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Voorwoord 

Beste lezer,  

Voor u ligt mijn onderzoek naar rolmodellen in het ondernemerschapsonderwijs. Al vanaf jonge 

leeftijd kon ik vol verwondering kijken naar mensen die ouder waren dan ik. Door hen te observeren 

kon ik van ze leren. Zij zijn allemaal rolmodellen geweest die hebben bijgedragen aan de persoon die 

ik vandaag de dag ben. Iedereen heeft zo zijn of haar eigen rolmodellen die inspireren en motiveren. 

Dit geldt ook voor studenten in het ondernemerschapsonderwijs. Die via rolmodellen kunnen leren 

over het ondernemerschap. Met dit onderzoek heb ik een poging gedaan om in kaart te brengen wie 

deze rolmodellen zijn en welke lessen zij meegeven.  

 

Voordat ik mijn onderzoek deel wil ik een aantal mensen bedanken. Allereerst gaat mijn dank uit 

naar dr. J.W.G.M. Martens en dr. J.F. Alvarado Valenzuela voor hun begeleiding en vertrouwen. Ik 

hoorde vaak: “Dit komt goed, aan het einde van je scriptie ben je een expert”. Daarnaast wil ik 

medestudent en onderzoeker J. Westenberg bedanken voor haar hulp bij mijn codeboek en het leren 

over onze onderzoeksmethode. Dr. J.F. Alvarado Valenzuela had gelijk, we kunnen onszelf inmiddels 

csQCA-experts noemen. Naast J. Westenberg wil ik ook mijn vriendin Lenina bedanken, voor de tijd 

die ze heeft genomen om mijn scriptie tegen te lezen. En mijn vriend Tim, voor het lenen van zijn 

laptop toen paniek ontstond door een technisch probleem. Ik ben hem ook dankbaar voor alle 

koppen thee, zakken snoep en glazen wijn wanneer ik de hele dag verstopt zat achter mijn laptop.  

 

Ik presenteer u hierbij graag mijn masterscriptie: een mixed method onderzoek naar de invloed van 

verschillende rolmodellen op het leerproces van mannelijke en vrouwelijke studenten in het 

ondernemerschapsonderwijs 

 

Veel leesplezier en hartelijke groet,  

Myrthe Naomie Bootsma 
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Samenvatting 

Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen in hoeverre rolmodellen in het 

ondernemerschapsonderwijs verschillen voor mannelijke en vrouwelijke studenten en wat dit 

betekent voor het leerproces. Dit onderzoek is onderdeel van Project Fenix, een verzamelnaam voor 

onderzoeken naar falen binnen ondernemerschap vanuit het Lectoraat van de Hogeschool van 

Amsterdam. Ondanks veel onderzoek naar de positieve effecten van rolmodellen (Abbasianchavari & 

Moritz, 2019; Gibson, 2004) wordt in de literatuur een oproep gedaan naar rolmodellen in het 

ondernemerschapsonderwijs (Justus, 2020). Door middel van een mixed method onderzoek is een 

poging gedaan dit gat in de literatuur te dichten.  

Studenten hebben binnen Project Fenix de opdracht gekregen een ondernemer te vinden en 

deze te interviewen. Deze ondernemer wordt beschouwd we als een rolmodel voor de student. De 

interviews en reflectieverslagen van deze opdracht zijn onderzocht door middel van een 

kwantitatieve analyses. Hiermee is uiteengezet in hoeverre de relatie met het rolmodel en 

kenmerken van het rolmodel verschillen voor mannelijke en vrouwelijke studenten. Voor het 

kwalitatieve deel van dit onderzoek zijn de interviews en reflectieverslagen gecodeerd waarna er 

vervolgens een crisp set Qualitative Comparative Analysis is uitgevoerd. Met dit kwalitatieve deel is 

het effect van rolmodellen op het leerproces van mannelijke en vrouwelijke studenten aangetoond.  

 De bevindingen van het kwantitatieve onderzoek tonen geen significante resultaten. 

Ondanks dat zijn er opmerkelijke verschillen die laten zien wellicht aantonen dat vrouwelijke 

studenten vooral rolmodellen zoeken in het netwerk van sterke banden en daarmee in hun 

comfortzone blijven. Terwijl mannelijke studenten vooral zoeken in het netwerk van zwakke banden 

en daarmee andere lessen leren over het ondernemerschap. Daarnaast zijn er ook opmerkelijke 

verschillen in de kenmerken van het rolmodel. Op basis van deze bevindingen zijn enkele 

aanbevelingen gedaan om de implementatie van rolmodellen in het ondernemerschapsonderwijs te 

bevorderen. 

Sleutelwoorden: ondernemerschapsonderwijs, rolmodellen, sterke en zwakke banden, 

leerproces 
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Inleiding 

 
Aanleiding  

“Meisjes worden aangemoedigd om voorzichtig te zijn, om ervoor te zorgen dat ze zich niet 

bezeren. Terwijl jongens mogen ontdekken, vallen en weer opstaan. "luidt het artikel op de website 

van De Ondernemer (2 november, 2020). In het artikel is Elske Doets aan het woord over haar 

carrière en haar kracht als ondernemer. Doets is in 2017 uitgeroepen tot zakenvrouw van het jaar en 

werd gevraagd andere vrouwen in het ondernemerschap te helpen. Want, zoals Doets in het artikel 

van De Ondernemer (2 november, 2020) vertelt, vrouwen worden nog steeds anders behandeld dan 

mannen in het ondernemerschap. Ze heeft het zelf immers ondervonden tijdens haar loopbaan. 

Volgens Doets gebeurt dit al tijdens je basisschoolperiode, waar je juf een rolmodel is die parttime 

werkt en tegelijkertijd moeder is. “Meisjes worden aangemoedigd om voorzichtig te zijn en om geen 

risico te nemen, waar jongens mogen ontdekken en lef mogen tonen.” voegt Doets toe aan haar 

standpunt. Volgens haar zouden vrouwen meer gemotiveerd moeten worden om lef te tonen en uit 

hun comfortzone te treden.  

Bovenstaand artikel illustreert een probleem aan van genderverschillen in het 

ondernemerschap dat wellicht al begint tijdens de schoolperiode. Waarbij remmende woorden de 

meisjes en vrouwen tegenhouden om de “mannenwereld” van het ondernemerschap in te stappen.  

 

Probleemstelling  

Genderverschillen in het ondernemerschap(sonderwijs)  

Vrouwelijke ondernemers zijn nog steeds ondervertegenwoordigd ondanks dat het aan 

vrouwelijke ondernemer wereldwijd groeit (Brush et al., 2012). De kansen voor vrouwen lijken nog 

steeds ongelijk en vrouwelijke ondernemers vechten harder voor dezelfde positie. Er heerst een 

mannelijk beeld rondom ondernemerschap en de vrouwelijke ondernemers vormen een kleine groep 

waarover het idee heerst dat zij minder goed in staat zijn een onderneming te leiden (Wilson et al., 

2007). De vrouwen die ondernemen hebben vaak kleinere bedrijven, minder bedrijfservaring en 
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groeien minder snel dan mannelijke ondernemers (Fleck et al., 2011). Redenen voor dit verschil zijn 

factoren zoals het ondernemerschap combineren met moeder zijn en minder ambities tot groeien 

(Byrne et al., 2019). 

Ook in het ondernemerschapsonderwijs zijn al verschillen zichtbaar tussen mannelijke en 

vrouwelijke studenten. Zo leren vrouwelijke studenten over het algemeen volgens een bepaalde 

routine, om zo hun vertrouwen te vergroten. Mannen daarentegen dagen zichzelf uit en denken 

meer ‘outside the box’ (Ekanem, 2015). Naast de manier van leren verschilt ook de houding en 

sociale norm over het ondernemerschap tussen mannelijke en vrouwelijke studenten. De houding 

tegenover het ondernemerschap is voor vrouwelijke studenten een slechtere voorspeller voor de 

intentie tot het ondernemen dan voor mannelijke studenten. Daarbij vinden vrouwelijke studenten 

de sociale norm, wat anderen vinden van het ondernemerschap, belangrijker dan mannelijke 

studenten (Karimi et al., 2014).  

Alvarado Valenzuela en anderen (2020) hebben in een recent onderzoek gekeken naar de 

lessons learned die worden gedeeld door ondernemers die met falen te maken hebben gehad. Hun 

onderzoek, waarin ondernemers niet alleen vertellen over succesverhalen maar ook faalverhalen 

delen met studenten in het ondernemerschapsonderwijs, is erop gericht om te leren van de 

faalverhalen. De data leveren echter ook andere inzichten op en op basis van eerste analyses lijkt het 

erop dat vrouwelijke studenten via een andere manier een ondernemer vinden om te interviewen 

dan de mannelijke studenten. En daarbij dat deze ondernemers verschillen in kenmerken. Deze 

bevindingen sluiten aan bij een andere discussie in de wetenschap hoe er meer rolmodellen in 

ondernemerschapsonderwijs kunnen komen (Justus, 2020). 

 

Leren van rolmodellen  

De discussie naar meer rolmodellen in het ondernemerschapsonderwijs (Justus, 2020) komt 

mogelijk voort uit de vele onderzoeken die de positieve effecten van rolmodellen in het 

ondernemerschapsonderwijs hebben aangetoond (Abbasianchavari & Moritz, 2019). Deze 
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onderzoeken tonen aan dat rolmodellen een goede inspiratiebron zijn voor studenten die aan de 

start staan van het ondernemerschap (Abbasianchavari & Moritz, 2019; Gibson, 2004). Uit de 

literatuur omtrent rolmodellen blijkt echter ook dat er genderverschillen aanwezig zijn in deze 

rolmodellen.  

Een onderzoek in Frankrijk (Byrne et al., 2019) heeft aangetoond dat er verschillen zijn tussen 

mannelijke en vrouwelijke rolmodellen in het ondernemerschap. De mannelijke rolmodellen tonen 

een beeld van een ondernemer die risico’s durft te nemen en grote, zakelijke organisaties opbouwt. 

Vrouwelijke rolmodellen geven een beeld af van een ondernemer als ‘funpreneur’: een ondernemer 

die zakendoet in ‘leuke’ onderwerpen en die het ondernemerschap vooral handig vindt omdat het te 

combineren valt met het moederschap (Byrne et al., 2019). Het beeld dat studenten hiermee krijgen 

bevestigt wat de media hun laat zien.  

  

Sterke en zwakke banden 

Rolmodellen zijn belangrijke inspiratiebronnen en bieden een opstap naar het 

ondernemerschap. Waar de mannelijke studenten een meer zakelijk rolmodel zien, krijgen de 

vrouwelijke studenten een beeld van een ondernemer die familie en de leuke kant van ondernemen 

het belangrijkste vindt. Dit zorgt ervoor dat studenten nog vóór de start van hun carrière een andere 

lessen leren over het ondernemerschap.  

Deze rolmodellen voor het ondernemerschap vinden studenten in hun netwerk die bestaat 

uit sterke en zwakke banden (Granovetter, 1973). Wanneer vrouwen de vertrouwde weg kiezen en in 

hun comfortzone blijven, zullen ze in hun comfortzone gebruik maken van hun ‘sterke banden’. 

Sterke banden zijn personen in je netwerk die dichtbij staan en waarmee je een sterke band hebt 

zoals familie en hechte vrienden. Tegenover sterke banden staan zwakke banden, die zich 

kenmerken als connecties die verder van je af staan en die jou in connectie brengen met andere 

groepen. Een zwakke band helpt daarmee bij het vergroten van je netwerk en zorgt tegelijkertijd 

voor nieuwe inzichten en creativiteit (Granovetter, 1973). Het benaderen van een zwakke band ligt 
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voor vrouwen niet in hun comfort zone, maar mannen maken daarentegen makkelijk contact met 

zwakke banden (Byrne et al., 2019; Granovetter, 1973). Het is daarom aannemelijk dat er een grotere 

kans is dat een mannelijke student iemand uit het netwerk van zwakke banden zal benaderen.  

  

Doelstelling  

Dit onderzoek heeft als doel om na te gaan in hoeverre bovengenoemde assumpties ook 

daadwerkelijk terug te vinden zijn bij studenten in het ondernemerschapsonderwijs en wat dit 

betekent voor het leerproces. Aangezien er nog weinig bekend is over deze assumpties heeft dit 

onderzoek daarbij het doel om eerste patronen te ontdekken. Daarmee levert dit onderzoek 

inzichten in genderverschillen en type rolmodellen in het ondernemerschapsonderwijs en de invloed 

van deze aspecten op het leerproces van mannelijke en vrouwelijke studenten.  

  

Vraagstelling 

Voortkomend uit de probleem- en doelstelling is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: ‘In 

hoeverre verschillen rolmodellen voor mannelijke en vrouwelijke studenten in het 

ondernemerschapsonderwijs en hoe beïnvloedt dit het leerproces?’.  

Ter ondersteuning van deze onderzoeksvraag zijn drie deelvragen opgesteld, die aansluiten bij de 

concepten uit de hoofdvraag.   

§ Hoe verschilt het selecteren van een ondernemer om te interviewen tussen vrouwelijke en 

mannelijke studenten in het ondernemerschapsonderwijs? 

§ Hoe verschillen de kenmerken van de ondernemers die zijn geïnterviewd door mannelijke en 

vrouwelijke studenten? 

§ Welke lessen over het ondernemerschap hebben de studenten ontvangen van het rolmodel 

in dit leerproces?  
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Wetenschappelijke relevantie  

Er is reeds veel onderzoek gedaan naar het verbeteren van het ondernemerschapsonderwijs. 

Zo is aangetoond dat er gekeken moet worden naar faalverhalen en niet alleen de successen 

(Alvarado Valenzuela et al., 2020). Echter, er is weinig onderzoek naar genderverschil in het 

ondernemerschapsonderwijs en hoe vrouwen kunnen worden gemotiveerd om het 

ondernemerschap in te stappen (Johansen, 2013). Om deze vrouwelijke studenten te kunnen 

motiveren is het belangrijk om te weten hoe het leerproces verschilt van het leerproces van 

mannelijke studenten.  

Onderdeel van dit leerproces is het leren van rolmodellen, wat kan bijdragen aan de 

motivatie om ondernemer te worden (Abbasianchavari & Moritz, 2019; Gibson, 2004). Daarbij is 

echter gebleken dat vrouwelijke rolmodellen een andere les meegeven over het ondernemerschap 

dan mannelijke rolmodellen (Byrne et al., 2019). In hoeverre dit ook geld voor studenten in het hoger 

ondernemerschapsonderwijs is tot op heden niet bekend. In de literatuur is zelfs een oproep gedaan 

naar meer onderzoek rondom rolmodellen en het inbrengen van deze rolmodellen in het onderwijs 

(Justus, 2020). Dit onderzoek doet een poging om het gat in de wetenschappelijke literatuur te 

dichten.   

 

Maatschappelijke relevantie  

De inzichten uit dit onderzoek zijn niet alleen relevant voor de wetenschap maar ook voor 

beleidsmakers en onderwijsprogramma’s die het ondernemerschap onder studenten stimuleren 

door middel van rolmodellen. Bij de implementatie van rolmodellen is het namelijk van belang om 

aspecten als levensfase, geslacht en context in overweging te nemen (Abbasianchavari & Moritz, 

2020). Door inzichten te krijgen over deze aspecten kan de implementatie van rolmodellen in 

lesprogramma’s worden verbeterd. Hiermee kunnen zowel mannelijke als vrouwelijke studenten 

lessen leren van rolmodellen en verbetert de inclusiviteit van onderwijsprogramma’s.   
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Dit streven naar inclusiviteit in het ondernemerschapsonderwijs kan mogelijk ook bijdragen 

aan meer vrouwen in het ondernemerschap. Het aantal vrouwelijke ondernemers is namelijk nog 

altijd veel langer dan het aantal mannelijke ondernemers (Brush et al., 2012). Nieuwe inzichten over 

inclusiviteit in het ondernemerschapsonderwijs kan mogelijk de basis beiden voor meer inclusiviteit 

in het ondernemerschap.  

Theoretisch kader 

In hoger ondernemerschapsonderwijs worden regelmatig casussen en rolmodellen 

ingebracht om kennis en vaardigheden op te doen en te leren van de praktijk. Zo krijgen studenten 

de taak zelf op zoek gaan naar rolmodellen of casussen als onderdeel van een opdracht. De vraag is 

of de te interviewen of te bestuderen ondernemer die input brengt die wordt verwacht en leidt tot 

de inzichten die nodig zijn. Dit roept de vraag op of er ook verschillen waarneembaar zijn die door 

geslacht worden verklaard. Met andere woorden, zien vrouwelijke studenten andere rolmodellen 

dan mannelijke studenten en wat betekent dit voor het leerproces.  

  Om de onderzoeksvraag ‘In hoeverre verschillen rolmodellen voor mannelijke en vrouwelijke 

studenten in het ondernemerschapsonderwijs en hoe beïnvloedt dit het leerproces?’ te kunnen 

beantwoorden wordt in het theoretisch kader ingegaan op de context waarin deze vraag moet 

worden gezien. Hierbij wordt eerst ingegaan op de betekenis van rolmodellen in zijn algemeenheid, 

vervolgens wordt ingegaan op rolmodellen in ondernemerschap om daarna in te gaan op 

rolmodellen in ondernemerschapsonderwijs en verschillende effecten voor mannen en vrouwen. Als 

laatste wordt ingegaan op relaties met rolmodellen en het leerproces van studenten in het 

ondernemerschapsonderwijs.  

 

Rolmodellen  

Een definitie  

  Er is reeds veel onderzoek gedaan naar de betekenis van rolmodellen en het effect op 

anderen. Dit heeft ook geresulteerd in verschillende, en soms onduidelijke, definities van het begrip. 
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Hierdoor stelt Jung (1986) dat iedereen weet wat een rolmodel is en dat dit het belang heeft 

verminderd van het begrip als een beschrijvende en verklarende kracht. Verschillende onderzoekers 

hebben een poging gedaan om dit probleem op te lossen door het begrip te verduidelijken. Een 

voorbeeld hiervan is de definitie van Basow en Howe (1980). Zij zien een rolmodel als een individu 

die een voorbeeld is voor anderen en kan inspireren tot bepaalde keuzes en tot het behalen van 

bepaalde doelen. Volgens Gibson (2004) is een rolmodel een individu om van te leren, die je 

motiveert, inspireert en je daarnaast helpt bij het bepalen van je zelfbeeld.   

Door de soms vage definities van rolmodellen doet tevens Gibson (2004) een oproep om 

rolmodellen te interpreteren vanuit verschillende dimensies en stelt dat een individu zich op 

verschillende gronden met een rolmodel kan identificeren. Het is daarom belangrijk om te kijken 

naar de eigenschappen van het rolmodel en aan welke eigenschappen het individu aandacht schenkt. 

Daarnaast is het van belang om na te gaan in hoeverre het individu in contact is met het rolmodel en 

hoe de relatie zich tot elkaar verhoudt (Gibson, 2004). 

Aan de hand van bovenstaande inzichten over rolmodellen wordt in deze scriptie een 

combinatie van definities aangehouden. De definitie van Gibson (2004) luidt, zoals eerder benoemd, 

als volgt: “Een rolmodel is een individu om van te leren, die je motiveert, inspireert en je daarnaast 

helpt bij het bepalen van je zelfbeeld”. Deze definitie wordt in dit onderzoek gecombineerd met de 

definitie van Basow and Howe (1980): “Een rolmodel is een individu die als voorbeeld dient en 

anderen kan inspireren tot bepaalde keuzes en tot het behalen van bepaalde doelen”. De combinatie 

van deze definities schetst een idee over rolmodellen dat aansluit bij de kern van dit onderzoek. Dit 

leidt tot de volgende definitie: ‘Een rolmodel is een individu die motiveert, inspireert, en helpt bij het 

behalen van doelen, het maken van keuzes en het bepalen van je zelfbeeld.’  

Hoe een rolmodel invloed kan hebben op deze aspecten kan worden uitgelegd aan de hand 

van verschillende bevindingen uit de literatuur. In de Social Learning Theory stelt Bandura (1969) dat 

gedrag voortkomt uit het observeren en imiteren van gedragingen, attitudes en emotionele reacties 

van anderen. Hiermee kan gedrag via rolmodellen worden overgebracht op anderen. In lijn met de 
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theorie van Bandura (1969) beschrijven Alvarado Valenzuela en anderen (2020) de theorie van 

vicarious learning: door het gedrag van anderen te observeren kan een individu leren zonder het 

gedrag zelf door te hoeven maken (Alvarado Valenzuela et al., 2020). Rolmodellen kunnen hiermee 

inspirerend zijn voor belangrijke keuzes zoals de keuze om ondernemer te worden. In de volgende 

paragraaf wordt daarom beschreven wat er bekend is in de literatuur over het effect van rolmodellen 

in het ondernemerschap.  

 

Rolmodellen in het ondernemerschap  

In het ondernemerschap wordt veelvuldig gebruik gemaakt van rolmodellen. Deze worden 

ook wel Entrepreneurial Role Models (ERM) genoemd. Onderzoek toont aan dat meer dan de helft 

van de ondernemers in de beginfase van het ondernemerschap baat heeft bij ERM (Bosma et al., 

2012). Veel ondernemers maken daarom al bij de start van hun onderneming gebruik van ERM 

(Bosma et al., 2012). Daarbij kunnen verschillende individuen als ERM dienen zoals collega’s, 

bekende personen of familieleden (Bosma et al., 2012). Deze rolmodellen kunnen op verschillende 

manieren invloed hebben op (startende) ondernemers.  

Rolmodellen in het ondernemerschap helpen allereerst bij de ontwikkeling van de 

“ondernemersidentiteit”. De rolmodellen helpen daarnaast bij het zien van mogelijkheden voor de 

toekomst. Volgens Radu and Loué (2008) zouden rolmodellen helpen bij vragen zoals “Wie zou ik 

kunnen worden?” en “Wat zou ik kunnen bereiken?”. Het onderzoek van Bosma en anderen (2012) 

toont daarnaast aan dat individuen vaardigheden ontdekken en kennis opdoen over het 

ondernemerschap door rolmodellen te observeren. Rolmodellen in het ondernemerschap bieden 

support, inspiratie, motivatie en vergroten het zelfvertrouwen om ondernemer te worden. Deze 

rolmodellen spelen niet alleen in het ondernemerschap een rol, ook in het 

ondernemerschapsonderwijs is het belangrijk om de juiste rolmodellen te zien. 
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Rolmodellen in het ondernemerschapsonderwijs   

  Rolmodellen kunnen namelijk veel betekenen voor studenten in het 

ondernemerschapsonderwijs. Onder ondernemerschapsonderwijs vallen studies en 

onderwijsprogramma’s die studenten kennis en vaardigheden over het ondernemerschap bijbrengen 

en stimuleren tot ondernemen. Omdat het effect van rolmodellen succesvol is voor studenten 

worden gastsprekers of interviews met rolmodellen ingezet in onderwijsprogramma’s. Het 

implementeren van geschikte rolmodellen in ondernemerschapsprogramma’s kan helpen bij het 

stimuleren van ondernemersactiviteiten (Abbasianchavari & Moritz, 2020; Toledano & Urbano, 

2008). 

Rolmodellen kunnen effectief zijn in onderwijsprogramma’s over het 

ondernemerschapsonderwijs omdat ze op diverse aspecten invloed hebben op studenten. Zo is 

aangetoond dat rolmodellen de houding, intentie en gedrag van studenten in het 

ondernemerschapsonderwijs kunnen beïnvloeden (Abbasianchavari & Moritz, 2020; Ajzen, 1991; 

Karimi et al., 2014; Toledano & Urbano, 2008). Om te verklaren hoe rolmodellen kunnen bijdragen 

tot ondernemersgedrag bij studenten in het ondernemerschapsonderwijs worden daarom deze drie 

aspecten hieronder beschreven.  

Houding. Inspirerende rolmodellen aan de universiteit hebben invloed op de houding van 

studenten. Zo zou de aanwezigheid van rolmodellen in onderwijsprogramma’s zorgen voor een meer 

ondernemende houding van studenten (Karimi et al., 2014; Mueller, 2011). Studenten ervaren 

dankzij rolmodellen een positieve houding tegenover het ondernemerschap doordat het 

ondernemerschap haalbaar en wenselijk wordt (Fellnhofer & Puumalainen, 2017). Het onderzoek van 

Karimi en anderen (2014) sluit aan bij dit idee. Volgens de onderzoekers kunnen rolmodellen de 

houding van studenten veranderen doordat hun perceptie wordt aangescherpt en een positieve 

evaluatie ontstaat over het ondernemerschap (Karimi et al., 2014). Deze bevindingen ondersteunen 

het argument om rolmodellen voor ondernemerschap mee te nemen in onderwijsprogramma’s. 
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Intentie. De intentie tot ondernemen kan worden gedefinieerd als een overtuiging van een 

persoon dat van plan is een nieuwe zakelijke onderneming op te richten en dit op een bepaald 

moment in de toekomstbewust van plan is (Thompson, 2009). Een uitgebreide literatuurreview naar 

het effect van rolmodellen op de intentie tot ondernemen heeft aangetoond dat er veel bewijs is dat 

rolmodellen de intentie tot ondernemen positief beïnvloeden (Abbasianchavari & Moritz, 2020). 

Contact met een ondernemend rolmodel kan de intentie van studenten tot ondernemen versterken 

door te laten zien dat een ondernemer zijn haalbaar en wenselijk is (Karimi et al., 2014).  

Gedrag. In onderwijsprogramma’s worden studenten gemotiveerd om ondernemer te 

worden. Rolmodellen kunnen hierbij een grote bijdrage leveren omdat rolmodellen het gedrag tot 

ondernemen versterken (Abbasianchavari & Moritz, 2020). Het brengen van succesvolle 

ondernemers (rolmodellen) naar universitaire cursussen of het stimuleren van communicatie met 

lokale ondernemers kan daarom een aanzienlijke invloed hebben op het ondernemingsgedrag 

(Mueller, 2011; Toledano & Urbano, 2008). Kortom, rolmodellen kunnen houding, gedrag en 

intenties versterken. De vraag is echter of dit zowel voor vrouwelijke als voor mannelijke studenten 

geldt. Daarom wordt in het volgende hoofdstuk ingegaan op verschillen voor mannen en vrouwen.   

 

Rolmodellen en genderverschillen 

Het geslacht van het rolmodel kan een bepalende factor zijn in de invloed die het rolmodel 

heeft (Laviolette et al., 2012). Rolmodellen zijn namelijk effectiever wanneer individuen en 

rolmodellen hetzelfde geslacht delen (Marx et al., 2009). Er is aangetoond dat vrouwelijke studenten 

minder snel dingen overnemen van mannelijke rolmodellen maar juist vrouwelijke ondernemers als 

inspiratiebron zien (Basow & Howe, 1980; Byrne et al, 2019; Greve & Salaff, 2003). 

Bij kennismaking met een rolmodel is de houding tegenover het ondernemerschap positiever 

onder mannelijke studenten dan vrouwelijke studenten (Karimi et al., 2014). Daarentegen is de 

impact van vrouwelijke rolmodellen op ondernemersintentie groter voor vrouwen dan de impact van 

de mannelijke rolmodellen voor mannen (Laviolette et al., 2012). Dit kan komen door het effect dat 
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rolmodellen hebben op de sociale norm die heerst over het ondernemerschap (Karimi et al., 2014). 

Die sociale norm heeft een sterker effect op de ondernemersintentie van vrouwen dan van mannen 

(Karimi et al., 2014). 

Ondanks het positieve effect van rolmodellen op vrouwen in het ondernemerschap is deze 

groep ondernemers nog steeds ondervertegenwoordigd (Noguera et al., 2013; Stewart Jr. et al., 

1999). Omdat geslacht het effect van rolmodellen kan beïnvloeden is het mogelijk dat de lessen van 

een rolmodel bijdragen aan deze ondervertegenwoordiging. Er heersen namelijk stereotiepe beelden 

over mannelijke en vrouwelijke ondernemers en rolmodellen houden deze heersende beelden in 

stand (Byrne et al., 2019). 

Stereotypering en mannelijke dominantie. Jongeren worden voortdurend geconfronteerd 

met verhalen van ondernemerschapsrolmodellen in de media (Radu & Loue 2008) en onderzoek 

heeft aangetoond dat stereotypen van de mannelijke ondernemerschapsheld overheersen 

(Achtenhagen & Welter 2011; Nicholson & Anderson 2005; Radu Lefebvre & Redien-Collot, 2013). 

Vrouwelijke rolmodellen worden gepresenteerd als ondernemers die vooral plezier en passie uit hun 

werk willen halen (Byrne et al., 2019). 

 Daarnaast worden vrouwen neergezet als mannen die tekortschieten en onvolledig zijn (Ahl 

& Marlow, 2012). De boodschap die vrouwelijke rolmodellen hiermee uitdragen helpen daarom niet 

mee om een mogelijk genderverschil te veranderen (Byrne et al., 2019). Vrouwen hebben daardoor 

minder belangstelling voor mannelijk georiënteerde loopbanen (Forsman & Barth, 2017). Hiermee 

heerst nog steeds een mannelijke dominantie die de toetreding van vrouwen in het 

ondernemerschap kan belemmeren.  

Ook de literatuur laat zien dat het ondernemerschap door mannen wordt gedomineerd en er 

meer kansen liggen voor mannen dan voor vouwen (Ahl & Marlow, 2012). Onderzoek heeft 

aangetoond dat vrouwen zich minder goed staande kunnen houden door deze mannelijke 

dominantie. Vrouwen beperken zichzelf hierdoor in de keuze om ondernemer te worden 
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(Chowdhury & Endres, 2005; Wilson et al., 2007). De dominantie van mannelijke rolmodellen in het 

ondernemerschapsdiscours moet daarom worden aangepakt (Laviolette et al., 2012).  

In het kader van het streven naar gendergelijkheid is er meer onderzoek nodig naar de wijze 

waarop mannen en vrouwen in het ondernemerschap worden vertegenwoordigd (Ahl, 2006; Lewis, 

2014). Hetzelfde geldt voor het ondernemerschapsonderwijs. Het is belangrijk om in kaart te 

brengen in hoeverre mannelijke en vrouwelijke studenten andere rolmodellen ontmoeten in het 

ondernemerschapsonderwijs. Naast het ontmoeten van rolmodellen is het ook van belang via welke 

weg studenten in contact komen met de rolmodellen. Daarom wordt in dit onderzoek ook gekeken 

naar bepaalde aspecten van het netwerk en wordt in de volgende paragraaf gekeken naar sterke en 

zwakke banden als aspect van het netwerk.  

 

Relaties tussen studenten en rolmodellen: sterke en zwakke banden  

Rolmodellen voor een startende ondernemer bevinden zich vaak in het (eigen) netwerk 

(Gibson, 2004). Het netwerk en de groei daarvan kunnen daarom veel betekenen voor de groei van 

een onderneming. In sommige onderzoeken wordt een dyade al als een netwerk omschreven maar 

vaak wordt een netwerk beschreven wanneer er contact is tussen drie mensen of meer (Martens, 

2020). Vaak hebben startende ondernemers al een band met de persoon die als rolmodel fungeert 

(Bosma et al., 2012). Deze personen komen voort uit relaties op basis van “sterke banden” of 

“zwakke banden” (Granovetter, 1973; Nanda & Sorensen, 2009). 

Zwakke banden vervullen voor de ondernemer waarschijnlijk een andere functie dan sterke 

banden. Zwakke banden verschaffen toegang tot nieuwe informatie en kennis die de ondernemer 

kunnen helpen nieuwe horizonten te verkennen en uiteindelijk de onderneming uit te breiden, 

terwijl sterke banden nuttiger kunnen zijn voor het verlenen van mentale en praktische steun 

(Granovetter, 1973). 
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Sterke en zwakke banden 

Relaties met familie en vrienden in het netwerk van een ondernemer zijn te duiden als sterke 

banden (Granovetter, 1973). Sterke banden laten zich kenmerken als banden waarin vertrouwen en 

veiligheid belangrijk zijn en veel hulp beschikbaar is. Rolmodellen die ontstaan vanuit sterke banden 

kunnen variëren van vrienden tot familieleden en zijn mensen in de directe kring van de 

ondernemer. Rolmodellen uit het netwerk van sterke banden hebben daarbij vaak een 

mentorfunctie voor de startende ondernemer (Bosma et al, 2012). Onderzoek heeft daarbij 

aangetoond dat ondernemers vaker gebruik maken van het netwerk van sterke banden bij het 

zoeken naar een rolmodel.  

Naast sterke banden doen ondernemers ook een beroep op hun netwerk van zwakke banden 

om een rolmodel te vinden (Nanda & Sorensen, 2009). Zwakke banden zijn connecties met mensen 

die verder van het individu staan. Er is geen hechte band met deze persoon en er is slechts af en toe 

contact (Granovetter, 1973). In zwakke banden is juist innovatie, vernieuwing en het aanboren van 

nieuwe contacten belangrijk. Rolmodellen in het netwerk van zwakke banden kunnen oud-collega’s, 

oud-studiegenoten of mensen die je via anderen mensen leert kennen, zijn. Deze zwakke banden 

bieden toegang tot nieuwe groepen en verschaft de startende ondernemer met nieuwe kennis en 

informatie over het ondernemerschap.  

In de literatuur komt een verschil naar voren van steun die mannen en vouwen zoeken voor 

het ondernemerschap. Vrouwen zouden daarbij meer vertrouwen op familie ter ondersteuning dan 

mannen dat doen (Greve & Salaff, 2003). In hoeverre dit ook betekent dat vrouwelijke studenten 

vaker in het netwerk van sterke banden opzoek gaan naar rolmodellen en mannelijke studenten 

vaker zoeken in het netwerk van zwakke banden, is nog niet bekend.  

  

Leren van rolmodellen in het ondernemerschapsonderwijs  

In het ondernemerschapsonderwijs ontwikkelen studenten kennis en vaardigheden om zich 

voor te bereiden op het ondernemerschap. Deze voorbereiding is een proces waarbij een student 
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erkenning ontwikkelt van eigen sterke en zwakke punten en die van de potentiële onderneming 

(Cope, 2005). Studenten werken in het ondernemerschapsonderwijs aan kennis, vaardigheden, 

waardering voor het ondernemerschap en oplossingen voor praktische problemen (Kirkwood & Gray, 

2014).  

 

Entrepreneurial learning 

Een bekende term in de literatuur die het leerproces over het ondernemerschap omvat is 

Entrepreneurial Learning (Cope, 2005; Ekanem, 2015). In onderzoek naar Entrepreneurial Learning 

zijn vijf belangrijke leertaken over het ondernemerschap te onderscheiden. Een leertaak kan worden 

gezien als het proces waarbij (toekomstige) ondernemers zich voorbereiden op, en leren over, 

specifieke kansen, problemen en groeifasen tijdens het ondernemersproces (Cope, 2005). De vijf 

belangrijke elementen in het leerproces van het ondernemerschap zijn leren over jezelf, leren over 

het bedrijf, leren over de omgeving en het ondernemersnetwerk, leren over het beheren van een 

kleine onderneming en leren over het belang en het beheren van relaties. Een (startende) 

ondernemer leert deze leertaken door eigen handelingen óf door het observeren van anderen.  

 

Entrepreneurial learning via rolmodellen 

Studenten bevinden zich in de pre-start-up fase van het ondernemerschap. Deze groep kan 

nog niet leren van hun eigen handelingen en zal daarom baat hebben bij het observeren van het 

gedrag van anderen (Cope, 2005; Zozimo et al., 2017). Zoals eerder vermeld wordt dit in de literatuur 

ook wel vicarious learning genoemd: door het gedrag van anderen te observeren kan een individu 

leren zonder het gedrag zelf door te hoeven maken (Alvarado Valenzuela et al., 2020).  

  Rolmodellen kunnen in dit leerproces zeker een rol spelen. Een rolmodel kan een les over 

ondernemerschap overbrengen die kan variëren van het uitleggen van de basis van 

ondernemerschap tot tips over wat wel te doen en wat niet (Zozimo et al., 2017). Wat een rolmodel 
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kan betekenen bij dit leerproces is echter wel afhankelijk van de sociale context en fase waarin de 

(startende) ondernemer zich begeeft (Cope, 2005; Ekanem, 2015; Zozimo et al., 2017).  

  In onderzoek naar welke leertaken van Entrepreneurial Learning (Cope, 2005) een rolmodel 

kan meegeven komt naar voren dat voor pre-start-up ondernemers, zoals studenten, het observeren 

van rolmodellen kan helpen bij drie leertaken: leren over jezelf, leren over het beheren van een 

kleine onderneming, en leren over het belang en het beheren van relaties (Zozimo et al., 2017). In 

onderstaande tabel worden deze drie leertaken verder uitgelegd. Deze leertaken zijn essentieel voor 

het opstarten en ontwikkelen van de ondernemersonderneming.  

 

Tabel 1 
Leertaken van Entrepreneurial Learning via rolmodellen   

Leertaak Definitie 
Leren over jezelf Leerpunten zijn onder meer inzicht in iemands 

sterke en zwakke punten; iemands 
veranderende rol binnen het bedrijf; 
persoonlijke en familiale behoeften en 
doelstellingen; gebieden voor persoonlijke 
ontwikkeling; persoonlijke interesses en 
motivaties (Cope, 2005) 
 

Leren over het beheren van een (kleine) 
onderneming  
 

Leren hoe het bedrijf effectief geleid en 
gecontroleerd kan worden, met inbegrip van 
belangrijke procedures en systemen zoals 
aanwerving, salaris- en beloningsstructuren en 
financieel toezicht (Cope, 2005). 
 

Zakelijke relaties beheren en begrijpen 
 

Het verkrijgen van inzicht dat relaties belangrijk 
zijn voor de ontwikkeling van bijzondere 
mogelijkheden en hoe je de beste prestaties 
van mensen verkrijgt. Daarbij leren ze relaties 
beheren en hoe ze deze relaties kunnen 
ontwikkelen tot persoonlijk voordeel (Zozimo et 
al., 2017).   

Noot. Aangepast van “Entrepreneurial learning from observing role models”, door Zozimo, R., Jack, 
S., & Hamilton, E, 2017, Entrepreneurship & Regional Development, 29(9-10), p. 889-911. 
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Methode 

In dit hoofdstuk wordt de methode van het onderzoek beschreven. Er is een combinatie van 

kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd, dit wordt mixed method genoemd. Met een mixed 

method kan een onderzoek zowel verklarend als exploratief van aard is (Bryman, 2012). Het 

kwantitatieve onderzoek is uitgevoerd om na te gaan in hoeverre er verschillen zijn tussen 

mannelijke en vrouwelijke studenten wat betreft de relatie met de ondernemers en de kenmerken 

van de ondernemers. Hiermee is het kwantitatieve onderzoek verklarend van aard. 

Het kwantitatieve deel van het onderzoek is tevens de basis voor het kwalitatieve onderzoek 

van deze studie. Omdat de ondernemers lessen meegeven aan de studenten worden deze 

ondernemers gezien als rolmodellen. In het kwalitatieve deel is onderzocht welke type rolmodellen 

de studenten hebben gevonden en wat voor invloed deze rolmodellen hebben op het leerproces. Het 

kwalitatieve onderzoek is uitgevoerd door middel van een crisp set Qualitative Comparative Analysis 

(csQCA). Met dit type onderzoek wordt kwalitatieve data op een logische manier met elkaar 

vergeleken en wordt gezocht naar patronen (Ragin, 1989).  

In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de context van het onderzoek. Deze is voor 

beide onderzoeksmethoden gelijk. Vervolgens wordt de rest van de methode beschreven voor zowel 

het kwantitatieve deel als het kwalitatieve deel van het onderzoek. In de laatste paragraaf wordt 

dieper ingegaan op hoe validiteit en betrouwbaarheid is gewaarborgd.   

 

Context en doelgroep  

Project Fenix 

Dit onderzoek is onderdeel van Project Fenix, een grootschalig project van het lectoraat 

Entrepreneurship van de Hogeschool van Amsterdam. Het Project bestaat uit verschillende 

onderzoeken naar facetten van het ondernemerschap. Als onderdeel van project Fenix hebben 

studenten in het hoger ondernemerschapsonderwijs de opdracht gekregen om een ondernemer te 

benaderen voor een interview die te maken heeft gehad met falen en/ of herstarten van een 
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onderneming (Alvarado Valenzuela et al., 2020). Daarbij hebben de studenten een reflectieverslag 

geschreven over lessons learned van de ondernemer en implicaties voor hun toekomstige 

onderneming. De geïnterviewde ondernemer is voor de student een rolmodel omdat er lessen over 

het ondernemerschap worden meegegeven en de ondernemer daarbij kan motiveren, inspireren en 

kan helpen bij het behalen van doelen, maken van keuzes en bepalen van je zelfbeeld (Basow & 

Howe, 1980; Gibson, 2004).  

In de data van Project Fenix is door een eerste analyse de indruk gewekt dat er verschillen 

zijn tussen mannelijke en vrouwelijke studenten wat betreft de relatie met de ondernemers en het 

type ondernemer. Voorzichtig kan worden gesteld dat vrouwelijke studenten een ander type 

ondernemer spreken dan mannelijke studenten. Er leek sprake te zijn van een dusdanig verschil qua 

achtergrond, ervaring en andere kenmerken dat op basis hiervan gesteld kan worden dat dat 

vrouwelijke studenten een andere les leren over ondernemerschap dan mannelijke studenten. 

Daarom is er in dit onderzoek nagegaan in hoeverre een verschil aanwezig is tussen hoe mannelijke 

en vrouwelijke studenten in het hoger ondernemerschapsonderwijs aan de Hogeschool van 

Amsterdam een ondernemer vinden om te interviewen. Daarbij is tevens gekeken in hoeverre er 

verschillende type ondernemers worden benaderd en wat dit betekent voor het leerproces van 

mannelijke en vrouwelijke studenten.  

De doelgroep van dit onderzoek betreft daarom studenten in het hoger 

ondernemerschapsonderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam die een rolmodel zien. Door na te 

gaan in hoeverre het leerproces van vrouwelijke studenten verschillen dan die van mannelijke 

studenten kunnen onderwijsprogramma’s hierop worden aangepast.   

 

De kwantitatieve methode  

Onderzoeksdesign 

Om de eerste en tweede deelvraag te beantwoorden is allereerst een kwantitatief onderzoek 

uitgevoerd. Hierbij is de data van het Fenix project uit de interviews en de reflectieverslagen omgezet 
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tot kwantitatieve data waarmee statistische vergelijkingen zijn uitgevoerd. De deelvragen die 

hiermee zijn onderzocht luiden als volgt: “Hoe verschilt het selecteren van een ondernemer om te 

interviewen tussen vrouwelijke en mannelijke studenten in het ondernemerschapsonderwijs?” en 

“Hoe verschillen de kenmerken van de ondernemers die zijn geïnterviewd door mannelijke en 

vrouwelijke studenten?”.  

Het kwantitatieve onderzoek is uitgevoerd in het programma SPSS. Hiermee is onderzocht of 

er significante verschillen aanwezig zijn tussen mannelijke en vrouwelijke studenten in de relatie met 

de ondernemer en het type ondernemer. De relatie met de ondernemer kan zijn ontstaan door een 

sterke of een zwakke band. Om het type ondernemer te onderzoeken zijn er verschillende 

kenmerken van de ondernemer meegenomen als variabelen. In dit onderzoek wordt met kenmerken 

van een ondernemer verwezen naar de grootte van het bedrijf, de markt, en de sector waarin de 

ondernemer actief is. Deze variabelen staan schematisch weergegeven in het conceptuele model in 

Figuur 1. 

 

Figuur 1 
Conceptueel model kwantitatief onderzoek 
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Dataverzameling en dataselectie 

Project Fenix is in drie jaar uitgegroeid tot een database met ongeveer 1.000 verhalen. Dit is 

opgebouwd uit een aantal deelverzamelingen. Ieder jaar wordt door verschillende faculteiten 

meegewerkt en per faculteit doen dan een of meer klassen mee aan dit onderzoek. De data zijn per 

faculteit en per jaar gebundeld en dit noemen we binnen dit onderzoek een deelverzameling. De 

data voor dit onderzoek komen voort uit de bestaande data van Project Fenix en hierbij is gebruik 

gemaakt van één deelverzameling. Hiervan is een steekproef is getrokken op basis van lengte en 

diepgang van de transcripten en reflectieverslagen. Daarbij zijn alleen de interviews en verslagen 

meegenomen die met een voldoende zijn beoordeeld. Dit resulteerde in een dataset van 72 

geanonimiseerde transcripten van interviews en geanonimiseerde reflectieverslagen van studenten. 

De dataset omvat een mix van ondernemers met verschillende kenmerken variërend in aantal 

werknemers, sector en markt waar de ondernemer actief is.  

Om de kwantitatieve analyses uit te voeren is de dataset geïmporteerd in SPSS. Daarbij is 

allereerst gecontroleerd op opvallende waarden in de data. Twee respondenten hebben dubbele 

data ingevuld met verschillende antwoorden. Bij één student is er niet vermeld wat de relatie is met 

de ondernemer. Deze respondenten zijn verwijderd uit de dataset. Dit resulteerde in 67 bruikbare 

respondenten. Hiervan zijn 54 mannelijke studenten en 13 vrouwelijke studenten.  

Er zijn 63 mannelijke ondernemers en 4 vrouwelijke ondernemers. Van deze ondernemers 

zijn er 35 kennissen of onbekenden van de student, 32 ondernemers zijn familie of vrienden. Van de 

ondernemers is 53,7% actief op de nationale markt, 32% op de regionale markt en 13,4% op de 

internationale markt. De meeste ondernemers (68,6 %) zijn actief in de tertiaire sector. Van alle 

ondernemers heeft 61,2% een onderneming met minder dan tien medewerkers. 
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Procedure 

De data zijn vervolgens gecodeerd tot variabelen waarmee de kwantitatieve analyses zijn 

uitgevoerd. Voor de relatie met de ondernemers zijn de data omgezet tot de waarden ‘sterke band’ 

en ‘zwakke band’. Sterke banden zijn familieleden en vrienden. Zwakke banden betreffen kennissen 

en onbekenden (Granovetter, 1973). Wanneer de student aangaf de ondernemer niet zelf te hebben 

benaderd voor het interview maar iemand anders (bijvoorbeeld een familielid of vriend), dan werd 

de relatie met de student gezien als onbekend.  

 Voor de kenmerken van de ondernemer zijn ook nieuwe waarden aangemaakt. De grootte 

van de onderneming is bepaald aan de hand van het aantal medewerkers die de onderneming telt. 

Het aantal werknemers is onderverdeeld in vijf waarden die aansluiten bij de wettelijke verdeling van 

de Europese Unie (2015). Deze waarden zijn terug te vinden in het codeboek in Bijlage 1. De 

variabele ‘markt waarin de ondernemer actief is’ heeft de waarden: regionaal, nationaal en 

internationaal. Om de sector waarin de ondernemer actief is met elkaar te kunnen vergelijken zijn er 

vier waarden aangemaakt die aansluiten bij vier economische sectoren. Ook deze waarden zijn terug 

te vinden in het codeboek in Bijlage 1.  

 

Data-analyse 

Sterke en zwakke banden. Met de eerste kwantitatieve analyse is nagegaan in hoeverre 

mannelijke en vrouwelijke studenten in het ondernemerschapsonderwijs op een andere manier een 

ondernemer benaderen wanneer hen gevraagd wordt een ondernemer te zoeken en te interviewen. 

Om dit te toetsen is er een Chi-kwadraat uitgevoerd. Dit is een geschikte toets wanneer je twee 

groepen met elkaar wilt vergelijken. Met de Chi-kwadraat is nagegaan of het geslacht van de student 

bepaalt of de student een ondernemer uit het netwerk van sterke of zwakke banden interviewt.  

Kenmerken ondernemer. Naast de relatie tussen de student en de ondernemer zijn ook de 

kenmerken van de ondernemer vergeleken voor mannelijke en vrouwelijke studenten. Vanuit de 
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literatuur is namelijk bekend dat de kenmerken van een onderneming bepalen wat voor invloed een 

persoon kan hebben op een student (Nanda & Sørensen, 2010).  

Voor ieder van de drie bovengenoemde kenmerken is een Chi-kwadraat uitgevoerd. Ook hier 

is de Chi-kwadraat een geschikte toets omdat er wederom twee groepen met elkaar zijn vergeleken. 

Er is gekeken in hoeverre de kenmerken verschillen voor de ondernemer die is benaderd door 

vrouwelijke studenten en de ondernemer die is benaderd door mannelijke studenten.  

 

De kwalitatieve methode  

Onderzoeksdesign  

Om de derde deelvraag te beantwoorden is er vervolgens een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. 

Ook hierbij is de data van Project Fenix gebruikt die bestaat uit transcripten van interviews en 

reflectieverslagen. De deelvraag die hiermee is onderzocht luidt als volgt: Welke lessen over het 

ondernemerschap hebben de studenten ontvangen van het rolmodel in dit leerproces? Om dit te 

onderzoeken is er gecodeerd en is er vervolgens een crisp set Qualitative Comparative Analysis 

(csQCA) uitgevoerd. In de csQCA wordt onderzocht hoeveel lessen het rolmodel heeft meegegeven 

aan de student. Dit is een analyse waarbij kwalitatieve data op een systematische wijze met elkaar 

wordt vergeleken en hiermee een brug slaat tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek (Ragin, 

1989).  

Omdat er in dit onderzoek een vergelijking is gemaakt tussen twee groepen waar nog weinig 

over bekend is in de literatuur is dit een geschikte methode. Daarnaast is er met deze methode 

gezocht naar onderliggende betekenissen van de resultaten van het kwantitatieve onderzoek. De 

focus in csQCA lag bij het vinden van patronen en verschillen tussen de casussen (Verweij & Gerrits, 

2012). Hierbij speelde causale complexiteit een grote rol, waarbij verschillende combinaties van 

variabelen kunnen leiden tot eenzelfde uitkomst (Grofman & Schneider, 2009; Ragin, 1989).  
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Dataverzameling en dataselectie  

Voor het kwalitatieve onderzoek is gebruikgemaakt van dezelfde dataset die afkomstig is van 

Project Fenix. De database bestaat uit 67 geanonimiseerde transcripten van interviews met 

ondernemers en 67 geanonimiseerde reflectieverslagen van studenten. Deze dataset is geselecteerd 

op transcripten die compleet zijn en met meer dan voldoende waren beoordeeld. Binnen deze 

dataset is er vervolgens een selectie gemaakt van bruikbare data voor het kwalitatieve onderzoek.  

 Er waren een aantal selectiecriteria waar het interview en het reflectieverslag aan moesten 

voldoen. Allereerst was het van belang voor dit onderzoek dat zowel het transcript als het 

reflectieverslag aanwezig is. Het transcript van interview dient minimaal 7000 woorden te bevatten 

omdat dit gemiddeld genomen gelijk staat aan een interview van ten minste 30 minuten. Voor het 

reflectieverslag dient er minimaal 500 woorden te zijn geschreven over geleerde lessen van de 

ondernemer.  

Naast het aantal woorden is ook gekeken naar de kwaliteit van het interview en in hoeverre 

de student heeft doorgevraagd over relevante thema’s voor dit onderzoek. Wanneer het interview of 

het reflectieverslag niet aan de selectiecriteria voldeed is de casus uit de dataset gehaald. De term 

“casus” is in lijn met de terminologie van csQCA. Dit resulteerde in een dataset van 30 transcripten 

en reflectieverslagen. De transcripten en reflectieverslagen die niet voldeden aan een selectiecriteria, 

en daarvoor zijn verwijderd uit de dataset, staan weergegeven in Tabel 2.  

 

Tabel 2 
Transcripten en reflectieverslagen verwijderd uit kwalitatieve dataset   

Selectiecriteria Casus niet aan voldaan 
Reflectieverslag ontbreekt 5002, 5064, 5068 
Interview te kort 5031, 5061, 5036, 5023, 5043, 5040, 5033, 5045, 

5057, 5070, 5005, 5006, 5062, 5008, 5067, 5014, 
5051, 5004, 5042, 5054 

Transcript niet leesbaar 5034, 5021, 5016, 5019 
Reflectieverslag te kort 5049, 5027, 5030, 5053, 5032, 5058, 5055, 5022, 

5025 
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Enkele demografische kenmerken van de transcripten en reflectieverslagen die zijn 

meegenomen in de dataset voor csQCA worden besproken in de paragraaf over data-analyse. Deze 

worden weergegeven in een datamatrix, de eerste stap van een csQCA (Ragin, 1989). 

 

Procedure 

Procedure van coderen. De dataset bestaande uit 30 transcripten en reflectieverslagen zijn 

geïmporteerd in het codeerprogramma ATLAS.ti. In dit programma zijn de documenten gecodeerd 

aan de hand van het codeboek in Bijlage 1. Dit codeboek is opgesteld aan de hand van belangrijke 

onderwerpen uit het theoretisch kader. In het codeerproces staat het leerproces centraal waarbij 

studenten lessen over het ondernemerschap ontvangen van rolmodellen. Volgens de literatuur 

bestaat dit leerproces uit drie leertaken (Cope, 2005; Zozimo et al., 2017). Deze drie leertaken staan 

beschreven in het codeboek (Bijlage 1), waarbij voor iedere leertaak staat beschreven welke codes 

erbij horen.  

 Om het codeboek te controleren zijn er allereerst vijf interviews gecodeerd. Aan de hand van 

deze controle zijn enkele codes aangepast en duidelijker beschreven. Vervolgens is er een tweede 

stap uitgevoerd om het codeboek en het codeerproces te controleren. Dit is gedaan door middel van 

een kalibreersessie met een mede-onderzoeker. Deze onderzoeker heeft een transcript en een 

reflectieverslag gecodeerd aan de hand van het codeboek. Vervolgens zijn de codes vergeleken met 

de codes van de mede-onderzoeker. In de kalibreersessie zijn de verschillen met elkaar besproken en 

is er overlegd om tot een consensus te komen. Op basis hiervan zijn nog enkele aanpassingen gedaan 

aan het codeboek waardoor het definitieve codeboek aansluit met de bestaande theorie en 

tegelijkertijd meet wat er gemeten moet worden.  

Procedure van csQCA. Na het coderen is de procedure van de crisp set Qualitative 

Comparative Analysis gestart. De analyse kenmerkt zich door het vergelijken van dichotome 

variabelen met de waarden [0] of [1]. Daarom wordt de gecodeerde data uit ATLAS.ti omgezet tot 

dergelijke variabelen zodat ze met elkaar vergeleken kunnen worden. De variabele ‘geslacht student’ 
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is eerder in het onderzoek al omgezet tot dichotome variabele waarbij geldt: [0] = een vrouwelijke 

student en [1] = een mannelijke student. De variabele ‘relatie met ondernemer’ heeft ook al twee 

waarden: [0] = een zwakke band en [1] = een sterke band.  

De drie kenmerken van de ondernemer zijn voor de csQCA omgezet tot dichotome 

variabelen. Dit is gedaan door middel van een data-gedreven aanpak. Er is tot op heden nog weinig 

csQCA-onderzoek gedaan naar deze variabelen en daardoor kan de operationalisatie niet uit de 

literatuur gehaald kan worden. Bovendien is het voor csQCA gebruikelijk om de drempelwaarden 

voor [0] en [1] uit de data te halen (Ragin, 1989). Een data-gedreven aanpak zorgt er daarnaast voor 

dat de operationalisatie aansluit bij de inhoud van de dataset waardoor alle variabelen goed met 

elkaar worden vergeleken.  

Voor de uitkomst van deze analyse is een nieuwe variabele ‘leerrijk rolmodel’ aangemaakt. 

Met deze variabele wordt vergeleken welke combinatie aan variabelen leidt tot welke aantal 

geleerde lessen. De variabele is gemaakt op basis van het aantal lessen dat het rolmodel heeft 

meegegeven aan de student. Ook voor deze variabele is op basis van de data bepaald waar de 

drempelwaarde voor [0] en [1] ligt. Hierbij geldt wederom dat het maken van een nieuwe variabele 

op basis van de data een gebruikelijke stap is in csQCA (Ragin, 1989).  

Voor de vier bovengenoemde variabelen is een frequentieanalyse uitgevoerd om opvallende 

en veelvoorkomende waarden vast te stellen. In Bijlage 4 staan de resultaten uit de 

frequentieanalyse beschreven en hoe hiermee de dichotome waarden tot stand zijn gekomen. Tabel 

3 geeft aan welke betekenis de dichotome waarden van de variabelen hebben. De dichotome 

variabelen voor de csQCA worden, in lijn met de terminologie van csQCA, in de rest van het 

onderzoek ‘condities’ genoemd.  
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Tabel 3 
Condities en de bijbehorende waarden voor csQCA 

Condities Waarden 
S (geslacht student) 0 = vrouw 

1 = man 
B (relatie student en ondernemer) 0 = zwakke band 

1 = sterke band 
G (grootte onderneming) 0 = minder dan tien medewerkers 

1 = 10 medewerkers of meer 
M (markt) 0 = regionaal/ nationaal 

1 = internationaal 
E (economische sector) 0 = secundaire 

1 = tertiaire 
Leerrijk rolmodel 0 = minder dan 12 lessen 

1 = 12 lessen of meer 

 

Data-analyse  

Zoals benoemd in de paragraaf over dataselectie begint de analyse van csQCA met het 

opstellen van een datamatrix. Deze datamatrix geeft een overzicht van de condities voor iedere casus 

(respondent). Bij een crisp set versie van QCA hebben deze condities de waarden [0] en [1]. In Tabel 

4 staat de datamatrix waarmee de analyse is uitgevoerd. Een eerste blik op de datamatrix laat zien 

dat er in sommige gevallen wel sprake is van een leerrijk rolmodel, deze score de waarde [1] op de 

uitkomst (L). In andere gevallen wordt een [0] gescoord op de uitkomst, wat betekent dat hier geen 

sprake is van een leerrijk rolmodel. 

Om patronen te ontdekken in de condities waarbij sprake is van een leerrijk rolmodel, is er 

vervolgens een waarheidstabel (vrij vertaald van ‘truth table’ uit Grofman en Schneider (2009)) 

uitgedraaid. De gegevens uit deze tabel zijn omgezet tot oplossingsformule (vrij vertaald van 

‘solution formula’ via Grofman en Schneider (2009)). In deze oplossingsformule wordt weergegeven 

welke combinaties aan condities leiden tot een leerrijk rolmodel.  
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Tabel 4 
Datamatrix csQCA 
Casussen S B G M E L 
5003 0 1 1 0 0 1 
5011 0 1 1 0 1 1 
5056 1 0 1 0 0 1 
5018 1 0 1 0 1 1 
5066 1 1 0 0 1 0 
5001 0 0 1 0 1 1 
5012 1 0 1 1 1 1 
5017 1 1 0 0 1 0 
5020 0 1 1 1 1 1 
5024 0 0 0 1 1 1 
5028 0 1 1 0 0 1 
5035 1 0 0 0 1 0 
5037 0 0 0 0 0 0 
5038 1 0 0 0 1 0 
5048 1 1 0 0 1 0 
5052 0 0 0 0 0 0 
5060 1 0 0 0 1 0 
5007 1 0 0 0 1 0 
5041 1 1 1 0 1 1 
5046 1 0 1 0 1 1 
5010 1 0 0 0 1 0 
5013 1 0 1 1 1 1 
5015 0 1 0 0 1 0 
5069 1 0 1 0 1 1 
5063 1 1 1 0 1 1 
5039 1 0 0 0 1 0 
5050 1 1 0 0 1 0 
5009 1 1 0 0 1 0 

Noot. S = geslacht student; B = band student en ondernemer; G = grootte onderneming; M = markt 
onderneming; E = economische sector onderneming; L = uitkomst leerrijk rolmodel.  

 

De basis van een oplossingsformule bestaat uit drie logische operatoren van booleaanse 

algebra: logische OR (+), logische AND (*) en logische NOT (een 0). Bij een logische OR kan de 

voorwaarde voor de + of de voorwaarde erachter mogelijk aanwezig zijn. Bij een logische AND is 

zowel de voorwaarde voor, als de voorwaarde achter de * noodzakelijk om aanwezig te zijn. Bij een 

logische NOT is de waarde van de conditie een 0 en daarmee niet aanwezig.   
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De drie logische operatoren zijn in de formule herschreven ten behoeve van de leesbaarheid. Hierbij 

geldt dat alle condities met een waarde van 1 een hoofdletter krijgen, waar alle condities met een 

waarde van 0 een kleine letter krijgen. De logische OR (de +) blijft hetzelfde in deze formule.  

Bovenstaande stappen zijn uitgevoerd met het softwareprogramma TOSMANA 1.61. Een 

programma die zich speciaal richt op het uitvoeren van csQCA. De uitkomst van deze stappen zijn 

geïnterpreteerd in het resultatenhoofdstuk. De resultaten van de csQCA zijn vervolgens vergeleken 

met de reflectieverslagen van de studenten. Omdat de studenten een maximaal aantal woorden 

hadden voor hun verslag is er aangenomen dat de lessen die de student benoemd als meest 

belangrijk wordt ervaren. Daarom zijn de resultaten van de csQCA in het resultaten hoofdstuk 

gekoppeld aan quotes uit de reflectieverslagen. Hiermee is onderzocht wat studenten de 

belangrijkste lessen vinden die ze hebben ontvangen van het type rolmodel dat uit de csQCA 

resultaten naar voren komt.  

 

Validiteit en betrouwbaarheid 

Validiteit en betrouwbaarheid zijn belangrijke waarden die de kwaliteit van je onderzoek 

bepalen. Daarom zijn er in dit onderzoek enkele stappen gezet om de validiteit en betrouwbaarheid 

te waarborgen. Validiteit staat voor het onderzoeken wat je wilt onderzoeken. Betrouwbaarheid 

betreft de repliceerbaarheid van het onderzoek.   

 

Validiteit 

Om te waarborgen dat het onderzoek meet wat het zou moeten meten zijn er verschillende 

stappen gezet in het onderzoeksproces. Dit begint bij de dataselectie binnen de data van project 

Fenix. Vanuit het project is een dataset beschikbaar gesteld voor het onderzoek die al aan enkele 

selectiecriteria voldeed zoals beoordeeld met een voldoende en zowel het interview als het 

reflectieverslag diende aanwezig te zijn. Vervolgens zijn binnen deze data met nieuwe selectiecriteria 

beoordeeld. Hierbij stond een systematische aanpak, een evenwicht in thema’s en de kwaliteit van 
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de documenten centraal. Deze stappen in het selectieproces resulteerden in een valide dataset 

waarmee metingen kunnen worden gedaan.  

 Bij het uitvoeren van deze metingen zijn er ook stappen gezet die hebben bijgedragen aan de 

validiteit van het onderzoek. Zo zijn er test interviews gecodeerd en een kalibreersessie met een 

mede-onderzoeker voor aanpassingen en verbeteringen van het codeboek. Als gevolg hiervan zijn er 

nieuwe inzichten ontstaan over de codes en deze zijn opgenomen in het codeboek.  

 

Betrouwbaarheid 

Naast de validiteit zijn er ook stappen gezet die ten goede gaan van de betrouwbaarheid van 

het onderzoek. Deze stappen hebben de repliceerbaarheid van het onderzoek bevorderd. Ook deze 

stappen beginnen bij de data van het Fenix project. De data betreft een brede selectie die is 

afgenomen door een homogene groep, eenzelfde type student van dezelfde faculteit en 

studierichting heeft het interview afgenomen met eenzelfde (semi)gestructureerde vragenlijst 

binnen een bepaalde periode en steeds gericht op het falen en herstarten van ondernemers. 

Hierdoor zijn de factoren die de data kunnen hebben beïnvloed geminimaliseerd en dit gaat tevens 

ten goede voor de repliceerbaarheid van het onderzoek.  

Ook de invloed van de onderzoeker zelf is een onderdeel van de betrouwbaarheid van het 

onderzoek. In dit mixed method onderzoek heeft de onderzoekers een uniek positie. De onderzoeker 

analyseert het proces van het benaderen van een ondernemer, naar het interviewen van deze 

ondernemer en vervolgens de les die er uit het interview met het rolmodel wordt gehaald. Omdat de 

onderzoeker de interviews zelf niet uitvoert maar de inhoud ervan analyseert heeft de onderzoeker 

een sterk outsider perspectief. De onderzoeker kijkt slechts mee met het proces en heeft daarmee 

de verzamelde data niet beïnvloed.  

Naast de positie van de onderzoeker is transparantie een belangrijk gegeven voor de 

betrouwbaarheid van je onderzoek. Transparantie over het verloop van het onderzoek komt namelijk 

de betrouwbaarheid ten goede. Daarnaast is de procedure van het onderzoek uitvoerig besproken en 
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zijn de codes en de codeboom gedeeld. De data van het onderzoek kan daarnaast opgevraagd 

worden. Zo kunnen lezers van dit onderzoek zien hoe de resultaten en conclusies zijn verkregen 

(Aguinis & Solarino, 2019). 

 

Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek besproken. Omdat er sprake is van 

een mixed method zijn er kwantitatieve en kwalitatieve analyses uitgevoerd. De opmaak van dit 

hoofdstuk is daarom hetzelfde als bij de methode. Eerste worden de kwantitatieve resultaten en 

vervolgens worden de kwalitatieve resultaten besproken.   

 

De relatie tussen student en ondernemer: sterke en zwakke banden 

In deze paragraaf worden de resultaten beschreven die horen bij de eerste deelvraag: hoe 

verschilt het selecteren van een ondernemer om te interviewen tussen vrouwelijke en mannelijke 

studenten in het ondernemerschapsonderwijs? Voor deze resultaten is er gekeken naar het verschil 

in relatie met de ondernemers die zijn geïnterviewd tussen vrouwelijke en mannelijke studenten.  

Er is een Chi-kwadraat toets uitgevoerd om te testen of mannelijke en vrouwelijke studenten 

significant van elkaar verschillen op basis van de relatie die zij hebben met de geïnterviewde 

ondernemer. De beschrijvende statistieken tonen aan dat meer vrouwelijke studenten een 

ondernemer uit het netwerk van sterke banden hebben gevonden dan uit het netwerk van zwakke 

banden. Voor de mannelijke studenten geldt het andersom, het merendeel van de mannelijke 

studenten heeft een ondernemer gevonden via het netwerk met zwakke banden. Echter het verschil 

uit de beschrijvende statistieken is niet significant (χ2 (1) = 1.23; p = 0,268). Dit zou aantonen dat de 

relatie met de ondernemer niet verschilt voor mannelijke en vrouwelijke studenten.  

Hoewel er geen significant resultaat is gevonden is het wel opmerkelijk dat 61,5% van de 

vrouwelijke studenten een ondernemer uit het netwerk van sterke banden heeft gevonden, terwijl 
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slechts 44,4% van de mannelijke studenten een ondernemer gevonden uit het netwerk van sterke 

banden.  

 
Kenmerken van de ondernemer 

De volgende paragraaf geeft resultaten voor de tweede deelvraag: welke kenmerken hebben 

de ondernemers die de vrouwelijke studenten hebben geïnterviewd en welke kenmerken hebben de 

ondernemers die de mannelijke studenten hebben geïnterviewd? Om deze vraag te kunnen 

beantwoorden zijn er drie kenmerken van de ondernemer geanalyseerd, namelijk de grootte van de 

onderneming, de markt en de economische sector waarin de ondernemer actief is. Voor ieder 

kenmerk van de ondernemer is een Chi-kwadraat toets uitgevoerd om te testen of de 2 groepen 

studenten significant van elkaar verschillen. De resultaten van deze toetsen worden hieronder per 

kenmerk beschreven.  

 

Grootte van de onderneming  

De beschrijvende statistieken tonen aan dat er geen ondernemers zijn geïnterviewd met een 

grote onderneming van meer dan 250 medewerkers. Zowel de mannelijke studenten als de 

vrouwelijke studenten hebben voornamelijk micro-ondernemers en kleine ondernemers 

geïnterviewd. Het verschil in grootte van de onderneming tussen mannelijke en vrouwelijke 

studenten is niet significant (χ2 (2) = 2.4; p = 0,302).  

Hoewel het resultaat niet significant is valt het op dat er verschillen aanwezig zijn in de 

percentages. Van de vrouwelijke studenten heeft 46,2% een micro-ondernemer geïnterviewd, 46,2% 

een kleine ondernemer en slechts 7,7% een middelgrote ondernemer. Van de mannelijke studenten 

daarentegen heeft maar liefst 66% een micro-ondernemer geïnterviewd, 24,5% een kleine 

ondernemer en de overige 9,5% interviewde een middelgrote ondernemer.  
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Markt van de onderneming 

De beschrijvende statistieken over de markt van de ondernemer tonen aan dat de grootste 

groep van de vrouwelijke studenten een regionale ondernemer hebben geïnterviewd. Daarentegen 

heeft de grootste groep mannelijke studenten een nationale ondernemer geïnterviewd. Dit verschil 

is niet significant (χ2 (2) = 3.57; p = 0,168).  

Ook hier zijn de percentages, ondanks het niet-significante resultaat, opmerkelijk. Van de 

vrouwelijke studenten heeft de grootste groep, namelijk 46,2%, een ondernemer in de regionale 

markt geïnterviewd, 30,8% interviewde een ondernemer uit de nationale markt en 23,1% uit de 

internationale markt. Bij de mannen heeft meer dan de helft een ondernemer in de nationale markt 

geïnterviewd, namelijk 59,3%. Daaropvolgend interviewde 29,6% een regionale ondernemer en 

11,9% een internationale ondernemer. Zoals duidelijk wordt uit deze percentages zijn er ook 

verschillen te zien tussen mannelijke en vrouwelijke studenten in de markt waar de geïnterviewd 

ondernemer actief is.  

 
Economische sector van de onderneming 

Het laatste kenmerk van de ondernemer dat is onderzocht is de economische sector waarin 

de ondernemer actief is. De beschrijvende statistieken tonen aan dat voor zowel de mannelijke als de 

vrouwelijke studenten de meeste ondernemers in de tertiaire sector actief zijn. De kleinste groep 

ondernemers is voor beide groepen studenten werkzaam in de primaire sector. Om na te gaan of er 

significante verschillen aanwezig zijn is er een Chi-kwadraat uitgevoerd. De resultaten van deze test 

tonen aan dat er geen significant verschil is (χ2 (3) = 7.318; p = .062).  

Net als bij de vorige resultaten zijn er ondanks het niet-significante resultaat opmerkelijke 

verschillen in de percentages. Voor de vrouwelijke studenten is 41,7% van de ondernemers afkomstig 

uit de tertiaire sector, voor de mannelijke studenten is dit 78,8%. Voor de vrouwelijke studenten 

komt nog 25% van de ondernemers uit de secundaire sector, 25% uit de quartaire sector en 8,3% uit 

de primaire sector. Voor de mannelijke studenten komt nog 7,7% van de ondernemers uit de 
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secundaire sector, 7,7% uit de quartaire sector en 5,8% uit de primaire sector. Uit deze resultaten 

wordt duidelijk dat de sector waar de ondernemer actief is gelijkmatig verdeeld is bij de vrouwelijke 

studenten. Terwijl bij de mannelijke studenten vrijwel alle ondernemer actief zijn in de tertiaire 

sector en ondernemers uit de andere sectoren bijna niet aanwezig zijn.  

 

Samengevat 

De resultaten van deze kwantitatieve analyses hebben geen significante resultaten 

aangetoond, wat kan betekenen dat er geen verschil is in kenmerken tussen de groepen. De 

percentages laten echter wel zien dat vrouwelijke studenten, algemeen genomen, ondernemers 

interviewen die groter zijn dan de ondernemers die door de mannelijke studenten worden 

geïnterviewd. Vrouwelijke studenten interviewen vaker een regionale ondernemer, terwijl 

mannelijke studenten vaker een nationale ondernemer interviewen. Daarnaast is duidelijk dat de 

mannelijke studenten voornamelijk opzoek gaan naar een ondernemer in de tertiaire sector terwijl 

de sectoren bij de vrouwelijke studenten meer gelijk verdeeld zijn. 

 

De ondernemer als rolmodel: crisp set Qualitative Comparative Analysis (csQCA) 

In deze laatste paragraaf worden de resultaten beschreven voor de derde deelvraag: welke 

lessen over het ondernemerschap hebben de studenten ontvangen van het rolmodel in dit leerproces?  

Voor deze vraag is er een crisp set Qualitative Comparative Analysis (csQCA) uitgevoerd. De csQCA is 

uitgevoerd met de data uit de datamatrix (zie Tabel 5) uit het methode hoofdstuk.  

In deze paragraaf worden alle elementen van de csQCA besproken. De resultaten van de 

csQCA worden vervolgens vergeleken met de lessen die de studenten benoemen in de 

reflectieverslagen. Hiermee wordt een betekenis gegeven aan de gevonden uitkomsten.  
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Waarheidstabel  

De resultaten van de csQCA beginnen met een waarheidstabel (Grofman & Schneider, 2009). 

De gegevens uit de waarheidstabel zijn uitgedraaid via het softwareprogramma TOSMANA 1.16. In 

deze tabel worden de eerste patronen in de data zichtbaar (Pattyn et al., 2015). De casussen uit de 

datamatrix worden getoond per groep casussen die hetzelfde scoren op de vijf variabelen en de 

uitkomst. De scores op de variabelen en de uitkomst in een rij wordt een ‘voorwaarde’ genoemd. 

Iedere rij uit de waarheidstabel is dus een andere voorwaarde. Net als bij de datamatrix kent een 

score enkel de waarde [0] of de waarde [1]. De uitkomst (L) van de casus kan echter ook een C zijn. 

Wanneer hier sprake van is, zijn er casussen die gelijk scoren op de zes variabelen, maar niet tot 

dezelfde uitkomst leiden. Dit worden ‘contradicties’ genoemd.  

Enerzijds lijken deze contradicties problematisch, de casussen komen namelijk niet met 

elkaar overeen en de analyse kan pas worden voortgezet wanneer alle contradicties zijn opgelost 

(Ragin, 1989). Toch hebben de contradicties een belangrijke rol (Herrmann & Cronqvist, 2006) en 

versterken ze juist de analyse. Er zijn verschillende manieren om de contradicties op te lossen 

waarbij diepgaande kennis over de casussen centraal staat. Door weer terug te gaan naar de data, 

heroverwegingen te maken en uit te zoeken wat er werkelijke speelt draagt het oplossen van de 

contradicties bij aan het begrijpen van de casussen (Pattyn et al., 2015).  

De eerste waarheidstabel uit de data van de datamatrix resulteerde in drie contradicties. Er 

zijn verschillende manieren gebruikt om deze contradicties op te lossen. Om het resultaten 

hoofdstuk overzichtelijk te houden staat de eerste versie van de waarheidstabel, en daarbij per 

contradictie uitgelegd hoe deze is opgelost, in Bijlage 6. Onderstaande waarheidstabel (Tabel 5) is het 

volgende resultaat van het oplossen van deze contradicties.  
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Tabel 5 
Waarheidstabel voor csQCA 

 
 

De waarheidstabel toont de eerste resultaten uit de analyse. Allereerst laat de tabel zien dat 

negen rijen in de tabel de waarde 1 heeft voor de uitkomstvariabelen (L = 1, rij 1 t/m 9). Of terwijl, 

negen voorwaarden van condities leiden tot een leerrijk rolmodel. Daarnaast is duidelijk dat bij vier 

voorwaarden van condities er een [0] wordt gescoord op de uitkomstvariabele. Deze vier 

voorwaarden leiden niet tot een leerrijk rolmodel.  

Verder valt het op dat dit resultaat slechts uit dertien rijen bestaat. Dit is opvallend omdat de 

tabel combinaties aan variabelen laat zien. Echter, met vijf dichotome variabelen zouden er 32 

mogelijke combinaties zijn. De afwezigheid van combinaties geeft aan dat er in deze resultaten 

sprake is van logische overblijvers (vrij vertaald van ‘logical remainder’ uit Ragin (1989). In 

onderzoeken waarbij de dataset gebaseerd is op observaties is er nagenoeg altijd sprake van 

beperkte diversiteit (Ragin, 1989). Om deze reden worden de logische overblijvers in dit onderzoek 

achterwege gelaten.  
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Oplossingsformule 

Om de eerste patronen die zijn gevonden in de waarheidstabel te interpreteren zijn deze 

resultaten omgezet tot een oplossingsformule. In de oplossingsformule wordt duidelijk welke 

voorwaarden voldoende zijn om te zorgen voor een goede uitkomst. Beter gezegd, welke 

voorwaarden kunnen zorgen voor een leerrijk rolmodel. In dit deel van de resultaten worden deze 

oplossingen uitgelegd. De oplossingsformule geeft het volgende resultaat: L = GmE + sBGm + sBGE + 

SbGm + SbGE + sbgME 

Deze oplossingsformule toont aan dat er zes voorwaarden voldoende zijn om te zorgen voor 

een leerrijk rolmodel. De casussen die horen bij elk van deze voorwaarde staan weergegeven in Tabel 

6 hieronder. Het plusteken tussen elke voorwaarde laat zien dat elke voorwaarde leidt tot een 

leerrijk rolmodel, maar dat een leerrijk rolmodel ook kan ontstaan zonder deze voorwaarde. Dit 

betekent dat alle voorwaarden voldoende zijn. Zoals in de formule is te zien geldt echter dat de 

combinatie binnen de voorwaarde noodzakelijk is voor het tot stand komen van een leerrijk rolmodel 

door de aanwezigheid van de logische AND. Hiermee voldoet deze oplossing aan de verplichte 

‘INUS’-voorwaarden die horen bij een oplossingsformule (Rihoux & Ragin, 2009).  

 

Tabel 6 
Casussen per noodzakelijke voorwaarde voor een leerrijk rolmodel 
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Interpretatie oplossingen en ontvangen lessen door de studenten  

Elke van de zes voorwaarden betreft een combinatie aan condities. Deze zullen hieronder 

worden geïnterpreteerd en verder uitgelegd waarbij een onderscheid wordt gemaakt voor 

mannelijke en vrouwelijke studenten. Daarbij worden de lessen van de rolmodellen weergegeven die 

de studenten als meest belangrijk hebben ervaren. Deze lessen komen uit de reflectieverslagen van 

de studenten. Hiermee wordt een diepere betekenis gegeven aan de csQCA resultaten. 

 

Leerrijk rolmodel voor mannelijke én vrouwelijke studenten 

De eerste combinatie aan voorwaarden laat zien dat een ondernemer met meer dan 10 

medewerkers, die op de nationale markt en in de tertiaire sector actief is een leerrijk rolmodel kan 

zijn voor zowel mannelijke als vrouwelijke studenten. Zeven studenten hebben dit type ondernemer 

geïnterviewd en dus lessen geleerd van dit leerrijke rolmodel. Al deze studenten geven aan lessen te 

hebben geleerd over alle drie de leertaken. Daarbij wordt duidelijk dat het rolmodel voornamelijk 

lessen meegeeft over sterke eigenschappen van een ondernemer, waarbij doorzettingsvermogen en 

het zien van kansen vaak wordt opgenoemd.  

 

”Het eerste wat is blijven hangen is dat je moed moet hebben. Doorzettingsvermogen is ook 

je toe.”  […]belangrijk en je moet hard en slim werken want niets komt zomaar naar 

 5041.4)(Respondent  

 

Naast sterke eigenschappen van een ondernemer geeft dit rolmodel mee dat familie 

belangrijk is, en dat het belangrijk is je bedrijf effectief te runnen en overzicht houdt over je 

financiën. Hiermee worden er lessen over de drie leertaken (Zozimo, 2017) meegegeven die zowel 

voor mannelijke als vrouwelijke studenten kunnen bijdragen aan Entrepreneurial Learning.  
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Leerrijke rolmodellen voor vrouwelijke studenten 

Voor vrouwelijke studenten zijn er drie uitkomsten gevonden die leiden tot een leerrijk 

rolmodel. Vrouwelijke studenten vinden allereerst een leerrijk rolmodel in het netwerk van sterke 

banden met een rolmodel met meer dan 10 medewerkers, die actief is op de nationale of regionale 

markt (sBGm). Dit rolmodel kan lessen meegeven over alle drie de leertaken. Bij dit rolmodel geven 

de studenten aan voornamelijk lessen te hebben geleerd te over het beheren van de onderneming. 

Het belangrijkste advies daarbij is om financieel overzicht te houden.  

 

Daarnaast vind ik het heel interessant om te zien hoe goed de ondernemer al vooruitkijkt en 

hij ook voor een buffer zorgt om mogelijke klappen op te vangen en niet in de rode cijfers te 

3.4)050(Respondent  belanden. Dat ga ik zeker meenemen in mijn eigen bedrijf.  

 

Alle drie studenten die met dit rolmodel in contact zijn geweest benoemen dat er lessen zijn 

ontvangen over sterke eigenschappen van een ondernemer, het belang van familie en andere 

mensen in je netwerk voor goede prestaties of mogelijkheden.  

 

Een hele belangrijke is denk ik je netwerk onderhouden. Je bent nou eenmaal in een 

bepaalde businesswereld actief en je zult genoeg mensen meerdere keren hierin 

tegenkomen. Dan is het altijd goed om met iedereen een goede band te hebben. 

(Respondent 5011.4) 

 

Naast dit eerste leerrijke rolmodel voor vrouwelijke studenten is er nog een leerrijk rolmodel 

gevonden uit het netwerk van sterke banden. Dit betreft een ondernemer met meer dan 10 

medewerkers die actief is in de tertiaire sector (sBGE). Van de vrouwelijke studenten uit de 

kwalitatieve data hebben er twee met dit type rolmodel gesproken. Deze twee studenten hebben 
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lessen ontvangen over sterke eigenschappen van een ondernemer, financieel overzicht hebben en 

controle bewaken.  

Sterke eigenschappen van de ondernemer hebben volgens dit leerrijke rolmodel te maken 

met opportunisme en een realistische houding. Opportunisme om mogelijkheden en kansen te zien. 

De realistische houding om deze kansen alleen te pakken als ze haalbaar zijn en om voor te bereiden 

op tegenslagen. De studenten geven aan zich voor te bereiden op tegenslagen in hun toekomstige 

onderneming door financieel overzicht te hebben.  

 

“Ik zou mij voorbereiden op mogelijke tegenslagen door zo veel mogelijk bezig te houden 

met vermogen. Door een potje met geld opzij te zetten voor eventuele problemen.” 

(Respondent 5020.4) 

 

Daarnaast geven de studenten aan dat je je voorbereid op tegenslagen door controle te 

houden over mogelijke risico’s en de positie van de onderneming. Binnen het netwerk van zwakke 

banden kan een vrouwelijke student een leerrijk rolmodel vinden die minder dan 10 werknemers 

heeft en actief is op de internationale markt in de tertiaire sector (sbgME). Slechts één vrouwelijke 

student heeft van dit leerrijk rolmodel geleerd. Deze student geeft aan lessen te hebben geleerd over 

de leertaken ‘leren over jezelf’ en ‘beheren van de onderneming’, maar er zijn geen lessen geleerd 

over de leertaak ‘zakelijke relaties beheren en begrijpen’. Voor het beheren van een onderneming 

kreeg de student als lessen om het bedrijf effectief te runnen door afspraken, plannen en een goede 

werksfeer. Waarbij het belangrijk is om een protocol op te stellen voor alle bedrijfsactiviteiten. 

Lessen over zakelijke relaties komen niet naar voren bij dit rolmodel, maar de student heeft wel 

geleerd dat je kunt bouwen op familie. De student geeft aan dat het rolmodel ook altijd op familie 

bouwt voor adviezen.  
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De vriendin van de ondernemer heeft een belangrijke rol gespeeld. Zij stond altijd achter 

hem met elke keuze die hij maakte. Daarnaast luisterde ze altijd naar hem en probeerde ze 

altijd mee te denken. Daarnaast heeft de ondernemer een neef die zelf ook ondernemer is. 

Hier heeft hij veel mee gepraat en die heeft hem veel advies gegeven op 

ondernemersgebied. (Respondent 5024.4) 

 

Door dit advies is de student zelf ook van plan voor adviezen naar familie toe te gaan.  

 

 “Ik zou mogelijk mijn vader om hulp vragen, omdat hij al aardig wat ervaring heeft in het 

”  .bedrijfsleven en mij daardoor goed advies kan geven (Respondent 5024.4) 

 

De bovengenoemde leerrijke rolmodellen laten zien dat zowel rolmodellen uit het netwerk 

van sterke banden als uit het netwerk van zwakke banden kunnen bijdrage aan Entrepreneurial 

Learning voor vrouwelijke studenten.  

Er zijn verschillende kenmerken die leiden tot een leerrijk rolmodel. Zo kunnen vrouwelijke 

studenten leren van een onderneming met meer dan 10 medewerkers mits deze ondernemer actief 

is in de nationale/ regionale markt of in de tertiaire sector. Echter, een kleinere ondernemer kan ook 

leerrijk zijn, mits de vrouwelijke student een zwakke band heeft met de ondernemer. De ondernemer 

wordt een leerrijk rolmodel wanneer deze actief is op de internationale markt én in de tertiaire 

sector.  

 

Leerrijke rolmodellen voor mannelijke studenten  

Voor de mannelijke studenten zijn er twee uitkomsten gevonden die leiden tot een leerrijk 

rolmodel. Het eerste leerrijke rolmodel heeft een zwakke band met de student, meer dan 10 

medewerkers en is actief op de regionale of nationale markt (sbGm). Vier studenten hebben contact 

gehad met dit leerrijke rolmodel en deze geven alle vier aan te hebben geleerd over sterke 
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eigenschappen van een ondernemer, het belang van controle houden en het belang van familie. 

Sterke eigenschappen van een ondernemer hebben volgens dit rolmodel vooral te maken met 

controle hebben over de onderneming en weten wat er speelt.  

 

“Zo kan je mogelijke tegenslagen wel opvangen en weer doorgaan. Ook door een goed 

overzicht in je bedrijf te houden zodat je weet wat er allemaal speelt en beter kan inschatten 

welke risico’s je wel en niet kunt nemen.” (Respondent 5046.4) 

 

Bij problemen in de onderneming zullen studenten die van dit rolmodel hebben geleerd 

iemand uit het netwerk van sterke banden om advies vragen. Daarbij wordt voornamelijk verwezen 

naar advies bij familieleden.  

 

”Mijn vader is zelf ook ondernemer en heeft ook weleens een tegenslag gehad dus ik denk 

dat hij mij wel zou kunnen adviseren als ik in zo’n situatie zou komen”. (Respondent 5069.4) 

 

Daarnaast wordt er aangegeven om voor bepaalde kennis ook juist buiten familiaire kringen 

te zoeken naar iemand die kan adviseren.  

 

Verder denk ik dat het ook heel belangrijk is om heel veel advies in te winnen bij andere ”

 5018.4)(Respondent ondernemers die al langer ervaring hebben in het ondernemerschap.”  

 

Het tweede leerrijke rolmodel voor mannelijke studenten ontstaat wanneer zij leren over het 

ondernemerschap van een rolmodel uit het netwerk van zwakke banden, die meer dan 10 

medewerkers heeft en actief is in de tertiaire sector (sbGE). De lessen van dit leerrijke rolmodel 

sluiten erg aan bij de lessen van het leerrijke rolmodel hierboven waarbij sterke eigenschappen van 
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de ondernemer worden benoemd en familie wordt benaderd voor advies. Echter, bij dit leerrijke 

rolmodel wordt meer aandacht geschonken aan het netwerk van zwakke banden.  

 

Dat netwerken belangrijk is wist ik wel, maar dat je zoveel uit je netwerk kan halen was 

nieuw voor mij. Ik heb als doel voor mijzelf gesteld dat ik goed wil blijven netwerken, dit wil 

ik zodat ik de juiste mensen in mijn netwerk kan omarmen. Hier kan ik in de toekomst 

gebruik van maken bij het runnen van een eigen onderneming. (Respondent 5013.4) 

 

Drie van de vier studenten geven aan dat controle houden belangrijk is, net zoals het vorige 

rolmodel. Echter, de focus van de geleerde lessen ligt bij één student meer bij persoonlijke behoefte 

en persoonlijke ontwikkeling.   

 

Natuurlijk wil ik nog steeds veel geld gaan verdienen in de toekomst, maar deze ondernemer 

heeft mij het inzicht gegeven dat het enorm belangrijk is om een balans te vinden. Als 

ondernemer ontkom je er niet aan om nooit in de avonduren te werken, maar het moet niet 

mijn doel zijn. (Respondent 5013) 

 

Samenvattend wordt duidelijk dat leerrijke rolmodellen voor mannelijke studenten worden 

gevonden in het netwerk van zwakke banden. Dit in tegenstelling tot de vrouwelijke studenten, die 

ook leerrijke rolmodellen vinden in het netwerk van sterke banden. Dat is tevens de les die de 

mannelijke studenten krijgen van de rolmodellen: zoek voor advies zowel in sterke banden als in 

zwakke banden.  

 Naast de relatie met het rolmodel zijn er ook verschillende karaktereigenschappen die voor 

een mannelijke student leiden tot een leerrijk rolmodel. Beide leerrijke rolmodellen hebben een 

onderneming met meer dan 10 medewerkers. Daarbij kan de ondernemer actief zijn op de regionale 
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of nationale markt of in de tertiaire sector om bij te dragen aan Entrepreneurial Learning voor 

mannelijke studenten.  

 

Discussie en conclusie 

Door middel van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek zijn er resultaten verzameld die een 

antwoord geven op de onderzoeksvraag. De resultaten worden in dit hoofdstuk vergeleken met de 

theorie uit het theoretisch kader. Hierdoor ontstaat er per deelvraag en onderzoeksvraag een 

discussie. Per paragraaf ontstaat uit de discussie een conclusie waarin antwoord wordt gegeven op 

de deel- of onderzoeksvraag. Na deze conclusies worden beperkingen van het onderzoek gedeeld en 

afsluitend volgt de relevantie en aanbevelingen voor de maatschappij en de wetenschap.   

 

Beantwoording deelvragen 

Hoe verschilt het selecteren van een ondernemer om te interviewen tussen vrouwelijke en 

mannelijke studenten in het ondernemerschapsonderwijs? 

Het onderzoek naar een antwoord voor de eerste deelvraag startte met de verwachting dat 

er tussen mannelijke en vrouwelijke studenten een verschillende aanpak zou zijn wanneer er een 

opdracht werd gegeven om een ondernemer te interviewen. Daarbij werd verwacht dat vrouwelijke 

studenten ondernemers in familiaire kringen en uit het netwerk van sterke banden interviewen waar 

de mannelijke studenten ondernemers zouden interviewen afkomstig van zwakke banden. Deze 

verwachting is in lijn met het idee dat vrouwen in de comfortzone blijven en mannen daar meer 

uitstappen (Granovetter, 1973).  

 De resultaten van het onderzoek hebben deze verwachting uit de literatuur deels bevestigd. 

Uit de percentages van de resultaten werd namelijk duidelijk dat het merendeel van de vrouwelijke 

studenten een ondernemer uit hun netwerk van sterke banden heeft geïnterviewd, terwijl het 
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merendeel van de mannen juist een ondernemer uit het netwerk van zwakke banden heeft 

geïnterviewd.  

Ondanks dit opvallende resultaat bleek de analyse niet significant en kan in dit onderzoek 

niet worden vastgesteld dat het verschil wordt verklaard door het geslacht van de student. Een 

verklaring voor dit niet-significante resultaat kan liggen in de ongelijke verdeling tussen mannen en 

vrouwen binnen de groep studenten. De totale onderzoekspopulatie bestond uit 53 mannelijke 

studenten, en 14 vrouwelijke studenten. Deze ongelijke verdeling kan invloed hebben gehad op het 

vergelijken van de twee groepen. Daarom is in dit onderzoek verder gekeken dan alleen de 

significantie van de statistische analyse.  

Conclusie. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat er deels bevestiging is gevonden 

dat vrouwelijke studenten meer in veiligere, kleinere kringen opzoek gaan naar een rolmodel om van 

te leren waar de mannelijke studenten meer onbekenden opzoeken (Greve & Salaff, 2003). Met deze 

bevestiging wordt een antwoord gegeven op de eerste onderzoeksvraag. Het selecteren van een 

ondernemer om te interviewen verschilt doordat de mannelijke studenten vaker een ondernemer 

interviewen uit het netwerk van zwakke banden en de vrouwelijke studenten vaker een ondernemer 

interviewen uit het netwerk van sterke banden.  

Dit resultaat is belangrijk omdat de literatuur laat zien dat je andere dingen leert van zwakke 

banden dan van sterke banden (Granovetter, 1973). Een relatie die is ontstaan uit het netwerk van 

sterke banden kan namelijk steun bieden, waar een relatie ontstaan uit het netwerk van zwakke 

banden kan leiden tot nieuwe inzichten, nieuwe connecties en een verbreding van je horizon. 

Hierdoor kan dit resultaat leiden tot een verschillend leerproces voor mannelijke en vrouwelijke 

studenten. 
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Hoe verschillen de kenmerken van de ondernemers die zijn geïnterviewd door mannelijke en 

vrouwelijke studenten?  

Naast de band die de studenten hebben met de ondernemers heeft dit onderzoek in kaart 

gebracht welke kenmerken de geïnterviewde ondernemers van mannelijke en vrouwelijke studenten 

hebben. Deze kenmerken zijn onderzocht vanuit de veronderstelling dat rolmodellen een 

verschillend effect hebben op mannelijke en vrouwelijke studenten (Karimi et al., 2014; Laviolette et 

al., 2012. Daarnaast zouden rolmodellen voor vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in het 

ondernemerschap (Noguera et al., 2013; Stewart Jr. et al., 1999). Dit in combinatie met een eerste 

indruk uit de data van Project Fenix dat vrouwelijke studenten minder impactvolle rolmodellen 

interviewen waren de redenen om deze deelvraag te onderzoeken.  

 In de resultaten van dit onderzoek werd direct duidelijk dat er bevestiging is gevonden voor 

de ondervertegenwoordiging van vrouwelijke rolmodellen voor studenten in het 

ondernemerschapsonderwijs (Noguera et al., 2013; Stewart Jr. et al., 1999). Van de 67 ondernemers 

die lessen hebben meegegeven aan de studenten bleken er slechts 4 vrouwelijke ondernemers te 

zijn. Het geslacht van de ondernemers is daarom in het verdere onderzoek niet meer meegenomen 

als kenmerk van de ondernemer en de mannelijke dominantie in het ondernemerschap is hiermee 

bevestigd (Achtenhagen & Welter 2011; Nicholson & Anderson 2005; Radu Lefebvre & Redien-Collot, 

2013).  

Mogelijkerwijs kan dit grote verschil in geslacht van de ondernemer komen door het verschil 

in geslacht van de studenten. Ook hier waren de vrouwen ondervertegenwoordigd. En mogelijk 

benaderen de studenten sneller iemand van hetzelfde geslacht (Marx et al., 2009). Echter zijn drie 

van de vier vrouwelijke ondernemers geïnterviewd door een mannelijke studenten. Daarom kan er 

niet worden vastgesteld dat die aanname geldt voor de groep studenten uit dit onderzoek.  

 Er is vervolgens onderzoek gedaan naar drie kenmerken (i) grootte, (ii) markt en (iii) sector 

van de onderneming. De resultaten laten een verschil zien in kenmerken van de ondernemers die zijn 

geïnterviewd door vrouwelijke studenten en de ondernemers die zijn geïnterviewd door mannelijke 
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studenten. Ondanks de niet-significante resultaten zijn er opmerkelijke verschillen tussen de 

mannelijke en vrouwelijke studenten. Een verklaring voor de niet-significante resultaten kan, net als 

bij de eerste deelvraag, liggen in het feit dat de groep vrouwelijke studenten aanzienlijk kleiner was 

dan de groep mannelijke studenten.  

 Toch laten de resultaten zien dat er voor alle drie de kenmerken verschillen zijn gevonden 

tussen de twee groepen studenten. De mannelijke studenten interviewen over het algemeen meer 

kleinere ondernemers dan de vrouwelijke studenten. Deze ondernemers hebben minder dan tien 

medewerkers. Meer vrouwelijke studenten dan mannelijke studenten interviewen een ondernemer 

die tussen de tien en vijftig medewerkers telt. In beide groepen zijn enkele gevallen die een 

ondernemer interviewt met meer dan vijftig medewerkers.  

De markt waarin de ondernemer actief is, verschilt ook tussen de mannelijke en vrouwelijke 

studenten. De meeste vrouwelijke studenten interviewen een ondernemer die actief is op een 

regionale markt. De meeste mannelijke studenten interviewen daarentegen een ondernemer die 

actief is op de nationale markt. Naast de markt verschilt ook de sector van de onderneming. Bijna alle 

ondernemers die zijn geïnterviewd door de mannelijke studenten zijn actief in de tertiaire sector, 

slechts enkele ondernemers zijn actief in de andere drie sectoren. Bij de vrouwelijke studenten is 

deze verdeling meer gelijk verdeeld. Voor deze groep zijn de meeste ondernemers actief in de 

tertiaire sector, maar is ook een groot deel actief in de secundaire of primaire sector. Voor beide 

groepen geldt dat weinig geïnterviewde ondernemers actief zijn in de primaire sector.  

 Ondanks deze verschillen kan niet worden gesteld dat dit een verklaring is voor het 

verschillende effect dat een ondernemer heeft als rolmodel voor studenten (Karimi et al., 2014; 

Laviolette et al., 2012). De reden voor het ontbreken van deze verklaring kan liggen in de ongelijke 

verdeling van de groepen die met elkaar zijn vergeleken. De resultaten van de grootte van de 

ondernemer laten daarnaast ook zien dat geen bevestiging is gevonden voor de verwachting dat de 

geïnterviewde ondernemers van de vrouwelijke studenten minder ‘impactvol’ zouden zijn. Op basis 
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van dit resultaat wordt aangeraden om verder onderzoek te doen naar verschillen in kenmerken, 

waarin ongelijke verdeling van de data de resultaten niet beïnvloeden.  

Conclusie. Samenvattend laten de resultaten opvallende verschillen zien, ondanks dat deze 

niet significant zijn. Toch worden deze verschillen meegenomen omdat verschillende typen 

ondernemers als rolmodel verschillende lessen meegeven over het ondernemerschap (Nanda & 

Sørensen, 2010). Ondanks de niet-significante resultaten zijn er een aantal patronen naar voren 

gekomen. Vrouwelijke studenten interviewen vaker grotere ondernemers dan mannelijke studenten, 

terwijl deze ondernemers wel actief zijn op een kleinere markt. De sector waarin de ondernemer 

actief is, verschilt voor de vrouwelijke studenten tussen drie sectoren: de tertiaire, secundaire en 

quartaire sector. De mannelijke studenten interviewen voornamelijk ondernemers uit de tertiaire 

sector, met een enkele keer een ondernemer uit de andere sectoren. Het antwoord op deze 

deelvraag biedt de basis voor het kwalitatieve onderzoek waarin wordt onderzocht in hoeverre de 

lessen van deze verschillende ondernemers ook daadwerkelijk verschillen (Abbasianchavari & Moritz, 

2020; Nanda & Sørensen, 2010; Zozimo, 2017).   

 

Wat voor lessen over het ondernemerschap hebben de studenten ontvangen van het rolmodel in 

dit leerproces?  

Het onderzoek naar een antwoord op de derde deelvraag startte met de verwachting dat 

studenten drie leertaken over het ondernemerschap (Cope, 2005) kunnen leren van rolmodellen: 

leren over jezelf, leren over het beheren van een onderneming en zakelijke relaties beheren en 

begrijpen (Zozimo et al., 2017). Daarbij kan een verschillend type rolmodel verschillende lessen zal 

meegeven aan studenten in het ondernemerschapsonderwijs (Schoon & Duckworth, 2012).  

De resultaten van dit onderzoek hebben een bevestiging geleverd voor deze verwachting. 

Zowel mannelijke als vrouwelijke studenten in het ondernemerschapsonderwijs leren over de drie 

leertaken door middel van rolmodellen. Als aanvulling op deze theorie heeft dit onderzoek in kaart 

gebracht welk type rolmodel voor mannelijke studenten en voor vrouwelijke studenten de meeste 
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lessen meegeven over de leertaken. De bevindingen hiervan bevestigen dat een verschillend type 

rolmodel verschillende lessen meegeeft (Schoon & Duckworth, 2012).  

Voor studenten is een rolmodel met meer dan tien medewerkers in de nationale/ regionale 

markt, de tertiaire sector, een leerrijk rolmodel. Dit is gelijk voor mannelijke en vrouwelijke 

studenten. Van dit rolmodel worden voornamelijk lessen geleerd over sterke eigenschappen van een 

ondernemer (doorzettingsvermogen en kansen zien), het belang van familie en het overzicht houden 

op financiën. De relatie met de ondernemer laat wel verschillende resultaten tussen mannelijke en 

vrouwelijke studenten zien. Vrouwelijke studenten vinden zowel in het netwerk van zwakke banden 

als van sterke banden waardevolle rolmodellen. Mannelijke studenten vinden deze vooral in het 

netwerk van zwakke banden. Ondanks dat geven de rolmodellen mee aan de mannelijke studenten 

om zowel het netwerk van sterke banden als die van zwakke banden te gebruiken voor advies over 

het ondernemerschap.  

De kenmerken van een waardevol rolmodel verschilt ook voor mannelijke en vrouwelijke 

studenten. Vrouwelijke studenten leren veel lessen van zowel een kleine als een grote ondernemer, 

en zowel een ondernemer die nationaal als internationaal actief is. Wat betreft de sector leren 

vrouwelijke studenten het meest van een rolmodel in de tertiaire sector. Deze rolmodellen geven 

veel lessen mee over het ondernemerschap waarbij voornamelijk lessen worden meegegeven over 

het beheren van de onderneming en het belang van je netwerk en je familie.  

Deze bevindingen voor vrouwelijke studenten spreken echter bevindingen uit de literatuur tegen 

dat vrouwelijke studenten geen lessen overnemen van mannelijke rolmodellen (Basow & Howe, 

1980; Byrne et al., 2019; Greve & Salaff, 2003; Laviolette et al., 2012). De vrouwelijke studenten 

kunnen namelijk ook bij mannelijke ondernemers leerrijke rolmodellen vinden. 

Mannelijke studenten leren meer over het ondernemerschap van een rolmodel met een grote 

onderneming dan een kleine onderneming. Daarnaast leren ze ook meer van een rolmodel op de 

nationale/ regionale markt dan een ondernemer op de internationale markt. Net als bij de 

vrouwelijke studenten leren mannelijke studenten de meeste lessen van een rolmodel gevestigd in 
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de tertiaire sector. Lessen van deze rolmodellen gaan over sterke eigenschappen van een 

ondernemer (luisteren naar je behoefte en jezelf blijven ontwikkelen), het houden van controle over 

je onderneming en het belang van familie en onbekenden in je netwerk. 

Conclusie. Samenvattend geeft bovenstaande discussie een antwoord op de derde deelvraag. 

Zowel het geslacht van de student als kenmerken van het rolmodel bepalen de lessen die over het 

ondernemerschap worden meegegeven. Zowel mannelijke als vrouwelijke studenten leren via 

rolmodellen over de drie leertaken die bijdragen aan Entrepreneurial Learning (Cope, 2005; Zozimo 

et al., 2017). Beide groepen studenten leren zowel over sterke eigenschappen van een ondernemer, 

als over het belang van controle houden over je onderneming en over je financiën. Daarnaast 

benadrukken de rolmodellen dat je netwerk een grote rol speelt, waarbij de mannelijke studenten 

voornamelijk meekrijgen om ook het netwerk van zwakke banden te benaderen voor adviezen. 

Vrouwelijke studenten krijgen het advies om het netwerk van zwakke banden voornamelijk te 

gebruiken voor specialistisch advies zoals een accountant.   

 
Beantwoording onderzoeksvraag  

De conclusies van de deelvragen zijn niet gebaseerd op significante resultaten, maar hebben 

een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het antwoord op de onderzoeksvraag. Het verschil in 

aantallen tussen mannelijke en vrouwelijke studenten kan namelijk een mogelijke verklaring zijn voor 

de niet-significante resultaten. Deze niet-significante resultaten zijn daarom toch meegenomen 

omdat de gevonden patronen opvallende verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke studenten 

laten zien. Daarmee vormen de conclusies van de deelvragen samen het antwoord op de 

onderzoeksvraag: in hoeverre verschillen rolmodellen voor mannelijke en vrouwelijke studenten in 

het ondernemerschapsonderwijs en hoe beïnvloedt dit het leerproces? Rolmodellen voor 

vrouwelijke studenten komen vaker voort uit het netwerk van sterke banden zoals familie en 

vrienden. Mannelijke studenten vinden hun rolmodellen vaker in het netwerk van zwakke banden, 

die bestaan uit kennissen of onbekenden (Granovetter, 1973). 
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Dit beïnvloedt een verschil in leerproces voor mannelijke en vrouwelijke studenten. De 

vrouwelijke studenten vinden hun rolmodellen in het netwerk van sterke banden, terwijl ze volgens 

de resultaten van dit onderzoek zowel in het netwerk van sterke banden als het netwerk van zwakke 

banden een leerrijk rolmodel kunnen vinden. Juist deze zwakke banden kunnen nieuwe kennis en 

nieuwe inzichten opleveren (Granovetter, 1973). Hierdoor mist de vrouwelijke student lessen over 

het ondernemerschap en zijn verbeteringen mogelijk in het leerproces.  

 Dit onderzoek heeft daarnaast aangetoond dat er verschillen zijn in kenmerken van de 

rolmodellen tussen mannelijke en vrouwelijke studenten. Daarbij is zelfs aangetoond welke 

kenmerken van rolmodellen voor welke groep studenten het beste werkt. Voor vrouwelijke 

studenten kan zowel een ondernemer met weinig medewerkers (minder dan tien) als een 

ondernemer met meer medewerkers een leerrijk rolmodel opleveren. De grootte van de 

ondernemers die zijn geïnterviewd door deze groep is redelijk verdeeld over de twee mogelijkheden. 

Hierdoor hebben de vrouwelijke studenten leerrijke rolmodellen geïnterviewd en heeft dit positief 

bijgedragen aan het leerproces. De mannelijke studenten vinden alleen een leerrijk rolmodel 

wanneer deze meer dan tien medewerkers in zijn onderneming telt. Echter, deze groep studenten 

interviewt voornamelijk ondernemers die minder dan tien medewerkers in dienst hebben. Dit kan 

ertoe leiden dat deze groep studenten geen leerrijk rolmodel vindt en dit beïnvloedt het leerproces 

op een negatieve manier.  

 De markt waarin een leerrijk rolmodel actief is heeft één verschil voor de twee groepen 

studenten. Alleen voor vrouwelijke studenten kan een internationaal rolmodel leerrijk zijn. Voor 

mannelijke studenten geldt dit niet. Deze groep studenten heeft ook in zeer kleine mate rolmodellen 

uit de internationale markt geïnterviewd. De negatieve invloed op het leerproces van de mannelijke 

studenten is hierom beperkt gebleven. Voor beide groepen geld dat de meest leerrijke rolmodellen 

actief zijn in de tertiaire sector. De meeste rolmodellen uit dit onderzoek zijn ook afkomstig uit deze 

sector en hebben daardoor een positieve bijdrage geleverd aan het leerproces van de studenten.  
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Conclusie 

Al met al kan worden geconcludeerd dat de rolmodellen voor vrouwelijke studenten 

verschillen met de rolmodellen voor mannelijke studenten. Zowel de relatie met het rolmodel als 

kenmerken van het rolmodel. Voor vrouwelijke studenten zorgt zowel een rolmodel uit het netwerk 

van sterke banden als die van zwakke banden tot een leerrijk rolmodel en een positief effect op het 

leerproces. Voor mannelijke studenten zorgt enkel een rolmodel uit het netwerk van zwakke banden 

voor een leerrijk rolmodel en een positief effect op het leerproces. Ook blijkt dat de kenmerken van 

een rolmodel bepalend zijn voor een leerrijk rolmodel en daarbij voor positieve effecten op het 

leerproces van de student. In sommige gevallen bleek het mogelijk om het leerproces van een 

rolmodel te verbeteren door een ander type rolmodel te vinden, of door deze te vinden in het 

netwerk van zwakke banden. Hiervoor worden enkele aanbevelingen gegeven in paragraaf 5.4.  

 

Beperkingen 

Over het uitvoeren van dit onderzoek zijn enkele beperkingen te benoemen. De eerste beperking 

ligt in de dataset die is gebruikt voor dit onderzoek. In deze dataset waren zowel de vrouwelijke 

studenten als de vrouwelijke ondernemers zeer ondervertegenwoordigd. Doordat de vrouwelijke 

ondernemers niet tot nauwelijks aanwezig waren bleek het niet mogelijk om het kenmerk ‘geslacht 

van de ondernemer’ mee te nemen in de analyses. Het lage aantal vrouwelijke studenten heeft er 

echter voor gezorgd dat het vergelijken van de twee groepen mogelijk is beïnvloed. 

Vervolgonderzoek zou daarom gelijkere verdeling van de twee groepen moeten hanteren.  

Een twee beperking van dit onderzoek is de setting waarin de interactie tussen de student en het 

rolmodel heeft plaatsgevonden. Studenten zouden namelijk de lessen van een rolmodel het beste 

overnemen wanneer sprake is van een natuurlijke setting in plaats van een gefixeerd moment waarin 

het rolmodel en de student beiden voorbereid zijn (Zozimo et al., 2017). In dit onderzoek is sprake 

van zo’n gefixeerd moment omdat de studenten een verplichte opdracht kregen om een ondernemer 
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te zoeken en te interviewen. Het is daarom aan te raden om in verder onderzoek naar rolmodellen 

voor studenten in het ondernemerschapsonderwijs een natuurlijke setting te hanteren.  

 

Relevantie en aanbevelingen  
 
Relevantie  

Dit onderzoek heeft tot relevante inzichten geleid over rolmodellen voor studenten in het 

ondernemerschapsonderwijs. Zo is duidelijk geworden dat de mannelijke dominantie nog steeds 

heerst in het ondernemerschap en dat dit zelfs al is te zien in het ondernemerschapsonderwijs. 

Hierdoor kan het stereotiepe beeld van een mannelijke ondernemersheld in stand blijven 

(Achtenhagen en Welter 2011) en de vrouwelijke studenten remmen in ambitie en intentie. Terwijl 

juist de vrouwelijke studenten gevoeliger zijn voor de lessen over het ondernemerschap van een 

rolmodel (Karimi et al., 2014). In de laatste paragraaf met aanbevelingen wordt een oplossing 

geschetst die dit probleem mogelijk kan oplossen.  

Ondanks dat in de literatuur al veel inzichten over rolmodellen in het ondernemerschap 

bekend zijn, bleek dit niet het geval voor rolmodellen in het ondernemerschapsonderwijs (Justus, 

2020). Dit onderzoek heeft daarom een bijdrage geleverd door inzichten te geven over de lessen die 

studenten van de rolmodellen leren. Daarbij zijn er dankzij dit onderzoek eerste stappen gezet naar 

meer onderzoek over genderverschillen die al beginnen in het ondernemerschapsonderwijs.  

Deze inzichten zijn verkregen door middel van een mixed method, waarbij verder is gekeken 

dan alleen kwantitatieve cijfers. Dankzij de onderzoeksmethode csQCA zijn de resultaten verkregen 

door middel van logische redenatie. Hierbij is tevens de invloed van de subjectiviteit van de 

onderzoeker geminimaliseerd. Op basis van deze resultaten is dan ook een aantal aanbevelingen 

opgesteld die lesprogramma’s binnen het ondernemerschapsonderwijs kunnen verbeteren (Alvarado 

et al., 2020). 
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Aanbevelingen 

De resultaten van het onderzoeken benadrukken nogmaals het belang van het netwerk van 

zwakke banden voor een startende ondernemer (Granovetter, 1973). Dit verklaart ook de titel van 

het onderzoek, waarbij leerrijke rolmodellen worden benoemd als ‘superhelden’ die studenten 

vinden in het netwerk van zwakke banden. Omdat voor zowel de mannelijke studenten als voor de 

vrouwelijke studenten rolmodellen uit het netwerk van zwakke banden zeer leerrijk zijn, is het advies 

om studenten meer te motiveren tot het zoeken van een rolmodel in dit netwerk van zwakke 

banden. Studenten kunnen bijvoorbeeld de opdracht krijgen om de gevonden ondernemer te 

wisselen met de ondernemer die een medestudent heeft gevonden. Hierdoor zal de ondernemer die 

de student gaat interviewen onbekend zijn. Dit leidt tot nieuwe inzichten en nieuwe kennis 

(Granovetter, 1973).  

 Naast een aanbeveling over de relatie met het rolmodel wordt ook de aanbeveling gegeven 

die de mannelijke dominantie in het ondernemerschapsonderwijs mogelijk kan inperken 

(Achtenhagen en Welter 2011; Nicholson en Anderson 2005; Radu Lefebvre & Redien-Collot, 2013). 

Een mogelijkheid om deze mannelijke dominantie in opdrachten te beperken is het ontwikkelen van 

persona’s. Hierbij wordt door de onderwijsinstantie voorafgaand aan de opdracht een aantal 

persona’s opgesteld waarbij zowel mannelijke als vrouwelijke ondernemers worden beschreven. De 

studenten krijgen vervolgens bij de opdracht een persona mee die zij moeten interviewen. Zo zullen 

meer studenten een vrouwelijke ondernemer interviewen.  

Met deze aanbevelingen worden verbeteringen aangebracht in de invloed van rolmodellen 

op het leerproces van studenten. Daarbij wordt tevens een poging gedaan om de mannelijke 

dominantie in het ondernemerschapsonderwijs te minimaliseren, hetgeen in de toekomst wellicht 

zal leiden tot minder mannelijke dominantie in het ondernemerschap zelf.  

 



    

 

58 
 
 

Referenties 

Abbasianchavari, A., & Moritz, A. (2020). The impact of role models on entrepreneurial intentions 

and behavior: a review of the literature. Management Review Quarterly, 1-40. 

Ahl, H. (2006). Why research on women entrepreneurs needs new directions. Entrepreneurship 

theory and practice, 30(5), 595-621.  

Ahl, H., & Marlow, S. (2012). Exploring the dynamics of gender, feminism and entrepreneurship: 

advancing debate to escape a dead end? Organization, 19(5), 543-562.  

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision 

processes, 50(2), 179-211.  

Alvarado Valenzuela, J. F., Wakkee, I., Martens, J., & Grijsbach, P. (2020). Lessons from 

            entrepreneurial failure through vicarious learning. Journal of Small Business & 

Entrepreneurship, 125. 

Bandura, A. (1969). Social-learning theory of identificatory processes. Handbook of socialization 

theory and research, 213, 262.  

Basow, S. A., & Howe, K. G. (1980). Role-model influence: Effects of sex and sex-role attitude in 

college students. Psychology of women quarterly, 4(4), 558-572.  

Bosma, N., Hessels, J., Schutjens, V., Van Praag, M., & Verheul, I. (2012). Entrepreneurship and role 

models. Journal of economic psychology, 33(2), 410-424. 

Brush, C. G., Duffy, S., & Kelley, D. (2012). ICSB-WEC webinar report on women’s 

entrepreneurship. International Journal of Gender and Entrepreneurship. 

Bryman, A. (2012). Social Research Methods. Fourth edition, Oxford: Oxford University Press. 

Byrne, J., Fattoum, S., & Diaz Garcia, M. C. (2019). Role models and women entrepreneurs: 

Entrepreneurial superwoman has her say. Journal of Small Business Management, 57(1), 154-

184. 



    

 

59 
 
 
Chowdhury, S., & Endres, M. (2005). Gender difference and the formation of entrepreneurial self-

efficacy. In United States Association of Small Business (USASBE) Annual Conference, Indian 

Wells, CA. 

Cope, J. (2005). Toward a dynamic learning perspective of entrepreneurship. Entrepreneurship theory 

and practice, 29(4), 373-397. 

Driessen, G., & Langen, A. (2007). Sekseverschillen in het onderwijs: The boys’s problem in 

internationaal perspectief. Mens en Maatschappij, 82, 109-132. 

De Ondernemer. (2020, 2 november). Elske Doets: ’Vrouwen worden van nature nooit aangemoedigd 

lef te tonen. Geraadpleegd op 26 januari 2021, van 

https://www.deondernemer.nl/personeel/leiderschap/toerisme-elske-doets-vrouwen-

nature-aanmoedigen-lef-tonen~2591452.  

Ekanem, I. (2015). Entrepreneurial learning: gender differences. International Journal of 

Entrepreneurial Behavior & Research. 

Europese Unie. (2015). Gebruikersgids bij de definitie van kmo’s (ISBN 978–92-79-45333-5). Bureau 

voor publicaties van de Europese Unie, 2015. Https://doi.org/10.2873/05014 

Fellnhofer, K., & Puumalainen, K. (2017). Can role models boost entrepreneurial attitudes? 

International journal of entrepreneurship and innovation management, 21(3), 274-290.  

Fleck, E., Hegarty, C., & Neergaard, H. (2011). The politics of gendered growth. International Journal 

of Gender and Entrepreneurship. 

Forsman, J. A., & Barth, J. M. (2017). The effect of occupational gender stereotypes on men’s interest 

in female-dominated occupations. Sex Roles, 76(7-8), 460-472.  

Gibson, D. (2004). “Role Models in Career Development: New Directions for Theory and Research,” 

Journal of Vocational Behaviour 65, 134–156.  

Granovetter, M. S. (1973). The strength of weak ties. American journal of sociology, 78(6), 1360-

1380.  



    

 

60 
 
 
Greve, A., & Salaff, J. W. (2003). Social networks and entrepreneurship. Entrepreneurship theory and 

practice, 28(1), 1-22.  

Herrmann, A., & Cronqvist, L. (2006). Contradictions in qualitative comparative analysis (QCA): Ways 

out of the dilemma.  

Johansen, V. (2013). Entrepreneurship education and start-up activity: a gender 

perspective. International Journal of Gender and Entrepreneurship. 

Jung, J. (1986). How Useful is the Concept of" Role Model?" A Critical Analysis. Journal of social 

behavior and personality, 1(4), 525.  

Karimi, S., Biemans, H. J., Lans, T., Chizari, M., & Mulder, M. (2014). Effects of role models and gender 

on students’ entrepreneurial intentions. European Journal of Training and Development. 

Laviolette, E. M., Lefebvre, M. R., & Brunel, O. (2012). The impact of story bound entrepreneurial role 

models on self-efficacy and entrepreneurial intention. International Journal of 

Entrepreneurial Behavior & Research.  

Lewis, P. (2014). Postfeminism, femininities and organization studies: Exploring a new agenda. 

Organization studies, 35(12), 1845-1866. 

Martens, J. W. G. M. (2020). De netwerk-kikker wakker kussen: Vrouwen en hun netwerk De 

betekenis van netwerken in relatie tot de carrière van hoogopgeleide vrouwen. 

Marx, D. M., Ko, S. J., & Friedman, R. A. (2009). The “Obama effect”: How a salient role model 

reduces race-based performance differences. Journal of Experimental Social Psychology, 

45(4), 953-956.  

Mueller, S. (2011). Increasing entrepreneurial intention: effective entrepreneurship course 

characteristics. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 13(1), 55-74.  

Nanda, R., & Sørensen, J. B. (2010). Workplace peers and entrepreneurship. Management 

science, 56(7), 1116-1126. 



    

 

61 
 
 
Nicholson, L., & Anderson, A. R. (2005). News and nuances of the entrepreneurial myth and metaphor: 

Linguistic games in entrepreneurial sense–making and sense–giving. Entrepreneurship theory and 

practice, 29(2), 153-172. 

Noguera, M., Alvarez, C., & Urbano, D. (2013). Socio-cultural factors and female entrepreneurship. 

International entrepreneurship and management journal, 9(2), 183-197.  

Pattyn, V., Gerrits, L., & Verweij, S. (2015). Qualitative Comparative Analysis: Meer Behorend Bij De 

Kwalitatieve Dan De Kwantitatieve Benadering (Qualitative Comparative Analysis: More 

Qualitative Than Quantitative). Kwalon, 20(3), 26-33.  

Ragin, C. C. (1989). The comparative method : moving beyond qualitative and quantitative strategies 

(1st paperback printing. ed.). University of California Press.  

Radu Lefebvre, M., & Redien-Collot, R. (2013). “How to do things with words”: The discursive 

dimension of experiential learning in entrepreneurial mentoring dyads. Journal of Small 

Business Management, 51(3), 370-393.  

Radu, M., & Loué, C. (2008). Motivational impact of role models as moderated by" ideal" vs." ought 

self-guides" identifications. Journal of Enterprising Culture, 16(04), 441-465.  

Rihoux, B. t., & Ragin, C. C. (2009). Configurational comparative methods : qualitative comparative 

analysis (QCA) and related techniques. Sage.  

Schoon, I., & Duckworth, K. (2012). Who becomes an entrepreneur? Early life experiences as 

predictors of entrepreneurship. Developmental psychology, 48(6), 1719.  

Stewart Jr, W. H., Watson, W. E., Carland, J. C., & Carland, J. W. (1999). A proclivity for 

entrepreneurship: A comparison of entrepreneurs, small business owners, and corporate 

managers. Journal of business venturing, 14(2), 189-214.  

Thompson, E. R. (2009). Individual entrepreneurial intent: Construct clarification and development of 

an internationally reliable metric. Entrepreneurship theory and practice, 33(3), 669-694.  

Toledano, N., & Urbano, D. (2008). Promoting entrepreneurial mindsets at universities: a case study 

in the South of Spain. European Journal of International Management, 2(4), 382-399. 



    

 

62 
 
 
Wilson, F., Carter, S., Tagg, S., Shaw, E., & Lam, W. (2007). Bank loan officers’ perceptions of business 

owners: The role of gender. British Journal of Management, 18(2), 154-171. 

Zozimo, R., Jack, S., & Hamilton, E. (2017). Entrepreneurial learning from observing role models. 

Entrepreneurship & Regional Development, 29(9-10), 889-911.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

63 
 
 

Bijlagen 

 

Bijlage 1 
Codeboek voor kwantitatieve analyse en coderen 

Thema Variabelen  Waarden/ codes *  
 Sekse student 0 = vrouw  

1 = man  
 Relatie student en ondernemer 0 = zwakke band  

1 = sterke band  
Karakteristieken 
ondernemer 

Sekse ondernemer  0 = vrouw  
1 = man 

 Markt  1 = internationaal 
2 = nationaal  
3 = regionaal 

 Segment  1 = Primaire sector  
2 = Secundaire sector  
3 = Tertiaire sector 
4 = Quartaire sector  

 Grootte onderneming  1 = Micro-onderneming  
2 = Kleine onderneming  
3 = Middelgrote onderneming  
4 = Grote onderneming 

Leertaken over het 
ondernemerschap (3) 

1. Leren over jezelf § Sterke punten  
§ Zwakke punten  
§ (Veranderende) Rol in het bedrijf 
§ Persoonlijke behoeften 
§ Familiaire behoeften 
§ Persoonlijke interesses 
§ Persoonlijke motivatie 
§ Persoonlijke ontwikkeling 

 2. Leren over beheren (kleine) 
onderneming 

§  Effectief bedrijf runnen 
§ Controle houden 
§ Kennis over belangrijke procedures 

en systemen (zoals procedure 
personeel aannemen, 
salarisstructuren en 
beloningsstructuren)  

§ Financieel overzicht hebben 
 3. Zakelijke relaties beheren en 

begrijpen 
§ Inzicht belang voor mogelijkheden  
§ Inzicht belang voor goede prestaties  
§ Relaties beheren  
§ Relaties ontwikkelen voor persoonlijk 

voordeel 
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 Leerrijk rolmodel 0 = niet aanwezig  
1 = aanwezig  

 
 
Nadere uitleg codeboek  
Sterke band = 1, 2 of 3 uit de Fenix data  
1 = Eerste- of tweedegraads familieleden: partner, ouders, schoonouders, broers, zussen, opa's, 
oma's, schoonzussen, zwagers, stiefzussen, stiefbroers 
2 = Derdegraads familieleden: ooms, tantes, neven en nichten  
3 = Goede vrienden van zichzelf of familie 
 
Zwakke band = 4 of 5  
4 = Kennissen, o.a. buren, (oud)collega’s, klasgenoten, sportclub, vrienden van vrienden 
5 = onbekenden  
 
Grootte onderneming 
1 = minder dan 10 mwe’s, omzet tot 2 miljoen euro 
2 = minder dan 50 mwes, omzet tot 10 miljoen 
3 = minder dan 250 mwe’s, omzet tot 50 miljoen 
4 = vanaf 250 mwe’s, omzet meer dan 50 miljoen 
 
(niet) aanwezig = Er wordt in de data niet gesproken over deze les.  
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Bijlage 2 
Syntax uit SPSS voor de kwantiatieve analyses 
 
*beschrijvende statistieken.  
FREQUENCIES VARIABLES=geslachtinterviewer geslachtondernemer markt sector Grootte typerelatie 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
FREQUENCIES VARIABLES=VestigingenVOOR 
  /STATISTICS=STDDEV MEAN 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
FREQUENCIES VARIABLES=Grootte 
  /STATISTICS=STDDEV MEAN 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
*hercoderen type relatie.  
RECODE relatiestudentondernemer (1=1) (2=1) (3=1) (4=0) (5=0) INTO typerelatie. 
VARIABLE LABELS  typerelatie 'strongandweaktie'. 
EXECUTE. 
 
*hercoderen geslacht student.  
RECODE geslachtinterviewer (1=1) (2=0). 
EXECUTE. 
 
*hercoderen geslacht ondernemer.  
RECODE geslachtondernemer (1=1) (2=0). 
EXECUTE. 
 
*hercoderen grootte onderneming.  
RECODE medewerkersVOOR (0 thru 10=1) (11 thru 50=2) (51 thru 250=3) (Lowest thru 251=4). 
EXECUTE. 
 
*hercoderen sector onderneming.  
RECODE sector (2=1) (5=1) (6=1) (3=2) (1=3) (7=3) (9=3) (10=3) (11=3) (12=3) (14=3) (16=3) (18=3)  
    (4=4) (8=4) (13=4) (15=4) (17=4). 
EXECUTE. 
 
*chi-kwadraat voor deelvraag 1.  
CROSSTABS 
  /TABLES=geslachtinterviewer BY typerelatie 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ  
  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL  
  /COUNT ROUND CELL. 
 
*chi kwadraat voor grootte onderneming.  
CROSSTABS 
  /TABLES=geslachtinterviewer BY Grootte 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ  
  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL  
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  /COUNT ROUND CELL. 
 
*chi kwadraat op markt van de ondernemer.  
CROSSTABS 
  /TABLES=geslachtinterviewer BY markt 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ  
  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL  
  /COUNT ROUND CELL. 
 
*chi kwadraat op sector van de ondernemer.  
CROSSTABS 
  /TABLES=geslachtinterviewer BY sector 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ  
  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL  
  /COUNT ROUND CELL. 
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Bijlage 3 
Onderbouwing codes codeerproces ATLAS.ti 

Code Onderbouwing  

Familiaire behoeften Deze coderen wanneer men aangeeft dat ze 

graag hulp hebben van familie. Wanneer wordt 

aangegeven van niet, dan niet coderen.  

Persoonlijke interesses Coderen wanneer men aangeeft wat 

interesseert in het ondernemerschap/ in het 

bedrijf.  

Persoonlijke ontwikkeling Hoe is deze persoon als ondernemer gegroeid. 

Wanneer de ondernemer hierover praat, dan 

coderen.  

Effectief bedrijf runnen Coderen wanneer de ondernemer spreekt over 

welke acties/stappen de ondernemer zet om 

het bedrijf goed te laten lopen.  

Kennis over belangrijke structuren en systemen Systemen en procedures verschillen per type 

organisatie. Daarom goed lezen aan de hand 

van organisatie. Wanneer het een vaste 

procedure/systeem is wat hoort bij de 

dagelijkse werkzaamheden van de organisatie. 

Dan meenemen.  

Financieel overzicht houden Wanneer ook sprake van controle (nadrukkelijk 

benoemen dit zelf te doen en niet uit handen 

 geven) dan ook controle houden coderen.  

Inzicht belang voor goede prestaties Code gebruiken wanneer het gaat over 

algemeen succes van het bedrijf. Of wanneer 

wordt gesproken over goede resultaten, succes, 

goede cijfers, etc. 

Inzicht belang voor mogelijkheden Code gebruiken wanneer het gaat over 

duidelijke mogelijkheden of veranderingen voor 

het bedrijf. Zoals overname, nieuwe stap etc. 
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Bijlage 4 
Onderbouwing dichotome waarden voor variabelen csQCA  

Variabele Frequentieanalyse/ drempelwaarde 
Grootte van de onderneming (G) De grootste groep respondenten hebben een 

micro-onderneming of een kleine onderneming. 
De micro-onderneming heeft minder dan 10 
medewerkers en is de waarde [0]. Om niet 
onnodig waardevolle data te verliezen is 
daarnaast gekozen om de 3 overige waarden 
van de variabele samen te voegen tot één 
waarde. Deze waarden hebben namelijk een 
gemeenschappelijke deler: de rolmodellen met 
deze waarden hebben veel medewerkers waar 
ze verantwoordelijk voor moeten zijn.   

Markt van de onderneming (M) Van alle cases zijn slechts 2 actief op de 
internationale markt. Daarnaast hebben de 2 
andere condities een gemeenschappelijke 
deler: in deze waarden is de ondernemer actief 
in Nederland. Om de 3 condities te kunnen 
hercoderen naar 2 is er daarom gekozen om de 
regionale en nationale markt samen te voegen 
tot één conditie waarbij het rolmodel in het 
eigen land (Nederland) actief is. De andere 
conditie is internationaal, daar is het rolmodel 
ook in het buitenland actief.  

Economische Sector (E)  De rolmodellen zijn allereerst onderverdeeld in 
de 4 algemene sectoren. Aan de hand van de 
frequentie analyse werd duidelijk dat het 
grootste deel van de rolmodellen actief zijn in 
de tertiaire sector, gevolgd door de secundaire 
sector. Slechts 2 rolmodellen waren actief in de 
primaire sector. Om deze waarden toch om te 
zetten in een dichotome variabele is daarom 
gekozen om de rolmodellen in de primaire 
sector uit de data te halen (5026, 5029). Omdat 
er verder geen gemeenschappelijke deler 
aanwezig is in de sectoren waarmee de 
sectoren kunnen worden samengevoegd.  

Leerrijk rolmodel (L) = uitkomst De grootste groep respondenten 12 
ondernemerslessen deelde met de studenten. 
Dat betekent dat een “leerrijk rolmodel” ten 
minste 12 lessen meegeeft. De drempelwaarde 
voor de uitkomstvariabele ligt daarom bij 12. 
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Bijlage 5 
Niet-herziende waarheidstabel voor csQCA 

   Condities                        Uitkomst  

Noot. S = geslacht ondernemer; G = grootte onderneming; M = markt onderneming; E = economische 
sector onderneming; L = uitkomst leerrijk rolmodel; n = aantal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rij S G M E  L n Casussen 
1 0 0 0 0  0 2 5037, 5052 
2 0 0 0 1  0 1 5015 
3 0 0 1 1  1 1 5024 
4 0 1 0 0  1 2 5003, 5028 
5 0 1 0 1  C 2 5011 (1), 5001 (0) 
6 0 1 1 1  1 1 5020 
7 1 0 0 1  C 11 5063 (1), 5039 (1), 5050 (1), 5066 (0), 

5017 (0), 5035 (0), 5038 (0), 5048 (0), 
5060 (0), 5007 (0), 5010 (0) 

8 1 1 0 0  1 1 5056 
9 1 1 0 1  C 5 5018 (1), 5041 (1), 5046 (1), 5069 (0), 

5009 (0) 
10 1 1 1 1  1 2 5012, 5013 
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Bijlage 6 
Oplossingen voor contradicties waarheidstabel csQCA 
 

Strategie Uitleg 
Conditie toegevoegd Tijdens bekijken waarheidstabel vastgesteld dat 

er een conditie miste. De relatie tussen de 
student en de ondernemer staat centraal in dit 
onderzoek dus meegenomen. Hierdoor 
contractie met 5069 opgelost. 

Interviews herzien Respondent 5009 telde slechts 8 leerlessen. Dit 
is opvallend lager dan andere respondenten. 
Interview opnieuw bekeken en geconstateerd 
dat interview te kort was om lessen te 
ontvangen van het rolmodel. Respondent uit 
data gehaald.   

Grensgevallen herzien Sommige respondenten scoorde rond de grens 
van de drempelwaarde. In csQCA mogen deze 
scores opnieuw worden beoordeeld (Ragin, 
1989). Hierdoor de uitkomst van respondenten 
5039 en 5050 herzien van [1] naar [0]. De les 
‘persoonlijke ontwikkeling’ bleek niet te gelden 
voor deze respondenten.  Uitkomst van 
respondent 5011 herzien van [0] naar [1]. 
Genoeg lessen om mee te nemen als leerrijk 
rolmodel.  

Codes herzien Respondent 5063 gecodeerd als ondernemer 
met minder dan 10 medewerkers. Het interview 
opnieuw bekeken ter controle. Code minder 
dan 10 gebaseerd op het feit dat respondent 
geen aantallen heeft benoemde. Echter in 
interview tekst duidelijk dat respondent 2 
filialen bezit waar personeel loopt. Daarbij de 
quote “Ik was managing director en weet hoe 
het is om personeel aan te sturen.’. Respondent 
hierdoor geschikt om de waarde van conditie 
“grootte” aan te passen van [0] naar [1].  

 
 


