
 Insight + Research 



Wat is jouw definitie 
van bewust met geld 
omgaan en bewust 
lenen?

Oefening 1



Als je kinderen zou hebben, 
wat voor keuze(s) hoop je 
dan dat zij zouden maken in 
dit leenstelsel? 

Oefening 2



  Waarneming  

  Overtuiging  

  Vooroordeel  

  Mening  

  Betekenis  

  Inzicht  



Je overtuigingen



Overtuigingen zijn aan ons 
gegeven door onze ouders, 
cultuur en maatschappij 
en zijn diep geworteld

Je overtuigingen



Ze gaan over onszelf en de 
wereld om ons heen en 
vertellen ons bijvoorbeeld 
wat goed en fout is 

Je overtuigingen



Overtuigingen kunnen 
stimulerend of 
belemmerend zijn

Je overtuigingen



Het is belangrijk om je 
overtuigingen up-to-
date te houden

Je overtuigingen



Je vooroordelen



Vooroordelen 
beïnvloeden hoe je de 
wereld ziet

Je vooroordelen



Ze bepalen bijvoorbeeld 
waar je je wel of niet 
prettig bij voelt en waar je 
wel of niet bang voor bent

Je vooroordelen



Wat zijn jouw 
overtuigingen en 
vooroordelen in 
oefening 1 en 2? 

Oefening 3



Je mening



Ben je je bewust van hoe 
een ander zijn eigen 
realiteit ervaart?

Je mening



Onderscheid je de 
situatie of actie van de 
persoonlijkheid?

Je mening



Welke waarden gebruik 
je om een situatie te 
beoordelen?

Je mening



Hoeveel weet je eigenlijk 
écht over een situatie?

Je mening



Welke mindset herken 
je het meest bij jezelf? 
En welke bij je collega’s?

Oefening 4



Betekenis geven



Volg je intuïtie
Betekenis geven



Weet waar je het voor 
doet

Betekenis geven



Blijf relevant
Betekenis geven



Stimuleer je 
nieuwsgierigheid

Betekenis geven



Schrijf op wat je opvalt aan dit 
researchmateriaal. Wat kun je 
aan de hand van dit materiaal 
leren over studenten? 

Oefening 5



Welke observaties 
reflecteren jouw 
waarden? 

Oefening 5



Inzichten



Een inzicht is een samenstel 
van observaties, data, trends, 
argumenten, ervaringen of 
kennis voortkomend uit 
onderzoek

Inzichten



Een inzicht ontkracht of 
bevestigt een aanname

Inzichten



Een inzicht geeft 
antwoord op je 
onderzoeksvraag of 
hypothese

Inzichten



Een inzicht vult je 
huidige kennis aan of 
geeft je een nieuw 
perspectief

Inzichten



Enkel data, zonder 
analyse is geen inzicht 

Inzichten



Een losse observatie, 
zonder duidelijke oorzaak 
en gevolg is geen inzicht 

Inzichten



De mening van een 
gebruiker is geen inzicht

Inzichten



De wens van een 
gebruiker is geen inzicht

Inzichten



Welk inzicht kunnen we 
definiëren uit dit 
researchmateriaal?

Oefening 6





 Envision + Strategic Design 



Wat zijn jouw 
overtuigingen, helpen 
ze je of houden ze je 
tegen?

Thuisopdracht (This Human, p. 11)



Soms voel je weerstand in je 
werk. Je bent dan 
waarschijnlijk aan iets 
gehecht. 

Thuisopdracht (This Human, p. 34)



Bedenk een oefening 
om tot een inzicht te 
komen en voer die uit 
met een participant.

Thuisopdracht (This Human, p. 40)


