
1

HANDLEIDING VOOR HET LEFGESPREK
Opstap naar een grotere en diversere instroom in techniekopleidingen



Het Lefgesprek is een open, eerlijk, opbouwend gesprek tussen studenten en onderwijsprofessionals.Het geeft 
diepgaand inzicht in wat nodig en mogelijk is om meer studenten te winnen voor een techniekopleiding, juist 
ook uit ondervertegenwoordigde groepen: meiden en jongeren met een migrantenachtergrond.

Aantal deelnemers: 4-6 studenten, 3-4 professionals, onder wie 1 manager die zich bezighoudt met de 
werving en instroom van studenten en 2 gespreksleiders met ervaring die om en om het gesprek begeleiden en 
notuleren.

Duur van het gesprek: 1 dagdeel
Voor de gespreksleiders komen daar nog 2 dagdelen bij voor voorbereiding en follow-upactiviteiten.

WAT LEVERT HET LEFGESPREK OP?
• Meer herkenning en enthousiasme voor 

techniekopleidingen onder jongeren, in het
• bijzonder meiden of jongeren met een 

migrantenachtergrond
• Een grotere betrokkenheid van de huidige studenten 

met de opleiding/onderwijsinstelling
• Bewustwording bij onderwijsprofessionals over de 

manier van werven in de volle breedte
• Onderbouwde, creatieve ideeën om meer jongeren 

aan te trekken - inclusief actieplan

IN 3 GESPREKSRONDES NAAR EEN 
STAPPENPLAN
• Ronde 1: wie is wie en associaties bij techniek
• Ronde 2: wat gaat goed en wat kan beter bij de 

werving van studenten
• Ronde 3: oplossingen en actieplan
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AFTRAP (10 MINUTEN)
De gespreksleiders stellen zich voor en leiden het 
Lefgesprek in:
• Aanleiding en doel - Waarom zijn we bij elkaar? 

Waar gaan we het over hebben? Waarom is het 
belangrijk dat we dit gesprek voeren? Wat gaan we 
doen met de uitkomsten?

• Rollen - Iedereen aan tafel is gelijk en kan vrijuit 
spreken. Open, eerlijk, ongepolijst en duidelijk. Er zijn 
geen goede of foute antwoorden, het gaat om jouw 
eigen ervaring en beleving. Vandaag is iedereen 
expert.

• Programma - 3 gespreksrondes
• Spelregels - Iedereen houdt zich aan de spelregels 

(zie verderop)
• Vragen?

RONDE 1 - WIE IS WIE EN ASSOCIATIES BIJ 
TECHNIEK (50 MINUTEN)
1.1 Het is belangrijk dat iedereen zich prettig voelt in dit 
gesprek. Geef daarom allereerst iedereen de gelegenheid 
om zich voor te stellen. Ga nog niet in op het onderwerp, 
maar praat over de persoon aan tafel.
• Naam, opleiding, welk jaar van je studie zit je/wat 

houdt je werk in?
• Wat zouden wij te weten komen als we jou beter 

leren kennen? Waar ben je het allerliefste mee 
bezig?

1.2 Praat met studenten door over hun associaties bij 
techniek. Dit is belangrijk om gedachten los te maken 
over het onderwerp.
• Waar denk je als eerste aan als je het woord 

techniek hoort? En daarna?
• In hoeverre speelt techniek een rol in jouw dagelijks 

leven?
• Vind je het belangrijk dat jongeren opgeleid worden 

in de techniek? Waarom (niet)?
De gespreksleider die notuleert schrijft op een of 
meer flipovervellen onder de kop ‘Waarom belangrijk’ 
de punten op die de deelnemers noemen. Ook de 
suggesties die al op tafel komen over wat gaat goed en 
wat kan beter worden opgeschreven.

PAUZE (10 MINUTEN)

SCRIPT
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RONDE 2 - WAT GAAT GOED EN WAT KAN 
BETER BIJ DE WERVING VAN STUDENTEN 
(60 MINUTEN)
In dit deel van het Lefgesprek halen we op hoe studenten 
en professionals aankijken tegen het wervingsproces. 
Wat viel op? Waar zijn ze enthousiast over en waar 
liepen ze tegenaan? De deelnemers toetsen of ze de 
genoemde punten herkennen, en geven eventueel 
toelichting.

Vragen om het gesprek op gang te brengen:
• Wat kwam er allemaal bij kijken om je studiekeuze 

te maken? Wat vond je makkelijk en lastig? Miste je 
iets? Wat verraste je?

• Welke rol speelde(n) je ouder(s)? Vrienden? 
Docenten? Klasgenoten? Wie of wat speelden nog 
meer een rol?

• Wat moet je als student in spé volgens jou weten 
om een goede studiekeuze te maken? Noem 3 
punten. Waarom zijn die belangrijk?

• In hoeverre sluit de praktijk aan op die punten? In 
hoeverre heb je die informatie aangereikt gekregen/
gevonden?

• Wat was jouw beeld van de studie voor je begon? 
Wat dacht je te gaan leren?

• In hoeverre kloppen de verwachtingen die je van de 
studie had, met de werkelijkheid? Hoe komt dit denk 
je?

• Wat als jij morgen voor één dag de baas zou zijn, 
wat zou je dan meteen aanpakken?

• Wat zou je iemand die nog twijfelt over de studie 
willen vertellen?

• Wat zou je iemand die nog twijfelt om hier te gaan 
studeren willen vertellen?

STICKERSTEMMEN (15 MINUTEN)
De gespreksleider gaat alle genoemde verbeterpunten 
langs en nummert ze. Als de meerderheid het erover 
eens is dat bepaalde punten samengevoegd kunnen 
worden, krijgen deze hetzelfde nummer.

Alle deelnemers krijgen 3 groene stickers om hun stem 
uit te brengen op wat zij de belangrijkste verbeterpunten 
vinden per deelnemer maximaal 1 stem per punt. De 
gespreksleider vat de top 3 die hier uitrolt, kort samen en 
toetst die uitleg bij de deelnemers.

PAUZE (10 MINUTEN)

RONDE 3 - OPLOSSINGEN EN ACTIEPLAN 
(45 MINUTEN) 
De top 3 verbeterpunten vormt de basis voor deze ronde: 
wat is er nodig om deze knelpunten aan te pakken en 
hoe zouden we dat kunnen doen? Ze komen één voor 
één aan bod. 

Vragen om het gesprek op gang te brengen en 
deelnemers te inspireren: 
• Wat is ervoor nodig om te zorgen dat dit knelpunt 

morgen niet meer bestaat? 
• Hoe kunnen we de toekomstige student beter 

helpen?
• Wat zou een succesvolle onderneming doen om dit 

probleem aan te pakken? 
• Welke nieuwe ‘diensten’ en/of ‘producten’ kun je 

verzinnen om jongeren beter te helpen? Stel je hebt 
miljoenen te besteden, wat zou je dan doen om dit 
probleem aan te pakken?

STICKERSTEMMEN (15 MINUTEN) 
Toets de genoemde oplossingen vóór de stemronde 
aan de gestelde kaders (zoals budget, timing, zie verder 
onder ‘Voorbereiding voor de gespreksleider’). Bekijk 
ook of het reëel is dat de beroepsinstelling met de 
oplossingen aan de slag gaat. Vervolgens kunnen de 
deelnemers opnieuw met 3 groene stickers stemmen op 
de oplossingen die overblijven (en dus binnen de kaders 
en binnen de invloedssfeer van de instelling vallen). De 
gespreksleider vat de meest gekozen oplossing kort 
samen. Met deze oplossing kan de instelling aan de slag. 
De gespreksleider bepaalt met de deelnemers wie de 
eigenaar van deze verbeterstap is, welke studenten er 
eventueel bij betrokken worden, welke stappen nodig 
zijn en wanneer de studenten terugkoppeling krijgen. 

AFSLUITEN (15 MINUTEN) 
Studenten en professionals krijgen het laatste woord: 
• Wat is volgens jou het allerbelangrijkste dat je in dit 

gesprek verteld hebt? 
• Zijn er vragen die niet aan de orde zijn geweest maar 

wel gesteld hadden moeten worden? (Maak hiervoor 
zo nodig ook na het gesprek ruimte.) 

• De gespreksleiders vertellen ook wat hun het 
meest is bijgebleven van het gesprek en danken de 
deelnemers voor hun bijdrage. 

TERUGKOPPELING (NADER TE BEPALEN) 
We gaan ervan uit dat de oplossingen uitvoerbaar zijn. 
Bij succes kunnen de resultaten dan ook breder gedeeld 
worden. Mocht succes toch uitblijven, dan krijgen de 
betrokken studenten alsnog een terugkoppeling over 
welke stappen er genomen zijn en waarom een en ander 
niet gelukt is. 
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VOORBEREIDING VOOR DE 
GESPREKSLEIDERS 
• Bepaal je doelgroep: bijvoorbeeld meiden, of 

studenten met een migrantenachtergrond, of alle 
jongeren. Stem de vragen in het draaiboek nader op 
deze doelgroep af (door vragen toe te voegen, aan te 
passen of te verwijderen). 

• Bepaal het doel van de bijeenkomst. Wat wil je 
minimaal uit het gesprek halen? Waarom is het 
van belang dat we dit gesprek voeren, wie vindt 
het belangrijk dat we de mening van studenten en 
professionals ophalen? Wat gaan we ermee doen? 

• Bepaal de kaders voor de oplossingen die in het 
Lefgesprek naar boven komen. Bijvoorbeeld: 
• Zit de verantwoordelijke voor het onderwerp dat 

we aanpakken aan tafel? 
• Binnen welke tijd willen we een (deel)oplossing 

gerealiseerd hebben? 
• Welke budget hebben we? 

• Let op: deze kaders geven richting, maar zijn 
niet in beton gegoten. Het is dus niet uitgesloten 
dat sommige kaders tijdens het gesprek worden 
bijgesteld. 

• Nodig tijdig deelnemers uit - dit is de 
verantwoordelijkheid van de gespreksleider. 
Zonder studenten en professionals geen gesprek. 
Professionals doen onder werktijd mee. Regel 
voor de studenten een gepast presentje voor hun 
deelname. 

• Houd het volgende aantal deelnemers aan voor 
een goede verdeling: min. 4 en max. 6 studenten en 
3 tot 4 professionals. 

• Bekijk de spelregels en bepaal of je spelregels wilt 
toevoegen. Druk de spelregels af op een A3-vel en 
hang ze zichtbaar voor iedereen op in de ruimte. 

• Zorg dat alle benodigdheden voor het Lefgesprek 
geregeld zijn: 10 blauwe kaarten, naambordjes en 
groene stickers (60 stickers totaal), rol flipovervellen, 
tape, spelregels op A3-formaat, bedankje voor 
studenten, drinken en eten. 

• Zorg dat er voldoende flipovervellen klaar hangen 
in de ruimte. Zet bovenaan alvast de categorieën: 
• ronde 1: waarom belangrijk? 
• ronde 2: wat gaat goed? 
• ronde 2: wat kan beter? 
• ronde 3: oplossingen 

• Je zult meerdere flappen per categorie krijgen. Zorg 
voor het overzicht dat deze gegroepeerd in de ruimte 
komen te hangen. 

• Verdeel de taken: er zijn twee gespreksleiders nodig 
die met elkaar kunnen wisselen. De één leidt het 
gesprek en de ander notuleert. Jullie bepalen zelf wie 
wanneer leidt of notuleert. 

AANDACHTSPUNTEN TIJDENS HET 
LEFGESPREK 
• Heet de deelnemers persoonlijk welkom bij 

binnenkomst. 
• Voorkom dat de studenten en professionals 

tegenover elkaar gaan zitten. Alle deelnemers 
krijgen een naambordje en nemen plaats aan tafel. 

• Daag de deelnemers uit om alles te zeggen wat 
ze willen zeggen. Zorg voor een veilige, vertrouwde 
sfeer waarin iedereen zich vrij voelt om creativiteit te 
tonen, associaties te maken, maar ook ongepolijste 
en harde uitspraken te doen. Al betekent dit 
misschien dat je zelf ook uit je comfortzone moet 
treden. 

• Laat ruimte voor onverwachte discussies en 
onderwerpen die studenten belangrijk vinden. 

• Houd de vaart in het gesprek. We willen zo veel 
mogelijk ophalen, maar de tijd is beperkt. Ga niet 
te diep in op lastige onderwerpen en laat een 
deelnemer niet te lang of te vaak aan het woord. 
Iedereen moet aan het woord komen. Daarom is 
het van belang dat de gespreksleiders vaker met dit 
bijltje hebben gehakt. Ook om het gesprek draaiende 
te laten houden wanneer er weinig input is. 

• Schrijf zo veel mogelijk op. In ronde 1 kunnen al 
zaken benoemd worden die in ronde 2 van belang 
zijn. Noteer deze dan alvast. Let op! Loop niet vooruit 
op oplossingen, maar bewaar deze voor ronde 3. 

• Check wat je opschrijft met de deelnemer die het 
punt heeft ingebracht: is dit wat je bedoelt? 

• Pauzes zijn belangrijk. Het script geeft hier 
richtlijnen voor, maar zet ze vooral in wanneer dit 
nodig is.

CHECKLIST
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1. We spreken elkaar aan met je en jij of bij elkaars 
voornaam. 

2. De gespreksleider bepaalt wanneer we wat 
bespreken en wie het woord krijgt, jij bepaalt wat je 
vertelt. 

3. Iedereen is in dit gesprek even belangrijk en krijgt de 
kans om de eigen ervaringen te delen en vragen te 
beantwoorden.

4. Elke mening, opmerking, vraag en suggestie telt. We 
luisteren en laten elkaar uitpraten. 

5. Wil je iets zeggen, maar krijg je het woord niet? Dan 
steek je een blauwe kaart op. De gespreksleider 
is dan verplicht het gesprek te stoppen en jou het 
woord te geven. 

6. Spreek vrijuit! Je wordt er niet op afgerekend. Dit is 
niet voor niks een Lefgesprek!

Het Lefgesprek is ontwikkeld in samenwerking met 
Hogeschool Inholland en Young Inspiration.

DE SPELREGELS
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