.. ik denk niet dat ze er zo snel mee zullen komen want ik heb het ook 
wel een keer eerder gevraagd, en toen zei ze ja dat gaan we doen, maar het is nooit zeg maar 
gebeurt, dus ik heb toe ook zoiets gehad van nou het is wel prima, ik heb er om gevraagd  en dan 
vind ik het goed zo 
 
De dingen die je voor school moet doen kun je wel op je stage doen? 
Ja  
 
Heb je al een eindbeoordeling gehad? 
Nee die krijg ik nog 
 
Die kwaliteiten die je net opnoemde, bezit jij die? 
Ja ik denk het wel  er zijn natuurlijk ook wel dingen waar ik wat slechter in ben en wat ik ook soms 
ook van mijn collega’s hoor dat ik daar beter op kan letten 
 
Wat is dat dan? 
Nou bijvoorbeeld in het begin met namen heel slecht met doorgeven, want ja ik onthoudt nooit een 
naam en ik heb soms ook wel collega’s dat ik moet denken hoe heet die ook alweer, maar nu heb ik 
zeg maar een systeempje waarin je de postcode moet invullen en dan krijg je de naam en de 
bedrijfsnaam en in het begin was me dat niet verteld waardoor ik ook niet goed het bericht met de 
naam goed doorgaf. Dan wist ik het gewoon niet en dan zei ik, ik heb het een  paar keer gevraagd en 
aan deze meneer. Dan was het voor hun weer moeilijker om na te kijken wie het dan geweest was. 
Nu heb je de computer aanstaan als iemand belt, je vraagt om de postcode en die voer je in 
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Is dat dan het eerste wat je aan iemand vraagt? 
Nee, nee, nee, je vraagt eerst waarmee degeen geholpen wil worden en we werken zeg maar met 
speciale, iedereen heeft een taak bij ons, wie wat voor een klant doet en nou ja vaak gaat het over 
adverteren en dan verbindt ik door naar de binnendienst , maar die is ook verdeeld onder regio’s en 
dan moet ik weer kijken bij wie het hoort  
 
Dus je moet tegelijkertijd luisteren en een keuze maken 
Ja het is een  puzzelwerkje eigenlijk, je leert er wel ontzettend veel van, ik heb ook geen klachten 
meer of iets  
Nu gaat het gewoon prima, maar het was alleen wennen voor mij 
 
Past deze beroepsrichting bij jou? 
Ja, ik vind van wel 
 
Wanneer wist je dat zeker? 
Na mijn stage zeg maar, nou ja tijdens mijn stage, dit is echt wel wat ik leuk vind om te doen alleen ik 
zou bijvoorbeeld niet waar ik nu stage loop willen werken, dan zou ik wel echt verder gaan zoeken en 
dan zou ik ook kijken bij een firma waar ik ook verder kan leren  
 
Waarom zou je hier niet willen werken? 
Nou omdat er eigenlijk heel veel redenen zijn, de collega’s zelf en als stagiaire wordt je daar echt een 
beetje gebruikt. Iedereen denkt nou zij doet het wel, want zij loopt hier stage 
 
Is dat dan meer omdat het om de mensen gaat of is het ook het werk? 
Ik denk, het is niet mijn taak zeg maar wat ik doe en ik vind het ook niet erg om andermans werk te 
doen, ik bedoel als ik toch niets te doen heb dan doe ik  het wel, maar op de manier zeg maar waarop 
je behandeld wordt ja, dat is gewoon niet echt leuk 
 
Dat zou je niet in het echte werk willen? 
Nee  
 
En wat voor taak moet je doen, die niet past bij administratief werk ? 
Ik moet schoonmaken, ik moet muizenpoep uit laatjes weghalen, dat vind ik niet leuk en ik heb zelf 
zoiets van ja dat kan je ook aan de schoonmaker vragen en het koffiezet apparaat moet ik ook elke 
donderdag schoonmaken en voor de redactie moet ik allemaal klusjes uitzoeken, bijvoorbeeld kijken 
met Koninginnedag waar allemaal feesten zijn  
 
Vind je dat ook niet echt passen bij adm. werk? 
Jawel hoor, dat vind ik niet heel erg om te doen, dat vind ik ook wel leuk, maar het zijn niet echt mijn 
taken. Ik hou me dus echt bezig met hele andere dingen , kijk ik krijg een systeem van hun waar ik 
dingen in op moet zoeken zeg maar dus dat is al mijn systemen wat ik nodig heb bij de telefoon gaan 
dus allemaal vervallen zeg maar en ik krijg ook nog gewoon telefoontjes , dus eh dan heb ik eigenlijk 
dubbel werk  
 
Welke wensen heb je ten aanzien van werk? Wat vind je belangrijk in werk? 
Ja dat je gewoon geaccepteerd wordt, dat mensen je behandelen zoals je bent en niet zoiets hebben 
die doet het wel even en zo 
 
Zou je opnieuw voor de opleiding tot secretarieel medewerker gekozen hebben als je nu opnieuw zou 
moeten kiezen? 
Ja ik denk het wel 
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Ga je verder studeren? 
Ja management ga ik proberen 
 
Dus een stapje hoger op, leuk 
Ik ben door mijn vragen heen. Dank je wel! 
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Uitwerkingen Interview 5  26 juni 2012 

 Welkom, ik hoop dat je het goed neem dat wordt opgenomen wat je zegt? 
Ja, dat vind ik goed ja 
 
Hoe oud ben je? 
Ik ben 17 jaar 
 
In welk leerjaar van de opleiding zit je? 
In het eerste leerjaar, maar dan versneld 
 
Wanneer ben je begonnen met de opleiding? 
Even denken, in september toch 
 
Voor dat je bij ons kwam heb je op het vmbo gezeten denk ik? 
Ja VMBO 
 
Welk diploma heb je daar behaald? 
Kader beroepsgericht 
 
Heb je ook een bepaalde richting gevolgd? 
Ja, zorg en welzijn 
 
Ben je in Nederland geboren? 
Ja 
 
Zijn je ouders in Nederland geboren? 
Nee, hun niet, ze zijn in Turkije geboren 
 
Hoe zijn je schoolresultaten tot nu toe? 
Eh tot nu toe wel goed, ik heb wel een paar onvoldoendes ertussen en ja eh ik moet dingen inhalen, 
dus dat is het  
 
 
Kun je me uitleggen ….welke opleiding je op dit moment doet? 
Ik ben nu bezig met de opleiding secretarieel, bredekantooropleiding 
 
Je zei net al dat je de opleiding versneld doet, hoe lang is de opleiding normaal? 
Twee jaar, en ik doe hem in 1 jaar 
 
Wat vind je van de opleiding? 
Ehm, de opleiding vind ik op zich wel goed en leuk, maar het is niet iets voor mij, zeg maar, ja,  ik wil 
liever in de zorg dan achter de computer steeds zitten en eh economie richting en zo heb ik nog nooit 
leuk gevonden en ik vind het nog steeds niet leuk, maar .. 
 
Wat was je verwachting van de opleiding toen je begon? 
ehm, wat was mijn verwachting? Ja ik dacht al dat ik het niet leuk zou vinden eerlijk gezegd, en dat is 
het ook 
 
En toch ben je begonnen?  
Ja toch ben ik begonnen? 
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Hoe kwam dat dan? 
Hoe kwam dat, ja ik moest eigenlijk een keuze maken en ik moest dit kiezen en ik zou eigenlijk wel  
kijken hoe het is, maar ik wist wel van mezelf dat het een eh foute keuze zou zijn 
 
Dat wist je eigenlijk al in het begin? 
Ja dat wist ik al, maar toch 
 
Je zegt ik moest een keuze maken, van wie moest je die keuze maken? 
Van docenten op het VMBO 
 
Waarom heb je ervoor gekozen niet iets in de zorg te gaan doen? 
Ja, dat leek me ook weer saai, want je hebt alleen helpende zorg, vandaar dat ik toch voor 
secretarieel heb gekozen  
 
Maar het valt je tegen en het is niet iets dat bij je past? 
Nee zeker niet, ik hou meer van praktijk en met mijn handen werken en steeds heen en weer lopen, 
zulke dingen eigenlijk 
 
Dat is duidelijk 
Kun je me ook vertellen welke uitstroomrichtingen deze opleiding heeft? 
Ehm secretarieel toch, niveau 4 volgens mij… 
 
Dat is waar je naar toe kan als je je diploma hebt behaald, ik bedoel welke richtingen je binnen deze 
opleidingen kan kiezen 
Oh, op zo’n manier, secretarieel en boekhouding 
 
Hoe heb jij op school de keuze gemaakt voor secretarieel of boekhouding? 
Ja in de lessen van boekhouding had ik al zoiets van dat is echt niet iets voor mij, dan doe ik beter 
secretarieel, ik vond het ook moeilijk eerlijk gezegd 
 
Boekhouden vond je moeilijk? 
Ja, met meer rekenen en cijfers en zo 
 
En toen heb je voor secretarieel gekozen,  is  er nog een andere reden waarom je voor secretarieel 
gekozen hebt? Behalve dat je zegt ik ben niet zo goed in rekenen en cijfers en zo  
Ja ik dacht toch wel, misschien wil ik het later wel als baan hebben secretarieel voor het geval ik 
helemaal geen keuze zou hebben of zo. Dus ik dacht  laat ik mijn diploma wel behalen en dat heb ik 
dat in mijn zak (lacht), ja zo eigenlijk 
 
Kun je uitleggen wat voor taken en werkzaamheden een administratief medewerker heeft? 
Telefoons opnemen, notities maken en ….. 
 
Moet je dan notities maken van een telefoongesprek? 
Ja  van de gesprekken dan en misschien bepaalde dingen regelen die je wordt eh die .. wacht even 
hoor, bijvoorbeeld iemand vraagt je wat wil je dat even voor me opzoeken of zo  en dat je dat dan 
zou moeten doen, zulke dingen 
 
Is dat anders als je bedrijfsadministratie zou hebben gekozen? 
Nee dat is weer wat anders, dat is denk ik bijvoorbeeld je werkt in een bedrijf en dan heb je facturen 
en dan moet je die dingen controleren toch, of zoiets, denk ik ik heb me er niet echt in verdiept 
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Dus dat is volgens jou wel een belangrijk verschil, als je bedrijfsadministratie doet, dan moet je 
facturen controleren bijvoorbeeld en bij secretarieel moet je notities schrijven en de telefoon aan 
nemen  
Waar leer jij de telefoon opnemen? 
Op mijn werk 
 
Kun je daar iets over vertellen? 
Ja, ik werk bij de Dekamarkt als kassamedewerker, maar later ben ik hoofd kassière geworden dus nu 
sta ik achter de receptie en zo en daar neem ik steeds telefoons op  
 
Leer je het ook op school? 
Ja ook 
 
Hoe gaat dat dan? 
Het gaat wel goed, maar ik weet het al, dus ik leer daar niets nieuws 
 
Je zei net ook notities schrijven, zijn dat ook dingen die je op school hebt geleerd? 
Ja, ook toen met we met simulaties gingen oefenen met telefoneren, moesten we ook allemaal 
notities opschrijven  zo eigenlijk een beetje? 
 
Wat is simulatie? 
ehm wat is simulatie? Dat is eigenlijk een eh…. Opleiding voor mensen die secretarieel willen dan leer 
je daar zeg maar hoe je telefoons opneemt, hoe je dingen maakt, want we hebben verschillende 
opdrachten zeg maar , oh ja , inkomende en  uitgaande post verwerken en eh brieven schrijven naar 
mensen, dus dat leren we allemaal 
 
Dus net noemde je als taken telefoon opnemen en notities schrijven,.. 
We doen met simulatie alsof we in een bedrijf werken , voor een bedrijf werken er komen steeds 
meer dingen bij 
 
Dus ook inkomende post en uitgaande post verwerken 
Memo’s naar je collega’s versturen ,brieven maken, maar dan op een goede manier 
 
En wat is een goede manier? 
Aanhef en zeg maar de adressering  hoe je dat doet, met punten en eh ja dat soort dingen eigenlijk 
en de inhoud van een brief 
 
En zijn dat volgens jou de taken van een secretarieel medewerker? 
Jazeker wel, ja 
 
De taken die je nu hebt genoemd, leer je dat op school? 
Ja 
 
Hoe vind je dat om die taken te doen? 
Ik vind het niet leuk 
 
Wat maakt het niet leuk? 
Dat je dan bijvoorbeeld een stapel brieven krijgt die je moet verwerken en maken en eh,, dat maakt 
het gewoon eh.. ik vind het gewoon niet leuk om te doen 
Komt het omdat die stapel groot is? Of omdat je weet dat je het niet zo leuk vind? 
 



‘Juf het is school!’ - Ontwikkeling van beroepsidentiteit sleutel tot verhoging van de motivatie? 84 
 

Het lukt me wel op zich, maar ja ik vind het eigenlijk nergens op slaan dat je steeds briefjes moet 
maken, met dezelfde dingen er in je blijft maar oefenen en dat is natuurlijk wel goed, maar ik vind 
het gewoon niet leuk 
 
Jij vind het niet leuk om het steeds te moeten oefenen? 
Ik vind het leuker om praktijk dingen te doen, het kon wel anders de opleiding vind ik. Bijvoorbeeld 
dat je een echte receptie hebt en dat je in groepjes werkt de ene bij de receptie en de andere als 
klant bijvoorbeeld, dan zou het wel leuker zijn 
 
Ken je dat, heb je dat wel eens ergens gezien? 
Ja, op mijn oude school, (lacht) dat vond ik wel leuker, dat was op het Pascal Daar hebben we een 
echte receptie zeg maar, je werkt met je klasgenootjes samen bijvoorbeeld hun bellen jou en hun 
komen met een opdracht naar je toe, dat maakt het leuker vind ik zeg maar, dan dat je briefjes krijgt 
en een mail schrijft naar mensen die niet eens bestaan laat ik het zo zeggen, dat vind ik een beetje 
nep 
 
En kreeg je op het Pascal echte opdrachten? 
Ja, dat waren echte opdrachten 
 
Kun je daar nog een voorbeeld van geven? 
Ja ook telefoons opnemen, was het, bellen voor een bedrijf 
 
Moest je dan ook een echt bedrijf bellen? 
Ja, dat we dan bijvoorbeeld de Evean gingen bellen en vragen stellen en zo, dat was gewoon wel 
leuker, dat lijkt wel echt, maar dit niet 
 
Dit is nep? 
Ja, dat is mijn mening he 
 
Ik had  je net al gezegd dat niets goed of fout is, dus dat ik graag wil weten wat je ergens van vind en 
wat jij vertelt ga ik ook niet aan iedereen doorvertellen, ik heb het wel opgenomen en ik moet het ook 
uitwerken, maar ik ga niet jouw naam erbij zetten. ….heeft gezegd dat… (lacht, ja is goed) Graag zelfs 
je mening geven, want dan kan ik misschien de opleiding weer leuker en interessanter mee maken. Ik 
ga namelijk meteen nadenken..  
Waar zou je het werk van een administratief medewerker allemaal kunnen uitvoeren? 
Ehm hotel, school kan ook , ja in een kantoor, ja je hebt eigenlijk overal een receptie, en als je geen 
receptie hebt dan heb je wel een informatiebalie en dat heb je bijna overal  
 
Wat voor soort mensen werken op die plekken? 
Mensen die netjes werken, niet van die brutale mensen die brutaal  tegenover de klant kunnen zijn, 
maar mensen die geduld voor hebben, zeg maar 
 
Kun je daar nog meer dingen van noemen? Je zegt netjes werken en beleefd zijn, of niet brutaal zijn 
zei je? 
 (stilte) 
 
Misschien komen we er straks nog op terug, dan kun je er nog even over nadenken. Wat moet je 
kunnen om dit beroep uit te kunnen oefenen? Behalve de telefoon aan te nemen. Zijn er dingen waar 
je echt kennis van moet hebben? 
 (stilte) ja, wat moet je kunnen, je moet de opleiding  met een diploma afronden dan kan je het wel 
toch? 
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En wat kan je dan? 
 (stilte) 
 
Als we bijvoorbeeld wel telefoongesprekken als voorbeeld nemen, wat moet je dan allemaal kunnen 
voor je een goed telefoongesprek kan voeren? 
Je moet goed kunnen praten, ehm ja je moet eigenlijk klaar staan voor iedereen, want mensen gaan 
je heel  veel vragen en dan moet je natuurlijk wel bijna alles weten zeg maar, dus je moet voldoende 
informatie kunnen hebben over van alles  en nog wat, over het bedrijf dan 
 
Dus goed vragen van mensen kunnen beantwoorden. Als je een brief moet schrijven, wat moet je dan 
allemaal kennen of wat is daar dan belangrijk voor? 
De inhoud van de brief, wat nog meer,  
 
Is dat een brief die je zelf moet maken? 
Nee, dat is een standaardbrief, alleen je moet dan zelf de datum zelf invullen, de adressering en de 
aanhef 
 
Waar moet je dan op letten? 
Bij de aanhef? 
 
Bijvoorbeeld? 
Op achternamen , de hoofdletters, dat.. ja wat nog meer ik weet niet hoor 
 
Zijn er vakken die je op school krijgt die je helpen bij het goed schrijven van een brief? 
Ja simulatie leren we dat dan, daar hebben we standaardbriefjes en dan moeten we het daarin 
verwerken en als het slecht loopt dan hebben we de docent die dan komt helpen, maar we hebben 
ook nog de procedure daar staat dan alles in, als je dat leest kun je de brief zo goed maken. Daar 
staan de punten in  
 
Goed lezen is dus ook belangrijk? 
Ja 
 
Zijn er nog andere vakken waar je dingen leert die handig zijn voor de taken die je moet uitvoeren? 
Nee, eigenlijk niet, oh ja Nederlands met spreken  
 
En wanneer kan je dat gebruiken? 
Als je achter de receptie werkt, dan spreek je ook met mensen 
 
Nog andere vakken die je voor het uitvoeren van de taken en werkzaamheden die je moet uitvoeren 
handig zijn? 
 (stilte) Engels, nee ik denk niet dat Engelse mensen gaan bellen, ja misschien toch wel iemand van 
een ander bedrijf bijvoorbeeld uit Amerika. Ja, je zou wel Engels moeten kunnen spreken dan  
 
Dat je ineens iemand aan de lijn krijgt die je in het Engels te woord moet staan 
Ja precies, de rest weet ik niet hoor 
 
Nog andere vakken, die je echt wel nodig hebt? 
Wat voor vakken hebben we, Nederlands, Engels, Spaans, nee, Simulatie, Secretarieel dat is dus 
hetzelfde eigenlijk.. wat hebben we nog meer dan juf? Ja achter de computer zitten 
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Wat leer je achter de computer? 
Ehm …….hoe een computer.. met Word en Excel, bijvoorbeeld als je facturen binnen krijgt 
inkomende en uitgaande post dan verwerk je dat in Excel en in Word heb je de standaard briefjes 
 
Dus je gebruikt de programma’s Word en Excel om ook je correspondentie te kunnen doen 
bijvoorbeeld of andere dingen bij te houden 
Hoe vind je dat om te leren? 
Dat vind ik wel leuk om te leren, om dingen in te voeren en te verbeteren en zo, dat vind ik wel leuk  
 
Wat voor dingen moet je invoeren dan? 
Ja de facturen, datum bijvoorbeeld en van wie het komt  
 
Die gegevens moet je dan in Word of Excel invoeren, dat ligt een beetje aan de opdracht 
Ja het invoeren van die gegevens vind ik wel leuk  
 
Net noemde je al twee dingen die belangrijk zijn voor een administratief medewerker, dat je netjes 
werkt en dat je niet brutaal bent. Kun je ook nog andere dingen noemen die voor  de houding van een 
secretarieel medewerker belangrijk zijn? 
De houding… 
 
Lastige vragen he stel ik, als je dat geweten had 
Nee hoor (gniffelt) Ja, de houding….. 
 
Heb je bepaalde kwaliteiten nodig om dit beroep uit te kunnen oefenen? Wat is nou handig als je dat 
heel goed kunt? 
Ja, wat ik net al zei, netjes werken, rustig werken, je hebt er echt geduld voor nodig, want je kan 
misschien wel twee dingen tegelijk moeten doen, bijvoorbeeld je krijgt een telefoontje en je moet 
nog dingen invoeren, dat soort dingen, je moet gewoon geconcentreerd werken vind ik eigenlijk 
 
Je noemt nu een heleboel dingen, netjes werken, geconcentreerd werken, geduld hebben , dat zijn een 
heleboel belangrijke dingen 
Ja zeker 
 
Heb jij die kwaliteiten? 
Ja, dat wel 
 
Dus het zou wel bij je kunnen passen? 
Ja, dat vind ik wel, op mijn stage heb ik dat wel gemerkt. Op mijn werk ook 
 
Wat heb je op je stage daarvan gemerkt? 
Dat ik dan, ja, ik krijg een telefoontje, mevrouw vraagt wat wil je dat doorgeven aan Pien 
bijvoorbeeld en dan schrijf ik een notitie en dan geef ik dat door aan Pien en dan moet je dat weer 
even aan Pien mailen. Dat soort dingen tegelijk eigenlijk. Want er zijn nog heel veel werken die je af 
moet maken , want mensen staan  op je te wachten. Want het is zo dat mensen in een bedrijf dat ze 
de facturen online willen zien, zeg maar en dan moet je dat weer verwerken, en daar wachten de 
mensen dan op. Je moet dus ook heel snel zijn eigenlijk 
 
Dus je moet ook snel kunnen werken. Hoe moet je dan snel kunnen werken, moet je snel kunnen 
typen? 
Ook, dat hoort erbij 
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Dat kun je ook? 
Ja dat kan ik ook 
 
Heb je die kwaliteiten, dat geduldig zijn en netjes werken ook ergens geleerd? 
Ja op mijn werk, ik leer daar echt wel veel, want ik vind dat ik meer heb geleerd daar dan op school, 
want dan ben je echt bezig natuurlijk  
 
Je krijgt daar een echt telefoontje en de klant staat op je te wachten 
Ja, dan krijgt je nog een belletje  van de kassa medewerker en dan moet je daar heenlopen je krijgt 
constant opdrachten , ik ben constant bezig 
 
Voor je gevoel leer je daar meer dan op school? 
Ja 
 
Past de beroepsrichting bij jou? 
Het past wel bij me, ik kan het wel, maar ik wil het niet. Als ik het leuk zou vinden dan zou het echt 
wel bij me passen, want ik ben wel iemand die geduld heeft , zulke dingen kan ik wel aan vind ik van 
mezelf 
 
Het past wel bij je, maar je ziet jezelf niet dit werk doen? 
Dat is het ja, dat is wel jammer 
 
Ja dat is jammer 
Er staat ook nog de vraag, zou je opnieuw voor deze opleiding kiezen? 
Nee 
 
Als je geweten had, dat je ook echter werk hebben kunnen doen bijvoorbeeld zoals je noemde bij de 
receptie tijdens de opleiding, zou je het dan leuker hebben gevonden ? 
Ja, ik zou het dan wel leuker vinden 
 
Zou je er dan later je werk van willen maken? 
Misschien wel, wie weet. Maar ja je weet het nooit met zulke dingen, ik zou het wel willen dat wel 
 
Heb je het idee dat je nu al een keuze moet maken voor het echte werk? 
Nee heb ik niet 
 
Heb je een opleiding ook nodig om te ontdekken wat je niet wilt? 
Nee eigenlijk niet 
 
Hoe kom je er dan achter wat je wel of niet leuk vind en wat bij je past? 
Ja, ik weet van mezelf dat ik zorg en welzijn leuk vind. Ik hou van met mensen werken, misschien met 
mensen vanachter de receptie ook, maar toch dacht ik bij mezelf ik  probeer het gewoon. Dat is het 
eigenlijk, maar ik weet het wel van mezelf 
 
En wat ga je dan straks doen? 
De kappersopleiding als het goed is, maar ik denk dat ik dit niet ga halen, dus ik denk verlenging nog 
 
En hoe lang moet je dan verlengen? 
Een half jaar denk ik 
 
Dus dan moet je nog een half jaar geduld hebben? 
Ja  
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Je wilt wel graag je diploma halen? 
Ja 
 
Waarom dan? 
Ja dat heb ik dan in mijn zak, als ik later geen baan kan vinden, dan heb ik in ieder geval … 
bijvoorbeeld ik wil niet meer studeren of zo, niet dat ik het wil,  zeg maar wie weet, dan heb je in 
ieder geval een diploma en niveau 2 is een startkwalititatie en dan heb je gewoon nodig, ik moet het 
wel halen 
 
Je zei net een opleiding helpende dat vond je niet zo heel erg leuk? 
Nee, dat heb al bij zorg en welzijn gedaan eigenlijk , ik vind het wel leuk, maar de opleiding vond ik 
niet echt leuk 
 
Zie je jezelf dat werk doen? 
Misschien wel, want ik moest ook drie weken in bejaardenhuis stage lopen en dat vond ik erg leuk 
 
Je bent er eigenlijk nog niet zo goed uit wat je nou wilt 
Nee 
 
Kapster, of helpende  
 (lacht) ja ik heb nu nog van alles in mijn hoofd 
 
Misschien wel goed dat je nog een half jaar moet verlengen, zodat je nog kan nadenken 
Ja kan ik misschien nog denken (lacht) 
 
Het is ook wel moeilijk natuurlijk he. Wat voor wensen heb je als je denkt aan werk? 
Dingen die je voor jezelf belangrijk vind binnen werk 
Dat ik goed met mijn collega’s kan opschieten vind ik heel belangrijk, want als je namelijk ruzie met je 
collega’s hebt of zo, dan is het ook niet leuk om te gaan werken, dan heb je weer zo van nou moet ik 
weer naar het bedrijf, dus dat vind ik heel belangrijk , de rest komt wel vanzelf 
 
Wat is dan de rest? 
De taken die je moet uitvoeren en zo, maar met je collega’s een goede band hebben vind ik echt 
belangrijk 
 
Ik ben door mijn vragen heen, je hebt ze allemaal kunnen beantwoorden  
Dank je wel hiervoor 
Ja graag gedaan 
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Uitwerkingen Interview  6  4 juli 2012 

 
Welkom bij dit interview! 
Hoe oud ben je? 
17 
In welk leerjaar van de opleiding zit je? 
Eerste jaar 
 
Heb je ook een specifieke richting gekozen? 
Secretarieel medeweker 
 
Wat heb je hiervoor gedaan? 
Vmbo zorg en welzijn 
 
En daar heb je diploma op basisniveau behaald? 
Ja 
 
Ben je in Nederland geboren? 
Ja 
 
Zijn je ouders ook in Nederland geboren? 
Nee, mijn moeder op Curaçao en mijn vader op Suriname 
 
Hoe zijn je schoolresultaten tot nu toe? 
Hmm wel goed 
 
Je bent wel tevreden? 
Jawel 
 
Voor deze vragen geldt dat niets goed of fout is en als je het niet weet , dan weet je het niet en dan is 
er niets aan de hand. 
Goed 
 
Je zei net al dat je in het eerste leerjaar zit, welke opleiding doe je? 
Brede kantoor 
 
Kan je daar iets over vertellen? 
Het is een beetje secretarieel, office, simulatie, rekenen, Nederlands, Engels. 
 
Dat zijn de lessen die je krijgt? 
Ja 
 
Wat vind je van de opleiding? 
Ik vind het wel een leuke opleiding 
 
Is het wat je er van verwacht had? 
Eigenlijk niet 
 
Wat voor verwachting had je toen je begon? 
Nou, het was eerst een beetje makkelijk en daarna werd het alleen maar moeilijker. Ik had niet 
verwacht dat het zo moeilijk zou zijn 
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Wat vind je moeilijk? 
Nou het meest vind ik simulatie moeilijk, dat is met poststukken en zo 
 
Wat moet je doen met die poststukken? 
Je moet ze verwerken, soms moet je een memo uitschrijven naar degene die dan een brief naar je 
heeft geschreven en bestellijsten maken, van alles en nog wat 
 
Wat maakt het dan lastig? 
Soms heb je van die mini proeve en dat is gewoon, met een bepaalde tijd en ik neem gewoon altijd 
mijn tijd en het is ook best wel moeilijk en dan is je tijd voorbij en dan eh zit je daar met weinig 
poststukken 
 
Dan heb je niet alles af kunnen krijgen 
Nee en dat is vervelend 
 
Welke uitstroomrichtingen heeft deze opleiding? 
Secretarieel of bedrijfsadministratie 
 
Jij hebt gekozen voor SE, waarom? 
Omdat ik na deze opleiding toerisme wil doen 
 
En sluit dan SE goed aan bij toerisme? 
Ja 
 
Wat moet je bij toerisme allemaal kunnen? 
Ook klanten kunnen ontvangen en te woord kunnen staan, je moet eigenlijk alles, de telefoon 
kunnen bedienen  
 
Je hebt er al een aantal opgenoemd, maar welke taken heeft een administratief medewerker? Of 
secretarieel medewerker 
Corresponderen, agenda bijhouden, telefoon bedienen, formulieren kunnen invullen, post verwerken 
 
Waar leer je deze taken en werkzaamheden? 
In de klas 
 
Bij de simulatielessen? 
Ja, bij SE en bij simulatie 
 
Ook nog bij andere lessen? 
Ja bij Nederlands zijn er ook dingen die erbij aansluiten en bij Engels, maar dan in het Engels 
 
Heb je dat in de praktijk ook al moeten doen? 
Formulieren moeten invullen wel ja 
 
Waar loop je stage? 
Bij een school in Hoorn, een vmbo school 
 
Was dat ook de school waar je zelf opgezeten hebt? 
Nee, dat niet 
 
 
 



‘Juf het is school!’ - Ontwikkeling van beroepsidentiteit sleutel tot verhoging van de motivatie? 91 
 

Wat heb je daar voor taken moeten doen? 
Ehm, ook agenda bijhouden, telefoon moeten bedienen, formuliertjes ingevuld, dingen op de 
computer moeten verwerken 
 
Zijn dat dingen die je op school hebt geleerd? 
Ja 
 
Heb je op je stage ook nieuwe dingen geleerd? 
Nee, niet echt, je werkt er daar wel echt mee, dus je leert het beter 
 
Hoe vind je het om al die dingen op school te moeten leren? 
Best handig 
 
Zijn er ook dingen die je moet leren die je helemaal niet leuk vind? 
Nee, niet echt  
 
Is er volgens jou verschil tussen de taken en werkzaamheden die je als administratief medewerker of 
secretarieel medewerker moet doen? 
Ja, wat meer met balans en crediteur en debiteur en wij  hebben dat niet 
 
Heb je daar wel les in gehad dit jaar? 
Ja, in het begin van het schooljaar, toen we nog niet gekozen hadden, dan kreeg je Se en BA. Na 6 
maanden of zo, nou ja, een korte tijd daarna moesten we een keuze maken 
 
Was dat moeilijk om die keuze te maken? 
Nee, totaal niet 
 
Nee, waarom niet? 
Omdat Secretarieel me zo wie zo wel aantrok en ik wilde secretarieel doen dus 
 
Voor jou was het helder, je wist het meteen al wel? 
Ja dat klopt 
 
Hoe was het om dan toch de lessen van Ba te moeten volgen? 
Een beetje rot 
 
Het was voor jou wel lekker geweest als je meteen had kunnen kiezen? 
Ja 
 
Waar kun je het werk van een administratief medewerker uitvoeren als  je je diploma behaald hebt? 
Ehmm, achter een balie, bij een hotel bij wijze van spreke of bij een bedrijf zelf, bij een reisbureau, 
een winkel  en nou nog meer, bij een school 
 
Bij allerlei verschillende soorten bedrijven? 
Ja 
 
Wat voor soort mensen werken daar? Denk ook even aan de mensen die bij je stage werken bij de 
administratie 
Verschillende, re….ceptioniste 
 
Rot woord he? Wat doet een receptioniste? 
Telefoon opnemen, agenda bijhouden, mensen terugbellen 
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Is dat anders dan wat jij moet doen? 
Nee, het is een beetje hetzelfde gewoon 
 
Welke kennis heb je nodig om de taken die je hebt genoemd uit te kunnen voeren? Wat moet je er 
allemaal voor kunnen en kennen? 
Klantvriendelijk zijn, ehm met u en jij mensen aan kunnen spreken, ehm, ja agenda kunnen 
bijhouden, netjes zijn dus. 
 
Moet je dan netjes kunnen werken of netjes zijn, of allebei? 
Netjes zijn en kunnen werken 
 
Lukt je dat? 
Jawel hoor 
 
Je zei net ook dat je netjes mensen met u moet aanspreken, is dat iets wat je al zelf deed? 
Ja 
 
Dat heb je niet hoeven leren? 
Nee 
 
Wat moet je nog meer kunnen en kennen om bijvoorbeeld brieven te schrijven? 
Giebelt, (denkt even na) met Word kunnen werken 
 
Ben je daar handig in? 
Jawel  
 
Dat Word leer je op school denk ik he? 
Ja 
 
Leer je Word ook op je stage? 
Ja op stage werkte ik met Word en Excel.  
 
Leer je ook nog wel nieuwe dingen op je stage over Word bijvoorbeeld? 
Nee, van Word niet, maar van Excel leer je wel van bepaalde dingen die je op school wel leerde maar 
nog niet goed beheerste en dan op je stage werd het dan beter uitgelegd en dan tot je het wel onder 
de duim had 
 
Dus je had het op school een beetje geleerd en op stage kon je daar dan mee verder en werd je er ook 
beter in en snapte je het wat beter omdat je er echt mee werkte  
Is dat leuk? 
Ja, maar soms had ik wel momenten dat ik dacht, moet ik nou altijd met Excel blijven werken 
 
Moet je veel achter de computer zitten? 
Ja 
 
Hoe vind je dat? 
Nou ik vind het niet echt erg hoor 
 
Wordt je wel eens afgeleid door andere mogelijkheden op de computer die voor de lessen niet van 
belang zijn (internet, fa cebook e.d.) ? 
Nou in het begin van het schooljaar wel, maar nu niet meer 
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Waarom in het begin dan wel en nu niet meer? 
Ja, ik weet niet, je werkt er meer mee en je begint toch zelfstandig te worden, want je gaat niet voor 
je docent naar school, je gaat voor jezelf naar school.  
 
Ja, en dat ervaar je ook zo en je wilt je diploma halen en je wilt naar toerisme? 
Ja 
 
Welke kwaliteiten kun je nog meer bedenken? Je zei al klantvriendelijk zijn. 
Netjes kunnen spreken, formulieren kunnen bijhouden, want stel je voor je hebt een gesprek met 
iemand en  diegene is er op dit moment niet, dan moet je bijvoorbeeld een telefoonnotitie kunnen 
maken  
 
Is dan de Nederlandse taal belangrijk? 
Ja, je moet netjes kunnen spreken en kunnen schrijven 
 
Kun je nog andere dingen noemen die belangrijk zijn bij het ontvangen van bezoekers? 
Je moet ook een telefoon bezoeklijst kunnen invullen, de klant moet je tevreden kunnen staan, dus 
goed te woord, niet te lang laten wachten en ja dat zijn ze wel  een beetje 
 
Bezit jij die kwaliteiten? 
Jawel  
 
Past het ook bij je ? 
Jawel 
 
Het lijkt of je een beetje twijfelt? 
Ja, soms wordt ik bij de bezoeken zo zenuwachtig en, nou ja ik kan het wel 
 
Wat maakt je dan zo zenuwachtig?  
Nou soms zijn er misschien van die boze klanten en dan denk ik wel wat moet ik hier nou mee 
 
Heb je dat wel eens ervaren? 
Ja 
 
Waar heb je dat toen ervaren? 
Op school bij een oefening 
 
Hoe ging dat? 
Het ging wel goed, naar mijn gevoel dan, de klant was zeg maar boos omdat , mijn collega, in mijn rol 
dan, die had hem niet afgebeld, en die meneer kwam wel helemaal uit Maastricht en dat was best 
wel een tijdje rijden en het was ook benzine verspilling en die klant was dus een beetje chagrijnig, 
beetje licht geïrriteerd   
 
En wat deed jij toen? 
Nou hem gewoon geruststellen en ik heb een nieuwe afspraak met hem gemaakt en ik had een 
bezoekerslijst ingevuld voor mijn collega en nog een mail gestuurd zodat ze hem moest terug bellen  
 
Je kon het ook wel begrijpen hoe vervelend het voor hem was om zo’n eind te rijden voor niks. 
 Maar het voelde wel een beetje akelig, zo’n boze klant aan de balie. 
Denk je dat dat in het echt ook wel kan gebeuren? 
Ja 
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Heb je op de school wel eens met boze klanten te maken gehad? 
Nee, alleen met leerlingen 
 
Hoe ging dat dan? 
Het was een beetje van schelden  en zo op een toon praten met diegene dat niet hoort, maar dan 
gewoon rustig blijven, maar wel gewoon zeggen niet op zo’n toon, kun je op een ander moment 
terug komen wanneer je afgekoeld bent 
 
Je kwam dus in je stage in aanraking met boze leerlingen. Hoe is dat dan als medewerker tegenover 
leerlingen met en grote mond. Hoe is dat om dat mee te maken? 
Een beetje raar  
 
Kijk je dan ook hier op school anders naar leerlingen die dat bijvoorbeeld doen? 
Dan denk ik best wel van wauw. Nou ja je kan er niks van zeggen want je bent zelf ook leerling 
 
Doe je het zelf ook? 
In het begin van het schooljaar wel, maar nou niet meer 
 
Hoe kwam dat dat je het in het begin van het schooljaar wel deed? 
Het was een beetje van, ja ik weet niet, misschien een beetje vmbo gedrag nog, echt nog in die fase 
en toen had ik een gesprek met mijn loopbaancoach gehad en die vond ook dat ik een beetje fel 
reageerde op alles en hij zei je moet  gewoon even leren tot tien tellen 
Dat heb ik geprobeerd en dat is gelukt 
 
Dat werkt? 
Ja 
 
Nou dat is fijn, goed gedaan. Je zegt die dingen je moet doen, beleefd zijn door de telefoon, netjes 
zijn, duidelijk praten, mensen met u aanspreken, leer je op school, doe je ook op school, doe je ook op 
je stage, heb je eigenlijk al vanuit je zelf, heb je niet op school heel erg moeten aanleren, behalve dat 
je dan in het begin even tot tien moest tellen om rustiger te kunnen worden 
Ja 
 
Ook al wil je naar toerisme, past deze beroepsrichting bij jou, dat secretariële? 
Jawel 
 
Zou je deze opleiding opnieuw gekozen hebben? 
Jawel 
 
Dat klinkt een heel klein beetje twijfelachtig 
Nee, hoor, ik zou het wel doen hoor, het is niet een rot opleiding of zo, ik vind het gewoon een echte 
leuke opleiding 
 
Wat maakt het dan zo leuk? 
Ja ik weet niet, misschien omdat ik het werk gewoon  leuk vind, telefoon bedienen en ik weet niet 
 
En wat voor baan zie je jezelf hebben na  toerisme? 
Stewardess in een vliegtuig  
 
Ken je iemand die stewardess is? 
Ja mijn nicht was het  
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Ben je daar door op het idee gekomen? 
Nee, ik was een keer 9 of 10 en toen ging ik voor het eerst met vakantie naar Curaçao en toen mocht 
ik de stewardess helpen, nou ik vond het schitterend , sindsdien wil ik het gewoon. 
 
Wat is in werk nog meer belangrijk voor jou? 
Wat bedoelt u daar mee? 
 
Of geld verdienen belangrijk is, of leuke collega’s, veel vrije dagen… 
Geld sowieso, leuke collega’s, nieuwe mensen leren kennen zou ik ook wel leuk vinden, nieuwe 
situaties en omgeving zou ik ook wel leuk vinden 
 
Is er als stewardess werk te vinden? 
Ja, op internet kijk ik wel eens en zie ik wel dat er werk wordt aangeboden. Ik kijk ook wel eens naar 
filmpjes die stewardessen hebben op youtube of op andere sites 
 
Je bent echt wel bezig met je toekomst daarin? 
Ja 
 
Is dat belangrijk denk je op tijd komen? 
Hmmm 
 
Niet? 
Op tijd komen is gewoon normaal 
 
Ik ben door al mijn vragen heen en ook nog snel, je bent de snelste leerling tot nu toe. 
Is er nog iets dat je aan mij zou willen vragen? 
Nee 
 
Nou dank je wel voor je medewerking aan het interview. 
R. Geen dank 
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III  Focusgesprek 

Verslag Focusgroep 18 december 2012 

Aanwezig: A. Both, W. de Jong, R. van den Berg, P. Kloos, K. de Ridder, R. Breeuwsma, M. Swaanswijk. 

Doel: Afstemmen met team en ideeën uitwisselen voor interventie 

De kernvragen voor dit onderzoek: 

 Wat vinden jullie van de manier waarop leerlingen tegen het beroep aankijken? 

 Wat doen we op dit moment aan de ontwikkeling van de beroepsidentiteit binnen de 

opleiding? 

 

Wat vinden jullie van de manier waarop leerlingen tegen het beroep aankijken? 

Niveau 4 leerlingen hebben een vrij goed beeld, vooral na de snuffelstage. 

Drie groepen leerlingen herkenbaar:  
1. Leerlingen die niet zo gemotiveerd zijn  
2. Leerlingen die gemotiveerd zijn om de opleiding af te maken en het gebruiken als opstapje om 
verder te komen  
3. Leerlingen die gemotiveerd zijn omdat ze echt voor het beroep gaan (relatief kleine groep , 1/3 
v.d. groep bij SE) 
 
1e jaars leerlingen BKO kijken allemaal verder dan niveau 2, zien dat niet als eindniveau. Als gevraagd 

wordt wat leerlingen willen worden dan hoor je, advocaat, manager, accountant, boekhouder. “Ze 

hebben helemaal geen beroepsbeeld”. Er zijn maar een paar leerlingen die zeggen dat ze 

secretaresse willen worden of in de boekhouding willen werken. 

Geen vrije keuzes, in vmbo al kiezen voor een bepaalde richting, als zorg en techniek je niet liggen, 

dan kom je automatisch bij handel en administratie. Binnen niveau 2 is ook niet veel keuze en ook 

vervolg niveau 3 / 4 is beperkt. Een paar leerlingen stappen over naar PW of ICT, maar de meeste 

gaan door in de richting, de makkelijkste weg.  

Negatieve keuze, op grond van wat je niet wilt. Status, weinig groei in zorg. Dit beeld is er meer in de 

sector Handel en administratie. Meer kans om meer geld te verdienen. Dit als drijfveer.  

Op welke manier wordt het beroepsbeeld gevormd? 

BPV, simulatie in de lessen, secretariaatspraktijk. 

Wat krijgen we hiervan van de leerlingen terug? Kantoorsimulatie of Word wordt vaak door 

leerlingen genoemd bij een stage gesprek als vakken die bijdragen tot het beroepsbeeld en goed 

aansluiten bij de stage.  

BPV plaatsen verschillen aanzienlijk en zullen op die manier ook van invloed zijn op verschillen in het 

beroepsbeeld. Op de ene stage moet een leerling vooral broodjes halen, koffie rondbrengen e.d. , 

terwijl op een ander bedrijf leerlingen veel andere verantwoordelijkheden krijgen. 
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Neiging om als docent leerling met veel ambities in het beroep de goede stageplaatsen toe te wijzen. 
Is dat raar? Nee, maar waarom gebeurt dat? 
Van de twintig stage plaatsen zijn er 10 geweldig en 10 wat minder. De kleinere groep, gemotiveerde 
leerlingen, die echt kiezen voor het beroep, gaan ook naar de goede stageplaatsen. 
Daar vragen leerlingen ook zelf naar. 
Je zou kunnen bedenken, de leerling die vorig jaar een stage heeft gehad, die niet echt heeft 
bijgedragen aan het vormen van een beroepsbeeld, juist op de goede stageplaats te plaatsen.  
 
Worden de ervaringen die leerlingen hebben met elkaar onderling besproken? 
Niveau 4, ja een terugkomdag met uitwisselingen  in kleine groepjes onder leiding van de docent. 
Die uitwisseling is met klasgenoten. 
 
Bij BKO niet gestructureerd of georganiseerd. Het komt wel eens ter sprake in de les. Ze spreken 
elkaar drie dagen in de week wel en er wordt gedacht dat als ze elkaar weer ontmoeten ze het er wel 
over zullen hebben. “Ze hebben er zelf wel heel veel behoefte aan”. Na een stage blok week, hebben 
leerlingen ontzettend veel behoefte om uit te wisselen, wat doe jij op je stage, ik moet dit doen, ik 
moet dat doen.  
 
In de loopbaangesprekken? Niet gestructureerd, wel als je begeleider bent tijdens de stage. 
Tijdens simulatie is wel ruimte voor gesprekjes, maar dan tussen de leerling en de docent.  
Zou je haast moeten begeleiden om het inhoud te blijven geven. 
Er wordt soms spanning ervaren tussen leerlingen die een “goede” (KPN) en “minder goede”(Garage) 
stageplaats hebben. Het beeld/status van het bedrijf speelt dan een rol. 
 
Wat doen we op dit moment aan de ontwikkeling van de beroepsidentiteit binnen de opleiding? 

Welke onderdelen dragen het meeste bij aan de ontwikkeling?  

BPV, simulatie, De proeve, loopbaancoaching, gesprek over beroepen in de toekomst (1 of 2 keer per 
jaar). Aandacht bij loopbaanbegeleiding voor algemene vorming, breed aanbod. Hoe kan iemand op 
de arbeidsmarkt functioneren, niet specifiek voor dit beroep. Meer aandacht voor de gewone. 
Leerlingen worden opgeleid tot werknemer, docenten moeten vertrouwen geven, algemeen 
vormend onderwijs. Niet bewust bezig met de competenties, maar ook wijzend op de talenten. 
Niveau 2 leerlingen hebben vaak te horen gekregen wat ze niet goed kunnen. Vooral aandacht 
schenken aan wat ze wel goed kunnen. Leerlingen meer successen laten ervaren. Verlenging van 
vmbo, eigenlijk veel belangrijker dan die beroepsidentiteit voor boekhouder of secretarieel 
medewerker. 
 
Dialoog voeren met leerlingen? Absoluut. Kleine positieve opmerkingen. 
“Algemene ontwikkeling” is van belang voor vakken die leerlingen niet als nuttig of leuk ervaren 
binnen de opleiding. Niveau 2 leerlingen melden minder snel wat hun talenten zijn, zijn nogal 
bescheiden. Bedrijven zijn heel tevreden over leerlingen.  Zijn we niet allemaal bescheiden? Het is 
ook talig om er over te praten. Je moet ook ruimte geven om het er over te hebben.  
Het besef dat alle onderdelen in het curriculum van belang zijn, voor de algemene ontwikkeling en de 
ontwikkeling voor het beroep, komt waarschijnlijk pas veel later.  
Leerling kijkt naar dezelfde dag, hetzelfde uur. Staat het beroep daarom heel ver van ze af? 
Docent heeft de neiging te vergeten dat dit maar een heel klein stukje van zijn leven is.  
Iedere leerling heeft een geheel eigen thuissituatie er is verschil in leeftijd, verschil in levensfase. 
Verantwoordelijkheid dragen is daardoor ook verschillend. 
 
Invloed van de opleiding voor de leerlingen  hierbinnen?  
Invloed van de manier waarop je als docent omgaat met de leerling? 



‘Juf het is school!’ - Ontwikkeling van beroepsidentiteit sleutel tot verhoging van de motivatie? 98 
 

Invloed van ouders? 
Invloed van vrienden/kennissen? 
Veel allochtone leerlingen roepen “ik wil naar het hbo. Sociale druk is groot, bij autochtone 
leerlingen wat minder.  
Ook niveau 4 leerlingen hebben het beeld naar het hbo te willen ,maar dat is wat realistischer.  
“Het HBO”, zonder beroepsbeeld 
 
Ideeën voor de ontwikkeling van beroepsidentiteit 
 
Nu: 

- Project SE niveau 4, op bezoek bij bedrijven en hierover aan klasgenoten een presentatie 
geven   

- Opdracht bij LBC waar aandacht is voor beroepen in het algemeen, een testje, wat komt daar 
uit aan competenties. Bewustwording. 

 
Ideeën: 

- Spreken met leerlingen over stage ervaringen (nu niet gestructureerd) 
- Sprekers uitnodigen 
- HBO-er uitnodigen 
- Leerlingen van toerisme uitnodigen om daar iets over te vertellen 
- Bedrijven uitnodigen die iets vertellen over het beroep 
- Iets wat meer bij ll past. Een filmpje laten maken, een prezi. 
- Meer vanuit de leerling, waar liggen de linkjes tussen de leerling en het beroep. 
- Kerntaken en werkprocessen koppelen aan studiewijzer 
- Lessen direct op praktijk geënt zijn, vakken meer een beroepsmatig karakter geven 
- Themadag? Solliciteren? 
 

Wij als docenten moeten ook het beroep zijn. 
In hoeverre identificeren wij ons met het beroep? 
Heeft de manier van lesgeven invloed als je je als docent niet zo heel erg met het beroep 
identificeert?  
Afstemming tussen docenten en verschillende vakken in het curriculum is belangrijk en hierbij 
denken vanuit de beroepspraktijk. 
 
 
Maatschappelijke opdracht leerlingen een niveau 2 diploma te laten behalen en het liefst met plezier 
naar school te laten gaan om daarna door te kunnen stromen naar een hoger niveau of naar werk. 
Bij VMBO scholen ligt steeds meer de nadruk een beroepsbeeld bij leerlingen te schetsen.  
 

 

 

 

 


