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Disclaimer masterproef – COVID-19 academiejaar 

2020-2021 

Deze masterproef is (ten dele) tot stand gekomen in de periode dat het hoger onderwijs onderhevig 

was aan een lockdown en beschermende maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het 

COVID-19 virus. Het proces van opmaak, de verzameling van gegevens, de onderzoeksmethode 

en/of andere wetenschappelijke werkzaamheden die ermee gepaard gaan, zijn niet altijd op 

gebruikelijke wijze kunnen verlopen. De lezer dient met deze context rekening te houden bij het 

lezen van deze masterproef, en eventueel ook indien sommige conclusies zouden worden 

overgenomen.  
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Titel van de Masterproef: De opleidingskeuzes en het arbeidsmarktperspectief van jongeren met 

ervaring als leiding in de KSA. 

 

Promotor: Dr. Jessy Siongers 

 

Samenvatting:  

Deze masterproef onderzoekt de schoolcarrière en de (toekomstige) professionele carrière van (ex-

)leiding in de KSA. De focus zal ten eerste liggen op de competenties die ontwikkeld worden tijdens 

het engagement als leiding in de KSA. Ten tweede onderzoeken we vanuit de verworven 

competenties de relatie met de opleidingskeuzes die de respondenten maken. Tot slot wordt 

onderzocht in welke sector of beroep deze jongeren in de toekomst tewerkgesteld willen worden. 

Ook hier schenken we aandacht aan de relatie met de verworven competenties. Dit kwantitatief 

onderzoek vindt plaats bij de huidige en ex-leiding van de KSA (N=521). De deelnemers aan dit 

onderzoek zijn tussen de 20 en 25 jaar oud.  De dataverzameling gebeurt aan de hand van een 

online enquête die met hulp van de KSA verspreid wordt bij de (ex-)leiding. Uit de resultaten blijkt 

dat de KSA een belangrijke rol speelt in de competenties waarvan de respondenten aangeven dat ze 

verworven zijn. Wat betreft de opleidingskeuze kiezen (ex-)leiding vaak voor een studierichting in 

de sociaal-pedagogische wetenschappen. Met oog op de toekomst wensen de respondenten in een 

pedagogisch beroep tewerkgesteld te worden. Aangezien de meerwaarde van het vrijwillig 

engagement als leiding in een jeugdbeweging aangetoond wordt in deze masterproef kan de KSA 

deze meerwaarde benadrukken bij het aanwerven van nieuwe leiding. Daarnaast kan de KSA op 

basis van de resultaten van deze masterproef gerichte ondersteuning bieden aan de jongeren die bij 

deze jeugdbeweging in leiding staan.  
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DEEL 1: INLEIDING 

1. Probleemstelling 

 

De opleidingskeuze en de latere overstap van de schoolbanken naar de arbeidsmarkt zijn belangrijke 

scharniermomenten in een mensenleven. In dit onderzoek worden deze twee momenten van 

verandering onderzocht en meer in het bijzonder de verhouding tussen leiderschap in de KSA 

enerzijds en de opleidingskeuzes en intrede op de arbeidsmarkt anderzijds. Om de arbeidsmarkt te 

belichten, zal de theorie rond sociaal kapitaal als invalshoek genomen worden. Naast het diploma en 

de nodige competenties spelen ook de juiste netwerken en sociale relaties een belangrijke rol in de 

toegang naar de arbeidsmarkt (Verhoeven et al., 2000). Het geheel van deze netwerken vormt het 

sociaal kapitaal.  

 

Aangezien het sociaal kapitaal van een individu een belangrijke rol speelt in de kansen op de 

arbeidsmarkt is het belangrijk zicht te hebben op de factoren die een invloed uitoefenen op dit sociaal 

kapitaal. De bestaande literatuur biedt ons informatie over de invloed van participatie aan het 

vrijwilligersleven tijdens de jeugdjaren op het sociaal kapitaal. Zo stellen Marc Hooghe en Dietlind 

Stolle (2002) in hun onderzoek een duidelijke invloed van jeugdparticipatie op het sociaal kapitaal 

vast. Zij ontdekten een sterk verband tussen jeugdlidmaatschap (bijvoorbeeld als leiding in een 

jeugdvereniging) en volwassen maatschappelijke betrokkenheid: participatie blijkt een houding te 

zijn die op jonge leeftijd wordt geïnternaliseerd. Zowel organisatorische vaardigheden als 

netwerkposities worden verworven als gevolg van participatie tijdens de jeugdjaren en beiden 

hebben een positief effect op de maatschappelijke betrokkenheid op volwassen leeftijd. Ook 

Khasanzyanova (2017) concludeert dat het deelnemen aan vrijwilligerswerk leidt tot het ontwikkelen 

van bepaalde vaardigheden. Uit haar onderzoek bij 155 studenten naar de impact van 

vrijwilligerswerk bleek dat het deelnemen aan vrijwilligerswerk zorgt voor de ontwikkeling van 

zogenaamde soft skills (minder tastbare, persoonlijke vaardigheden). De respondenten van dit 

onderzoek gaven aan dat ze door het vrijwilligerswerk betere communicatieve vaardigheden 

ontwikkelden. Ook leren samenwerken, plannen en budgetbeheer waren volgens de respondenten 

vaardigheden die versterkt werden tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk. We kunnen stellen 

dat er onderzoek gedaan is naar de vaardigheden die ontwikkeld worden tijdens het verrichten van 

vrijwilligerswerk, al werd dit onderzoek gevoerd met een zeer beperkte steekproef (155 studenten).  

Daarnaast gaat dit onderzoek enkel over de vaardigheden die ontwikkeld werden tijdens het 

verrichten van algemeen vrijwilligerswerk. Onderzoek naar ontwikkelde vaardigheden waarin de 

focus op specifiek vrijwilligerswerk als leiding in een jeugdbeweging ligt, ontbreekt.  

 

Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker geacht. Het belang ervan neemt toe doordat het enerzijds 

een sterke meerwaarde betekent voor de maatschappij maar anderzijds ook voordelen oplevert voor 

de vrijwilliger zoals een versterking van het mentaal welzijn en het zelfvertrouwen (Thoits et al., 

2001). Dat vrijwilligerswerk aan belang wint, blijkt ook uit het doelstellingenkader van het Vlaams 

Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan dat opgesteld werd door minister Benjamin Dalle voor de 

beleidsperiode 2020 – 2024 (Vlaamse Regering, 2020).  
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In dit beleidsplan dat van toepassing is voor iedere Vlaming tussen 0 en 30 jaar staan vijf strategische 

doelstellingen centraal waarvan ‘engagement in de samenleving door vrijwillige inzet’ er één is. Het 

feit dat vrijwillige inzet tot een belangrijke pijler van dit beleidsplan behoort, vertelt ons iets over de 

waarde en het belang dat aan vrijwilligerswerk gehecht wordt.  

 

Dit toenemend belang wordt onder andere weerspiegeld in het aantal leden in Vlaamse en Brusselse 

jeugdbewegingen. In Vlaanderen en Brussel is 19,2% van de 14-30 jarigen actief of organiserend lid 

van een jeugdbeweging (Bradt et al., 2014). Ondanks dit grote aantal deelnemers ontbreekt er 

onderzoek naar de invloed van jeugdparticipatie (als leiding in een jeugdbeweging) op de 

opleidingskeuzes en het perspectief op de arbeidsmarkt. Er is in bestaande literatuur informatie te 

vinden over de competenties die verworven werden tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk maar 

niet over de relatie tussen deze competenties en de intrede op de arbeidsmarkt of de 

opleidingskeuze. Nochtans is onderzoek hiernaar nodig aangezien sociale competenties opgedaan als 

leidinggevende in een jeugdbeweging op een tweetal manieren een invloed kan hebben op de latere 

arbeidsloopbaan. Ten eerste kunnen de competenties waarover men beschikt een rol spelen in de 

opleidingskeuze die men maakt. Onrechtstreeks heeft dit een invloed op de latere arbeidsloopbaan. 

Daarnaast kunnen de verworven competenties ook een rechtstreekse rol spelen op de 

arbeidsloopbaan. Zo kunnen deze competenties bepalen in welke job men terechtkomt. Via deze 

masterproef trachten we deze leemte op te vullen. Naast het vullen van de empirische leemte willen 

we met dit onderzoek leidinggevenden in een jeugdbeweging ook meer bewust maken van de 

meerwaarde van de opgedane competenties en ervaringen bij de KSA. 
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2. Literatuurstudie 

 

In de literatuurstudie wordt het kader geschetst waarbinnen dit onderzoek zal plaatsvinden. In de 

eerste paragraaf zal de literatuur rond vrijwilligerswerk in België geschetst worden. Vervolgens 

bespreken we in paragraaf 2 de situatie rond jongeren en werk. Omdat mensen niet zomaar 

vrijwilligerswerk verrichten, zoomen we in de derde paragraaf in op de motivaties voor 

vrijwilligerswerk. Hierbij schenken we aandacht aan de motivaties voor zowel algemeen 

vrijwilligerswerk als specifiek vrijwilligerswerk in het jeugdwerk. Tot slot schenken we in het laatste 

hoofdstuk aandacht aan bestaand onderzoek naar de opgedane competenties tijdens het verrichten 

van vrijwilligerswerk. De vergelijking wordt gemaakt met de opgedane competenties als 

leidinggevende in een jeugdvereniging.  

 

 

2.1 Vrijwilligerswerk in België 

 

In deze paragraaf wordt op basis van nationaal en internationaal onderzoek het kader geschetst 

waarbinnen dit onderzoek zal plaatsvinden. We starten daarbij met het beschrijven van de wettelijke 

afbakening van vrijwilligerswerk gevolgd door een beschrijving van de omvang van het 

vrijwilligerswerk in België. We schenken hierbij ook aandacht aan het profiel van de Belgische 

vrijwilliger. Afsluiten doen we met een schets van de Belgische context inzake vrijwilligerswerk 

specifiek in het jeugdwerk. Hierbij zal het profiel van de doelgroep van deze thesis (leidinggevenden 

in een jeugdbeweging) ook besproken worden.  

 

Volgens de Belgische Wet wordt onder vrijwilligerswerk het volgende verstaan: elke activiteit… 

 

- die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht;  

- die verricht wordt ten behoeve van één of meer personen, andere dan degene die de activiteit 

verricht, van een groep of organisatie of van de samenleving als geheel;  

- die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie- of privéverband van degene die de 

activiteit verricht;  

- en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van een 

arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling (Wet betreffende de 

Rechten van Vrijwilligers, 2005).  

 

In de probleemstelling bespraken we al dat het belang van vrijwilligerswerk toeneemt (Thoits et al., 

2001). Onder impuls van de Koning Boudewijnstichting en gezien de toename van het belang voor 

vrijwilligerswerk voegde de Federale Overheidsdienst Economie een module over vrijwilligerswerk in 

België toe aan de jaarlijkse arbeidskrachtenenquête (Hustinx et al., 2015).  
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Volgens de cijfers van de arbeidskrachtenenquête bedroeg het aantal Belgische vrijwilligers in het 

jaar 2014-2015 een kleine 1.660.000, goed voor zo’n 12,5% van de Belgische bevolking ouder dan 

15 jaar (Hustinx et al., 2015). Vrijwilligerswerk werd in het onderzoek gedefinieerd zoals de Belgische 

wetgever dat deed in de Wet betreffende de Rechten van Vrijwilligers (zie hierboven). Indien men 

ook rekening houdt met personen die onbetaalde activiteiten verrichten die rechtstreeks ten gunste 

zijn van personen buiten het eigen huishouden (het zogenaamde informele vrijwilligerswerk) komt 

het totale aantal op meer dan 1.800.000 vrijwilligers of 19,4% van de totale Belgische bevolking 

ouder dan 15 jaar (Hustinx et al., 2015). Met deze cijfers schommelt het vrijwilligerswerk van de 

Belgische bevolking rond het Europese gemiddelde (Eurostat, 2015). Wat betreft de actiedomeinen 

waarin Belgische vrijwilligers actief zijn, zien we dat vier sectoren domineren. 70% van de Belgische 

vrijwilligers verricht vrijwilligerswerk in één of meerdere van deze sectoren: sport (19,4% van de 

activiteiten), cultuur en socio-culturele verenigingen (18,9% van de activiteiten), maatschappelijke 

dienstverlening (16,5% van de activiteiten) en onderwijs, vorming en onderzoek (14,3% van de 

activiteiten). Zij worden gevolgd door organisaties die rechten en belangen verdedigen (9,1% van 

de activiteiten) en het jeugdwerk (9% van de activiteiten) (Hustinx et al., 2015). Vergeleken met 

onze buurlanden hebben we een minder grote vrijwilligerswerkomvang met Frankrijk en Duitsland. 

De statistieken gepubliceerd door Ilostat (2009 - 2019) maken het mogelijk om de vrijwilligersgraad 

(percentage van de bevolking ouder dan 16 jaar dat een vorm van vrijwilligerswerk verricht, inclusief 

het informele vrijwilligerswerk) tussen verschillende landen te vergelijken. De vrijwilligersgraad van 

Frankrijk ligt volgens deze operationalisatie op 23,3%. In Duitsland ligt deze op 28,6%. Vergeleken 

met de vrijwilligersgraad van Nederland (49%) ligt die van België behoorlijk laag (20,8%) (Ilostat, 

2009 -  2019). Volgens het JOP (Jeugd-onderzoekplatform) lag de vrijwilligersgraad in 2013 op 

40,4% voor de leeftijdsgroep 14-25 jaar. Dit hogere percentage kan verklaard worden door het grote 

aandeel studenten dat betrokken was bij het onderzoek en waarvan we weten dat zij zich beduidend 

vaker vrijwillig inzetten (JOP-monitor, 2013).  

 

Met de gegevens uit de arbeidskrachtenenquête van 2014-2015 werd ook het profiel van de Belgische 

vrijwilligers in kaart gebracht. Wat betreft het geslacht is er nauwelijks een verschil in het verrichten 

van vrijwilligerswerk tussen mannen en vrouwen. Zo zijn er ongeveer evenveel mannelijke als 

vrouwelijke vrijwilligers. Wel is er sprake van een verschil in het type van de vrijwillige activiteit. 

Mannelijke vrijwilligers verrichten doorgaans meer leidinggevende activiteiten en activiteiten die als 

semi-geschoolde en geschoolde arbeid worden getypeerd. Vrouwelijke vrijwilligers kiezen eerder 

voor dienstverlenende activiteiten. Ook in de sectoren waarin de Belgische vrijwilligers actief zijn, is 

er een verschil wat betreft het geslacht. Zo zijn mannelijke vrijwilligers meer vertegenwoordigd in 

de sportsector dan vrouwelijke vrijwilligers. In de onderwijs-, vormings- en religieuze sectoren 

vinden we dan weer meer vrouwelijke vrijwilligers terug (Hustinx et al., 2015). 

 

Ook op basis van leeftijd kan er een onderscheid gemaakt worden binnen de Belgische vrijwilligers. 

Door een toenemende vergrijzing in onze samenleving zijn de zestigplussers het meest actief als 

vrijwilliger. Het gaat om één vierde van de Belgische vrijwilligers (Hustinx et al., 2015). 

Daarnaast bleek uit de enquête ook een sterk verband aanwezig te zijn tussen de leeftijd van de 

Belgische vrijwilligers en het type van vrijwilligerswerk dat ze verrichten.  
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Hoe ouder de vrijwilliger is, hoe groter de kans op een leidinggevende functie of vrijwilligerswerk in 

de wetenschappelijke of artistieke sector. Het verbaast ook niet dat vrijwilligerswerk in de 

jeugdsector gedragen wordt door jongere vrijwilligers (15-29 jaar) (Hustinx et al., 2015). Het verschil 

in leeftijd wat betreft vrijwilligerswerk wordt ook op internationaal niveau beaamd door een studie 

van Cnaan en Handy (2005). Uit hun onderzoek naar episodisch vrijwilligerswerk (vrijwilligerswerk 

waarbij kortstondige engagementen de overhand nemen) blijkt dat leeftijd een factor is die de duur 

van vrijwilligerswerk bepaalt. Oudere vrijwilligers verrichten voor een langere tijd vrijwilligerswerk 

terwijl de vrijwillige inzet van jongeren in het algemeen vaker van korte duur is. Dit wordt ook 

bevestigd door onderzoek van Musick en Wilson (2008).  

 

In deze thesis zal de focus liggen op een specifiek onderdeel van het vrijwilligerswerk namelijk 

vrijwillige inzet als leiding in een jeugdbeweging. Op 1 januari 2019 telde België een kleine vier 

miljoen kinderen en jongeren met een leeftijd onder de 30 jaar (Statbel, 2019). 19,3% hiervan 

neemt actief deel aan één of meerdere jeugdverenigingen (Bradt et al., 2014). 9,1% van 18-25 

jarigen is organiserend lid van een jongerenorganisatie (Lievens et al., 2015). 

 

Uit grootschalig onderzoek van Galle en Vermeire (2010) bij jeugdbewegingen in Vlaanderen werd 

aan de hand van de gegevens een profiel van de leid(st)er in een jeugdbeweging opgesteld. Dit 

profiel schetst een goed beeld van de doelgroep van deze masterproef. Het onderzoek werd 

afgenomen bij de Scouts, Chiro, KSA (KSJ, VKSJ), KLJ en FOS.  

 

Wat betreft de geslachtsverdeling in de gehele leidingpopulatie (leiding van alle participerende 

jeugdbewegingen) is er anno 2010 een zo goed als gelijke verdeling tussen man (52,9%) en vrouw 

(47,1%). Wat opvalt is de verdeling tussen man en vrouw bij de KSA. De verdeling hier is 67% 

mannelijke leiding tegenover 33% vrouwelijke leiding (N = 312). De leeftijd van de gemiddelde 

leid(st)er is in het jaar 2010 21 jaar. 66,8% van de leiding is ouder dan 20 jaar. Specifiek voor de 

KSA is dit 53,8%. De gemiddelde leeftijd waarop men in de leiding stapt, is 17,4 jaar. Bij de KSA ligt 

dit opnieuw wat lager: 16,7 jaar (Galle et al., 2010).  

 

Wanneer we kijken naar het sociaaleconomisch profiel van de leiding is 82,1% van de totale leiding 

schoolgaand. Voor de KSA ligt dit iets hoger, 84,6%. Het grootste deel van de leiding van de KSA 

loopt school of heeft zijn middelbare studies beëindigd in de onderwijsvormen ASO (41,9%) en TSO 

(43,6%). 12,8% van de leiding studeert of studeerde in het BSO (Galle et al., 2010). De verdeling 

van de Vlaamse schoolgaande jongeren in het jaar 2010 over de onderwijsvormen ziet er als volgt 

uit: ASO (40%), TSO (31,5%), BSO (26,3%) en KSO (2,2%). In vergelijking met de Vlaamse 

jongeren is TSO in 2010 oververtegenwoordigd bij de KSA-leiding (31,5% tegenover 43,6%). BSO 

daarentegen is ondervertegenwoordigd (26,3% tegenover 12,8%) (Vlaams Ministerie van Onderwijs 

en Vorming).  
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2.2 Jongeren en werk 

 

Omdat we in deze masterproef onder andere onderzoek zullen doen naar het arbeidsmarktperspectief 

van jongeren vestigen we in deze paragraaf de aandacht op de werksituatie van de jeugd. Naar 

aanleiding van het 50 jaar bestaan van Jeunes CSC (de jeugdafdeling van de Franstalige tegenhanger 

van het ACV) nam de vakbond in 2018 in samenwerking met het ACV een enquête af bij meer dan 

6000 jongeren. Het doel van deze enquête was een beeld te schetsen van de arbeidssituatie en het 

perspectief op de arbeidsmarkt van de Belgische jongeren. Het grootste deel van de jongeren die 

deelnamen aan deze enquête gaven aan dat ze werk een belangrijk aspect vinden. Zo gaf 70% aan 

dat ze ook zouden blijven werken wanneer ze het geld niet nodig zouden hebben. Wanneer hen 

gevraagd werd naar de belangrijkste aspecten van hun ideale job dan werden interessant werk, 

werkzekerheid, een hoog loon en sociale contacten als belangrijkste antwoorden gegeven 

(Vendramin, 2018). 

 

Toch blijkt uit de enquête dat de Belgische jongeren onzeker zijn over hun toekomstige 

arbeidssituatie. Iets meer dan 40% van de bevraagde jongeren geeft aan zich zorgen te maken over 

hun toekomstige plaats op de arbeidsmarkt (Vendramin, 2018). Deze zorgen lijken niet onterecht 

gezien de precaire situatie van jongeren op de arbeidsmarkt. De tewerkstelling van jongeren is zeer 

conjunctuurgevoelig en bijgevolg zijn jongeren bij financiële crisissen een kwetsbare groep op de 

arbeidsmarkt (VDAB, 2019). Green (2017) bevestigt dat jongeren harder getroffen worden dan 

andere leeftijdsgroepen door een economische recessie.  

 

Dat deze onzekerheid leeft bij jongeren blijkt ook uit een onderzoek van De Ambrassade (2016). De 

Ambrassade nam in 2016 interviews af bij 33 jongeren tussen de 18 en 30 jaar die hun opleiding op 

dat moment reeds afgerond hadden. Deze interviews hadden als doel een beeld te krijgen van de 

individuele trajecten van de jongeren. Tijdens de interviews gaven de jongeren aan dat ze zich 

onzeker voelen bij de aanvang van hun zoektocht naar een job. Deze onzekerheid wordt volgens hen 

gevoed door onvoldoende voorbereiding tijdens de schoolcarrière. De jongeren wensen onder andere 

meer informatie over de werking van de VDAB. Daarom focussen we in wat volgt op het 

matchingsmechanisme van de VDAB.  

 

De VDAB zet volop in op het matchen van mensen met jobs op basis van hun competenties en niet 

op basis van diploma’s of de regio waar de persoon in kwestie woont. Deze ontwikkeling naar een 

meer competentiegerichte werking is nog maar zeer recent. Binnen de VDAB wordt hiervoor gebruik 

gemaakt van een competentiedatabank. Deze beschrijft beroepen aan de hand van (vooral 

technische) competenties. Naast deze technische competenties heeft de VDAB ook de mogelijkheid 

om persoonsgebonden competenties (zogenaamde soft skills) aan beroepen te linken. Hiervoor werd 

een kader ontwikkeld met 26 soft skills (zie Bijlage A: Soft skills ABC – VDAB). Momenteel wordt nog 

een oude lijst van 13 soft skills gebruikt maar deze wordt binnenkort vervangen door de nieuwe lijst 

van 26 soft skills. De matching tussen werkzoekenden en vacatures gebeurt echter enkel op basis 

van de technische competenties. Wel hebben werkgevers de mogelijkheid om bij het ingeven van 

een vacature bij de VDAB de soft skills aan te duiden die ze belangrijk vinden voor die vacature.  
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De werkgever kan hierbij kiezen uit de lijst met 13 (binnenkort 26) soft skills. De soft skills die door 

werkgevers het vaakst gevraagd worden, zijn: zelfstandig werken, regels en afspraken respecteren 

en precisie (V. De Keersmaecker1, persoonlijke communicatie, 4 december 2020).  

 

De individuele professionele trajecten van jongeren werden naast de Ambrassade ook 

wetenschappelijk onderzocht door Hoskins, Leonard en Wilde (2017). Tijdens dit onderzoek werd 

een vergelijking gemaakt tussen jongeren die de school verlieten op hun 18 jaar en jongeren die 

hogere studies aanvatten. De resultaten tonen aan dat de jongeren die op hun 18 jaar geen hogere 

studies aanvatten vaker een job hebben op de leeftijd van 22-23 jaar dan diegenen met een hoger 

diploma. Ook dit kan meespelen in de onzekerheid van jongeren die hogere studies aanvatten wat 

betreft de zoektocht naar werk. Dat jongeren met een diploma vaak minder snel een job vinden ligt 

volgens de auteurs aan het gegeven dat de jobs die deze doelgroep vooropstellen meestal enige 

werkervaring vragen. Deze ervaring hebben de jongeren op dat moment nog niet omdat ze net 

afgestudeerd zijn rond 22-23 jaar. Daarom kiezen sommigen om een job te zoeken buiten hun 

interesseveld of buiten het gebied van hun diploma. Andere jongeren kiezen om werkervaring op te 

bouwen door vrijwilligerswerk te doen binnen hun interesseveld (Hoskins et al., 2017). Naast het 

opdoen van ervaring voor de latere arbeidscarrière zijn er ook nog andere motieven voor het 

verrichten van vrijwilligerswerk. Deze worden in de volgende paragraaf besproken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Expert arbeidsmarktinformatie – Studiedienst VDAB 
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2.3 Motivaties vrijwillig engagement 

 

In de vorige paragraaf bespraken we al dat jongeren soms vrijwilligerswerk vervullen met het oog 

op ervaring opdoen voor hun latere arbeidsmarktcarrière (Hoskins et al., 2017). In deze paragraaf 

focussen we op de motivaties voor vrijwilligerswerk. Het is belangrijk een theoretisch kader te 

schetsen rond de motivaties van vrijwilligerswerk omdat dit nooit zomaar verricht wordt. Ook 

jongeren die een engagement als leiding aangaan in de KSA doen dit vanuit een specifieke motivatie. 

Deze motivaties kunnen onder andere een impact hebben op de competenties die verworven worden 

doorheen het engagement. Wie bijvoorbeeld vrijwilligerswerk verricht vanuit het motief dat hij of zij 

werken met kinderen belangrijk vindt, zal mogelijks meer oog hebben voor de vorderingen die hij of 

zij maakt voor die competentie ‘omgaan met kinderen’ (J. Siongers2, persoonlijke communicatie, 18 

mei 2021). 

 

We focussen als eerste op de motivaties die jeugdwerkorganisaties hebben om vrijwilligers aan te 

werven. Deze motivaties zijn vaak van economische aard (een vrijwilliger is een onbetaalde 

werkkracht) of pedagogische aard (jonge vrijwilligers staan dicht bij de leefwereld van kinderen – de 

doelgroep van jeugdwerkorganisaties – en stimuleren betrokkenheid en enthousiasme) (Toye, 2003). 

Deze motivaties stemmen vaak niet overeen met de motivaties die vrijwilligers hebben om 

vrijwilligerswerk te doen.  

 

Er zijn al heel wat onderzoeken gedaan naar de motieven voor het verrichten van vrijwilligerswerk. 

Uit de resultaten van deze onderzoeken kunnen we vaak dezelfde soort motivatiecategorieën 

onderscheiden. Altruïstische motieven blijken de belangrijkste drijfveren te zijn waarom mensen 

vrijwilligerswerk verrichten. De reden ‘uit een drang om mensen te helpen’ werd het vaakst vermeld 

in een onderzoek van Nichols en King (1998) naar vrijwilligerswerk in het Verenigd Koninkrijk. Cnaan 

en Goldberg-Glen (1991) stellen dat er naast deze altruïstische motieven ook egocentrische motieven 

zijn voor het verrichten van vrijwilligerswerk. Zo is de voldoening van persoonlijke psychologische 

en sociale behoeften ook een belangrijk motief. 

 

Volgens de Volunteer Function Inventory van Clary et al. (1999) kunnen de motivaties voor het 

verrichten van vrijwilligerswerk opgedeeld worden in zes verschillende categorieën. Een eerste 

categorie wordt benoemd als ‘values’ (waarden). Vanuit deze motivatie verricht het individu 

vrijwilligerswerk vanuit een bepaalde waarde (bijvoorbeeld menselijkheid). Een tweede categorie 

draagt de naam ‘understanding’ (begrijpen). Vrijwilligerswerk wordt verricht met het oog op het 

beter begrijpen van zichzelf en de wereld. ‘Enhancement’ (verbetering) is een derde 

motivatiecategorie. Vrijwilligerswerk wordt gebruikt om zichzelf beter te voelen. De vierde categorie 

draagt de naam ‘career’ (carrière). Het individu verricht binnen deze motivatiecategorie 

vrijwilligerswerk met het oog op ervaring opdoen voor de latere carrière (Clary et al., 1999). In een 

eerder verricht onderzoek naar jeugdbewegingen in Vlaanderen werden leidinggevenden bevraagd 

over hun motivatie om leiding te geven. De motivatie ‘vaardigheden later’ scoorde hier 4,09 op 5 

(Galle et al., 2010). Een volgende motivatiecategorie is ‘social’ (sociaal).  

 
2 Sociologe en coördinator Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie 
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Vrijwilligerswerk wordt hier verricht met het oog op het versterken van de sociale relaties. Een laatste 

categorie is ‘protective’ (bescherming). Vrijwilligerswerk wordt gesteld om negatieve gevoelens te 

verminderen (Clary et al., 1999). Deze zes motivatiecategorieën werden ook teruggevonden in een 

recent onderzoek van Vecina en Marzana (2019) naar de drijfveren voor het verrichten van 

vrijwilligerswerk. Naast de zes eerder besproken categorieën werden er nog zeven andere soorten 

motivaties ontdekt: community concern (bezorgdheid over de gemeenschap), reciprocity 

(wederkerigheid), social commitment (sociaal engagement), interest in the task (interesse in de 

taak), personal growth (persoonlijke groei), life conditions conducive to volunteering 

(levensomstandigheden die bevorderlijk zijn voor vrijwilligerswerk) and other reasons (andere 

redenen). 

 

Om een zicht te krijgen op welke motivatiecategorieën het meest doorwegen bij het verrichten van 

vrijwilligerswerk deden Smith et al. (2010) een onderzoek bij studenten. 90,2% van de respondenten 

gaf aan vrijwilligerswerk te verrichten vanuit het altruïstische motief ‘om anderen te helpen’. 

Daarnaast scoorde ook het carrièremotief hoog. ‘Om op mijn CV te plaatsen wanneer ik zal solliciteren 

voor een job’ scoorde 61,5%. Iets meer dan de helft van de bevraagden (53,4%) gaf aan dat ze 

vrijwilligerswerk verrichten vanuit een sociaal-beschermend motief (bv. ‘om vrienden te maken’). 

 

Omdat deze thesis focust op vrijwilligerswerk als leiding in een jeugdbeweging wil ik ook even stil 

staan bij de motivaties voor dit specifieke vrijwilligerswerk. Tijdens het onderzoek van Galle en 

Vermeire (2010) bij jeugdbewegingen (waar onder andere de KSA bij betrokken was) in Vlaanderen 

werd gepolst naar de motivaties van de leiding. De respondenten gaven ‘voor de goede groepssfeer’ 

aan als belangrijkste reden om in leiding te gaan. Samen met ‘vrienden maken, het gevoel er thuis 

te horen, vaardigheden later en meewerken aan de opvoeding van jongeren’ vormt dit de top vijf 

van de belangrijkste motieven. De optie ‘om op mijn CV te plaatsen wanneer ik zal solliciteren voor 

een job’ dat hoog scoort in het onderzoek van Smith (2010) werd niet opgenomen in het onderzoek 

van Galle en Vermeire (2010). Dit is een hiaat in de bestaande literatuur dat opgevuld zal worden in 

deze masterproef.  

 

Hoewel het niet de belangrijkste motivatie is voor het grootste deel van de vrijwilligers kan het 

verrichten van vrijwilligerswerk leiden tot het verwerven van heel wat competenties. Deze 

competenties worden in de volgende paragraaf besproken.  
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2.4 Verworven competenties 

 

Zoals hierboven besproken, kan het verwerven van competenties een motivatie zijn om 

vrijwilligerswerk te doen. In deze paragraaf gaan we dieper in op welke competenties ontwikkeld 

kunnen worden tijdens een vrijwillig engagement. We starten met de competenties die verworven 

worden tijdens het verrichten van algemeen vrijwilligerswerk. Daarna komen de competenties aan 

bod die specifiek verworven worden tijdens het vrijwillig engagement als leiding in een 

jeugdbeweging. Tot slot hebben we het kort over de procedure rond het erkennen van verworven 

competenties (EVC).   

 

Het verrichten van vrijwilligerswerk leidt tot het verkrijgen van een academisch aanzien en kan nuttig 

zijn voor de loopbaanontwikkeling van de vrijwilliger (Forbes et al., 2002). Daarnaast leidt het 

vrijwillig engagement tot het ontwikkelen van een aantal vaardigheden die van pas kunnen komen 

om een job te verkrijgen of die handig kunnen zijn tijdens het uitoefenen van een bepaalde job 

(Forbes et al., 2002). Op basis van een onderzoek bij 155 studenten stelt Khasanzyanova (2017) dat 

het engagement als vrijwilliger leidt tot het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden die men ‘soft 

skills’ noemt. De respondenten gaven aan dat ze door het verrichten van vrijwilligerswerk beter 

leerden samenwerken, plannen en sterker werden in budgetbeheer. Daarnaast gaven ze aan dat ze 

betere communicatieve vaardigheden ontwikkelden. 

 

Wie vrijwilligerswerk verricht als leiding in een jeugdbeweging ontwikkelt hier ook bepaalde 

competenties. Dat blijkt uit onderzoek van Galle en Vermeire (2010) naar jeugdbewegingen in 

Vlaanderen. De competentie ‘leiding nemen’ werd het meest aangegeven door de bevraagde leiding 

als verworven competentie tijdens het leiderschap. Ook omgaan met anderen, organiseren, 

persoonlijk functioneren en communiceren scoorden gemiddeld minstens 4 op 5 (1 = helemaal niet 

verworven, 5 = helemaal verworven). Zelfstandig werken, functioneren op technisch vlak, mensen 

beschermen tegen gevaren, omgaan met informatie en anderen dingen aanleren scoorden gemiddeld 

boven 2,5 op 5. Enkel de competentie ‘met computers omgaan’ scoorde gemiddeld lager dan de 

helft. 

 

De competenties die hierboven besproken zijn, werden verworven in een informele setting. Dit 

betekent dat de vrijwilliger in kwestie geen diploma of ander getuigschrift krijgt waarmee hij of zij 

deze competenties kan staven. Om deze competenties te erkennen, is er in Vlaanderen een EVC-

procedure. Tijdens deze procedure worden competenties, ongeacht de wijze waarop deze verworven 

zijn, gewaardeerd en erkend. Het doel van deze procedure is om competenties, die op een informele 

manier (bijvoorbeeld tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk) zijn aangeleerd, te erkennen 

(Joosten-ten Brinke, 2008). De procedure bestaat uit vier stappen: van herkennen naar erkennen. 

 

Een eerste stap heet identificatie. In overleg met een EVC-begeleider gaat het individu op zoek naar 

alle mogelijke competenties die in uiteenlopende leercontexten verworven zijn. Het doel van deze 

stap is bewustwording en herkenning van de eigen competenties. In stap twee verzamel je 

bewijsmateriaal en informatie om je competenties zichtbaar te maken en te staven.  
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Deze documenten worden verzameld in een persoonlijk portfolio. De eerste twee  stappen vormen 

samen de herkenningsfase. De volgende fase is de erkenningsfase en bevat opnieuw twee stappen. 

De eerste stap in de erkenningsfase is de beoordeling. De competenties en bijhorende bewijzen en 

informatie uit het portfolio worden getoetst aan de beoogde kwalificatie. Deze beoordeling gebeurt 

aan de hand van een assessment (bv. een interview) door een erkende EVC-aanbieder (een 

voorbeeld van een erkend EVC-aanbieder is vzw JES). In de laatste stap vindt de certificatie plaats. 

Op basis van de resultaten van de beoordeling ontvangt het individu een kwalificatiebewijs. Hiermee 

wordt aangetoond dat je alle competenties van een bepaalde kwalificatie bezit 

(http://www.erkennenvanverworvencompetenties.be). 
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3. Onderzoeksvragen en conceptueel model 

 

We bespraken in de literatuurstudie dat er een onzekerheid leeft bij jongeren wat betreft hun 

toekomstige arbeidssituatie (Vendramin, 2018). Via deze masterproef trachten we zicht te krijgen 

op het arbeidsmarktperspectief van jongeren met ervaring als leiding in de KSA. De focus van dit 

onderzoek ligt op de competenties die verworven worden tijdens het engagement als leiding in de 

KSA, de opleidingskeuzes en het arbeidsmarktperspectief van deze jongeren.  

 

We starten vanuit de ontwikkelde competenties omdat deze mogelijks een invloed hebben op de 

opleidingskeuze. De opleidingskeuze speelt dan weer een belangrijke rol in het 

arbeidsmarktperspectief van de (ex-)leiding in de KSA.  

 

Concreet willen we via dit onderzoek een antwoord bieden op volgende onderzoeksvragen: 

 

1. Welke competenties verwerven jongeren tijdens hun engagement als leiding in de KSA? 

2. Welke opleidingskeuzes maken (ex-)leiding van de KSA? 

3. Voor welke arbeidssector kiezen (ex-)leiding van de KSA? 

 

 

 

Figuur 1: Conceptueel model 

  

(Ex-)leiding 
in de KSA

Competen-
ties

Arbeids-
sector

Opleidings-
keuze
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DEEL 2: ONDERZOEKSOPZET EN METHODE  

 

1. Algemeen onderzoeksopzet 

 

Om inzicht te krijgen in de opleidingskeuzes en het arbeidsmarktperspectief van (ex-)leiding in de 

KSA werd gebruik gemaakt van een kwantitatief onderzoek. De gegevens werden verzameld aan de 

hand van een online enquête.  

 

Ter voorbereiding van de effectieve dataverzameling vond er een verkennend gesprek plaats met de 

coördinator van de KSA, Benjamin Verhegge. Dit gesprek had als doel de KSA als organisatie wat 

beter te leren kennen. Zo werd er gevraagd naar hun werking, missie en visie, aantal leden en leiding 

en dergelijke. Daarnaast werd de online enquête tijdens dit gesprek met de coördinator overlopen 

en bediscussieerd. Tot slot werden er concrete afspraken gemaakt met betrekking tot het verspreiden 

van de enquête bij de (ex-)leiding van de KSA.  

 

De werkelijke dataverzameling gebeurde aan de hand van een online enquête die opgesteld werd via 

Qualtrics. De enquête werd (met behulp van de KSA) verspreid bij de (ex-)leiding van de KSA. Er 

werd gewerkt met een uitnodigingsmail en later ook een gerichte herinneringsmail voor diegenen die 

de enquête nog niet invulden. Om een zo hoog mogelijke responsgraad te verkrijgen werd de Tailored 

Design Method van Dillman toegepast in de opmaak van de online enquête. Deze methode houdt 

volgende zaken in (Dillman, 2009):  

 

- een duidelijke formulering van de vragen zodat de nood om de vraag opnieuw te lezen 

geminimaliseerd wordt 

- instructies worden vermeld op de plaats waar het nodig is en niet enkel in het begin van de 

online enquête 

- er wordt één vraag per keer gesteld 

- de antwoordmogelijkheden worden verticaal voorgesteld 

 

In de online enquête werd ten eerste gepeild naar de competenties die de respondenten naar eigen 

aanvoelen verworven hebben tijdens hun engagement als leiding bij de KSA. Om deze competenties 

in kaart te brengen, werd er gebruik gemaakt van een competentielijst. De lijst is gebaseerd op de 

competentiedocumenten van OSCAR, een instrument van het Steunpunt Jeugd dat tot 2018 gebruikt 

werd om competenties uit het jeugdwerk in kaart te brengen (Frans, 2018). Deze lijst werd na het 

verkennend gesprek aangevuld met competenties die de KSA belangrijk vindt en waarop ze actief 

inzetten tijdens de vorming van hun leiding. Voor iedere competentie duidden de respondenten aan 

in welke mate men vindt dat men deze competentie verworven heeft tijdens het leiderschap in de 

KSA. Ten tweede werden de opleidingskeuzes van de respondenten bevraagd. De 

antwoordmogelijkheden werden gebaseerd op de studiegebieden volgens de Onderwijskiezer3. Tot 

slot peilde de online enquête naar het arbeidsmarktperspectief van de respondenten.  

 
3 Via https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_studiegebied.php 

https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_studiegebied.php
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Zo werd er gevraagd naar de arbeidssector waarin men zichzelf graag tewerkgesteld zou zien of waar 

men nu tewerkgesteld is en welke kenmerken men belangrijk vindt in een (toekomstige) job. De 

arbeidssectoren die opgenomen werden in de antwoordmogelijkheden zijn gebaseerd op de 

beroepsclassificaties die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruikt in haar statistieken. 

De antwoordmogelijkheden voor de gewenste job-kenmerken zijn gebaseerd op de participatiesurvey 

van het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie (Lievens et al., 2015). De volledige online 

enquête is toegevoegd in bijlage (zie Bijlage B: Online enquête).  

 

Nadat alle gegevens werden verzameld, gebeurde de data cleaning. Voor iedere vraag uit de online 

enquête werd een frequentietabel opgesteld. Iedere frequentietabel werd grondig nagekeken op 

onmogelijke waarden. De eventuele verkeerde waarden werden opgezocht en gedefinieerd als 

missing value.  

 

Om de codes en richtlijnen inzake ethisch verantwoord onderzoek te waarborgen, werden 

verschillende stappen gezet.  

 

Ten eerste werden de gegevens van de respondenten van de online enquête anoniem verwerkt. Het 

gebruik van Qualtrics maakte deze anonimiteit mogelijk. Daarnaast werd de anonimiteit verzekerd 

doordat de uitnodiging en de herinnering tot het invullen van de enquête verstuurd werden door een 

personeelslid van de KSA. De respons werd opgevolgd via unieke codes die enkel door de KSA 

gekoppeld konden worden aan de persoonlijke gegevens van de respondenten. Als onderzoeker 

beschikte ik op geen enkel moment over naam- of contactgegevens. Anderzijds had de KSA ook geen 

toegang tot de data die ik verzamelde via de online enquête.  

 

Ten tweede werden de respondenten geïnformeerd over hun rechten aan het begin van de online 

enquête.  

 

Tot slot werd er bij de rapportering van de gegevens op toegezien dat niemand herken- of traceerbaar 

was.  
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2. Respondenten 

 

Dit onderzoek werd gevoerd bij de huidige en ex-leiding van de KSA tussen de 20 en 25 jaar. De 

online enquête werd verstuurd naar 1500 huidige leiding en ex-leiding van de KSA die op toevalwijze 

geselecteerd werden uit het ledenbestand van de KSA. Van de 1500 uitgenodigde respondenten 

vulden 521 huidige en ex-leiding de online enquête volledig in. 39 respondenten startten de enquête 

maar rondden hem niet volledig af binnen de vooraf bepaalde tijdspanne van één maand. Van de 

521 respondenten is 44,3% man en 55,7% vrouw (n=521). In de resultatensectie zal naargelang de 

onderzoeksvraag onderscheid gemaakt worden tussen studenten, werkenden en werkzoekenden. 

Daarom zoomen we in dit deel alvast in op de demografische gegevens per profiel.  

 

De studenten maken de grote meerderheid uit van de respondenten. 436 deelnemers duidden in de 

online enquête aan dat ze op dat moment nog studeren. Van deze 436 studenten is 41,5% man en 

58,5% vrouw. De gemiddelde leeftijd van deze groep respondenten is 20,4 jaar.  

 

De tweede grootste groep zijn de werkende respondenten. Deze groep (n=77) is wel beduidend 

kleiner dan de studentengroep (n=436). Wat betreft de werkende respondenten zijn de mannen in 

de meerderheid (57,1%) in tegenstelling tot de studerende respondenten. De gemiddelde leeftijd 

van de werkende respondenten bedraagt 22,4 jaar.  

 

De kleinste groep respondenten zijn de werkzoekenden. Het totaal aantal respondenten voor deze 

groep bedraagt 8. 75% van de werkzoekende respondenten zijn mannen. De gemiddelde leeftijd van 

deze groep is 21,3 jaar. Omwille van het klein aantal werkzoekenden onder de respondenten zal 

deze groep in de analyse, afhankelijk van de vraag, samengevoegd worden met de studenten of de 

werkenden. 

 

 
 

         

Tabel 1: Profiel respondenten 

  Studenten (n=436) Werkenden (n=77) Werkzoekenden 

(n=8) 

  % M % M % M 

Geslacht Man 41,5  57,1  75,0  

 Vrouw 58,5  42,9  25,0  

Leeftijd   20,4  22,4  21,3 
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3. Analyseprocedure 

 

De data uit de enquêtes werden geanalyseerd met behulp van het software-pakket SPSS.  

 

Wat betreft de eerste onderzoeksvraag ‘welke competenties verwerven jongeren tijdens hun 

engagement als leiding in de KSA?’ wordt er een opdeling gemaakt tussen respondenten met ervaring 

als groeps- of hoofdleiding en gewone leiding. Per competentie wordt er gekeken naar het percentage 

dat 4 (eerder wel) of 5 (helemaal wel) scoorde op de vraag “Duid voor iedere competentie aan in 

welke mate je vindt dat je ze beheerst”. Daarnaast wordt de rol die de KSA gespeeld heeft in de 

ontwikkeling van de competenties geanalyseerd.  

 

Bij het beantwoorden van de tweede onderzoeksvraag ‘welke opleidingskeuzes maken (ex-)leiding 

van de KSA?’ wordt er bij de studentengroep gekeken naar het percentage dat in het hoger onderwijs 

studeert. Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan het hoogste diploma van de werkenden en 

werkzoekenden. Ook zullen we rekening houden met de opleidingskeuzes van de respondenten die 

(ooit) hogere studies aangevat hebben. Omdat de groep studenten en de groep 

werkenden/werkzoekenden die hogere studies aangevat hebben ongelijk verdeeld is, wordt er geen 

vergelijking gemaakt tussen beide groepen. Tot slot wordt de relatie tussen de verworven 

competenties en de opleidingskeuze besproken.  

  

Voor de derde onderzoeksvraag ‘voor welke arbeidssector kiezen (ex-)leiding van de KSA?’ wordt 

ten eerste gekeken naar de arbeidssector waarin de studenten en werkzoekenden zich in de toekomst 

graag tewerkgesteld zien. Nadien focussen we ons op de arbeidssectoren waarin de werkzoekenden 

tewerkgesteld zijn op het moment van de bevraging. Ook zullen we bespreken wat de gewenste job-

kenmerken zijn voor de toekomstige job van de studenten en werkzoekenden. Tot slot beschrijven 

we de relatie tussen de verworven competenties en de gewenste toekomstige job.  
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DEEL 3: RESULTATEN 

Alvorens we beginnen met het beantwoorden van de onderzoeksvragen schetsen we een 

gedetailleerder profiel van de respondenten. Zo gaan we dieper in op het gemiddeld aantal jaren dat 

zij leiding zijn/waren en motivaties voor hun vrijwillig engagement als leiding bij de KSA. 

 

1. Profiel respondenten 

 

Wat opvalt is de verhouding tussen respondenten die op het moment van de bevraging nog leiding 

zijn en ex-leiding. 98,1% van de respondenten waren op het moment van de bevraging nog steeds 

actief als leiding in de KSA. Slechts 1,9% van de respondenten gaf aan geen leiding meer te zijn in 

de KSA. Gemiddeld staan de respondenten al zo’n 4,46 jaar in leiding. 179 respondenten gaven aan 

(ooit) groeps- of hoofdleiding4 te zijn (geweest). De andere respondenten (342) hebben hier geen 

ervaring mee. De gemiddelde leeftijd van de groeps- of hoofdleiding is 21 jaar. De gewone leiding is 

gemiddeld 20,6 jaar.  

 

Wanneer we kijken naar tabel 2 die de motivaties voor het vrijwillig engagement als leiding bij de 

KSA weergeeft, zien we dat de reden ‘omdat ik mezelf wil inzetten voor anderen’ het hoogst scoort 

(83,6%). Ongeveer een even hoog percentage van de respondenten is leiding met als motivatie ‘om 

mezelf te ontplooien’ (83,5%). Daarnaast scoren ook de motivaties ‘omdat mijn vrienden ook leiding 

zijn/waren’ (81,7%), ‘om nieuwe mensen te leren kennen’ (77,8%) en ‘om bij te leren’ (74,5%) hoog 

in de bevraging. Motivaties die helemaal niet belangrijk zijn bij de respondenten zijn onder andere 

‘zodat mijn omgeving me zou appreciëren’ (10%) en ‘om persoonlijke negatieve gevoelens te 

verminderen’ (13%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Binnen elke lokale afdeling dragen één of meerdere leiders of leidsters wat meer de 
eindverantwoordelijkheid als groeps- of hoofdleiding. 
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Tabel 2: Motivaties tot vrijwillig engagement als leiding in de KSA 

Welke van onderstaande redenen zorgden ervoor dat jij leiding wilt/wou geven in de KSA? 

Duid voor iedere reden aan in welke mate hij voor jou van toepassing is. 

Totaal aantal 

respondenten 

(n=521) 

 %* 

Omdat ik mezelf wil inzetten voor anderen 83,6 

Om mezelf te ontplooien 83,5 

Omdat mijn vrienden ook leiding zijn/waren 81,7 

Om nieuwe mensen te leren kennen 77,8 

Om bij te leren 74,5 

Omdat ik uitgedaagd wil worden 60,2 

Om mezelf te leren kennen 58,2 

Om een rol te spelen in de opvoeding van kinderen en jongeren 55,7 

Om ervaring op te doen met oog op mijn latere professionele carrière 47,7 

Omdat het goed op mijn CV staat 31,1 

Om persoonlijke negatieve gevoelens te verminderen 13,0 

Zodat mijn omgeving me zou appreciëren 10,0 

*percentage dat 4=eerder wel van toepassing of 5=helemaal wel van toepassing scoorde 

 

Als we deze motivaties vertalen naar de Volunteer Function Inventory van Clary et al. (1999) zien 

we dat de motivatiecategorieën ‘enhancement’ (vrijwilligerswerk verrichten om zichzelf beter te 

voelen), ‘protective’ (vrijwilligerswerk verrichten om persoonlijke negatieve gevoelens te 

verminderen) en ‘career’ (vrijwilligerswerk verrichten om de latere kansen op de arbeidsmarkt te 

vergroten) het minst goed scoren. De motivatiecategorieën ‘value’ (vrijwilligerswerk verrichten 

vanuit een bepaalde waarde), ‘social’ (vrijwilligerswerk verrichten om de sociale relaties te 

versterken) en ‘understanding’ (vrijwilligerswerk verrichten om de wereld/zichzelf beter te begrijpen) 

scoren het hoogst. Zo merken we op dat de motivaties ‘omdat ik mezelf wil inzetten voor anderen, 

om mezelf te ontplooien en omdat mijn vrienden ook leiding zijn/waren’ het hoogst scoren. In het 

volgende deel gaan we dieper in op de reden ‘om mezelf te ontplooien’ en beschrijven we de 

verworven competenties van de respondenten.  
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2. Competenties 

 

De eerste onderzoeksvraag van deze masterproef luidde als volgt: ‘welke competenties verwerven 

jongeren tijdens hun engagement als leiding in de KSA?’ 

 

Om de eerste onderzoeksvraag te beantwoorden, worden enerzijds de competenties besproken voor 

de algemene leiding. Nadien zal een vergelijking gemaakt worden tussen respondenten die ervaring 

hebben als groeps- of hoofdleiding en respondenten die hier geen ervaring mee hebben. Omdat 

leiding met ervaring als groeps- of hoofdleiding meer verantwoordelijkheid draagt en gemiddeld iets 

ouder is dan de gewone leiding, is er mogelijks een verschil in de verworven competenties. Nadien 

wordt de rol besproken die de KSA speelt in de ontwikkeling van de competenties.  

 

In tabel 3 lezen we dat de competentie ‘omgaan met anderen (overtuigen, onderhandelen, 

samenwerken, …)’ met 93,9% het hoogst scoort bij de totale leiding. Ook de competenties ‘initiatief 

en verantwoordelijkheid nemen, organiseren en leiding nemen’ scoren hoog bij de respondenten 

(respectievelijk 88,7%, 87,2% en 85,5%). De competenties ‘ICT-vaardigheden en financiën beheren’ 

scoren het laagst met respectievelijk 33,3% en 31,9%.  

 

Wanneer we de verworven competenties voor respondenten met ervaring als groeps- of hoofdleiding 

bekijken in tabel 3, zien we dat ook hier de competentie ‘omgaan met anderen (overtuigen, 

onderhandelen, samenwerken, …)’ het hoogst scoort. 98,8% van de respondenten scoort hoger dan 

4 of 5 bij deze competentie. Ook de competenties ‘organiseren (activiteiten plannen, voorbereiden 

en uitvoeren)’ en ‘initiatief en verantwoordelijkheid nemen’ scoren zeer hoog bij deze respondenten. 

94,4% scoort hoger dan 4 of 5 op deze competenties. Daarnaast geeft 90,5% van de respondenten 

met ervaring als groeps- of hoofdleiding aan dat ze de competentie ‘leiding nemen (beslissingen 

maken, instructies geven, problemen oplossen, …)’ eerder wel of helemaal wel beheersen. Deze 

respondenten schatten zichzelf eerder laag in bij de competenties ‘ICT-vaardigheden’ en ‘financiën 

beheren’. Respectievelijk 38% en 40,7% van de respondenten met ervaring als groeps- of 

hoofdleiding rapporteert een 4 of 5 voor deze competenties.  

 

Vergeleken met de respondenten met ervaring als groeps- of hoofdleiding scoren de andere 

respondenten (de ‘gewone’ leiding) voor bijna iedere competentie een minder hoog percentage. Dit 

verschil is significant voor iedere competentie, buiten voor de competenties ‘schrijfvaardigheden en 

creativiteit’. We kunnen hieruit concluderen dat respondenten met ervaring als groeps- of 

hoofdleiding zichzelf hoger inschatten voor de bevraagde competenties. Enkel voor de competentie 

‘omgaan met diversiteit’ scoren de respondenten zonder ervaring als groeps- of hoofdleiding een 

hoger percentage (71,3% versus 64,2%). Dit is ook de enige competentie waar het gemiddelde 

antwoord hoger ligt bij de respondenten zonder ervaring als groeps- of hoofdleiding (3,92 versus 

3,75). Net als bij de groeps- en hoofdleiding scoort de competentie ‘omgaan met anderen 

(overtuigen, onderhandelen, samenwerken, …)’ het hoogst voor de ‘gewone’ leiding. 91,2% scoort 

hoger dan of gelijk aan 4 op deze competentie.  
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Ook de competenties ‘organiseren’, ‘initiatief en verantwoordelijkheid nemen’ en ‘leiding nemen’ 

scoren net als bij de bovenstaande groep respondenten redelijk hoog, al liggen de percentages wel 

wat lager (respectievelijk 81,3%, 85,7% en 82,8% tegenover 94,4%, 94,4% en 90,5%). Ook wat 

betreft de competenties die het laagst scoren, is er weinig verschil in vergelijking met de 

respondenten met ervaring als groeps- of hoofdleiding. Ook bij deze groep scoren de competenties 

‘ICT-vaardigheden’ en ‘financiën beheren’ het laagst. Respectievelijk 30,8% en 27,2% scoren een 4 

of 5 op deze competenties. Ondanks dat de percentages nog lager liggen dan bij de bovenstaande 

groep, ligt het gemiddelde antwoord opnieuw boven 2,5 op 5. Voor de competentie ‘ICT-

vaardigheden’ ligt het gemiddelde antwoord op 2,89, voor de competentie ‘financiën beheren’ ligt dit 

op 2,76. 
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Tabel 3: Verworven competenties (zelfrapportage)  

Duid voor iedere competentie aan in welke 

mate je vindt dat je ze beheerst. 

Leiding totaal 

(n=521) 

Groeps- of 

hoofdleiding  

(n=179) 

Gewone 

leiding 

(n=342) 

Sign. 

p-

waarde 

*** 

 %* M** %* M** %* M**  

Omgaan met anderen (overtuigen, 

onderhandelen, samenwerken, …) 

93,9 4,25 98,8 4,34 91,2 4,20 

 

0,012 

Initiatief en verantwoordelijkheid nemen 88,7 4,27 94,4 4,47 85,7 4,16 <0,001 

Organiseren (activiteiten plannen, voorbereiden 

en uitvoeren) 

87,2 4,20 94,4 4,34 81,3 4,13 <0,001 

Leiding nemen (beslissingen maken, instructies 

geven, problemen oplossen, …) 

85,5 4,14 90,5 4,35 82,8 4,03 <0,001 

Nauwkeurig, efficiënt, zelfstandig werken 73,7 3,92 79,3 4,04 70,8 3,86 0,011 

Voor een groep spreken 73,1 3,88 78,2 4,08 70,5 3,78 <0,001 

Creativiteit 72,2 3,93 73,2 3,96 71,6 3,91 0,569 

Omgaan met diversiteit 68,9 3,86 64,2 3,75 71,3 3,92 0,028 

Mensen beschermen tegen gevaren (veilige 

fysieke/mentale ruimte scheppen) 

66,8 3,73 72,6 3,87 63,7 3,65 0,003 

Omgaan met informatie (verzamelen, 

verwerken, analyseren, …) 

66,6 3,74 72,1 3,86 63,7 3,68 0,019 

Functioneren op technisch vlak (decoreren, 

constructies bouwen, tocht/wandeling 

uitstippelen, voor een groep koken, …) 

66,2 3,70 69,3 3,81 64,6 3,64 0,044 

Anderen dingen aanleren (faciliteren dat 

iemand kan bijleren, de nood van iemand om 

bij te leren opmerken, …) 

65,2 3,73 68,1 3,83 63,7 3,68 0,031 

Organisaties draaiende houden (materiaal 

beheren, beleid uittekenen, …) 

60,5 3,69 72,6 3,98 54,1 3,54 <0,001 

Schrijfvaardigheden 55,9 3,54 58,6 3,58 54,4 3,51 0,503 

ICT-vaardigheden 33,3 2,97 38,0 3,13 30,8 2,89 0,021 

Financiën beheren 31,9 2,92 40,7 3,21 27,2 2,76 <0,001 

*percentage dat 4=eerder wel of 5=helemaal wel scoort 

**gemiddelde score op 5 (1=helemaal niet, 5=helemaal wel) 

***significantie van het verschil tussen groeps- of hoofdleiding en gewone leiding  

 

Tabel 4 geeft de rol van de KSA weer in de ontwikkeling van de competenties. Competenties die 

hoog scoren voor beide groepen hebben in het algemeen ook een hoge gemiddelde score wanneer 

we kijken naar de rol die de KSA heeft in de ontwikkeling van de competentie. Zo scoort de 

competentie ‘omgaan met anderen’ gemiddeld 4,21 op 5 op de vraag in welke mate de KSA een rol 

heeft gespeeld in de ontwikkeling ervan. Ook de competenties ‘organiseren’, ‘initiatief en 

verantwoordelijkheid nemen’ en ‘leiding nemen’ scoren een hoog gemiddelde op deze vraag 

(respectievelijk 4,37, 4,29 en 4,41).  
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De competentie ‘financiën beheren’ die door beide groepen zwak scoorde op de vraag in welke mate 

men deze competentie bezit, scoort wel een 3,85 op de vraag in welke mate de KSA een rol speelt 

in de ontwikkeling ervan. We zouden hieruit kunnen afleiden dat leiding in de KSA wel in aanraking 

komt met deze competentie, maar dat ze relatief zwak ontwikkeld is door het merendeel van de 

respondenten.  

 

Wanneer we kijken naar competenties die eerder laag scoren op de vraag in welke mate de KSA een 

rol speelt in de ontwikkeling ervan, vallen de competenties ‘ICT-vaardigheden’ en 

‘schrijfvaardigheden’ op. Deze scoren respectievelijk 2,34 en 2,40 op deze vraag. We leiden hieruit 

af dat leiding in de KSA in mindere mate geconfronteerd wordt met deze competenties tijdens hun 

engagement. Dit verklaart mogelijks waarom de competentie ‘ICT-vaardigheden’ relatief laag scoort 

op de vraag in welke mate de respondenten deze competentie bezitten.  

 

Wat betreft het verschil tussen de rol die KSA speelt in de ontwikkeling van de competenties tussen 

groeps- of hoofdleiding en gewone leiding, kunnen we lezen dat de gemiddelde score voor de meeste 

competenties hoger ligt bij de groeps- of hoofdleiding. Enkel voor de competenties ‘functioneren op 

technisch vlak, creativiteit en mensen beschermen tegen gevaren’ scoren de gewone leiding hoger 

in tabel 4. We zouden kunnen stellen dat, volgens de perceptie van de respondenten, de KSA in het 

algemeen een grotere rol speelt in de ontwikkeling van competenties van groeps- of hoofdleiding, al 

is het verschil enkel significant voor de competenties ‘leiding nemen, organiseren, omgaan met 

anderen, organisaties draaiende houden, creativiteit, voor een groep spreken en 

schrijfvaardigheden’.  
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Tabel 4: Rol KSA in ontwikkeling competentie 

Duid voor iedere competentie aan in welke mate je 

vindt dat je ze beheerst. 

Rol KSA in ontwikkeling competentie Sign. p-

waarde** 

 Leiding 

totaal (M*) 

Groeps- of 

hoofdleiding 

(M*) 

 

Gewone 

leiding 

(M*) 

 

Leiding nemen (beslissingen maken, instructies 

geven, problemen oplossen, …) 

4,41 4,55 4,33 <0,001 

Organiseren (activiteiten plannen, voorbereiden en 

uitvoeren) 

4,37 4,46 4,31 0,030 

Initiatief en verantwoordelijkheid nemen 4,29 4,34 4,25 0,216 

Omgaan met anderen (overtuigen, onderhandelen, 

samenwerken, …) 

4,21 4,29 4,17 0,045 

Organisaties draaiende houden (materiaal beheren, 

beleid uittekenen, …) 

4,10 4,32 3,94 <0,001 

Functioneren op technisch vlak (decoreren, 

constructies bouwen, tocht/wandeling uitstippelen, 

voor een groep koken, …) 

4,01 3,94 4,04 0,307 

Creativiteit 4,00 3,86 4,07 0,026 

Voor een groep spreken 3,98 4,16 3,88 0,003 

Financiën beheren 3,85 3,93 3,79 0,427 

Anderen dingen aanleren (faciliteren dat iemand 

kan bijleren, de nood van iemand om bij te leren 

opmerken, …) 

3,77 3,83 3,74 0,341 

Mensen beschermen tegen gevaren (veilige 

fysieke/mentale ruimte scheppen) 

3,67 3,66 3,67 0,906 

Omgaan met diversiteit 3,57 3,61 3,55 0,598 

Nauwkeurig, efficiënt, zelfstandig werken 3,28 3,28 3,28 0,971 

Omgaan met informatie (verzamelen, verwerken, 

analyseren, …) 

2,99 3,08 2,94 0,239 

Schrijfvaardigheden 2,40 2,64 2,27 0,002 

ICT-vaardigheden 2,34 2,45 2,27 0,288 

*gemiddelde score op 5 (1=geen rol, 5=een grote rol) 

**significantie van het verschil tussen groeps- of hoofdleiding en gewone leiding 
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3. Opleidingskeuze 

 

De tweede onderzoeksvraag stond in het kader van de opleidingskeuzes en luidde als volgt: ‘welke 

opleidingskeuzes maken (ex-)leiding van de KSA?’ 

 

Uit tabel 5 leiden we af dat de grote meerderheid van de studenten (98,9%) op het moment van de 

bevraging studeert in het hoger onderwijs. Slechts 5 studenten studeren op dat moment in het 

secundair onderwijs. Dit is niet verwonderlijk gezien de gemiddelde leeftijd van de studerende 

respondenten (20,4 jaar).  

 

Tabel 5: Onderwijsniveau studenten  

Onderwijsniveau Studenten (n=436) 

 n % 

Secundair onderwijs 5  1,1 

Hoger onderwijs 431 98,9 

 

Tabel 6 leert ons dat iets meer dan de helft van de werkenden en werkzoekenden (50,6%) een 

diploma hoger onderwijs heeft behaald. 41,2% van deze groep behaalde een diploma secundair 

onderwijs als hoogste diploma. De resterende 8,2% van de werkenden en werkzoekenden maakte 

enkel zijn of haar lager onderwijs af. In een volgende tabel (tabel 7) worden de opleidingskeuzes in 

het hoger onderwijs besproken. Studenten, werkenden en werkzoekenden worden hier samen 

besproken aangezien het aantal hoger geschoolde werkenden en werkzoekenden te klein is om apart 

te bespreken.   

 

Tabel 6: Hoogste diploma werkenden en werkzoekenden 

Hoogste diploma Werkenden en werkzoekenden (n=85) 

 n % 

Geen diploma 0 0 

Lager onderwijs 7 8,2 

Secundair onderwijs 35 41,2 

Hoger onderwijs 43 50,6 

 

Wanneer we in tabel 7 de opleidingskeuzes bekijken van de studenten hoger onderwijs en de 

werkenden en werkzoekenden met een diploma hoger onderwijs zien we dat de respondenten zeer 

verdeeld zijn over de verschillende studiegebieden. Toch merken we op dat het grootste deel van 

deze respondenten terechtkomen in studiegebieden binnen de sociaal-pedagogische wetenschappen. 

Zo volgt de grootste groep een opleiding in het studiegebied ‘onderwijs’ (10,9%). De tweede grootste 

groep volgt een opleiding in het studiegebied ‘sociaal-agogisch werk’ (10,2%). Ook het studiegebied 

‘gezondheidszorg’ scoort met 9,3% relatief hoog. Deze vaststelling is opmerkelijk wanneer we de 

gegevens vergelijken met cijfers van het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, 

Kwalificaties en Studietoelagen (2021). Volgens hun cijfers kozen de meeste studenten in het 

studiejaar 2020-2021 voor het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde.  
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De tweede grootste groep kiest hier voor het studiegebied gezondheidszorg, gevolgd door de derde 

grootste groep die voor onderwijs kiest. In vergelijking met de Vlaamse studenten kiezen jongeren 

met ervaring als leiding in de KSA dus vaker voor een studiegebied in de sociaal-pedagogische 

wetenschappen. In de volgende tabel (tabel 8) onderzoeken we de relatie tussen de competenties 

en de gemaakte opleidingskeuzes.  
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Tabel 7: Opleidingskeuze in het hoger onderwijs 

Opleidingskeuze in het hoger onderwijs Studenten hoger onderwijs en werkenden-werkzoekenden met 

diploma hoger onderwijs (n=474) 

 

 n % 

Onderwijs 51 10,9 

Sociaal-agogisch werk 48 10,2 

Andere 45 9,5 

Gezondheidszorg 44 9,3 

Industriële wetenschappen en Technologie 41 8,7 

Psychologie en Pedagogische wetenschappen 26 5,5 

Economische en Toegepaste economische 

wetenschappen 

24 5,1 

Rechten, Notariaat en Criminologische 

wetenschappen 

20 4,3 

Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 19 4,0 

Architectuur 18 3,8 

Wetenschappen 17 3,6 

Politieke en sociale wetenschappen 14 3,0 

Biomedische wetenschappen 13 2,7 

Bewegings- en Revalidatiewetenschappen 12 2,5 

Farmaceutische wetenschappen 12 2,5 

Geneeskunde 12 2,5 

Audiovisuele en Beeldende kunst 10 2,1 

Geschiedenis 9 1,9 

Taal- en Letterkunde 8 1,7 

Biotechniek 4 0,8 

Gecombineerde studiegebieden 4 0,8 

Toegepaste taalkunde 4 0,8 

Toegepaste wetenschappen 4 0,8 

Toegepaste biologische wetenschappen 3 0,6 

Archeologie en Kunstwetenschappen 2 0,4 

Sociale gezondheidswetenschappen 2 0,4 

Tandheelkunde 2 0,4 

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen 2 0,4 

Conservatie-restauratie 1 0,2 

Diergeneeskunde 1 0,2 

Nautische wetenschappen 1 0,2 

Productontwikkeling 1 0,2 

Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen 

en Kerkelijk recht 

0 0,0 

Muziek en Podiumkunsten 0 0,0 

Verkeerskunde 0 0,0 
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Tabel 8 geeft de relatie tussen competenties en opleidingskeuzes weer. We leiden uit de tabel af dat 

respondenten die zichzelf hoog inschatten voor de competenties ‘omgaan met anderen, voor een 

groep spreken, leiding nemen, organiseren, omgaan met informatie en schrijfvaardigheden’ vaak 

een opleiding in het studiegebied onderwijs volgen of hebben gevolgd. Respondenten die hoog scoren 

op de competenties ‘initiatief en verantwoordelijkheid nemen, nauwkeurig, efficiënt en zelfstandig 

werken en creativiteit’ hebben vaak een opleiding in het studiegebied ‘gezondheidszorg’ aangevat. 

Respondenten die zichzelf hoog inschatten op de competentie ‘omgaan met diversiteit, mensen 

beschermen tegen gevaren en anderen dingen aanleren’ blijken vaak een opleiding in het sociaal-

agogisch werk aangevat te hebben. Tot slot hebben respondenten die hoog scoren op de 

competenties ‘ICT-vaardigheden, functioneren op technisch vlak, financiën beheren en organisaties 

draaiende houden’ meestal een studie in het studiegebied ‘industriële wetenschappen en technologie’ 

gekozen. 
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Tabel 8: Relatie tussen verworven competenties en opleidingskeuze 

Verworven competentie N* 

(n=474) 

 

Meest voorkomende opleiding** N*** 

 

Omgaan met anderen (overtuigen, 

onderhandelen, samenwerken, …) 

448 Onderwijs 45 

Voor een groep spreken 352 Onderwijs 36 

Schrijfvaardigheden 278 Onderwijs  25 

Leiding nemen (beslissingen maken, 

instructies geven, problemen oplossen, …) 

410 Onderwijs 43 

Organiseren (activiteiten plannen, 

voorbereiden en uitvoeren) 

414 Onderwijs 44 

Omgaan met informatie (verzamelen, 

verwerken, analyseren, …) 

318 Onderwijs 33 

Initiatief en verantwoordelijkheid nemen 423 Gezondheidszorg 42 

Nauwkeurig, efficiënt, zelfstandig werken 350 Gezondheidszorg 37 

Creativiteit 344 Gezondheidszorg 39 

Anderen dingen aanleren (faciliteren dat 

iemand kan bijleren, de nood van iemand om 

bij te leren opmerken, …) 

310 Sociaal-agogisch werk 31 

Omgaan met diversiteit 337 Sociaal-agogisch werk 41 

Mensen beschermen tegen gevaren (veilige 

fysieke/mentale ruimte scheppen) 

318 Sociaal-agogisch werk 35 

Organisaties draaiende houden (materiaal 

beheren, beleid uittekenen, …) 

288 Industriële wetenschappen en Technologie 31 

Financiën beheren 158 Industriële wetenschappen en Technologie 18 

Functioneren op technisch vlak (decoreren, 

constructies bouwen, tocht/wandeling 

uitstippelen, voor een groep koken, …) 

317 Industriële wetenschappen en Technologie 34 

ICT-vaardigheden 161 Industriële wetenschappen en Technologie 28 

*aantal respondenten die hogere studies hebben aangevat dat 4=eerder wel of 5=helemaal wel scoort op de 

competentie 

**meest voorkomende opleiding bij respondenten die hogere studies hebben aangevat en die 4=eerder wel of 

5=helemaal wel scoren op de competentie 

***aantal respondenten die hogere studies hebben aangevat dat 4=eerder wel of 5=helemaal wel scoort op de 

competentie en dat kiest/koos voor de meest voorkomende opleiding  
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4. Arbeidssector 

 

Een derde en laatste onderzoeksvraag focust op de arbeidssector: ‘voor welke arbeidssector kiezen 

(ex-)leid(st)ers van de KSA?’ 

 

Tabel 9 geeft de gewenste arbeidssectoren van de studenten en werkzoekenden weer. We zien dat 

de opties ‘pedagogisch beroep’ en ‘mens en maatschappij’ het hoogst scoren met elk 30,1%. Dit sluit 

aan bij de opleidingskeuzes die de respondenten maakten (zie onderzoeksvraag 2). Ook de (para) 

medische beroepen (tandheelkunde, geneeskunde, …) scoren hoog met 21,9%. Beroepen in het 

toerisme, voeding, lichaamsverzorging, kledij, textiel en mode, transport en logistiek en andere 

dienstverlenende beroepen (kuisvrouw/man, treinbegeleider, …) scoren relatief laag.  

 

 

Tabel 9: Gewenste arbeidssector in de toekomst (multiple response) 

Gewenst beroep/arbeidssector van tewerkstelling Studenten en 

werkzoekenden 

(n=444) 

 % 

Pedagogisch beroep (bv. leerkracht) 30,1 

Mens en maatschappij (bv. sociaal werk, politiek, psychologie, ...) 30,1 

(Para)Medisch beroep (bv. geneeskunde, verpleegkunde, tandheelkunde, psychiatrie, ...) 21,9 

Manager 19,0 

Technisch beroep (bv. mechanica, elektronica, landmeetkunde, bouwkunde, architectuur, 

...) 

15,4 

Personenzorg (bv. bejaardenverzorging, gehandicaptenzorg, ...) 14,7 

Creatief en taalkundig beroep (bv. tolk, communicatiemedewerker, ...) 11,3 

Kunst (bv. dans, theater, podiumkunsten, ...) 10,4 

Sport, beweging en revalidatie (bv. kinesist, topsport, ...) 8,7 

Bedrijfseconomisch en administratief beroep (bv. kantoor, secretariaat, ...) 7,7 

ICT beroep 7,7 

Openbare orde (bv. politie) 7,0 

Openbaar bestuur, veiligheid en juridisch beroep (bv. advocaat, notaris, ...) 5,8 

Horeca 5,1 

Toerisme 4,1 

Agrarisch beroep (bv. landbouw, tuinbouw, bosbouw, veeteelt, ...) 3,4 

Kledij, textiel en mode 2,9 

Transport en logistiek 2,7 

Voeding (bv. bakker, slager, ...) 1,7 

Lichaamsverzorging (bv. kapper, schoonheidsspecialisatie, ...) 1,7 

Ander dienstverlenend beroep (bv. treinbegeleiding, kuisvrouw/kuisman, ...) 1,0 
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Tabel 10 geeft ons zicht op de arbeidssectoren waarin de werkende respondenten op het moment 

van de bevraging actief zijn. Hierbij dient vermeld te worden dat de werkende respondenten vaak 

relatief laag opgeleid zijn (zie tabel 6). We zien dat het grootste deel van de werkenden tewerkgesteld 

is in een technisch beroep (20,8%). Ook de pedagogische beroepen (14,3%) en beroepen in de 

personenzorg (9,1%) scoren relatief hoog. Van de werkende respondenten is er niemand actief in de 

sectoren kledij, textiel en mode, openbare orde, kunst, toerisme of in een creatief en taalkundig 

beroep. 

 

Tabel 10: Arbeidssector werkenden 

Beroep/arbeidssector Werkenden 

(n=77) 

 % 

Technisch beroep (bv. mechanica, elektronica, landmeetkunde, bouwkunde, architectuur, ...) 20,8 

Pedagogisch beroep (bv. leerkracht) 14,3 

Personenzorg (bv. bejaardenverzorging, gehandicaptenzorg, ...) 9,1 

Overig 9,1 

Bedrijfseconomisch en administratief beroep (bv. kantoor, secretariaat, ...) 7,8 

(Para)Medisch beroep (bv. geneeskunde, verpleegkunde, tandheelkunde, psychiatrie, ...) 7,8 

Mens en maatschappij (bv. sociaal werk, politiek, psychologie, ...) 6,5 

ICT beroep 3,9 

Agrarisch beroep (bv. landbouw, tuinbouw, bosbouw, veeteelt, ...) 3,9 

Transport en logistiek 3,9 

Lichaamsverzorging (bv. kapper, schoonheidsspecialisatie, ...) 3,9 

Manager 2,6 

Openbaar bestuur, veiligheid en juridisch beroep (bv. advocaat, notaris, ...) 1,3 

Horeca 1,3 

Ander dienstverlenend beroep (bv. treinbegeleiding, kuisvrouw/kuisman, ...) 1,3 

Voeding (bv. bakker, slager, ...) 1,3 

Sport, beweging en revalidatie (bv. kinesist, topsport, ...) 1,3 

Creatief en taalkundig beroep (bv. tolk, communicatiemedewerker, ...) 0,0 

Toerisme 0,0 

Kunst (bv. dans, theater, podiumkunsten, ...) 

0,0 

Openbare orde (bv. politie) 0,0 

Kledij, textiel en mode 0,0 
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In tabel 11 wordt de relatie tussen de verworven competenties en de gewenste arbeidssector bij 

studenten en werkzoekenden weergegeven. We zien dat studenten en werkzoekenden die kozen 

voor de arbeidssector ‘mens en maatschappij’ hoog scoren op de competenties ‘omgaan met 

anderen, schrijfvaardigheden, initiatief en verantwoordelijkheid nemen, omgaan met informatie, 

functioneren op technisch vlak, mensen beschermen tegen gevaren en omgaan met diversiteit’. In 

tabel 8 zagen we dat respondenten die hoog scoren op deze competenties een opleiding in het 

sociaal-agogisch werk, onderwijs of gezondheidszorg hebben aangevat. Deze opleidingen sluiten dan 

ook aan bij de arbeidssector ‘mens en maatschappij’.  

 

Studenten en werkzoekenden die kozen voor de pedagogische beroepen als gewenst beroep scoren 

hoog voor de competenties ‘voor een groep spreken, leiding nemen, organiseren, nauwkeurig 

werken, anderen dingen aanleren, organisaties draaiende houden en creativiteit’.  

In tabel 8 zagen we dat respondenten die beschikken over de competenties ‘voor een groep spreken, 

leiding nemen, organiseren en anderen dingen aanleren’ kiezen voor een opleiding in het onderwijs 

of sociaal-agogisch werk. Deze twee opleidingsgebieden sluiten aan bij de pedagogische beroepen.  

 

Van de weinige studenten en werkzoekenden die aangeven dat ze over de competentie ‘financiën 

beheren’ beschikken (n=135) zijn er 45 respondenten die later graag een beroep zouden uitoefenen 

in een manager-functie. Tot slot zijn er 138 studenten en werkzoekenden die zichzelf hoog inschatten 

op de competentie ‘ICT-vaardigheden’. 38 respondenten hiervan wensen tewerkgesteld te worden in 

een technisch beroep (bv. mechanica, elektronica, …). In tabel 8 zien we dat respondenten die hoog 

scoren op de competentie ‘ICT-vaardigheden’ kiezen voor een opleiding industriële wetenschappen 

en technologie, een opleiding die aansluit bij het technisch beroep. 
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Tabel 11: Relatie tussen verworven competenties en gewenste arbeidssector 

Verworven competentie N* 

(n=444) 

 

Meest voorkomende gewenste 

arbeidssector** 

N*** 

(multiple 

response) 

Omgaan met anderen (overtuigen, 

onderhandelen, samenwerken, …) 

402  Mens en maatschappij 122 

Schrijfvaardigheden 253 Mens en maatschappij 77 

Initiatief en verantwoordelijkheid nemen 381 Mens en maatschappij 114 

Omgaan met informatie (verzamelen, 

verwerken, analyseren, …) 

286 Mens en maatschappij 90 

Mensen beschermen tegen gevaren (veilige 

fysieke/mentale ruimte scheppen) 

291 Mens en maatschappij 91 

Functioneren op technisch vlak (decoreren, 

constructies bouwen, tocht/wandeling 

uitstippelen, voor een groep koken, …) 

285 Mens en maatschappij 84 

Omgaan met diversiteit 307 Mens en maatschappij 101 

Voor een groep spreken 313 Pedagogisch beroep 96 

Leiding nemen (beslissingen maken, 

instructies geven, problemen oplossen, …) 

368 Pedagogisch beroep 113 

Organiseren (activiteiten plannen, 

voorbereiden en uitvoeren) 

372 Pedagogisch beroep 112 

Nauwkeurig, efficiënt, zelfstandig werken 320 Pedagogisch beroep 98 

Anderen dingen aanleren (faciliteren dat 

iemand kan bijleren, de nood van iemand om 

bij te leren opmerken, …) 

278 Pedagogisch beroep 86 

Organisaties draaiende houden (materiaal 

beheren, beleid uittekenen, …) 

258 Pedagogisch beroep 78 

Creativiteit 317 Pedagogisch beroep 103 

Financiën beheren 135 Manager 45 

ICT-vaardigheden 138 Technisch beroep (bv. mechanica, 

elektronica, landmeetkunde, 

bouwkunde, architectuur, ...) 

38 

*aantal studenten en werkzoekenden dat 4=eerder wel of 5=helemaal wel scoort op de competentie 

**meest voorkomende gewenste arbeidssector bij studenten en werkzoekenden die 4=eerder wel of 5=helemaal 

wel scoren op de competentie 

***aantal studenten en werkzoekenden dat 4=eerder wel of 5=helemaal wel scoort op de competentie en dat 

kiest voor de meest voorkomende gewenste arbeidssector (multiple response) 
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In tabel 12 worden de job-kenmerken weergegeven die studenten en werkzoekenden belangrijk 

vinden in hun toekomstige job. We zien dat het kenmerk ‘mensen helpen’ het hoogst scoort met 

75,6%. Dit hoeft niet te verbazen aangezien deze groep respondenten vaak een job in de sector 

‘mens en maatschappij’ of een pedagogisch beroep kiezen als gewenste tewerkstelling (zie tabel 9).  

We zien ook dat communicatie een belangrijk kenmerk is voor de studenten en werkzoekenden. 

Zowel communicatie met mensen binnen de organisatie als communicatie met mensen buiten de 

organisatie scoren hoog (respectievelijk 73,7% en 67,5%). Een laatste kenmerk dat hoog scoort, is 

‘praktisch en uitvoerend werk’ (71,3%).  

 

Het kenmerk dat het laagst scoort is ‘financiële zaken’ met 14,7%. Mogelijks valt dit te wijten aan 

het feit dat slechts een klein deel van de respondenten zichzelf hoog inschat op de competentie 

‘financiën beheren’ (zie tabel 3). Ook het kenmerk ‘verkoop van producten of diensten aan 

consumenten’ scoort met 16,4% relatief laag. Dit hoeft niet te verbazen aangezien slechts een klein 

deel van deze groep respondenten tewerkgesteld wil worden in een arbeidssector waar de verkoop 

van een product centraal staat (zie tabel 9). Tot slot scoort ook het kenmerk ‘artistiek werk’ relatief 

laag (20,7%). Ook dit verbaast niet aangezien slechts een klein deel van deze groep respondenten 

in de toekomst tewerkgesteld wilt worden in de kunstensector (zie tabel 9).  

 

 

Tabel 12: Gewenste job-kenmerken bij studenten en werkzoekenden 

Gewenste job-kenmerken Studenten en werkzoekenden 

(n=444) 

 %* 

Mensen helpen 75,6 

Communicatie met mensen binnen de zaak, onderneming of dienst 73,7 

Praktisch, uitvoerend werk 71,3 

Communicatie met mensen buiten de zaak, onderneming of dienst 67,5 

Ontwikkelen van nieuwe technieken, ideeën 51,3 

Vorming, onderwijs of begeleiding geven aan anderen 48,7 

Leiding geven aan anderen 46,5 

Creatief werk 45,3 

Opvolgen van orders en instructies 37,1 

Besturen van de zaak, onderneming of dienst 31,6 

Artistiek werk 20,7 

Verkopen van producten of diensten aan consumenten 16,4 

Financiële zaken 14,7 

*percentage studenten en werkzoekenden dat het job-kenmerk belangrijk vindt in zijn of haar toekomstige job 
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DEEL 4: DISCUSSIE EN CONCLUSIE 

 

Het doel van deze masterproef is om de competenties, opleidingskeuzes en het 

arbeidsmarktperspectief van (ex-)leid(st)ers in de KSA in kaart te brengen. Onder de vorm van een 

online enquête werden de onderzoeksvragen gesteld die werden beantwoord door 521 respondenten.  

 

Alvorens de onderzoeksvragen te beantwoorden, werd er een gedetailleerder beeld geschetst van de 

respondenten. De focus lag hierbij vooral op de motivaties van de respondenten om een vrijwillig 

engagement als leiding in de KSA aan te gaan. De motivaties ‘omdat ik mezelf wil inzetten voor 

anderen, om mezelf te ontplooien en omdat mijn vrienden ook leiding zijn/waren’ scoorden hier het 

hoogst. Vertaald naar de Volunteer Function Inventory van Clary et al. (1999) die besproken wordt 

in de literatuurstudie betekent dit dat de motivatiecategorieën ‘value’ (vrijwilligerswerk verrichten 

vanuit een bepaalde waarde), ‘social’ (vrijwilligerswerk verrichten om de sociale relaties te 

versterken) en ‘understanding’ (vrijwilligerswerk verrichten om de wereld/zichzelf beter te begrijpen) 

het hoogst scoren in dit onderzoek.  

 

Hoewel het niet de hoofdmotivatie van de respondenten is, worden er tijdens het verrichten van 

vrijwilligerswerk heel wat competenties aangeleerd (Forbes et al., 2002, Galle et al., 2010, 

Khasanzyanova 2017). Wat betreft de competenties kan geconcludeerd worden dat (ex-)leiding in 

de KSA zichzelf het hoogst inschatten voor de competenties ‘omgaan met anderen, initiatief en 

verantwoordelijkheid nemen, organiseren en leiding nemen’. Deze resultaten komen overeen met 

eerder verricht onderzoek bij leiding van jeugdbewegingen in Vlaanderen. Galle en Vermeire (2010) 

kwamen tijdens dit onderzoek tot de conclusie dat de respondenten hoog scoorden op de 

competenties ‘leiding nemen, omgaan met anderen, organiseren en communiceren’. Daarnaast 

komen de resultaten uit dit onderzoek ook enigszins overeen met cijfers uit internationaal onderzoek. 

Khasanzyanova (2017) deed onderzoek bij jongeren naar de competenties die ontwikkeld worden 

door het verrichten van vrijwilligerswerk. In dit onderzoek kwamen de competenties ‘samenwerken, 

plannen en budgetbeheer’ naar voren als verworven competenties. Deze laatste (budgetbeheer) is 

opvallend aangezien de competentie ‘financiën beheren’ relatief laag scoorde in dit onderzoek.  

 

Wat betreft de verworven competenties maakten we een vergelijking tussen respondenten met 

ervaring als groeps- of hoofdleiding en leiding zonder deze ervaring. Voor de meeste competenties 

scoren de leiding met ervaring als groeps- of hoofdleiding in het algemeen hoger. De groep 

respondenten zonder ervaring als groeps- of hoofdleiding schat zichzelf enkel hoger in voor de 

competentie ‘omgaan met diversiteit’ dan de andere groep. Daarnaast werd de rol die de KSA speelt 

in de ontwikkeling van de competenties onderzocht. Competenties met een hoge score (omgaan met 

anderen, initiatief en verantwoordelijkheid nemen, …) wat betreft de vraag ‘in welke mate bezit je 

deze competentie’, scoren ook hoog op de vraag in welke mate de KSA een rol speelt in de 

ontwikkeling van de competentie. Competenties die laag scoren (ICT-vaardigheden, 

schrijfvaardigheden) op de vraag ‘in welke mate bezit je deze competentie’ scoren in het algemeen 

ook lager wat betreft de rol die de KSA speelt in de ontwikkeling ervan.  
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Wanneer er een vergelijking wordt gemaakt wat betreft de rol die de KSA speelt in de ontwikkeling 

van competenties tussen groeps- of hoofdleiding en gewone leiding zien we dat de gemiddelde score 

voor de meeste competenties hoger ligt bij de groeps- of hoofdleiding. Hieruit kan geconcludeerd 

worden dat de KSA een grotere rol speelt in de ontwikkeling van competenties voor leiding die 

fungeren als groeps- of hoofdleiding.  

 

Naast de competenties bracht dit onderzoek ook de opleidingskeuzes van (ex-)leiding in de KSA in 

kaart. Wat opviel was dat bij de respondenten die student zijn bijna iedereen hogere studies aangevat 

heeft (98,9%). Bij de werkende en werkzoekende respondenten ligt dit percentage veel lager 

(50,6%). Er kan geconcludeerd worden dat de werkende en werkzoekende respondenten minder 

hoog opgeleid zijn dan de studenten. Wanneer we kijken naar de opleidingskeuzes die gemaakt 

werden in het hoger onderwijs concluderen we dat (ex-)leiding in de KSA het vaakst kiest voor 

studiegebieden binnen de sociaal-pedagogische wetenschappen. Zo scoren de studiegebieden 

‘onderwijs en sociaal-agogisch werk’ het hoogst. In vergelijking met cijfers van het Agentschap Hoger 

Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (2021) is dit opmerkelijk. De 

grootste groep Vlaamse studenten kiest voor een opleiding binnen het studiegebied 

‘handelswetenschappen en bedrijfskunde’, volgens de cijfers. (Ex-)leiding in de KSA kiest dus vaker 

voor een meer sociaal-georiënteerde studierichting in vergelijking met de Vlaamse studenten. 

Daarnaast werd de relatie tussen de verworven competenties en de opleidingskeuzes belicht. Er kan 

geconcludeerd worden dat respondenten die een studierichting in het gebied onderwijs volgen hoog 

scoren op de competenties  ‘omgaan met anderen, voor een groep spreken, leiding nemen, 

organiseren, omgaan met informatie en schrijfvaardigheden’. Respondenten die een studierichting 

in de gezondheidszorg volgen, scoren hoog op de competenties ‘initiatief en verantwoordelijkheid 

nemen, nauwkeurig, efficiënt en zelfstandig werken en creativiteit’. Respondenten die een opleiding 

volgen binnen het sociaal-agogisch werk scoren dan weer hoog op de competenties  ‘omgaan met 

diversiteit, mensen beschermen tegen gevaren en anderen dingen aanleren’ en studenten binnen 

het studiegebied industriële wetenschappen en technologie schatten zichzelf hoog in voor de 

competenties ‘ICT-vaardigheden, functioneren op technisch vlak, financiën beheren en organisaties 

draaiende houden’. 

 

Tot slot lag de focus van dit onderzoek op het arbeidsmarktperspectief van (ex-)leiding in de KSA. 

Van de werkende respondenten is het grootste deel actief in een technisch of pedagogisch beroep. 

Wanneer we kijken naar de gewenste arbeidssector bij studenten en werkzoekenden zien we dat de 

optie ‘pedagogisch beroep’ en een beroep in de sector ‘mens en maatschappij’ het vaakst gekozen 

wordt. Dit hoeft niet te verbazen aangezien de meest voorkomende studiegebieden sociaal-agogisch 

werk en onderwijs zijn. De gewenste toekomstige job-kenmerken die door de studenten en 

werkzoekenden het vaakst aangeduid werden zijn ‘mensen helpen, communicatie en praktisch en 

uitvoerend werk’.  In eerder verricht onderzoek naar de gewenste job-kenmerken door Vendramin 

(2018) kwamen de job-kenmerken ‘interessant werk, werkzekerheid, een hoog loon en sociale 

contacten’ het meest naar voor. Een echte vergelijking tussen dit onderzoek en het onderzoek van 

deze thesis kan niet echt gemaakt worden aangezien de kenmerken ‘interessant werk, werkzekerheid 

en hoog loon’ niet opgenomen werden in dit onderzoek. Daarnaast bespraken we ook de relatie 

tussen verworven competenties en de gewenste arbeidssector.  
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We kunnen concluderen dat studenten en werkzoekenden die het liefst in de sector ‘mens en 

maatschappij’ tewerkgesteld worden zichzelf hoog inschatten op de competenties ‘omgaan met 

anderen, schrijfvaardigheden, initiatief en verantwoordelijkheid nemen, omgaan met informatie, 

functioneren op technisch vlak, mensen beschermen tegen gevaren en omgaan met diversiteit’. 

Studenten en werkzoekenden die als gewenste sector ‘pedagogisch beroep’ aanduidden, scoren hoog 

op de competenties ‘voor een groep spreken, leiding nemen, organiseren, nauwkeurig werken, 

anderen dingen aanleren, organisaties draaiende houden en creativiteit’.  

 

De meerwaarde van dit onderzoek is dat de verworven competenties van de respondenten in relatie 

worden gebracht met de opleidingskeuzes en het arbeidsmarktperspectief. In de bestaande literatuur 

waren er voordien geen gegevens te vinden over deze relatie. Dit was nochtans nodig aangezien de 

competenties die men verwerft als leidinggevende in een jeugdbeweging een directe (de 

competenties kunnen bepalen in welke job je terechtkomt) en indirecte (de competenties kunnen de 

opleidingskeuze bepalen, wat op zijn beurt de toekomstige job beïnvloedt) invloed kan hebben op de 

arbeidsloopbaan. Toch zouden de resultaten uit dit onderzoek sterker zijn mocht er een multivariate 

logistische regressie op uitgevoerd zijn. Door de beperkte statistische kennis van de onderzoeker en 

gebrek aan tijd om de techniek aan te leren is dit helaas niet gelukt. 

 

Daarnaast wordt er in deze masterproef ook aandacht geschonken aan het verschil tussen groeps- 

of hoofdleiding en gewone leiding wat betreft de verworven competenties. In toekomstig onderzoek 

kan het interessant zijn om dit verder uit te diepen aan de hand van een kwalitatief onderzoek. Dit 

kwalitatief onderzoek in de toekomst lijkt ook interessant omdat het door de online enquête 

onmogelijk was om competentietoetsen af te nemen. De gegevens over de competenties zijn 

gebaseerd op zelfrapportage waardoor we enkel een subjectief beeld hebben van de verworven 

competenties van de respondenten. In toekomstig kwalitatief onderzoek zouden er wel 

competentietoetsen afgenomen kunnen worden.  

 

Wat ook interessant lijkt voor toekomstig onderzoek is dat het onderzoek vergroot wordt naar andere 

jeugdbewegingen (Chiro, Scouts, KLJ, …). Aangezien dit onderzoek enkel plaatsvond bij de KSA is 

het onmogelijk om de resultaten te veralgemenen naar andere jeugdbewegingen. Toch zou het 

boeiend zijn om de resultaten tussen verschillende jeugdbewegingen te vergelijken. Een andere 

aanbeveling naar toekomstig onderzoek is dat het onderzoek plaatsvindt bij een meer verdeelde 

populatie. In dit onderzoek was er onder de respondenten een ongelijke verdeling tussen studenten, 

werkenden en werkzoekenden. De studenten waren de grootste groep (436). De werkenden (77) en 

werkzoekenden (8) waren een veel kleinere groep waardoor een vergelijking tussen de verschillende 

groepen niet mogelijk was en de analyseresultaten voor de groep van werkenden en werkzoekenden 

meer onderhevig waren aan toeval.  

 

Tot slot kunnen er enkele aanbevelingen geformuleerd worden voor de KSA. Uit de literatuurstudie 

blijkt dat de motieven van jeugdwerkorganisaties om vrijwilligers aan te werven niet altijd 

overeenstemmen met de motieven die vrijwilligers hebben om vrijwilligerswerk te verrichten. Zo zijn 

de motivaties van de jeugdwerkorganisaties vaak van economische en pedagogische aard (Toye, 

2003).  
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Uit de resultaten van deze masterproef blijkt dat de motivaties van de respondenten niet dezelfde 

zijn. Jeugdwerkorganisaties, waaronder de KSA, zouden meer oog moeten hebben voor de 

beweegredenen van vrijwilligers. Op basis van de resultaten van deze masterproef zou de KSA bij 

het aanwerven van vrijwilligers meer kunnen benadrukken dat vrijwilligerswerk een meerwaarde 

heeft. Ook zou de KSA op basis van de resultaten uit deze masterproef hun leiding meer 

ondersteuning kunnen bieden. Nu de verworven competenties in kaart zijn gebracht, kan deze 

jeugdbeweging nader bekijken welke vaardigheden er minder goed ontwikkeld zijn en hier verder op 

inzetten (bijvoorbeeld tijdens de animatorcursussen aan beginnende leiding). 
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DEEL 6: BIJLAGEN 
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Bijlage A: Soft skills ABC - VDAB
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Bijlage B: Online enquête 
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Online enquête KSA 
 

 

Start of Block: Introductie en informed consent 

 

Q1  

Beste (ex-) KSA-leid(st)er,   

  In het kader van mijn masterproef aan de VUB doe ik onderzoek bij (ex-) leiding van de KSA. 

Tijdens je engagement als leiding bij de KSA verwerf je heel wat competenties. Via deze enquête 

proberen we deze competenties in kaart te brengen omdat deze een belangrijke rol kunnen spelen 

in de zoektocht naar een job. Ook willen we de KSA via deze enquête ondersteunen in hun werking.    

 

 Deze enquête zal ongeveer 10 minuten duren.  

  

 Deelname aan deze enquête is volledig vrijwillig.   

Je hebt het recht om de enquête op ieder moment stop te zetten. 

 De gegevens uit deze enquête zullen volledig anoniem verwerkt worden.  

o Ik heb bovenstaande tekst gelezen en stem ermee in om deel te nemen aan dit 
onderzoek  (1)  

 

 

 

Q2 Ik wens je alvast heel erg te bedanken voor jouw deelname.  

 

Indien je vragen hebt kan je mij altijd contacteren via onderstaande gegevens. 

Flor Nerinckx: 0471 48 44 28  

flor.nerinckx@vub.be 

 

End of Block: Introductie en informed consent 
 

Start of Block: Persoonsgegevens 

 

Q3 Geslacht 

o Man  (1)  

o Vrouw  (2)  

o X  (3)  
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Q4 Leeftijd 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Q5 Hoelang ben of was je actief als leiding bij de KSA? 

o 1 jaar  (1)  

o 2 jaar  (2)  

o 3 jaar  (3)  

o 4 jaar  (4)  

o 5 jaar  (5)  

o Meer dan 5 jaar  (6)  

 

 

 

Q6 Ben je nog steeds actief als leiding bij de KSA?  

 

 

o Ja  (1)  

o Nee  (2)  
 

 

 

Q7 Ben je (ooit) groeps-/hoofdleiding (geweest)? 

o Ja  (1)  

o Nee  (2)  
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Q8 Studeer je nog of ben je al aan het werk?  

o Ik studeer nog  (1)  

o Ik ben al aan het werk  (2)  

o Ik ben werkzoekend  (3)  

 

 

Display This Question: 

If Studeer je nog of ben je al aan het werk?  = Ik ben werkzoekend 

 

Q9 Heb je al gesolliciteerd voor een job?  

o Ja  (1)  

o Nee  (2)  
 

End of Block: Persoonsgegevens 
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Start of Block: Motivaties 

 

Q10 Welke van onderstaande redenen zorgden ervoor dat jij leiding wilt/wou geven in de KSA? Duid 



56 

 

voor iedere reden aan in welke mate hij voor jou van toepassing is.  
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Helemaal niet 

van 

toepassing 

(1) 

Eerder niet 

van 

toepassing 

(2) 

Neutraal (3) 

Eerder wel 

van 

toepassing 

(4) 

Helemaal wel 

van 

toepassing 

(5) 

Omdat ik 

mezelf wil 

inzetten voor 

anderen (1)  

o  o  o  o  o  

Om een rol te 

spelen in de 

opvoeding van 

kinderen en 

jongeren (2)  

o  o  o  o  o  

Omdat ik 

uitgedaagd wil 

worden (3)  
o  o  o  o  o  

Om bij te leren 

(4)  o  o  o  o  o  
Om mezelf te 

ontplooien (5)  o  o  o  o  o  
Om mezelf te 

leren kennen 

(6)  o  o  o  o  o  
Om ervaring 

op te doen 

met oog op 

mijn latere 

professionele 

carrière (7)  

o  o  o  o  o  

Omdat het 

goed op mijn 

CV staat (8)  o  o  o  o  o  
Om nieuwe 

mensen te 

leren kennen 

(9)  

o  o  o  o  o  
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Omdat mijn 

vrienden ook 

leiding 

zijn/waren 

(10)  

o  o  o  o  o  

Om 

persoonlijke 

negatieve 

gevoelens te 

verminderen 

(11)  

o  o  o  o  o  

Zodat mijn 

omgeving me 

zou 

appreciëren 

(12)  

o  o  o  o  o  

 

 

 

Display This Question: 

If Ben je nog steeds actief als leiding bij de KSA?  = Nee 
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Q11 Waarom heb je je engagement als leiding in de KSA stopgezet? Duid aan in welke mate 

onderstaande redenen voor jou van toepassing zijn. 

 

Helemaal 

niet van 

toepassing 

(1) 

Eerder niet 

van 

toepassing 

(2) 

Neutraal (3) 

Eerder wel 

van 

toepassing 

(4) 

Helemaal wel 

van 

toepassing 

(5) 

Geen motivatie 

meer (1)  o  o  o  o  o  
Slechte 

groepssfeer (2)  o  o  o  o  o  
Tijdsgebrek door 

studie (3)  o  o  o  o  o  
Tijdsgebrek door 

werk (4)  o  o  o  o  o  
Andere 

vrijetijdsbesteding 

(5)  o  o  o  o  o  
Omdat een 

vriend(in) ook 

stopte (6)  o  o  o  o  o  
Conflict met 

medeleiding (7)  o  o  o  o  o  
Conflict met leden 

(8)  o  o  o  o  o  
 

 

End of Block: Motivaties 
 

Start of Block: Competenties 
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Q12 Duid voor iedere competentie aan in welke mate je vindt dat je ze beheerst. 
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Helemaal 

niet (1) 

Eerder niet 

(2) 
Neutraal (3) 

Eerder wel 

(4) 

Helemaal wel 

(5) 

Omgaan met 

anderen 

(overtuigen, 

onderhandelen, 

samenwerken, …) 

(1)  

o  o  o  o  o  

Voor een groep 

spreken (2)  o  o  o  o  o  
Schrijfvaardigheden 

(3)  o  o  o  o  o  
Leiding nemen 

(beslissingen 

maken, instructies 

geven, problemen 

oplossen, …) (4)  

o  o  o  o  o  

Organiseren 

(activiteiten 

plannen, 

voorbereiden en 

uitvoeren) (5)  

o  o  o  o  o  

Initiatief en 

verantwoordelijkheid 

nemen (6)  
o  o  o  o  o  

Nauwkeurig, 

efficiënt, zelfstandig 

werken (7)  
o  o  o  o  o  

Omgaan met 

informatie 

(verzamelen, 

verwerken, 

analyseren, …) (8)  

o  o  o  o  o  
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Anderen dingen 

aanleren (faciliteren 

dat iemand kan 

bijleren, de nood van 

iemand om bij te 

leren opmerken, …) 

(9)  

o  o  o  o  o  

Organisaties 

draaiende houden 

(materiaal beheren, 

beleid uittekenen, …) 

(10)  

o  o  o  o  o  

Financiën beheren 

(11)  o  o  o  o  o  
Functioneren op 

technisch vlak 

(decoreren, 

constructies 

bouwen, 

tocht/wandeling 

uitstippelen, voor 

een groep koken, …) 

(12)  

o  o  o  o  o  

Mensen beschermen 

tegen gevaren 

(veilige 

fysieke/mentale 

ruimte scheppen) 

(13)  

o  o  o  o  o  

ICT-vaardigheden 

(14)  o  o  o  o  o  
Omgaan met 

diversiteit (15)  o  o  o  o  o  
Creativiteit (16)  

o  o  o  o  o  
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Q13 Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor 

iedere competentie aan in welke mate jouw ervaring als leiding in de KSA een rol heeft gespeeld in 

de ontwikkeling van de competentie. 
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Display This Choice: 

If Duid voor iedere competentie aan in welke mate je vindt dat je ze beheerst. = Omgaan met anderen 
(overtuigen, onderhandelen, samenwerken, …) [ Eerder wel ] 

Or Duid voor iedere competentie aan in welke mate je vindt dat je ze beheerst. = Omgaan met anderen 
(overtuigen, onderhandelen, samenwerken, …) [ Helemaal wel ] 

Display This Choice: 

If Duid voor iedere competentie aan in welke mate je vindt dat je ze beheerst. = Voor een groep spreken [ 
Eerder wel ] 

Or Duid voor iedere competentie aan in welke mate je vindt dat je ze beheerst. = Voor een groep spreken [ 
Helemaal wel ] 

Display This Choice: 

If Duid voor iedere competentie aan in welke mate je vindt dat je ze beheerst. = Schrijfvaardigheden [ 
Eerder wel ] 

Or Duid voor iedere competentie aan in welke mate je vindt dat je ze beheerst. = Schrijfvaardigheden [ 
Helemaal wel ] 

Display This Choice: 

If Duid voor iedere competentie aan in welke mate je vindt dat je ze beheerst. = Leiding nemen 
(beslissingen maken, instructies geven, problemen oplossen, …) [ Eerder wel ] 

Or Duid voor iedere competentie aan in welke mate je vindt dat je ze beheerst. = Leiding nemen 
(beslissingen maken, instructies geven, problemen oplossen, …) [ Helemaal wel ] 

Display This Choice: 

If Duid voor iedere competentie aan in welke mate je vindt dat je ze beheerst. = Organiseren (activiteiten 
plannen, voorbereiden en uitvoeren) [ Eerder wel ] 

Or Duid voor iedere competentie aan in welke mate je vindt dat je ze beheerst. = Organiseren (activiteiten 
plannen, voorbereiden en uitvoeren) [ Helemaal wel ] 

Display This Choice: 

If Duid voor iedere competentie aan in welke mate je vindt dat je ze beheerst. = Initiatief en 
verantwoordelijkheid nemen [ Eerder wel ] 

Or Duid voor iedere competentie aan in welke mate je vindt dat je ze beheerst. = Initiatief en 
verantwoordelijkheid nemen [ Helemaal wel ] 

Display This Choice: 

If Duid voor iedere competentie aan in welke mate je vindt dat je ze beheerst. = Nauwkeurig, efficiënt, 
zelfstandig werken [ Eerder wel ] 

Or Duid voor iedere competentie aan in welke mate je vindt dat je ze beheerst. = Nauwkeurig, efficiënt, 
zelfstandig werken [ Helemaal wel ] 

Display This Choice: 

If Duid voor iedere competentie aan in welke mate je vindt dat je ze beheerst. = Omgaan met informatie 
(verzamelen, verwerken, analyseren, …) [ Eerder wel ] 

Or Duid voor iedere competentie aan in welke mate je vindt dat je ze beheerst. = Omgaan met informatie 
(verzamelen, verwerken, analyseren, …) [ Helemaal wel ] 

Display This Choice: 

If Duid voor iedere competentie aan in welke mate je vindt dat je ze beheerst. = Anderen dingen aanleren 
(faciliteren dat iemand kan bijleren, de nood van iemand om bij te leren opmerken, …) [ Eerder wel ] 
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Or Duid voor iedere competentie aan in welke mate je vindt dat je ze beheerst. = Anderen dingen aanleren 
(faciliteren dat iemand kan bijleren, de nood van iemand om bij te leren opmerken, …) [ Helemaal wel ] 

Display This Choice: 

If Duid voor iedere competentie aan in welke mate je vindt dat je ze beheerst. = Organisaties draaiende 
houden (materiaal beheren, beleid uittekenen, …) [ Eerder wel ] 

Or Duid voor iedere competentie aan in welke mate je vindt dat je ze beheerst. = Organisaties draaiende 
houden (materiaal beheren, beleid uittekenen, …) [ Helemaal wel ] 

Display This Choice: 

If Duid voor iedere competentie aan in welke mate je vindt dat je ze beheerst. = Financiën beheren [ Eerder 
wel ] 

Or Duid voor iedere competentie aan in welke mate je vindt dat je ze beheerst. = Financiën beheren [ 
Helemaal wel ] 

Display This Choice: 

If Duid voor iedere competentie aan in welke mate je vindt dat je ze beheerst. = Functioneren op technisch 
vlak (decoreren, constructies bouwen, tocht/wandeling uitstippelen, voor een groep koken, …) [ Eerder wel ] 

Or Duid voor iedere competentie aan in welke mate je vindt dat je ze beheerst. = Functioneren op technisch 
vlak (decoreren, constructies bouwen, tocht/wandeling uitstippelen, voor een groep koken, …) [ Helemaal wel ] 

Display This Choice: 

If Duid voor iedere competentie aan in welke mate je vindt dat je ze beheerst. = Mensen beschermen tegen 
gevaren (veilige fysieke/mentale ruimte scheppen) [ Eerder wel ] 

Or Duid voor iedere competentie aan in welke mate je vindt dat je ze beheerst. = Mensen beschermen 
tegen gevaren (veilige fysieke/mentale ruimte scheppen) [ Helemaal wel ] 

Display This Choice: 

If Duid voor iedere competentie aan in welke mate je vindt dat je ze beheerst. = ICT-vaardigheden [ Eerder 
wel ] 

Or Duid voor iedere competentie aan in welke mate je vindt dat je ze beheerst. = ICT-vaardigheden [ 
Helemaal wel ] 

Display This Choice: 

If Duid voor iedere competentie aan in welke mate je vindt dat je ze beheerst. = Omgaan met diversiteit [ 
Eerder wel ] 

Or Duid voor iedere competentie aan in welke mate je vindt dat je ze beheerst. = Omgaan met diversiteit [ 
Helemaal wel ] 

Display This Choice: 

If Duid voor iedere competentie aan in welke mate je vindt dat je ze beheerst. = Creativiteit [ Eerder wel ] 

Or Duid voor iedere competentie aan in welke mate je vindt dat je ze beheerst. = Creativiteit [ Helemaal 
wel ] 
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 Geen rol (1) 
Eerder een 

kleine rol (2) 
Neutraal (3) 

Eerder een 

grote rol (4) 

Een grote 

rol (5) 

Display This Choice: 

If Duid voor iedere 
competentie aan in 
welke mate je vindt 
dat je ze beheerst. = 
Omgaan met anderen 
(overtuigen, 
onderhandelen, 
samenwerken, …) [ 
Eerder wel ] 

Or Duid voor 
iedere competentie 
aan in welke mate je 
vindt dat je ze 
beheerst. = Omgaan 
met anderen 
(overtuigen, 
onderhandelen, 
samenwerken, …) [ 
Helemaal wel ] 

Omgaan met 

anderen 

(overtuigen, 

onderhandelen, 

samenwerken, …) 

(1)  

o  o  o  o  o  

Display This Choice: 

If Duid voor iedere 
competentie aan in 
welke mate je vindt 
dat je ze beheerst. = 
Voor een groep 
spreken [ Eerder wel ] 

Or Duid voor 
iedere competentie 
aan in welke mate je 
vindt dat je ze 
beheerst. = Voor een 
groep spreken [ 
Helemaal wel ] 

Voor een groep 

spreken (2)  

o  o  o  o  o  
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Display This Choice: 

If Duid voor iedere 
competentie aan in 
welke mate je vindt 
dat je ze beheerst. = 
Schrijfvaardigheden [ 
Eerder wel ] 

Or Duid voor 
iedere competentie 
aan in welke mate je 
vindt dat je ze 
beheerst. = 
Schrijfvaardigheden [ 
Helemaal wel ] 

Schrijfvaardigheden 

(3)  

o  o  o  o  o  

Display This Choice: 

If Duid voor iedere 
competentie aan in 
welke mate je vindt 
dat je ze beheerst. = 
Leiding nemen 
(beslissingen maken, 
instructies geven, 
problemen oplossen, 
…) [ Eerder wel ] 

Or Duid voor 
iedere competentie 
aan in welke mate je 
vindt dat je ze 
beheerst. = Leiding 
nemen (beslissingen 
maken, instructies 
geven, problemen 
oplossen, …) [ 
Helemaal wel ] 

Leiding nemen 

(beslissingen 

maken, instructies 

geven, problemen 

oplossen, …) (4)  

o  o  o  o  o  
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Display This Choice: 

If Duid voor iedere 
competentie aan in 
welke mate je vindt 
dat je ze beheerst. = 
Organiseren 
(activiteiten plannen, 
voorbereiden en 
uitvoeren) [ Eerder wel 
] 

Or Duid voor 
iedere competentie 
aan in welke mate je 
vindt dat je ze 
beheerst. = 
Organiseren 
(activiteiten plannen, 
voorbereiden en 
uitvoeren) [ Helemaal 
wel ] 

Organiseren 

(activiteiten 

plannen, 

voorbereiden en 

uitvoeren) (5)  

o  o  o  o  o  

Display This Choice: 

If Duid voor iedere 
competentie aan in 
welke mate je vindt 
dat je ze beheerst. = 
Initiatief en 
verantwoordelijkheid 
nemen [ Eerder wel ] 

Or Duid voor 
iedere competentie 
aan in welke mate je 
vindt dat je ze 
beheerst. = Initiatief en 
verantwoordelijkheid 
nemen [ Helemaal wel 
] 

Initiatief en 

verantwoordelijkheid 

nemen (6)  

o  o  o  o  o  
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Display This Choice: 

If Duid voor iedere 
competentie aan in 
welke mate je vindt 
dat je ze beheerst. = 
Nauwkeurig, efficiënt, 
zelfstandig werken [ 
Eerder wel ] 

Or Duid voor 
iedere competentie 
aan in welke mate je 
vindt dat je ze 
beheerst. = 
Nauwkeurig, efficiënt, 
zelfstandig werken [ 
Helemaal wel ] 

Nauwkeurig, 

efficiënt, zelfstandig 

werken (7)  

o  o  o  o  o  

Display This Choice: 

If Duid voor iedere 
competentie aan in 
welke mate je vindt 
dat je ze beheerst. = 
Omgaan met 
informatie 
(verzamelen, 
verwerken, analyseren, 
…) [ Eerder wel ] 

Or Duid voor 
iedere competentie 
aan in welke mate je 
vindt dat je ze 
beheerst. = Omgaan 
met informatie 
(verzamelen, 
verwerken, analyseren, 
…) [ Helemaal wel ] 

Omgaan met 

informatie 

(verzamelen, 

verwerken, 

analyseren, …) (8)  

o  o  o  o  o  
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Display This Choice: 

If Duid voor iedere 
competentie aan in 
welke mate je vindt 
dat je ze beheerst. = 
Anderen dingen 
aanleren (faciliteren 
dat iemand kan 
bijleren, de nood van 
iemand om bij te leren 
opmerken, …) [ Eerder 
wel ] 

Or Duid voor 
iedere competentie 
aan in welke mate je 
vindt dat je ze 
beheerst. = Anderen 
dingen aanleren 
(faciliteren dat iemand 
kan bijleren, de nood 
van iemand om bij te 
leren opmerken, …) [ 
Helemaal wel ] 

Anderen dingen 

aanleren (faciliteren 

dat iemand kan 

bijleren, de nood van 

iemand om bij te 

leren opmerken, …) 

(9)  

o  o  o  o  o  
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Display This Choice: 

If Duid voor iedere 
competentie aan in 
welke mate je vindt 
dat je ze beheerst. = 
Organisaties draaiende 
houden (materiaal 
beheren, beleid 
uittekenen, …) [ Eerder 
wel ] 

Or Duid voor 
iedere competentie 
aan in welke mate je 
vindt dat je ze 
beheerst. = 
Organisaties draaiende 
houden (materiaal 
beheren, beleid 
uittekenen, …) [ 
Helemaal wel ] 

Organisaties 

draaiende houden 

(materiaal beheren, 

beleid uittekenen, …) 

(10)  

o  o  o  o  o  

Display This Choice: 

If Duid voor iedere 
competentie aan in 
welke mate je vindt 
dat je ze beheerst. = 
Financiën beheren [ 
Eerder wel ] 

Or Duid voor 
iedere competentie 
aan in welke mate je 
vindt dat je ze 
beheerst. = Financiën 
beheren [ Helemaal 
wel ] 

Financiën beheren 

(11)  

o  o  o  o  o  
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Display This Choice: 

If Duid voor iedere 
competentie aan in 
welke mate je vindt 
dat je ze beheerst. = 
Functioneren op 
technisch vlak 
(decoreren, 
constructies bouwen, 
tocht/wandeling 
uitstippelen, voor een 
groep koken, …) [ 
Eerder wel ] 

Or Duid voor 
iedere competentie 
aan in welke mate je 
vindt dat je ze 
beheerst. = 
Functioneren op 
technisch vlak 
(decoreren, 
constructies bouwen, 
tocht/wandeling 
uitstippelen, voor een 
groep koken, …) [ 
Helemaal wel ] 

Functioneren op 

technisch vlak 

(decoreren, 

constructies 

bouwen, 

tocht/wandeling 

uitstippelen, voor 

een groep koken, …) 

(12)  

o  o  o  o  o  
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Display This Choice: 

If Duid voor iedere 
competentie aan in 
welke mate je vindt 
dat je ze beheerst. = 
Mensen beschermen 
tegen gevaren (veilige 
fysieke/mentale ruimte 
scheppen) [ Eerder wel 
] 

Or Duid voor 
iedere competentie 
aan in welke mate je 
vindt dat je ze 
beheerst. = Mensen 
beschermen tegen 
gevaren (veilige 
fysieke/mentale ruimte 
scheppen) [ Helemaal 
wel ] 

Mensen beschermen 

tegen gevaren 

(veilige 

fysieke/mentale 

ruimte scheppen) 

(13)  

o  o  o  o  o  

Display This Choice: 

If Duid voor iedere 
competentie aan in 
welke mate je vindt 
dat je ze beheerst. = 
ICT-vaardigheden [ 
Eerder wel ] 

Or Duid voor 
iedere competentie 
aan in welke mate je 
vindt dat je ze 
beheerst. = ICT-
vaardigheden [ 
Helemaal wel ] 

ICT-vaardigheden 

(14)  

o  o  o  o  o  
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Display This Choice: 

If Duid voor iedere 
competentie aan in 
welke mate je vindt 
dat je ze beheerst. = 
Omgaan met 
diversiteit [ Eerder wel 
] 

Or Duid voor 
iedere competentie 
aan in welke mate je 
vindt dat je ze 
beheerst. = Omgaan 
met diversiteit [ 
Helemaal wel ] 

Omgaan met 

diversiteit (15)  

o  o  o  o  o  

Display This Choice: 

If Duid voor iedere 
competentie aan in 
welke mate je vindt 
dat je ze beheerst. = 
Creativiteit [ Eerder 
wel ] 

Or Duid voor 
iedere competentie 
aan in welke mate je 
vindt dat je ze 
beheerst. = Creativiteit 
[ Helemaal wel ] 

Creativiteit (16)  

o  o  o  o  o  

 

 

 

 

Q14 Zijn er nog competenties die je ontwikkeld hebt via je engagement als leiding die we hierboven 

niet opgelijst hebben? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 



75 

 

 

Display This Question: 

If Studeer je nog of ben je al aan het werk?  = Ik studeer nog 

Or Studeer je nog of ben je al aan het werk?  = Ik ben werkzoekend 

 

Q15  

Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze ontwikkeld hebt tijdens je 

engagement als leiding in de KSA. Welke van onderstaande competenties zou je inzetten (of heb je 
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ingezet) tijdens je zoektocht naar werk? (vermelden op sollicitatiebrief, CV, ...) 

Display This Choice: 

If Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Omgaan met anderen (overtuigen, onderhandelen, samenwerken, …) [ Eerder een grote rol ] 

Or Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Omgaan met anderen (overtuigen, onderhandelen, samenwerken, …) [ Een grote rol ] 

▢ Omgaan met anderen (overtuigen, onderhandelen, samenwerken, …)  (1)  

Display This Choice: 

If Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Voor een groep spreken [ Eerder een grote rol ] 

Or Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Voor een groep spreken [ Een grote rol ] 

▢ Voor een groep spreken  (2)  

Display This Choice: 

If Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Schrijfvaardigheden [ Eerder een grote rol ] 

Or Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Schrijfvaardigheden [ Een grote rol ] 

▢ Schrijfvaardigheden  (3)  

Display This Choice: 

If Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Leiding nemen (beslissingen maken, instructies geven, problemen oplossen, …) [ Eerder een grote rol ] 

Or Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Leiding nemen (beslissingen maken, instructies geven, problemen oplossen, …) [ Een grote rol ] 

▢ Leiding nemen (beslissingen maken, instructies geven, problemen 
oplossen, …)  (4)  

Display This Choice: 

If Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Organiseren (activiteiten plannen, voorbereiden en uitvoeren) [ Eerder een grote rol ] 

Or Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Organiseren (activiteiten plannen, voorbereiden en uitvoeren) [ Een grote rol ] 

▢ Organiseren (activiteiten plannen, voorbereiden en uitvoeren)  (5)  

Display This Choice: 

If Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Initiatief en verantwoordelijkheid nemen [ Eerder een grote rol ] 

Or Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Initiatief en verantwoordelijkheid nemen [ Een grote rol ] 
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▢ Initiatief en verantwoordelijkheid nemen  (6)  

Display This Choice: 

If Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Nauwkeurig, efficiënt, zelfstandig werken [ Eerder een grote rol ] 

Or Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Nauwkeurig, efficiënt, zelfstandig werken [ Een grote rol ] 

▢ Nauwkeurig, efficiënt, zelfstandig werken  (7)  

Display This Choice: 

If Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Omgaan met informatie (verzamelen, verwerken, analyseren, …) [ Eerder een grote rol ] 

Or Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Omgaan met informatie (verzamelen, verwerken, analyseren, …) [ Een grote rol ] 

▢ Omgaan met informatie (verzamelen, verwerken, analyseren, …)  (8)  

Display This Choice: 

If Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Anderen dingen aanleren (faciliteren dat iemand kan bijleren, de nood van iemand om bij te leren opmerken, …) 
[ Eerder een grote rol ] 

Or Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Anderen dingen aanleren (faciliteren dat iemand kan bijleren, de nood van iemand om bij te leren opmerken, …) 
[ Een grote rol ] 

▢ Anderen dingen aanleren (faciliteren dat iemand kan bijleren, de nood van 

iemand om bij te leren opmerken, …)  (9)  

Display This Choice: 

If Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Organisaties draaiende houden (materiaal beheren, beleid uittekenen, …) [ Eerder een grote rol ] 

Or Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Organisaties draaiende houden (materiaal beheren, beleid uittekenen, …) [ Een grote rol ] 

▢ Organisaties draaiende houden (materiaal beheren, beleid uittekenen, …)  

(10)  

Display This Choice: 

If Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Financiën beheren [ Eerder een grote rol ] 

Or Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Financiën beheren [ Een grote rol ] 

▢ Financiën beheren  (11)  

Display This Choice: 
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If Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Functioneren op technisch vlak (decoreren, constructies bouwen, tocht/wandeling uitstippelen, voor een groep 
koken, …) [ Eerder een grote rol ] 

Or Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Functioneren op technisch vlak (decoreren, constructies bouwen, tocht/wandeling uitstippelen, voor een groep 
koken, …) [ Een grote rol ] 

▢ Functioneren op technisch vlak (decoreren, constructies bouwen, 
tocht/wandeling uitstippelen, voor een groep koken, …)  (12)  

Display This Choice: 

If Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Mensen beschermen tegen gevaren (veilige fysieke/mentale ruimte scheppen) [ Eerder een grote rol ] 

Or Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Mensen beschermen tegen gevaren (veilige fysieke/mentale ruimte scheppen) [ Een grote rol ] 

▢ Mensen beschermen tegen gevaren (veilige fysieke/mentale ruimte 
scheppen)  (13)  

Display This Choice: 

If Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
ICT-vaardigheden [ Eerder een grote rol ] 

Or Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
ICT-vaardigheden [ Een grote rol ] 

▢ ICT-vaardigheden  (14)  

Display This Choice: 

If Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Omgaan met diversiteit [ Eerder een grote rol ] 

Or Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Omgaan met diversiteit [ Een grote rol ] 

▢ Omgaan met diversiteit  (15)  

Display This Choice: 

If Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Creativiteit [ Eerder een grote rol ] 

Or Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Creativiteit [ Een grote rol ] 

▢ Creativiteit  (16)  

 

 

Display This Question: 

If Studeer je nog of ben je al aan het werk?  = Ik studeer nog 

Or Studeer je nog of ben je al aan het werk?  = Ik ben werkzoekend 
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Q16 Op welke manier zou je deze competenties inzetten in je zoektocht naar werk?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

Display This Question: 

If Studeer je nog of ben je al aan het werk?  = Ik ben al aan het werk 

 

Q17 Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze ontwikkeld hebt tijdens 

je engagement als leiding in de KSA. Welke van onderstaande competenties heb je ingezet in je 
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zoektocht naar werk? (vermeld op sollicitatiebrief, CV, ...) 

Display This Choice: 

If Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Omgaan met anderen (overtuigen, onderhandelen, samenwerken, …) [ Eerder een grote rol ] 

Or Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Omgaan met anderen (overtuigen, onderhandelen, samenwerken, …) [ Een grote rol ] 

▢ Omgaan met anderen (overtuigen, onderhandelen, samenwerken, …)  (1)  

Display This Choice: 

If Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Voor een groep spreken [ Eerder een grote rol ] 

Or Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Voor een groep spreken [ Een grote rol ] 

▢ Voor een groep spreken  (2)  

Display This Choice: 

If Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Schrijfvaardigheden [ Eerder een grote rol ] 

Or Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Schrijfvaardigheden [ Een grote rol ] 

▢ Schrijfvaardigheden  (3)  

Display This Choice: 

If Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Leiding nemen (beslissingen maken, instructies geven, problemen oplossen, …) [ Eerder een grote rol ] 

Or Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Leiding nemen (beslissingen maken, instructies geven, problemen oplossen, …) [ Een grote rol ] 

▢ Leiding nemen (beslissingen maken, instructies geven, problemen 
oplossen, …)  (4)  

Display This Choice: 

If Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Organiseren (activiteiten plannen, voorbereiden en uitvoeren) [ Eerder een grote rol ] 

Or Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Organiseren (activiteiten plannen, voorbereiden en uitvoeren) [ Een grote rol ] 

▢ Organiseren (activiteiten plannen, voorbereiden en uitvoeren)  (5)  

Display This Choice: 

If Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Initiatief en verantwoordelijkheid nemen [ Eerder een grote rol ] 

Or Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Initiatief en verantwoordelijkheid nemen [ Een grote rol ] 
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▢ Initiatief en verantwoordelijkheid nemen  (6)  

Display This Choice: 

If Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Nauwkeurig, efficiënt, zelfstandig werken [ Eerder een grote rol ] 

Or Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Nauwkeurig, efficiënt, zelfstandig werken [ Een grote rol ] 

▢ Nauwkeurig, efficiënt, zelfstandig werken  (7)  

Display This Choice: 

If Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Omgaan met informatie (verzamelen, verwerken, analyseren, …) [ Eerder een grote rol ] 

Or Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Omgaan met informatie (verzamelen, verwerken, analyseren, …) [ Een grote rol ] 

▢ Omgaan met informatie (verzamelen, verwerken, analyseren, …)  (8)  

Display This Choice: 

If Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Anderen dingen aanleren (faciliteren dat iemand kan bijleren, de nood van iemand om bij te leren opmerken, …) 
[ Eerder een grote rol ] 

Or Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Anderen dingen aanleren (faciliteren dat iemand kan bijleren, de nood van iemand om bij te leren opmerken, …) 
[ Een grote rol ] 

▢ Anderen dingen aanleren (faciliteren dat iemand kan bijleren, de nood van 

iemand om bij te leren opmerken, …)  (9)  

Display This Choice: 

If Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Organisaties draaiende houden (materiaal beheren, beleid uittekenen, …) [ Eerder een grote rol ] 

Or Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Organisaties draaiende houden (materiaal beheren, beleid uittekenen, …) [ Een grote rol ] 

▢ Organisaties draaiende houden (materiaal beheren, beleid uittekenen, …)  

(10)  

Display This Choice: 

If Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Financiën beheren [ Eerder een grote rol ] 

Or Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Financiën beheren [ Een grote rol ] 

▢ Financiën beheren  (11)  

Display This Choice: 
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If Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Functioneren op technisch vlak (decoreren, constructies bouwen, tocht/wandeling uitstippelen, voor een groep 
koken, …) [ Eerder een grote rol ] 

Or Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Functioneren op technisch vlak (decoreren, constructies bouwen, tocht/wandeling uitstippelen, voor een groep 
koken, …) [ Een grote rol ] 

▢ Functioneren op technisch vlak (decoreren, constructies bouwen, 
tocht/wandeling uitstippelen, voor een groep koken, …)  (12)  

Display This Choice: 

If Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Mensen beschermen tegen gevaren (veilige fysieke/mentale ruimte scheppen) [ Eerder een grote rol ] 

Or Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Mensen beschermen tegen gevaren (veilige fysieke/mentale ruimte scheppen) [ Een grote rol ] 

▢ Mensen beschermen tegen gevaren (veilige fysieke/mentale ruimte 
scheppen)  (13)  

Display This Choice: 

If Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
ICT-vaardigheden [ Eerder een grote rol ] 

Or Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
ICT-vaardigheden [ Een grote rol ] 

▢ ICT-vaardigheden  (14)  

Display This Choice: 

If Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Omgaan met diversiteit [ Eerder een grote rol ] 

Or Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Omgaan met diversiteit [ Een grote rol ] 

▢ Omgaan met diversiteit  (15)  

Display This Choice: 

If Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Creativiteit [ Eerder een grote rol ] 

Or Hieronder geven we de competenties weer waarvan jij aangeeft dat je ze beheerst. Duid voor iedere... = 
Creativiteit [ Een grote rol ] 

▢ Creativiteit  (16)  

 

 

Display This Question: 

If Studeer je nog of ben je al aan het werk?  = Ik ben al aan het werk 

Or Heb je al gesolliciteerd voor een job?  = Ja 
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Q18 Op welke manier heb je deze competenties ingezet in je zoektocht naar werk?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

Display This Question: 

If Studeer je nog of ben je al aan het werk?  = Ik ben al aan het werk 

Or Heb je al gesolliciteerd voor een job?  = Ja 

 

Q19 Kwam jouw ervaring als leiding in de KSA aan bod tijdens jouw sollicitatiegesprek(ken)?  

o Ja  (1)  

o Nee  (2)  

 

 

Display This Question: 

If Kwam jouw ervaring als leiding in de KSA aan bod tijdens jouw sollicitatiegesprek(ken)?  = Ja 

 

Q20 Op welke manier kwam jouw ervaring als leiding in de KSA aan bod tijdens jouw 

sollicitatiegesprek(ken)?  

________________________________________________________________ 
 

End of Block: Competenties 
 

Start of Block: Opleidingskeuze 

Display This Question: 

If Studeer je nog of ben je al aan het werk?  = Ik studeer nog 

 

Q21 In welk onderwijsniveau studeer je momenteel?  

o Secundair onderwijs  (1)  

o Hoger onderwijs  (2)  
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Display This Question: 

If In welk onderwijsniveau studeer je momenteel?  = Secundair onderwijs 

 

Q22 In welke onderwijsvorm studeer je?  

o ASO  (1)  

o BSO  (2)  

o BuSO  (3)  

o Deeltijds beroepsonderwijs  (4)  

o KSO  (5)  

o TSO  (6)  
 

 

Display This Question: 

If In welk onderwijsniveau studeer je momenteel?  = Secundair onderwijs 

 

Q23 Zal je na het secundair onderwijs een studie aanvatten in het hoger onderwijs?  

o Ja  (1)  

o Nee  (2)  

o Ik weet het nog niet  (3)  
 

 

Display This Question: 

If Zal je na het secundair onderwijs een studie aanvatten in het hoger onderwijs?  = Ja 

 

Q24 Tot welk studiegebied behoort de opleiding die je graag zou volgen in het hoger onderwijs?  

▼ Archeologie en Kunstwetenschappen (1) ... Andere (35) 

 

 

Display This Question: 

If In welk onderwijsniveau studeer je momenteel?  = Hoger onderwijs 
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Q25 Tot welk studiegebied behoort de opleiding die je volgt in het hoger onderwijs?  

▼ Archeologie en Kunstwetenschappen (1) ... Andere (35) 

 

 

Display This Question: 

If Studeer je nog of ben je al aan het werk?  = Ik ben al aan het werk 

Or Studeer je nog of ben je al aan het werk?  = Ik ben werkzoekend 

 

Q26 Wat is het hoogste diploma dat je behaald hebt? 

o Geen diploma  (1)  

o Lager onderwijs  (2)  

o Secundair onderwijs  (3)  

o Bachelor  (4)  

o Master  (5)  
 

 

Display This Question: 

If Wat is het hoogste diploma dat je behaald hebt? = Secundair onderwijs 

 

Q27 In welke onderwijsvorm behaalde je jouw diploma secundair onderwijs? 

o ASO  (1)  

o BSO  (2)  

o BuSO  (3)  

o KSO  (4)  

o TSO  (5)  
 

 

Display This Question: 

If Wat is het hoogste diploma dat je behaald hebt? = Bachelor 

 

Q28 Totwelk studiegebied hoort de opleiding die je volgde? Indien je meerdere opleidingenvolgde 
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kies je het studiegebied van de opleiding die je als jouw hoofdopleidingbeschouwd.   

▼ Archeologie en Kunstwetenschappen (1) ... Andere (35) 

 

End of Block: Opleidingskeuze 
 

Start of Block: Arbeidsmarkt 

Display This Question: 

If Studeer je nog of ben je al aan het werk?  = Ik studeer nog 

Or Studeer je nog of ben je al aan het werk?  = Ik ben werkzoekend 
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Q29 Welk soort beroep zou je later graag uitoefenen? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

▢ Pedagogisch beroep (bv. leerkracht)  (1)  

▢ Creatief en taalkundig beroep (bv. tolk, communicatiemedewerker, ...)  (2)  

▢ Beroep in de sector mens en maatschappij (bv. sociaal werk, politiek, 

psychologie, ...)  (3)  

▢ Bedrijfseconomisch en administratief beroep (bv. kantoor, secretariaat, ...)  
(4)  

▢ Manager  (5)  

▢ Openbaar bestuur, veiligheid en juridisch beroep (bv. advocaat, notaris, ...)  
(6)  

▢ Technisch beroep (bv. mechanica, elektronica, landmeetkunde, 

bouwkunde, architectuur, ...)  (7)  

▢ ICT beroep  (8)  

▢ Agrarisch beroep (bv. landbouw, tuinbouw, bosbouw, veeteelt, ...)  (9)  

▢ Beroep in de horeca  (10)  

▢ Ander dienstverlenend beroep (bv. treinbegeleiding, ...)  (11)  

▢ Beroep in transport en logistiek  (12)  

▢ (Para)Medisch beroep (bv. geneeskunde, verpleegkunde, tandheelkunde, 

psychiatrie, ...)  (13)  

▢ Beroep in de toeristische sector  (14)  

▢ Beroep in de voedingssector (bv. bakker, slager, ...)  (15)  

▢ Kunstberoep (bv. dans, theater, podiumkunsten, ...)  (16)  

▢ Beroep in de openbare orde (bv. politie)  (17)  

▢ Beroep in de kledij, textiel en modesector  (18)  
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▢ Beroep in de lichaamsverzorging (bv. kapper, schoonheidsspecialisatie, ...)  

(19)  

▢ Beroep in de personenzorg (bv. bejaardenverzorging, gehandicaptenzorg, 
...)  (20)  

▢ Beroep in de sport, beweging en revalidatiesector (bv. kinesist, topsport, 
...)  (21)  

▢ Overig  (22)  

 

 

Display This Question: 

If Studeer je nog of ben je al aan het werk?  = Ik ben al aan het werk 
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Q30 Welk soort beroep oefen je uit?  

o Pedagogisch beroep (bv. leerkracht)  (1)  

o Creatief en taalkundig beroep (bv. tolk, communicatiemedewerker, ...)  (2)  

o Mens en maatschappij (bv. sociaal werk, politiek, psychologie, ...)  (3)  

o Bedrijfseconomisch en administratief beroep (bv. kantoor, secretariaat, ...)  (4)  

o Manager  (5)  

o Openbaar bestuur, veiligheid en juridisch beroep (bv. advocaat, notaris, ...)  (6)  

o Technisch beroep (bv. mechanica, elektronica, landmeetkunde, bouwkunde, 
architectuur, ...)  (7)  

o ICT beroep  (8)  

o Agrarisch beroep (bv. landbouw, tuinbouw, bosbouw, veeteelt, ...)  (9)  

o Horeca  (10)  

o Ander dienstverlenend beroep (bv. treinbegeleiding, kuisvrouw/kuisman, ...)  
(11)  

o Transport en logistiek  (12)  

o (Para)Medisch beroep (bv. geneeskunde, verpleegkunde, tandheelkunde, 
psychiatrie, ...)  (13)  

o Toerisme  (14)  

o Voeding (bv. bakker, slager, ...)  (15)  

o Kunst (bv. dans, theater, podiumkunsten, ...)  (16)  

o Openbare orde (bv. politie)  (17)  

o Kledij, textiel en mode  (18)  

o Lichaamsverzorging (bv. kapper, schoonheidsspecialisatie, ...)  (19)  

o Personenzorg (bv. bejaardenverzorging, gehandicaptenzorg, ...)  (20)  

o Sport, beweging en revalidatie (bv. kinesist, topsport, ...)  (21)  

o Overig  (22)  
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Display This Question: 

If Studeer je nog of ben je al aan het werk?  = Ik studeer nog 

Or Studeer je nog of ben je al aan het werk?  = Ik ben werkzoekend 

 

Q31 Welke kenmerken wens je in jouw toekomstige job? Geef voor ieder kenmerk aan hoe belangrijk 
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het voor jou is.  

 Onbelangrijk (1) Neutraal (2) Belangrijk (3) 

Leiding geven aan 

anderen (1)  o  o  o  
Opvolgen van orders 

en instructies (2)  o  o  o  
Praktisch, uitvoerend 

werk (3)  o  o  o  
Mensen helpen (4)  

o  o  o  
Financiële zaken (5)  

o  o  o  
Besturen van de zaak, 

onderneming of dienst 

(6)  
o  o  o  

Artistiek werk (7)  

o  o  o  
Ontwikkelen van 

nieuwe technieken, 

ideeën (8)  
o  o  o  

Verkopen van 

producten of diensten 

aan consumenten (9)  
o  o  o  

Vorming, onderwijs of 

begeleiding geven aan 

anderen (10)  
o  o  o  

Creatief werk (11)  

o  o  o  
Communicatie met 

mensen binnen de 

zaak, onderneming of 

dienst (12)  

o  o  o  

Communicatie met 

mensen buiten de 

zaak, onderneming of 

dienst (13)  

o  o  o  
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Display This Question: 

If Studeer je nog of ben je al aan het werk?  = Ik ben al aan het werk 

 

Q32 Welke kenmerken zijn belangrijk in jouw job? Geef voor ieder kenmerk aan hoe belangrijk het 
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kenmerk voor jouw job is.  

 Onbelangrijk (1) Neutraal (2) Belangrijk (3) 

Leiding geven aan 

anderen (1)  o  o  o  
Opvolgen van orders 

en instructies (2)  o  o  o  
Praktisch, uitvoerend 

werk (3)  o  o  o  
Mensen helpen (4)  

o  o  o  
Financiële zaken (5)  

o  o  o  
Besturen van de zaak, 

onderneming of dienst 

(6)  
o  o  o  

Artistiek werk (7)  

o  o  o  
Ontwikkelen van 

nieuwe technieken, 

ideeën (8)  
o  o  o  

Verkopen van 

producten of diensten 

aan consumenten (9)  
o  o  o  

Vorming, onderwijs of 

begeleiding geven aan 

anderen (10)  
o  o  o  

Creatief werk (11)  

o  o  o  
Communicatie met 

mensen binnen de 

zaak, onderneming of 

dienst (12)  

o  o  o  

Communicatie met 

mensen buiten de 

zaak, onderneming of 

dienst (13)  

o  o  o  
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End of Block: Arbeidsmarkt 
 

Start of Block: Dankwoord 

 

Q33 Hartelijk bedankt voor jouw medewerking. Als je nog iets wenst toe te voegen over dit topic wat 

nog niet aan bod gekomen is in de vragenlijst of nog opmerkingen hebt over de vragenlijst, mag je 

deze hieronder noteren. 

________________________________________________________________ 
 

End of Block: Dankwoord 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


