
Verslag interviews studenten: 

Bij dit verslag zitten 5 interviews 

We hebben veel interviews mondeling afgelegd. Dit verliep een stuk soepeler dan met een vragenlijst 

werken. Daarom hebben we de belangrijkste punten genoteerd in een verslag.  

Veel studenten kiezen een opleiding die vrij breed is. Ze weten nog niet welke kant ze op willen. Je 

kan eruit concluderen dat ze nog niet weten wat ze willen bereiken. Het bestaan van een allstar / 

Honours programma is bij veel studenten onbekend. Het is belangrijk dat we dit in de awareness fase 

bekend maken bij onze doelgroep. Ook is dit programma veel actiever dan het huidige honours-

programma.  

Als de beloning groot genoeg is, zouden ze het wel willen doen. Eerstejaars zijn nog niet bezig met 

zichzelf te ontwikkelen. Pas vanaf het tweede jaar beginnen studenten daar over na te denken. Ze 

vinden op zich wel interessant om een programma te volgen. Alleen zijn ze er totaal niet bekend 

mee.  

Ze hebben niet het vertrouwen om stage te gaan lopen bij een droombaan. Veel gaan stage lopen bij 

het eerste beste bedrijf dat langs komt. Via de KNVB kunnen we dit veel beter te werkt stellen. De 

meeste lopen stage bij iemand die ze goed kennen. Je kan hieruit concluderen dat de studenten niet 

echt veel moeite doen om ergens anders stage te lopen. 

Met netwerken zijn de studenten nog niet bezig. Ze hebben een kleine kring mensen die ze kennen 

vanuit het bedrijfsleven. De meeste weten niet wat hen droombaan is. Een paar van de studenten 

gaan af en toe naar een netwerkborrel. Dit doen ze meer voor de borrel in plaats van om te 

netwerken. Er zijn hier nog veel kansen te halen.  

Van onze competenties kregen deze de laatste scores: Ondernemend optreden, reflecteren en 

leiderschap. Veel studenten gaven aan dat ze op deze competenties nog verder willen ontwikkelen.  

Presenteren en leiderschap zouden ze graag beter willen ontwikkelen. Doormiddel van sport zien ze 

het wel voor zich om op bepaalde competenties te ontwikkelen. De studenten wisten wel wat hun 

uniek maakt. Dit konden ze niet heel snel beantwoorden. Ze willen zich graag verder ontwikkelen. 

Alleen weten ze nog niet echt goed hoe ze zich willen ontwikkelen. Wij met ons programma kunnen 

ze dan goed gaan helpen.  

Ze vonden het wel interessant en prikkelden wel dat je bij je bond een programma kan volgen om je 

te ontwikkelen op bepaalde competenties. Het wordt dan veel interessanter om te gaan fluiten. De 

meeste studenten gaven aan dat ze fluiten helemaal niks vinden. Wellicht door het programma 

zouden ze het wel interessant gaan vinden. Ook de naam vonden ze lekker klinken. Alleen met 

referee in je naam geven sommige mensen gelijk een oordeel over. Dus daar moeten we nog even 

goed gaan over nadenken.  

 
 

 

 

 



Interviewschema doelgroep referee 
leadership program  
 

Studenten: 

Man, 20 jaar 

1. Wat voor opleiding volg je en in welk jaar zit je? 

IBMS -> intresting  

International business management study  

 

2. Waarom volg je deze opleiding? 

Brede opleiding. Je kan veel kanten op.  

 

3. Volg je een Honours-programma (talentenprogramma) en waarom volg je deze? 

Heeft die niet gedaan. 

 

4. Zou je interesse hebben om een soortgelijk programma te volgen waarbij de focus ligt op 

ontwikkeling? (waarom wel en waarom niet)  

Hij vind het niet nodig om zichzelf verder te ontwikkelen. Ze studie kost algenoeg tijd. 

 

5. Heb je in het verleden wel eens stage gelopen? Hoe lang deed je erover om hem te vinden? 

Ja heeft die gedaan. Deed er een maand over.  

 

6. Op welke eigenschappen zou je willen ontwikkelen, en waarom wil je hierop ontwikkelen? 

Talen skills. Vooral op Nederlands wil die zich ontwikkelen. 

 

7. Op een schaal van 1 tot 10, hoe beoordeel je jezelf op deze competentie  

 

Creativiteit 6 

Ondernemend optreden  

Het onderzoeken van vraagstuk en oplossing 7 

Communicatieve vaardigheden 8 

Samenwerken 8 

Zelf studie7 



Reflecteren 5 hij doet het niet 

Leiderschap 8 

Ontwikkelen van kennis6 

 

8. Zou je bereid zijn om hierop verder te willen ontwikkelen. En waarom? 

Opleiding is genoeg 

 

 

9. Ben je bezig met netwerken en hoe doe je dat?  

Goed.  

 

10. Wat maakt jou uniek? 

Hij kan veel talen spreken. Hij heeft veel ervaring voor zijn leeftijd 

 

11. Zou je doormiddel van sport jezelf verder willen ontwikkelen en waarom: 

Rugby - > leiderschap, organiseren, ontwikkeling 

 

12. Als er vanuit de KNVB een programma wordt aangeboden om verschillende competenties te 

ontwikkelen. Wat zou je hiervan vinden:  

Hij wilt niet fluiten. Hij komt er om te spelen.  

13. Wat zou je ervan vinden om verschillende competenties te kunnen ontwikkelen door als 

scheidsrechter te werk te gaan?  

Waarschijnlijk niet. Hij komt er om te spelen.  

14. Wat vind je van de naam referee leadership program? 

Klinkt wel lekker.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Interviewschema doelgroep referee 
leadership program  
 

Studenten: 

Vrouw, 18 jaar 

1. Wat voor opleiding volg je en in welk jaar zit je? 

Eerste jaar global sales marketing  

 

2. Waarom volg je deze opleiding? 

Brede opleiding. Ze wilde wel iets economisch gedaan.  

 

3. Volg je een Honours-programma (talentenprogramma) en waarom volg je deze? 

Nee heeft ze nog nooit van gehoord. Dus doet het niet.  

 

4. Zou je interesse hebben om een soortgelijk programma te volgen waarbij de focus ligt op 

ontwikkeling? (waarom wel en waarom niet)  

Nee nog niet. Ze heeft er geen zin in op dit moment. Later zou ze wel intersse hebben.  

 

5. Heb je in het verleden wel eens stage gelopen? Hoe lang deed je erover om hem te vinden? 

Nog niet stage gelopen. Ging wel snel  

 

6. Op welke eigenschappen zou je willen ontwikkelen, en waarom wil je hierop ontwikkelen? 

Presenteren,  

 

7. Op een schaal van 1 tot 10, hoe beoordeel je jezelf op deze competentie  

 

Creativiteit 7 

Ondernemend optreden 6 

Het onderzoeken van vraagstuk en oplossing 8 

Communicatieve vaardigheden 7 

Samenwerken  9 

Zelf studie 8 

Reflecteren 5 

Leiderschap 6 



Ontwikkelen van kennis 6 

 

8. Zou je bereid zijn om hierop verder te willen ontwikkelen. En waarom? 

J a zou ze wel willen 

 

 

 

9. Ben je bezig met netwerken en hoe doe je dat?  

Nee doet ze niet.  

 

10. Wat maakt jou uniek? 

Nee weet ze niet. Het maakt er niet veel uit. Ze kan heel snel dingen opslaan.  

 

11. Zou je doormiddel van sport jezelf verder willen ontwikkelen en waarom: 

Nee hoeft niet.  

 

12. Als er vanuit de KNVB een programma wordt aangeboden om verschillende competenties te 

ontwikkelen. Wat zou je hiervan vinden:  

Ze durft het niet en kan het niet. Ze heeft geen behoefte. Ze is ergens twijfel achtig.  

13. Wat zou je ervan vinden om verschillende competenties te kunnen ontwikkelen door als 

scheidsrechter te werk te gaan?  

Ze zou het wel interessant vinden.  

14. Wat vind je van de naam referee leadership program? 

Klinkt wel goed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interviewschema doelgroep Talent-Team 
 

Studenten: 

1. Hoe oud ben je? 

19 jaar oud 

2. Doe je aan sport of heb je gesport in verenigingsverband?  

Ik sport bij VVM.  

 

3. Doe / deed je vrijwilligerswerk bij je sport. Waarom wel of niet?  

Ja dit doe ik. Ik fluit af en toe een wedstrijd voor de junioren op groot veld en ik sta regelmatig achter 

de bar. Ook ben ik de trainer van mijn eigen team. 

4. Wat is jouw voornaamste reden om te sporten?  

Bewegen, contact met anderen en gezelligheid 

 

5. Wat voor opleiding volg je en in welk jaar zit je? 

Sportmarketing en management  

6. Wat voor opleiding volgde je hiervoor? 

Havo afgerond  

 

7. Waarom volg je deze opleiding? 

Ik heb passie in de sport en daar paste deze opleiding perfect bij. Bij deze opleiding bouw je een sterk 

netwerk op in de sportbranche.  

 

8. Volg je een Honours-programma (talentenprogramma) en waarom volg je deze? 

Nee dit volg ik niet. Nog nooit echt naar gekeken. Ik zou het wel interessant vinden om te doen.  

9. Zou je interesse hebben om een soortgelijk programma te volgen waarbij de focus ligt op 

ontwikkeling? (waarom wel en waarom niet)  

Ja, met mijn opleiding staat ontwikkeling centraal. Door mezelf beter te kunnen ontwikkelen kan ik 

heel goed een Honours-programma volgen.  

 

10. Heb je in het verleden wel eens stage gelopen? 

Ja bij Artdcom en Digital Inside. Ik had deze stages binnen een paar maanden gevonden.  



 

11. Was deze stage makkelijk te vinden? 

Ik heb deze binnen een paar maanden gevonden. Ik had een website gebouwd waar ik mijn cv in had 

verwerkt.  

 

12. Op een schaal van 1 tot 10, hoe beoordeel je jezelf op de competentie ‘Leiderschap, 

communicatie, presteren onder druk, persoonlijkheid’ 

Leiderschap: 7 

Communicatie: 8,5 

Presteren onder druk: 6 

Persoonlijkheid: 6 

 

13. Ben je van plan om dit verder te ontwikkelen, wat is je plan? 

Ja dit ben ik zeker van plan. Door cursussen te volgen op het gebied van online marketing. Ik wil hier 

in de toekomst verder wat mee gaan doen.  

 

14. Op welke eigenschappen zou je willen ontwikkelen, en waarom wil je hierop ontwikkelen? 

Leiderschap, presteren onder druk en persoonlijkheid. Ook wil ik graag mijn netwerk verder 

uitbreiden.  

 

15. Ben je bereid hier extra tijd en moeite in te steken en waarom? 

Ja dat ben ik van plan, omdat dit cruciaal is voor mijn ontwikkeling.  

 

16. Ben je bezig met netwerken en hoe doe je dat?  

Niet echt, dit deed ik tijdens mijn stage periode wel. Ik ging regelmatig netwerkborrels bezoeken om 

te netwerken in de online marketing. Dit is nu weer naar de achtergrond gegaan.  

 

17. Wat maakt jou uniek? 

Ik kan groepen aansturen en streven naar het optimale resultaat. Ook kan ik gestructureerd te werk 

gaan. Ik wil graag nog meer te weten komen, wat mij uniek maakt. Daarom ga ik de aankomende 

periode de workshop personal branding volgen.  

 

 

 

 



Interviewschema doelgroep Talent-Team 
 

Studenten: 

15. Hoe oud ben je? 

19 jaar 

 

16. Doe je aan sport of heb je gesport in verenigingsverband?  

Ik sport nu bij de sportschool en heeft vroeger op voetbal gezeten. 

17. Doe / deed je vrijwilligerswerk bij je sport. Waarom wel of niet?  

Heeft geen vrijwilligerswerk gedaan bij ze sport. Hij is nooit in aanraking gekomen om 

vrijwilligerswerk te doen. Kortom het werd niet aangeboden door de club. 

18. Wat is jouw voornaamste reden om te sporten?  

Fit zijn, plezier en gezelligheid 

 

19. Wat voor opleiding volg je en welk jaar? 

Sportmarketing en management 3e jaar 

20. Wat voor opleiding volgde je hiervoor? 

Havo afgerond 

 

21. Waarom volg je deze opleiding? 

Hij wilde graag iets in de sport gaan doen en hierop ontwikkelen. Hij vond het een unieke kans om 

met sport regelateerde bedrijven in contact te komen.  

 

22. Volg je een Honours-programma (talentenprogramma)? 

Ja dat doet hij. Dit is het allstars programma van SMM. Hij wil zich zelf verder ontwikkelen en 

doordat programma te volgen maakt het hem uniek.  

23. Zou je interesse hebben om een soortgelijk programma te volgen waarbij de focus ligt op 

ontwikkeling? (waarom wel en waarom niet)  

x 

 

24. Heb je in het verleden wel eens stage gelopen? 

Ja, Beach stadion in Den Haag en Sportsgen 



 

25. Was deze stages makkelijk te vinden? 

Hij had hem zo. Binnen een maand 

 

26. Op een schaal van 1 tot 10, hoe beoordeel je jezelf op de competentie ‘Leiderschap, 

communicatie, presteren onder druk, persoonlijkheid’ 

Leiderschap: 7,5 

Communicatie: 6,5 

Presteren onder druk: 8 

Persoonlijkheid: 7 

 

27. Ben je van plan om dit verder te ontwikkelen, wat is je plan? 

Ja, dat is ze plan. Doormiddel van het allstar programma. Hij volgt ook keuzevakken om zijn 

competenties nog verder te ontwikkelen.  

 

28. Op welke eigenschappen zou je willen ontwikkelen? 

Communicatieve vaardigheden, leiderschap, persoonlijke omgang en samenwerkingen.  

 

29. Ben je bereid hier extra tijd en moeite in te steken? 

Ja, dat doet die al. Extra keuzevakken volgen en wellicht vrijwilligerswerk.  

 

30. Ben je bezig met netwerken en hoe doe je dat?  

Niet zo zeer. Hij zou hier nog meer uitwillen halen.  

 

31. Wat maakt jou uniek? 

Hij wil het extra stapje zetten. Hij wil meer dan een voldoende halen. Hij doet dit door zich extra in te 

zetten bij projecten. Kan goed luisteren en probeert de verdieping te zoeken in het gesprek.  

1. Zou je doormiddel van sport jezelf verder willen ontwikkelen en waarom: 

Ja tuurlijk. Hij doet een sport opleiding en is hiermee bezig. Op bepaalde gebieden wilt die zich zeker 

ontwikkelen. En als dit door sport kan, zou dat tof zijn.  

 

18 Als er vanuit de KNVB een programma wordt aangeboden om verschillende competenties te 

ontwikkelen. Wat zou je hiervan vinden:  

Wel gaaf vinden. Het is een unieke kans om dit te volgen. De KNVB is natuurlijk wel interessant 

omdat er relevante partners bij zitten.  



19 Wat zou je ervan vinden om verschillende competenties te kunnen ontwikkelen door als 

scheidsrechter te werk te gaan?  

Ze hebben het nooit echt aangeboden. Als je er echt iets nuttig uit kan halen,  

20 Wat vind je van de naam referee leadership program? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interviewschema doelgroep referee 
leadership program  
 

Studenten: 

Man, 20 jaar 

1. Wat voor opleiding volg je en in welk jaar zit je? 

Commerciel economie, 2e jaar 

2. Waarom volg je deze opleiding? 

Het is een leuke opleiding. Ik houd ervan om dingen in de markt te zetten. 

3. Volg je een Honours-programma (talentenprogramma) en waarom volg je deze? 

Nee, op dit moment niet. Het lijkt mij wel interessant om er eentje te volgen.  

 

4. Zou je interesse hebben om een soortgelijk programma te volgen waarbij de focus ligt op 

ontwikkeling? (waarom wel en waarom niet)  

Ja zeker, het is altijd belangrijk om je verder te ontwikkelen in het leven. 

 

5. Heb je in het verleden wel eens stage gelopen? Hoe lang deed je erover om hem te vinden? 

Ja in mijn eerste jaar. Deze had ik in een paar maanden gevonden. Het was niet heel makkelijk om 

hem te vinden. De stage periode duurde maar een maand. Veel bedrijven zitten hier niet op te 

wachten.  

6. Op welke eigenschappen zou je willen ontwikkelen, en waarom wil je hierop ontwikkelen? 

Ik zou me graag verder willen ontwikkelen op het ondernemen en leiderschap. Dit heb je later in je 

leven nodig en om mijn droombaan te bereiken moet ik dit doen. Wat is je droombaan dan? 

Ik wil commercieel manager worden van Heineken  

7. Op een schaal van 1 tot 10, hoe beoordeel je jezelf op deze competentie  

 

Creativiteit  7 

Ondernemend optreden 5 

Het onderzoeken van vraagstuk en oplossing 6 

Communicatieve vaardigheden 4 

Samenwerken  7 

Zelf studie 5 

Reflecteren 8 

Leiderschap 5 

Ontwikkelen van kennis 6 

 



8. Zou je bereid zijn om hierop verder te willen ontwikkelen. En waarom? 

Ja zeker, jezelf blijven ontwikkelen is erg belangrijk.  

 

 

9. Ben je bezig met netwerken en hoe doe je dat?  

Ik ben bezig met netwerken. Niet extreem. Maar je bent eigenlijk altijd aan het netwerken. Al kom je 

op school en praat je met wat vrienden. Dan ben je aan het netwerken. En in het bedrijfsleven? Ja, 

dit doe ik wel af en toe. Ik ga soms naar een netwerkborrel en ben actief op LinkedIn. 

10. Wat maakt jou uniek? 

Dit vind ik nog erg lastig. 

11. Zou je doormiddel van sport jezelf verder willen ontwikkelen en waarom: 

 

Ja zeker, ik houd van sport 

12. Als er vanuit de KNVB een programma wordt aangeboden om verschillende competenties te 

ontwikkelen. Wat zou je hiervan vinden:  

Ja tof, ik voetbal zelf ook. Het lijkt mij een unieke kans om bij  de KNVB binnen te rollen.  

13. Wat zou je ervan vinden om verschillende competenties te kunnen ontwikkelen door als 

scheidsrechter te werk te gaan?  

Dat weet ik nog niet zo zeker. Ik vind het niet leuk om te fluiten, maar wellicht door dat programma 

wordt het veel interessanter om te fluiten. 

 

14. Wat vind je van de naam referee leadership program? 

Klinkt wel goed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


