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Vandaag de dag zijn de ‘millenniumgeneratie’ en de ‘millenniumstudent’ niet weg te denken uit de media. Met 

de komst van een nieuw millennium zou een nieuwe generatie van studenten, met een geheel ander profiel, het 

hoger onderwijs zijn ingetreden. Deze ‘millenniumstudenten’ maken deel uit van de generatie die in of na 1982 

ter wereld is gekomen, de ‘millenniumgeneratie’. Wat Vlaanderen betreft kunnen er nauwelijks empirische 

studies naar de millenniumgeneratie en millenniumstudent worden teruggevonden.  

 

De probleemstelling van deze masterproef luidde dan ook als volgt: In hoeverre kunnen de kenmerken van de 

millenniumgeneratie teruggevonden worden bij jongvolwassenen? In welke mate blijven deze kenmerken 

relevant wanneer diezelfde jongvolwassenen zichzelf omschrijven als (millennium)student aan de KU Leuven?. 

Deze probleemstelling vertaalde zich in twee onderzoeksvragen. Welke in de literatuurstudie beschreven 

millenniumkenmerken kunnen teruggevonden worden bij  jongvolwassenen die masterstudenten zijn aan de KU 

Leuven? Welke naar de onderwijscontext vertaalde millenniumkenmerken kunnen teruggevonden worden bij 

masterstudenten aan de KU Leuven? Deze onderzoeksvragen werden nagegaan door twee zelf ontworpen 

schriftelijke vragenlijsten. Ze werden afgenomen bij 535 masterstudenten van vier verschillende opleidingen uit 

de drie wetenschapsgroepen van de KU Leuven (Humane Wetenschappen, Wetenschap & Technologie en 

Biomedische Wetenschappen).  

 

Ons onderzoek geeft aan dat masterstudenten aan de KU Leuven in hun alledaagse leven in grote mate het 

profiel van de millenniumgeneratie vertonen. Deze masterstudenten zijn doorgaans in hun alledaagse leven 

allemaal erg sociaal, hebben een matige voorkeur voor intensivering en vinden dat ICT een zeer belangrijke en 

vanzelfsprekende rol speelt. Daarnaast vertonen al deze studenten doorgaans de kenmerken ‘multitasking’, 

‘exploratief-doelgericht’, ‘het hebben van een positieve attitude’, ‘behoefte aan feedback’ en ‘het hebben van 

een sterke, gelijkwaardige relatie met ouders’. De sterkte waarmee ze deze vijf millenniumkenmerken vertonen, 

hangt samen met de opleiding ze volgen. Als we kijken naar deze studenten in hun onderwijscontext dan zijn de 

meeste millenniumkenmerken die ze in hun alledaagse leven vertonen niet meer relevant. In hun 

onderwijscontext vertonen ze namelijk nauwelijks het profiel van een millenniumstudent. Daarnaast speelt de 

opleiding waartoe studenten behoren hier een grotere rol in vergelijking met het alledaagse leven. De 

masterstudenten van Revalidatiewetenschappen vertonen zo gemiddeld genomen een geheel ander profiel dan de 

masterstudenten van de andere drie opleidingen (Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Rechten en 

Ingenieurs-wetenschappen). Verder verschillen masterstudenten van deze drie opleidingen ook nog significant 

van elkaar wat bepaalde studentkenmerken die ze vertonen betreft. We kunnen besluiten dat het profiel van 

masterstudenten in het alledaagse leven niet representatief is voor het profiel van masterstudenten in de 

onderwijscontext. Bovendien vertonen deze studenten onderling nog verschillen in bepaalde studentkenmerken 

afhankelijk van de opleiding die ze volgen. 



 

 



I 

 

Woord van dank 
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Toelichting aanpak en eigen inbreng 
 

Deze masterproef is in nauwe samenwerking met medewerkers van de Dienst Universitair 

Onderwijs (DUO) tot stand gekomen. Doorheen het verloop van mijn masterproef hebben 

hoofdzakelijk vier mensen dit onderzoek ondersteund: mijn promotor Herman Buelens en  

andere medewerkers van DUO, namelijk Rebecca Resseler, Valérie Jochems en Steven Marx. 

In de beschrijving van mijn aanpak gebruik ik de afkorting ‘DUO’ om naar al deze mensen te 

verwijzen.  

 

Allereerst werd ik in regelmatige dialoog met DUO geïnspireerd om verschillende 

perspectieven te verkennen op de millenniumgeneratie en millenniumstudent. Hierbij ging ik 

op zoek naar gepaste literatuur. Daarnaast heb ik in dit onderzoek in samenwerking met DUO 

twee vragenlijsten ontworpen. Op basis van de literatuurstudie heb ik stellingen gecreëerd die 

in overleg met DUO kritisch afgetoetst en indien nodig herwerkt werden. Tijdens de 

vragenlijstconstructie is ook in bepaalde mate samengewerkt met Yan Wing To. Haar 

masterproef handelde eveneens over de millenniumstudent, zij het vanuit een andere 

invalshoek. In deze onderzoeksfase heb ik ook twee pilootafnames van de vragenlijsten 

gedaan. Ten derde hebben medewerkers van DUO me als contactpersoon van een faculteit 

geholpen bij het zoeken naar geschikte opleidingsonderdelen en het contacteren van docenten. 

Ik heb hierbij ook zelf opleidingsonderdelen gezocht, een standaardmail voor deze docenten 

opgesteld en docenten zowel via mail als telefonisch gecontacteerd. Vervolgens heb ik op 

vrijwilligers beroep kunnen doen bij het uitdelen van de vragenlijsten tijdens hoorcolleges. 

Medewerkers van DUO waren ook hier bereid om me te helpen op momenten dat ze konden. 

Catherine Vermunicht, een medewerker van DUO, zorgde overigens voor papieren 

exemplaren van de vragenlijst. Zij leerde me ook met het scanapparaat werken om de 

ingevulde vragenlijsten om te zetten in computerleesbare formaten. Een vijfde stap bestond 

uit het analyseren van de verzamelde gegevens. Dit is in nauwe samenwerking met Steven 

Marx gebeurd. We zijn hiervoor op regelmatige basis samengekomen. De verdere uitwerking 

van analyses heb ik zelf op mij genomen, met feedback van Steven Marx. Ten zesde heb ik 

het jaarlijkse evenement van Het Leuvens Engineering and Science Education Centre 

(LESEC) bijgewoond dat dit jaar handelde over activerende werkvormen voor de 

millenniumstudent. Afzonderlijk hiervan heb ik de coördinator ven LESEC, Johan Van den 

Bossche, geïnterviewd over zijn ervaringen met de student vandaag de dag. Tenslotte heb ik 

dit onderzoek uitgeschreven met behulp van inhoudelijke en taalkundige feedback van DUO.  



IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

Inhoudsopgave 

 

Woord van dank ................................................................................................................... I 

Toelichting aanpak en eigen inbreng ................................................................................ III 

Inhoudsopgave ..................................................................................................................... V 

Lijst met tabellen ............................................................................................................... IX 

Lijst met grafieken .............................................................................................................. X 

 

1 Hoofdstuk 1: Inleidend hoofdstuk ................................................................................1 

1.1 Situatieschets ............................................................................................................1 

1.2 Probleemstelling .......................................................................................................2 

1.3 Doelstellingen en relevantie ......................................................................................3 

1.4 Situering binnen de Dienst Universitair Onderwijs ...................................................4 

1.5 Leeswijzer ................................................................................................................5 

 

2 Hoofdstuk 2: literatuurstudie .......................................................................................6 

2.1 ‘De millenniumgeneratie’ .........................................................................................6 

2.1.1 De benaming ‘millenniumgeneratie’ ..................................................................6 

2.1.2 Een academische vorm van morele paniek .........................................................7 

2.2 Het profiel van de millenniumgeneratie .................................................................. 10 

2.2.1 ICT-minded ..................................................................................................... 12 

2.2.2 Multitasking .................................................................................................... 14 

2.2.3 Visueel geletterd.............................................................................................. 15 

2.2.4 Voorkeur voor intensivering en a-lineaire informatieverwerking ..................... 17 

2.2.5 Exploratief ingesteld........................................................................................ 19 

2.2.6 Het hebben van een positieve attitude .............................................................. 20 

2.2.7 Doelgeoriënteerd en prestatiegericht ................................................................ 22 

2.2.8 Sociaal ............................................................................................................ 24 

2.2.9 Het hebben van een gelijkwaardige relatie met opvoeders ............................... 25 

2.2.10 Besluit: het profiel van de millenniumgeneratie ............................................... 27 

2.3 Maatschappelijke context ....................................................................................... 29 

2.3.1 Digitale evolutie .............................................................................................. 31 

2.3.2 Informatie-evolutie .......................................................................................... 32 



VI 

 

2.3.3 Mondialisering ................................................................................................ 33 

2.3.4 Neoliberale kenniseconomie ............................................................................ 34 

2.3.5 Netwerksamenleving ....................................................................................... 35 

2.3.6 Besluit: de maatschappelijke context ............................................................... 36 

2.4 Literatuurstudie: algemeen besluit .......................................................................... 37 

 

3 Hoofdstuk 3: De millenniumstudent ‘leeft’ ................................................................ 38 

3.1 Initiatieven rond de millenniumstudent ................................................................... 39 

3.2 ‘Good’ en ‘bad’ practices ....................................................................................... 40 

3.2.1 Weblectures voor eerstejaarsstudenten Sociale Wetenschappen ....................... 40 

3.2.2 Het gebruik van clickers tijdens de les ............................................................. 42 

3.3 Tot slot ................................................................................................................... 45 

 

4 Hoofdstuk 4: Empirisch onderzoek naar de millenniumgeneratie en 

millenniumstudent .............................................................................................................. 46 

4.1 De onderzoeksvragen ............................................................................................. 47 

4.2 Respondenten en steekproeftrekking....................................................................... 47 

4.2.1 Respondenten .................................................................................................. 48 

4.2.2 De steekproeftrekking ..................................................................................... 50 

4.3 De methode en bijhorende meetprocedure .............................................................. 52 

4.3.1 Beschrijving  van de schriftelijke vragenlijst ................................................... 52 

4.3.2 Onderzoeksprocedure ...................................................................................... 54 

 

5 Hoofdstuk 5: de resultaten ......................................................................................... 60 

5.1 Respondenten ......................................................................................................... 60 

5.2 Resultaten onderzoeksvraag 1 (‘het alledaagse leven’)............................................ 61 

5.2.1 Antwoordpatroon van al de respondenten over de opleidingen heen ................ 62 

5.2.2 Schalen ........................................................................................................... 64 

5.2.3 Millenniumkenmerken van al de masterstudenten ............................................ 69 

5.2.4 Millenniumkenmerken over opleidingen ......................................................... 70 

5.2.5 Betekenisvolle verschillen tussen masterstudenten uit diverse opleidingen ...... 72 

5.2.6 Besluit resultaten onderzoeksvraag 1 ............................................................... 74 

5.3 Resultaten onderzoeksvraag 2 (‘de onderwijscontext’) ........................................... 76 

5.3.1 Antwoordpatroon van al de respondenten over de opleidingen heen ................ 77 



VII 

 

5.3.2 Schalen ........................................................................................................... 82 

5.3.3 Studentkenmerken over opleidingen ................................................................ 84 

5.3.4 Nieuwe schalen zonder implicatie van de masterstudenten uit de opleiding 

Revalidatiewetenschappen ............................................................................................ 87 

5.3.5 Studentkenmerken van al de masterstudenten (uitgezonderd de masterstudenten 

uit de opleiding Revalidatiewetenschappen) .................................................................. 92 

5.3.6 Studentkenmerken over de opleidingen (uitgezonderd de opleiding 

Revalidatiewetenschappen) ........................................................................................... 93 

5.3.7 Betekenisvolle verschillen tussen masterstudenten uit diverse opleidingen 

(uitgezonderd de opleiding Revalidatiewetenschappen) ................................................ 94 

5.3.8 Een terugblik op de masterstudenten uit de opleiding Revalidatiewetenschappen

 96 

5.3.9 Besluit vragenlijst 2 ......................................................................................... 98 

5.4 Contexten (alledaagse leven, onderwijscontext) en opleidingen vergelijken op 

stelling-niveau ................................................................................................................ 101 

5.5 Besluit: resultaten ................................................................................................. 107 

 

6 Hoofdstuk 6: Bespreking van de resultaten en besluit ............................................ 111 

6.1 Bespreking resultaten onderzoeksvraag 1 ............................................................. 111 

6.2 Bespreking resultaten onderzoeksvraag 2 ............................................................. 113 

6.2.1 Bespreking resultaten op algemeen niveau..................................................... 113 

6.2.2 Bespreking resultaten op opleidingsniveau .................................................... 117 

6.2.3 Millenniumonderwijs, studentgecentreerd onderwijs? .................................... 119 

6.3 Praktische bruikbaarheid van bevindingen ............................................................ 120 

6.4 Beperkingen aan het huidige onderzoek en suggesties voor verder onderzoek ...... 122 

6.5 Conclusie ............................................................................................................. 124 

 

Referenties ........................................................................................................................ 125 

 

Bijlagen ................................................................................................................................. I 

Bijlage 1: Codeboek Vragenlijst 1: In mijn alledaagse leven ............................................... I 

Bijlage 2: Codeboek Vragenlijst 2: In mijn onderwijscontext … ....................................... III 

Bijlage 3: vraag tot deelname ........................................................................................... VI 



VIII 

 

Bijlage 4: Opvallende stellingen van vragenlijst 1 op basis van het antwoordpatroon van de 

respondenten over al de opleidingen heen ....................................................................... VII 

Bijlage 5: Factorladingen op alle items in een 8-factor model van Vragenlijst 1 (Het 

alledaagse leven) ........................................................................................................... VIII 

Bijlage 6: De gemiddelde antwoordscores op de zeven schalen en het ICT-item (Vragenlijst 

1) van de masterstudenten uit elke opleiding ...................................................................... X 

Bijlage 7: Opvallende stellingen van vragenlijst 2 op basis van het antwoordpatroon van de 

masterstudenten over al de opleidingen heen.................................................................... XI 

Bijlage 8: Factorladingen op alle items in een 5-factor model van Vragenlijst 2 (De 

onderwijscontext) .......................................................................................................... XIII 

Bijlage 9: De gemiddelde antwoordscores op de vijf schalen (Vragenlijst 2)van de 

masterstudenten uit elke opleiding .................................................................................. XV 

Bijlage 10: Factorladingen op alle items in een 5-factor model van Vragenlijst 2 (De 

onderwijscontext) uitgezonderd de opleiding Revalidatiewetenschappen ....................... XVI 

Bijlage 11: De gemiddelde scores op de vijf schalen (Vragenlijst 2)van masterstudenten uit 

elke opleiding uitgezonderd de opleiding Revalidatiewetenschappen .......................... XVIII 

 

 

 

 



IX 

 

Lijst met tabellen 
 

Tabel 1 Indeling kenmerken millenniumgeneratie bij meest passende maatschappelijke 

evolutie ................................................................................................................................. 30 

Tabel 2 Overzicht van betrokken wetenschapsgroepen, masteropleidingen en 

opleidingsonderdelen ........................................................................................................... 49 

Tabel 3 Overzicht momenten van vragenlijstafname per opleidingsonderdeel ....................... 57 

Tabel 4  Aantal respondenten per wetenschapsgroep en opleiding per vragenlijst ................ 60 

Tabel 5 Samenvattende waarden MANOVA per schaal of item ............................................. 73 

Tabel 6 % masterstudenten 'akkoord' met ICT-stellingen ...................................................... 78 

Tabel 7  Samenvattende waarden van de MANOVA per schaal (vragenlijst2) ....................... 86 

Tabel 8 Samenvattende waarden MANOVA per schaal (uitgezonderd de opleiding 

Revalidatiewetenschappen) ................................................................................................... 94 

Tabel 9 Overzicht Cronbach's alpha's per schaal voor masterstudenten uit de opleiding 

Revalidatiewetenschappen .................................................................................................... 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 

 

Lijst met grafieken 
 

Grafiek 1. Gemiddelde antwoordscores op de zeven schalen en het ICT-item van al de 

masterstudenten over de opleidingen heen. ........................................................................... 69 

Grafiek 2. Gemiddelde antwoordscores op de zeven schalen en het ICT-item van de 

masterstudenten per opleiding. ............................................................................................. 71 

Grafiek 3. Gemiddelde antwoordscores op de vijf schalen van de masterstudenten per 

opleiding. ............................................................................................................................. 85 

Grafiek 4. Gemiddelde antwoordscores op de vijf schalen van de masterstudenten over al de 

opleidingen heen (uitgezonderd de opleiding Revalidatiewetenschappen). ............................ 92 

Grafiek 5. Gemiddelde antwoordscores op de vijf schalen van de masterstudenten per 

opleiding (uitgezonderd de masterstudenten uit de opleiding Revalidatiewetenschappen). .... 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1 Hoofdstuk 1: Inleidend hoofdstuk 
 

Dit eerste hoofdstuk geeft allereerst een situatieschets over de huidige generatie van 

jongvolwassenen en studenten, de millenniumgeneratie. Deze situatieschets vormt het 

uitgangspunt van deze masterproef en leidt bijgevolg tot de centrale probleemstelling. 

Vervolgens komt de beschrijving van het doel en de relevantie van dit onderzoek aan bod. 

Een vijfde alinea kadert deze masterproef binnen de Dienst Universitair Onderwijs, de dienst 

die deze masterproef begeleidt. Dit inleidende hoofdstuk eindigt met een leeswijzer.  

 

1.1 Situatieschets 
 

De huidige populatie van studenten lijkt fundamenteel te verschillen van de studenten die 

pakweg twee decennia geleden het hoger onderwijs instroomden. In de media wordt deze 

nieuwe student onder meer omschreven als ‘the millennial student’
1
 (Holt, z.j.; Howe & 

Strauss, 2000; Monaco & Martin, 2007; Newton, 2000). Hij maakt deel uit van de generatie 

die in of na 1982 ter wereld is gekomen, de millenniumgeneratie (Monaco & Martin, 2007; 

Oblinger, 2004). Naar een individu van deze generatie wordt doorheen deze masterproef 

verwezen met de term ‘millennial’
2
 (Howe & Strauss, 2000). De millenniumgeneratie zou 

zich sterk van voorgaande generaties onderscheiden en krijgt zo in de media allerlei 

kenmerken toegeschreven. Deze kenmerken zijn echter nauwelijks empirisch onderbouwd. 

Wat is geweten over het profiel van de millenniumgeneratie en –student is grotendeels 

afgeleid van anekdotische bevindingen of gebaseerd op ongeteste vooronderstellingen 

(Kennedy, Judd, Dalgarnot, & Waycott, 2010). Bepaalde auteurs koppelen daarnaast zonder 

enige kritische twijfel de kenmerken van een millennial in zijn alledaagse leven rechtstreeks 

aan de kenmerken van deze millennial in zijn onderwijscontext. Een millenniumstudent zou 

zo in zijn onderwijscontext gelijkaardige kenmerken vertonen als in zijn alledaagse leven.  

 

 

                                                
1
 Naar ‘de millenniumstudent’ zal in deze masterproef met de mannelijke persoonsvorm ‘hij’ en afleidingen 

daarvan verwezen worden. In de realiteit slaat dit naamwoord echter zowel op een mannelijk als op een 

vrouwelijk individu.  
2 Naar ‘de millennial’ zal in deze masterproef met de mannelijke persoonsvorm ‘hij’ en afleidingen daarvan 

verwezen worden. In de realiteit slaat dit naamwoord echter zowel op een mannelijk als op een vrouwelijk 

individu.  



2 

 

Het idee dat een nieuwe generatie van studenten het hoger onderwijs intreedt, wekt de 

aandacht op van vele onderwijzers en onderwijsjournalisten (Bennett, Maton, & Kervin, 

2008). Er wordt beweerd dat het onderscheid met voorgaande generaties zo opvallend is dat 

de aard van het onderwijs zelf fundamenteel dient te veranderen om aan de behoeften van 

deze nieuwe studenten te voldoen (Prensky, 2001a). Deze beweringen zijn echter vaak aan 

weinig kritisch onderzoek onderworpen en hebben vaak geen theoretische of empirische 

fundering (Bennett et al., 2008). Er is bijgevolg een dringende nood aan empirisch onderzoek 

om duidelijkheid te scheppen in deze stroom van speculaties over de millenniumgeneratie en 

een millenniumstudent.    

 

1.2 Probleemstelling  
 

Deze masterproef is vertrokken vanuit bovenstaande situatieschets. Via empirisch onderzoek 

zal nagegaan worden in hoeverre het profiel dat de millenniumgeneratie en meer specifiek de 

millenniumstudent in de media krijgt toegewezen, van tel is bij een afgebakende doelgroep, 

namelijk jongvolwassenen die studeren aan de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven).  

 

De probleemstelling van deze masterproef luidt als volgt:  

 

In hoeverre kunnen de kenmerken van de millenniumgeneratie teruggevonden worden 

bij jongvolwassenen? In welke mate blijven deze kenmerken relevant wanneer 

diezelfde jongvolwassenen zichzelf omschrijven als (millennium)student aan de KU 

Leuven? 

 

Naar de kenmerken van de millenniumgeneratie wordt doorheen deze masterproef verwezen 

met de term ‘millenniumkenmerken’. Deze kenmerken zouden de millenniumgeneratie 

typeren en haar bijgevolg onderscheiden van voorgaande organisaties. Jongvolwassenen die 

momenteel studeren aan de KU Leuven staan in deze probleemstelling centraal. De term 

‘jongvolwassenen’ doelt op de huidige groep 18-tot-25-jarigen (Berk, 2007). Zij zijn tussen 

1987 en 1994 geboren en kunnen vervolgens deel uitmaken van de onderzochte generatie, de 

millenniumgeneratie. Deze doelgroep wordt beperkt tot de jongvolwassenen die student zijn 

aan de KU Leuven. Dit maakt het mogelijk om bij dezelfde groep na te gaan of zij 

millenniumkenmerken vertonen in hun alledaagse leven en/of in hun onderwijscontext.  
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Onder ‘alledaagse leven’ worden de dagelijkse activiteiten, bezigheden en interesses verstaan 

die doorgaans deel uitmaken van een individu zijn persoonlijk leven. Deze omschrijving 

wordt in dit onderzoek aangenomen om een duidelijk contrast aan te geven met de 

onderwijscontext waarin een individu zich ook bijna dagelijks bevindt. ‘Onderwijscontext’ is 

een verzamelbegrip (Baets et al., 2007). In dit onderzoek houdt het al de activiteiten, actoren 

en situaties in die een student ervaart met betrekking tot zijn studies. De ervaren leeromgeving 

van een student en de gebruikte werkvormen van een docent zijn hier bijgevolg voorbeelden 

van de onderwijscontext.  

 

1.3 Doelstellingen en relevantie  
 

De probleemstelling die in deze masterproef centraal staat kan vanuit twee oogpunten als 

relevant bevonden worden. Deze masterproef geeft allereerst blijk van wetenschappelijke 

relevantie. Dit onderzoek heeft als doel om duidelijkheid te scheppen in het speculatieve 

literatuurlandschap van de millenniumgeneratie en –student. Zoals reeds aangegeven blijkt uit 

de literatuur dat het profiel van deze generatie nog onvoldoende wetenschappelijk bestudeerd 

is. Aan de hand van dit eerste verkennende onderzoek kan deze masterproef bijdragen aan 

verdere gefundeerde theorievorming over de millenniumgeneratie en een millenniumstudent.  

 

Naast deze wetenschappelijke relevantie kan ten tweede de maatschappelijke relevantie van 

deze masterproef aangetoond worden. Dit onderzoek is namelijk ook opgezet om na te gaan in 

welke mate men bij huidige onderwijsveranderingen aan de KU Leuven rekening dient te 

houden met kenmerken van de millenniumgeneratie. Vertoont een student in zijn 

onderwijscontext wel dezelfde kenmerken als in zijn alledaagse leven? Deze masterproef kan 

onderwijshervormers doen stilstaan bij hun doelgroep van studenten. Zij kunnen zo indien 

nodig hun beeld van deze doelgroep bijstellen. Bijgevolg kunnen veranderingen in het 

onderwijs aan de KU Leuven, hoe klein ook, meer op maat van deze doelgroep van studenten 

ontwikkeld worden en zo meer kans op slagen hebben.  
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1.4 Situering binnen de Dienst Universitair Onderwijs 
 

Het onderwerp van deze masterproef werd aangeboden door de Dienst Universitair Onderwijs 

(DUO). Deze dienst heeft me de afgelopen twee jaar begeleid doorheen het creatieproces van 

deze masterproef. Het is een universiteitsbrede onderwijsondersteunende dienst van de KU 

Leuven die kwaliteitsbevordering van het universitair onderwijs nastreeft. In hun werk en 

onderzoek staat de bekommernis centraal hoe ze docenten, opleidingen en faculteiten zo 

kunnen ondersteunen dat ze kwaliteitsvol onderwijs bieden aan studenten (DUO, 2010). Wat 

de ondersteuning van docenten betreft, probeert de dienst onder meer in te spelen op diverse 

onderwijskundige vragen die zich voordoen binnen de onderwijspraktijk. Hierbij houden ze 

steeds het grotere geheel van de opleiding en faculteit voor ogen (DUO, 2011a).  

 

De intrede van millenniumstudenten in het hoger onderwijs kan beschouwd worden als een 

onderwijskundig vraagstuk binnen de huidige onderwijspraktijk. Opleidingen en individuele 

docenten worden in toenemende mate geconfronteerd met een studentenpubliek dat kennelijk 

andere kenmerken vertoont dan de studentenpopulatie van twee decennia terug. Welke 

gevolgen heeft dit voor een docent? Hoe moet een docent inspelen op deze veranderde 

studentenpopulatie? Heel wat docenten binnen de KU Leuven tonen interesse voor deze 

problematiek rond de millenniumstudent. In samenwerking met DUO hebben een aantal 

docenten als reactie op dit actueel onderwijsvraagstuk in het academiejaar 2010-2011 een 

werkgroep opgericht om hier op geregelde tijdstippen rond samen te komen (Meyvis, 2010). 

Deze werkgroep had tot doel ervaringen uit te wisselen met betrekking tot deze nieuwe 

student en initiatieven te ontwikkelen die hierop kunnen inspelen (DUO, 2011b). Hoofdstuk 3 

gaat hier verder op in. Om deze initiatieven voldoende te kunnen afstemmen op de huidige 

studenten is het van belang om een duidelijk beeld van de student te hebben. In hoeverre 

vertonen deze studenten kenmerken van een millenniumstudent zoals beschreven in de 

literatuur? In hoeverre moeten onderwijsvernieuwingsinitiatieven aan de KU Leuven 

gebaseerd worden op millenniumkenmerken die voorkomen in de literatuur? Deze 

masterproef heeft tot doel meer duidelijkheid te scheppen over de millenniumgeneratie en 

meer specifiek over de millenniumstudent. DUO zal de resultaten van dit onderzoek kunnen 

gebruiken bij verdere ondersteuning van kwaliteitsvol onderwijs dat afgestemd is op de 

huidige student aan de KU Leuven.  
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1.5 Leeswijzer  
 

Dit eerste inleidende hoofdstuk heeft de probleemstelling van deze masterproef gesitueerd. 

Om deze probleemstelling te beantwoorden moet allereerst een profiel van de 

millenniumgeneratie en millenniumstudent opgemaakt worden. Welke kenmerken krijgt een 

millennial in zijn alledaagse leven doorgaans toegewezen vanuit de media? Welke kenmerken 

schrijven auteurs toe aan een millenniumstudent in de onderwijscontext? Deze profielschets 

wordt gemaakt aan de hand van een literatuurstudie in hoofdstuk 2. Uit hoofdstuk 2 blijkt dat 

er veel geschreven en verteld wordt over de millenniumgeneratie en –student, zij het niet 

altijd even empirisch of theoretisch onderbouwd. Hiernaast geeft hoofdstuk 3 aan dat de 

millenniumstudent ook ‘leeft’ onder onderwijsondersteuners, docenten en studenten aan 

universiteiten en hogescholen. Tal van initiatieven zijn de voorbije academiejaren 

georganiseerd rond de millenniumstudent. Bovendien lijken nieuwe onderwijspraktijken in te 

spelen op de kenmerken van deze huidige student. Hoofdstuk 4 geeft een nauwkeurige 

beschrijving van het verkennende onderzoek naar de millenniumgeneratie en –student, met 

inbegrip van het bijhorend onderzoeksproces. Op basis van het uitgevoerde onderzoek komen 

we tot data die in hoofdstuk 5 geanalyseerd worden en op deze manier tot bepaalde resultaten 

leiden. Hoofdstuk 6, het laatste hoofdstuk, bespreekt deze resultaten meer in detail en kadert 

ze in een ruimer geheel. Hierbij keren we terug naar de probleemstelling van waaruit deze 

masterproef vertrok.  
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2 Hoofdstuk 2: literatuurstudie 
 

Hoofdstuk 1 heeft een inleidend kader gecreëerd over het onderzoek naar de 

millenniumgeneratie en millenniumstudent. Deze literatuurstudie gaat dieper in op wat 

verscheidene auteurs schrijven over en toekennen aan deze generatie.  

 

Allereerst staat dit hoofdstuk stil bij de verschillende benamingen die auteurs aan deze nieuwe 

generatie van jongvolwassenen geven en de ‘morele paniek’ (Bennett et al., 2008) waartoe het 

vanzelfsprekend toepassen van deze naamgevingen, inclusief beweringen, kan leiden. Daarna 

wordt het profiel dat verscheidene auteurs toekennen aan de millenniumgeneratie besproken. 

Het geeft aan welke kenmerken een millennial en een millenniumstudent vanuit de literatuur 

krijgt toegewezen. Vervolgens komt een situering van dit profiel binnen het grotere geheel 

aan bod, namelijk binnen de maatschappelijke context waarin mensen vandaag de dag leven. 

Waarom kennen auteurs namelijk net bepaalde kenmerken toe aan deze nieuwe generatie? 

Deze literatuurstudie eindigt met een algemeen besluit.     

 

2.1 ‘De millenniumgeneratie’  
 

Dit deel gaat in op het discours van de millenniumgeneratie. Verschillende benamingen voor 

en beweringen over de huidige generatie van jongvolwassenen worden als vanzelfsprekend 

door vele auteurs overgenomen. Deze auteurs spreken van een generationele breuk waarbij 

verandering onvermijdelijk is. De laatste jaren komt er steeds meer kritiek op dit retorisch 

discours en beschouwen critici het als een vorm van ‘academische morele paniek’ (Bennett et 

al., 2008). Ze ijveren voor meer kritisch en betrouwbaar onderzoek over de 

millenniumgeneratie alvorens het als een evidentie voor verandering (in het hoger onderwijs) 

aan te nemen.  

 

2.1.1 De benaming ‘millenniumgeneratie’ 
 

In de onderzoeksliteratuur bestaat er veel discussie over de leeftijdsgrenzen en 

generatiekenmerken van de millenniumgeneratie. Deze discussie brengt verschillende 

dominante labels met zich mee die gebruikt worden om de huidige generatie te categoriseren.  
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De meest gebruikte naamgevingen in de literatuur zijn ‘net generation’ (o.a. Oblinger & 

Oblinger, 2005; Tapscott, 2000), ‘digital natives’ (o.a. Prensky 2001a, b), ‘generation Y’ (o.a. 

Jorgensen, 2003; McCrindly, 2006; Weiler, 2005) en ‘Millennials’ of ‘milllennial generation’ 

(o.a. Howe & Strauss, 2000) (Brown & Czernicwicz, 2010; Jones & Shao, 2011). Al deze 

labels hebben een lichtelijk andere definitie en verschillen in de wijze waarop onderzoekers ze 

toepassen, maar over het algemeen worden ze als zijnde inwisselbaar gebruikt (Jones & Shao, 

2011). In deze masterproef is gekozen voor de benamingen ‘millenniumgeneratie’, 

‘millennial’ en ‘millenniumstudent’ in navolging van de auteurs Howe en Strauss (2000). 

Deze benamingen worden namelijk ook binnen de KU Leuven, en meer bepaald binnen DUO, 

gebruikt. Ze verwijzen naar een generatie die vanaf de eeuwwisseling, bij de overgang van het 

millennium, haar intrede heeft gedaan in het hoger onderwijs (Newton, 2000).  

 

Bij het gebruik van deze generatielabels moet een kanttekening geplaatst worden. Enerzijds 

zijn deze naamgevingen behulpzaam in de mate dat ze een duidelijk en krachtig beeld creëren 

(Pedró, 2009). Anderzijds kunnen deze benamingen zaken erg eenvoudig en vanzelfsprekend 

voorstellen (Dede, 2005). Vele benamingen van deze generatie focussen zich zo op een enkel 

kenmerk van jongeren en hangen daar een beschrijving van een hele generatie aan vast. Dit 

doet geen recht aan de complexiteit van deze generatie (Boschma & Groen, 2007). Het kan 

(onbewust) leiden tot stereotypering en overgeneralisering en zo erg misleidend werken 

(Coomes & DeBard, 2004; Pedró, 2009). De volgende paragraaf gaat hier verder op in.   

 

2.1.2 Een academische vorm van morele paniek 
 

Naar de millenniumgeneratie is tot enkele jaren terug maar weinig wetenschappelijk 

onderzoek gedaan. De meeste beweringen berusten op (literatuurstudies van) opiniërende 

artikelen (Rubens, de Jong, & Prozee, 2006). Desondanks dit tekort aan empirische 

onderbouwing is er al heel wat geschreven over deze nieuwe generatie. “The Millennials have 

already been pegged and defined by academics, trend spotters and futurists” (Beyers, 2009, 

p. 220). Deze publicaties houden vaak onbetrouwbare beweringen in die routinematig 

geciteerd worden alsof ze onderzoeksevidentie bevatten (Bennett & Maton,  2010).  
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Bennett en Maton omschrijven het als volgt (2010, p. 328-329): 

 

Another feature of the debate is what can be termed a ‘certainty–complacency spiral’ that 

enables the uncritical reproduction of the terms ‘digital native’ or ‘Net Generation’ in 

ways that give both of them a credence they do not deserve and amplifies their 

significance. (…) This complacent, uncritical acceptance of the veracity of such claims in 

turn encourages further certainty, as the number of publications adopting the term grows. 

Belief replaces considered debate, and echoing commonsense perceptions of fundamental 

change and citations of similar claims made by other authors substitutes for research 

evidence. (…) Rather than representing bold conjectures to be tested, claims become 

unquestioningly repeated as if established facts, restricting the possibility of open, rational 

debate. Intellectual complacency over the veracity of claims (…) is masked by the urgency 

and stridency with which calls for change are made. (…) Thus, intellectual complacency 

and sensationalist declarations of an educational emergency – an academic moral panic – 

may go hand in hand. 

 

Bennett et al. (2008) vergelijken deze retoriek met een ‘academische vorm van morele 

paniek’. Morele paniek treedt op als een bepaalde groep in de samenleving, zoals een 

subcultuur van jongeren, door de media geportretteerd wordt alsof ze een bedreiging vormt 

voor de maatschappelijke waarden en normen. Hierbij gebruikt de media dramatische taal om 

de dringende nood aan fundamentele verandering te benadrukken (Bennett et al., 2008). De 

huidige studenten in het Vlaamse hoger onderwijs worden zo bijvoorbeeld door Peuteman en 

Pironet (2010) omschreven als lawaaierige, veeleisende en multitaskende studenten die een 

groeiend probleem vormen voor het hoger onderwijs. Braeckman (2010) benadrukt daarnaast 

de oproep van professoren om acties te ondernemen tegen deze rumoerige studenten. In 

Vlaanderen is er weinig tot geen empirische of theoretische onderzoeksevidentie over deze 

nieuwe generatie van studenten voor handen. Dit bemoeilijkt, in samenhang met de morele 

paniek, een kritisch en rationeel debat over het al dan niet bestaan van een nieuwe generatie 

van jongvolwassenen (Bennett et al., 2008).  Bennett et al. (2008) geven ook aan dat deze 

academische morele paniek verband houdt met gepolariseerde en deterministische 

beweringen. Dit discours gaat uit van sterke verschillen tussen de nieuwe en al de voorgaande 

generaties van jongvolwassenen waarbij verandering onvermijdelijk een gevolg moet zijn 

(Bennett et al., 2008).  
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Vele auteurs nemen als vanzelfsprekend de idee aan dat er een nieuwe onderscheidbare 

generatie van jongvolwassenen sinds de eeuwwisseling het hoger onderwijs betreedt. Prensky 

(2001a, p.1) gaat er zelfs van uit dat “Today’s students have not just changed incrementally 

from those of the past (…) a really big discontinuity had taken place. One might call it a 

‘singularity’ – an event which changes things so fundamentally that there is absolutely no 

going back”. Dit discours heeft volgens Jones en Czernicwicz (2010) een grote invloed op het 

beleid en de praktijk in het onderwijs. Het beeld van de millenniumgeneratie is zo suggestief 

en krachtig dat het een belangrijke drijfveer vormt voor onderwijshervormingen in het hoger 

onderwijs (Pedró, 2009). Auteurs stellen zich vanuit dit discours fundamentele vragen over 

het feit of het onderwijs vandaag de dag nog is uitgerust om aan de noden van deze nieuwe 

cohorte van studenten tegemoet te kunnen komen (Bennett et al., 2008). Tapscott (1998 in 

Bennett et al., 2008, p. 776) omschrijft het als volgt:“there is growing appreciation that the 

old approach [of didactic teaching] is ill-suited to the intellectual, social, motivational, and 

emotional needs of the new generation”. Bijgevolg zijn deze auteurs van mening dat hoger 

onderwijs moet veranderen om tegemoet te komen aan de noden en competenties van de 

nieuwe generatie (Brown & Czernicwicz, 2010).  

 

Het uitgangspunt van bovenstaand discours van de millenniumgeneratie, het geloof in een 

generationele breuk, wordt echter steeds meer in vraag gesteld (Jones & Czernicwicz, 2010). 

Jones en Czernicwicz (2010) spreken van een sterke oversimplificatie. De heersende 

diversiteit onder jongvolwassenen belandt in de schaduw. Daarnaast heerst er geen consensus 

over eender welke gehanteerde naamgeving en is er geen gezamenlijk overeengekomen start- 

of eindpunt voor deze nieuwe generatie. Verder stellen Jones en Shao (2011) dat het educatief 

beleid geen advies zou mogen gebruiken dat afgeleid is van generationele argumenten om 

veranderingen in het hoger onderwijs te promoten. Zij geven aan dat er geen evidentie is dat 

er een volledig nieuwe generatie van jonge studenten het hoger onderwijs betreden en dat 

deze studenten daarnaast geen consistente of generationele behoeften en noden zouden 

hebben (Jones & Shao, 2011).  

 

Men kan stellen dat er behoefte is aan meer kritisch onderzoek en het verzamelen van meer 

betrouwbaar bewijsmateriaal alvorens de nood aan overvloedige of radicale verandering in 

onderwijs te verkondigen (Bennett et al., 2008). De empirische validiteit van de beweringen 

over deze generatie moet sterk in vraag gesteld worden om de relevantie en essentie van dit 

generationeel fenomeen in te schatten (Pedró, 2009).  
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2.2 Het profiel van de millenniumgeneratie  
 

Het samenstellen van een profiel van de millenniumgeneratie, zoals beschreven in de 

literatuur, lijkt geen eenvoudige kwestie te zijn. Allereerst moeten we erkennen dat 

jongvolwassenen binnen eenzelfde generatie sterk individueel van elkaar verschillen. Ze 

vertonen niet allemaal in even grote mate hetzelfde profiel. Meer in het algemeen geven  

Howe en Strauss (2000) aan dat de millenniumgeneratie tot nu toe de grootste en meest 

diverse (economisch, politiek, etnisch, raciaal, etc.) generatie is in de geschiedenis. Daarnaast 

hebben de meeste kenmerken die de huidige generatie van jongvolwassenen beschrijven de 

neiging om met verschillende nuances voor te komen in de literatuur, afhankelijk van de 

verschillende auteurs die op dit themagebied werken (Sánchez, Salinas, Contreras, & Meyer, 

2010). Fisher en Baird (2009, in Selwyn, 2009) geven echter wel aan dat al deze auteurs, 

ondanks de nuanceverschillen, een gemeenschappelijke reeks van kenmerken toeschrijven aan 

de huidige generatie van jongvolwassenen. 

 

Op basis van een uitgebreid literatuuronderzoek kan uiteindelijk een profiel geschetst worden 

van de millenniumgeneratie, bestaande uit de volgende zogenaamde millenniumkenmerken: 

1. ICT-minded (informatie- en communicatietechnologie); 

2. Multitasking; 

3. Visueel geletterd; 

4. Voorkeur voor intensivering en a-lineaire informatieverwerking; 

5. Exploratief ingesteld; 

6. Het hebben van een positieve attitude; 

7. Doelgeoriënteerd en prestatiegericht; 

8. Sociaal; 

9. Het hebben van een gelijkwaardige relatie met opvoeders.  

 

Bij dit profiel kunnen drie kanttekeningen gemaakt worden. Het is allereerst belangrijk om op 

te merken dat de definiërende factor om te spreken over een millenniumgeneratie volgens vele 

auteurs de levenslange blootstelling aan ICT is. Het feit is dat deze generatie als eerste 

generatie heel haar leven is blootgesteld en zal blootgesteld worden aan digitale en 

netwerktechnologieën. Dit leidt volgens auteurs tot de millenniumgeneratie haar te 

onderscheiden profiel (o.a. Considine, Horton, & Moorman, 2009; Jones & Cross, 2009). 

Veel van bovenstaande millenniumkenmerken zouden uit dit  bepaald kenmerk voortvloeien.  
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Een tweede kanttekening handelt over het gegeven dat er tijdens het opstellen van 

bovenstaand profiel is gekozen om zo beknopt mogelijk te werken. Hierdoor zijn bepaalde 

kenmerken van de millenniumgeneratie uit de literatuur samengetrokken tot een van de negen 

hoofdkenmerken. Overigens zullen deze negen millenniumkenmerken hier afzonderlijk van 

elkaar besproken worden om overzicht te bewaren, maar in realiteit hangen ze sterk met 

elkaar samen (Brown, 2000).  

 

Ten derde zullen al de bovenstaande generatiekenmerken zowel in de context van de 

millennial zijn alledaagse leven als in de onderwijscontext van een millenniumstudent verder 

uitgewerkt worden. Om te beginnen zou er namelijk een nauw verband bestaan tussen de 

kenmerken van een millennial en de leervoorkeuren van deze jongvolwassene in zijn 

onderwijscontext (Oblinger & Oblinger, 2005). Met de verandering van het profiel van 

studenten in hun alledaagse leven gaan bepaalde auteurs er bijgevolg van uit dat deze 

studenten hun profiel in hun onderwijscontext ook in dezelfde richting mee verandert. Er 

wordt zo onder meer beweerd dat millennials niet alleen andere levensverwachtingen en 

andere sociale kenmerken vertonen maar dat ze ook gaan studeren met andere verwachtingen 

en anders denken en leren in vergelijking met hun voorgangers (Jones & Shao, 2011; Monaco 

& Martin, 2007; Oblinger & Oblinger, 2005). Bepaalde auteurs stellen bijvoorbeeld dat 

jongvolwassenen vandaag de dag niet alleen in hun alledaagse leven veel socialer zijn 

geworden, maar dat ze ook meer sociaal verdrag vertonen in hun onderwijscontext in 

vergelijking met voorgaande generaties. Er is ook een andere reden om de kenmerken in beide 

contexten te bespreken. Het is namelijk van belang om behalve een profiel van de millennial 

ook een profiel van de millenniumstudent op te stellen. Dit kan docenten, onderwijskundigen 

en onderwijsondersteuners helpen bij het nastreven van kwaliteits- en succesvol onderwijs. 

Hoger onderwijs kan namelijk enkel succesvol blijven als ze weten wie deze nieuwe generatie 

van studenten zijn (Holt, z.j.). Het debat over veranderingen in het onderwijs mag niet 

gebaseerd zijn op retoriek maar moet uitgaan van empirische evidentie over het profiel van de 

student vandaag de dag (Hesper & Eynon, 2009). Goed weten wie de studenten vandaag de 

dag zijn, is een eerste stap in de discussie over onderwijsveranderingen.  

 

In wat volgt zullen de negen bovenstaande generatiekenmerken, die samen het profiel van de 

millenniumgeneratie uitmaken, van naderbij worden besproken. De kenmerken worden 

telkens belicht vanuit twee verschillende contexten: het alledaagse leven en de 

onderwijscontext.  
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2.2.1 ICT-minded 
 

Deze literatuurstudie bespreekt het kenmerk ICT-minded meer uitvoerig in vergelijking met 

de andere kenmerken. De blootstelling aan en het vloeiende gebruik van ICT door 

jongvolwassenen speelt namelijk zoals reeds vermeld volgens vele auteurs een essentiële rol 

in het spreken over een nieuwe generatie van jongvolwassenen.  

 

2.2.1.1 ICT-minded in het alledaagse leven 
 

Een van de veronderstellingen om te spreken van een millenniumgeneratie is 

jongvolwassenen hun levenslange en volledige onderdompeling in technologie en hun 

vloeiendheid in het gebruik ervan (Prensky, 2005b). Ze zijn de eerste generatie die opgegroeid 

is met digitale ICT zoals (spel)computers, mobiele telefoons, internet, Instant messaging (IM) 

en Facebook (Nikirk, 2009). Veen en Jacobs (2005) beweren dat deze ICT-gestuurde media 

voor jongvolwassenen vanzelfsprekend en integraal deel uitmaken van hun leven. Volgens 

Wager (2005) gaan zij dan ook eenvoudigweg uit van de toegang tot en het gebruik van deze 

technologie. Het referentiekader van deze generatie is volgens Veen en Jacobs (2005) meer 

multimediaal, internationaal en netwerk georiënteerd in vergelijking met de vorige generaties. 

Bovendien kan een millennial zeer gemakkelijk anderen bereiken: hij kan via ICT op 

verschillende plaatsen en momenten in verbinding staan met anderen (Rubens et al., 2006). 

Een voorbeeld hiervan zijn de draadloze netwerkmogelijkheden zoals Wi-Fi. De 

millenniumgeneratie schijnt ICT hoofdzakelijk te gebruiken om samen te werken, zich 

creatief te uiten en te ontspannen, informatie te verwerken en te leren (Veen & Jacobs, 2005). 

Vaardigheden en competenties voor het gebruik van deze nieuwe media maakt een millennial 

zich volgens Sefton-green (2004) gemakkelijk eigen.  

 

Dit eerste kenmerk is de laatste jaren steeds meer empirisch onderzocht en krijgt als 

definiërend kenmerk ook meer kritiek te verduren. Rubens et al. (2006) nuanceren het 

algemeen vanzelfsprekende beeld van de millenniumgeneratie. De mate waarin en waarop 

jongeren van deze nieuwe generatie ICT gebruiken zou volgens hen sterk verschillen. 

Kennedy et al. (2010, p. 339) delen deze auteurs hun mening: “there is a great diversity in 

access to, frequency of, and use of technologies”. Hoewel technologie inderdaad deel 

uitmaakt van hun leven, zijn het gebruik van technologie en de technologische vaardigheden 

van jongvolwassenen zeker niet uniform (Bennett et al., 2008).  
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Bennett et al. (2008) besluiten dat een deel van de jongvolwassenen inderdaad sterk behendig 

is met technologie maar dat er ook een significant deel van deze jongvolwassenen is die niet 

de vaardigheden bezitten voor of de nodige toegang hebben tot technologie.  

 

2.2.1.2 ICT-minded in de onderwijscontext 
 

Er wordt gezegd dat het opgroeien in een technologierijke cultuur een invloed heeft op de 

vaardigheden en interesses van millenniumstudenten in hun onderwijscontext (Bennett et al., 

2008). Ze zouden hierdoor op een andere wijze informatie verkrijgen, studeren en leren in 

vergelijking met vorige generaties studenten (Oblinger 2004). Oblinger en Oblinger (2005) 

geven aan dat ruim 73% van de studenten internet als informatiebron voor onderzoek verkiest 

boven de bibliotheek. Millenniumstudenten hebben volgens Veen en Jacobs (2005) door de 

dagelijkse ervaringen met ICT eerder een voorkeur voor multimediale informatieve en 

communicatieve omgevingen dan voor geschreven en gedrukte tekst. Voorbeelden van deze 

omgevingen zijn online blogs en discussiefora. Nieuwe ICT maakt leren over tijd, plaats en 

formele leerstructuren heen mogelijk voor studenten (Sheppard, 2000, in Oblinger, 2004). Op 

die manier kunnen studenten in online studiegroepen klassikaal werk verrichten of discussies 

voeren (Jones, 2002). Het aangeboden krijgen van ‘weblectures’ sluit bij deze tendens aan.  

 

Bennett et al. (2008) staan, net zoals vele andere auteurs, kritisch tegenover de veralgemening 

van dit kenmerk naar de onderwijscontext. Ze suggereren dat studenten hun alledaagse 

technologische praktijken mogelijk niet rechtstreeks toepasbaar zijn op academische taken 

(Bennett et al., 2008). De vaardigheden, normen en waarden over ICT zijn niet altijd 

transfereerbaar van dagelijkse situaties naar academische opdrachten. Ook de aard en vormen 

van academische taken zijn verschillend van dagelijkse technologische taken (Bennett & 

Maton, 2010). Daarnaast is er volgens Corrin, Bennett en Lockyer (2010) een mismatch 

tussen studenten hun technologiegebruik in hun alledaagse leven en hun technologiegebruik 

voor hun academische studies. Ondanks dat de millenniumstudent doorgaans is opgegroeid 

met ICT verkiest hij een matig gebruik van technologie in de onderwijspraktijk (Kvavik, 

2005). Studenten zouden hierbij van mening zijn dat het ICT-gebruik in evenwicht moet zijn 

met andere methoden ter ondersteuning van hun leeractiviteiten, in het bijzonder met ‘face to 

face’ interacties met medestudenten en docenten (Salaway, Caruso, & Nelson, 2008).  
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Er dient ook opgemerkt te worden dat een millenniumstudent meestal niet zo ICT-vaardig 

schijnt te zijn als verwacht. Kennedy et al. (2010) tonen aan dat de gemiddelde student geen 

gesofisticeerde gebruiker is van ICT. Een millenniumstudent mist volgens Lippincott (2005) 

de ICT-vaardigheden die nodig zijn voor academische opdrachten. Een voorbeeld hiervan is 

het gebrek aan de kritische vaardigheid om met online bronnen om te gaan. Hierdoor is er in 

vele hogeronderwijsinstellingen steeds meer sprake van plagiaat van online bronnen door 

studenten (Jones, 2002).  

 

2.2.2 Multitasking 

 

Vele auteurs stellen dat een jongvolwassene vandaag de dag in vergelijking met de vorige 

generaties opvallend goed in staat is om meerdere taken gelijktijdig uit te voeren (Hartman, 

Moskal, & Dziuban, 2005; Oblinger, 2003; Veen & Jacobs, 2005).  

 

2.2.2.1 Multitasking in het alledaagse leven 
 

In het alledaagse leven is multitasking een alomtegenwoordig fenomeen. Mensen doen vaak 

twee zaken tegelijkertijd (Carrier, Cheever, Rosen, Benitez, & Chang, 2009). Denk maar aan 

tv kijken en tegelijkertijd telefoneren met een vriend. Bij een millennial is dit erg opmerkelijk. 

Hij zou in vergelijking met vorige generaties gemakkelijker zijn aandacht kunnen verplaatsen 

van de ene taak naar de andere (Oblinger & Oblinger, 2005). Volgens Hartman et al. (2005) is 

een millennial door te multitasken ook beter in staat om zich gemakkelijk aan te passen aan 

veranderende omgevingen (‘context switching’). Dit multitasken zou geen plotse nieuwe 

vaardigheid zijn, maar nieuwe ICT zou dit gedrag wel blijken te bevorderen (Jones, 2002). 

Meer specifiek worden millennials bijgevolg beschouwd als zijnde bij uitstek multitaskers als 

het aankomt op het gebruik van elektronische en digitale apparaten. Foehr en andere auteurs 

nemen bijgevolg de term ‘media multitasking’ aan bij het beschrijven van deze vaardigheid 

bij de millenniumgeneratie (Foehr, 2006; Roberts, Foehr, & Rideout, 2005 in Judd & 

Kennedy, 2011).  

 

Over dit kenmerk bestaat onenigheid onder verschillende auteurs. Judd en Kennedy (2011) 

stellen dat multitasking niet zo frequent of overwegend onder de millenniumgeneratie 

voorkomt als prominente voorstanders van deze nieuwe generatie willen doen geloven.  



15 

 

Zij geven aan dat het merendeel van deze jongvolwassenen eerder een bepaalde graad van 

‘task switching’ en ‘multitasking’ vertoont, maar dat deze doorgaans niet hoog of consistent 

is. De tendens om te multitasken zou variëren naargelang de soort activiteit waarbij 

jongvolwassenen zijn betrokken en hun motivatie om deze activiteit uit te voeren (Judd & 

Kennedy, 2011).  

 

2.2.2.2 Multitasking in de onderwijscontext 
 

Multitasking zou ook zijn ingang vinden in leersituaties. Het wordt door Brown (2005) als een 

vorm van actief leren beschouwd. Een millenniumstudent kan zo volgens hem leren door vele 

leerpaden te betreden en verschillende kennisbronnen tegelijkertijd te gebruiken (Brown, 

2005). Een kenmerk dat volgens Veen en Jacobs (2005) met multitasking gepaard gaat, is 

flexibele aandachtshantering. Hierdoor zou een student in dezelfde tijd veel meer informatie 

kunnen verwerken dan voorgaande generaties van studenten (Veen & Jacobs, 2005). 

 

Net zoals in hun alledaagse leven lijken millenniumstudenten zich op verschillende niveaus 

van ‘task switching’ en multitasking te bevinden als antwoord op verschillende 

leeractiviteiten (Judd & Kennedy, 2011). Dit lijkt overeen te komen met Baron (2008 in Judd 

& Kennedy, 2011) zijn idee van ‘cognitief’ versus ‘sociaal’ multitasking waarbij de nadruk 

ligt op enerzijds cognitieve anderzijds sociale gelijktijdige taken, al dan niet gemedieerd door 

ICT. Baron (2008 in Judd & Kennedy, 2011) is van mening dat de tendens bij studenten om 

sociale multitaskende activiteiten op te nemen in en rond hun leeractiviteiten beduidend lager 

ligt dan in hun alledaagse leven terwijl hiervoor de mogelijkheid in hun onderwijscontext 

duidelijk bestaat.  

 

2.2.3 Visueel geletterd 
 

Visuele geletterdheid is een tweezijdig begrip. Enerzijds omvat visuele geletterdheid het 

inherent vermogen om beelden te analyseren en (kritisch) te interpreteren. Anderzijds doelt 

het op de vaardigheid om visueel materiaal te creëren en tekst, beelden en geluid op spontane 

wijze met elkaar te verbinden (Bleed, 2005 in Brumberger, 2011; Oblinger & Oblinger, 

2005).  
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2.2.3.1 Visueel geletterd in het alledaagse leven 
 

De millenniumgeneratie is opgegroeid in een digitale en beeldcultuur (Tapscott, 2009; Veen 

& Jacobs, 2005). De laatste decennia is het aantal multimediale middelen sterk toegenomen. 

Dit heeft er volgens Windham (2005, p. 5.9) voor gezorgd dat het wereldbeeld van de 

millennial visueel van aard is: “For the Net Gen, nearly every part of life is presented in 

multimedia format”. De herhaaldelijke interactie met visueel materiaal, en meer in het 

bijzonder met visueel georiënteerde technologieën, resulteert volgens vele auteurs in een 

generatie die meer visueel geletterd is dan voorgaande generaties (Oblinger & Oblinger, 2005; 

Brumberger, 2011). Millennials zijn volgens vele auteurs erg vaardig in het zich persoonlijk 

uiten door het gebruik van beelden (Oblinger & Oblinger, 2005). Tapscott (2009) omschrijft 

hen zelfs als ‘visuele experten’. Ze zouden een sterke voorkeur vertonen voor beelden, geluid, 

hyperlinks en kleur (Veen & Jacobs, 2005). Grafieken worden boven tekst verkozen (Prensky, 

2001a) Millennials laten zich volgens Rubens et al. (2006) ook sterker leiden door 

afbeeldingen dan door tekst.  

 

Felten (2008, in Brumberger, 2011) merkt hier wel op dat de blootstelling aan visuele 

informatie niet noodzakelijk leidt tot visuele geletterdheid, tot het vermogen om visuele 

boodschappen te decoderen en te creëren. Er mag bijgevolg niet van uitgegaan worden dat 

alle jongvolwassenen vandaag de dag sterk visueel geletterd zijn.   

 

2.2.3.2 Visueel ingesteld in de onderwijscontext 
 

Er wordt aangenomen dat millenniumstudenten ‘intuitively visual learners’ zijn (Brumberger, 

2011). Ze zouden ook in hun onderwijscontext visuele geletterdheid vertonen. De 

veronderstelling dat deze generatie zich meer comfortabel voelt in een beeldrijke dan in een 

tekstuele omgeving zou van invloed zijn op het leerproces van een student van deze generatie. 

Boschma en Groen (2007) geven zo aan dat een millenniumstudent een natuurlijke vorm van 

leren, namelijk leren in beelden, verkiest.  

 

Hier maakt Felten (2008, in Brumberger, 2011) dezelfde bemerking als bij de visuele 

geletterdheid in het alledaagse leven. Het opgroeien in een beeldrijke wereld betekent niet dat 

studenten al van nature gesofisticeerde visuele vaardigheden bezitten. 
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2.2.4 Voorkeur voor intensivering en a-lineaire informatieverwerking 
 

Intensivering omvat volgens Bronneman-Helmers (2006) twee verschijnselen. Enerzijds doelt 

het op de toenemende behoefte aan intense belevingen, spanning en emotie. Anderzijds 

impliceert het de behoefte aan een toenemende tijdsdruk. De voorkeur voor a-lineaire 

informatieverwerking sluit hierbij aan. De millenniumstudent zou het gewoon zijn om met 

discontinue informatie om te gaan (Veen & Jacobs, 2005). Dit is informatie die in delen op 

verschillende plaatsen en momenten wordt aangeboden in plaats van een afgelijnd geheel van 

informatie op een enkel moment. 

 

2.2.4.1 Voorkeur voor intensivering en a-lineaire informatieverwerking in het alledaagse 

leven 
 

Een aanzienlijke groep van de millenniumgeneratie wil volgens Prensky (2005a) permanent 

geprikkeld worden. Bronneman-Helmers (2006) verwijst hierbij naar de term ‘intensivering’. 

Hij schijnt een grote behoefte te hebben aan snelheid en onmiddellijke behoeftebevrediging: 

“it has to happen now” (Veen & Jacobs, 2005, p. 18). Hierdoor noemen Veen en Jacobs 

(2005) deze generatie ook wel de ‘instant generatie’: een millennial zou snel reageren, maar 

hij zou dit ook van anderen verwachten. Een jongvolwassene zijn omgang met ‘short message 

service’-verkeer (SMS) en chatten op sociale netwerksites is hier een voorbeeld van. Hij 

controleert bijna voortdurend zijn GSM en mailbox op reacties van anderen. Veen en Jacobs 

stellen daarnaast dat de millenniumgeneratie minder geduld heeft dan vorige generaties. 

Bronneman-Helmers (2006, p. 201) deelt deze veronderstelling: “Hun vermogen om 

gedurende langere tijd geconcentreerd met iets bezig te zijn, is afgenomen”.  

 

Deze intensiveringsdrang hangt volgens Veen en Jacobs (2005) samen met een millennial zijn 

voorkeur voor a-lineaire informatieverwerking. Hij bezit de vaardigheid om verscheidene 

onderbroken informatiestromen te verwerken en hieruit betekenisvolle informatie te halen 

(Veen, 2003). Veen en jacobs (2005) concretiseren dit door het als ‘hypertekstueel’ gedrag te 

omschrijven. Een millennial schijnt zo ‘hypertekstueel’ gedrag te vertonen bij het zoeken van 

informatie op het internet: hij zapt selectief van de ene koppeling naar de andere (Veen & 

Jacobs, 2005). Op deze manier vindt hij de informatie die hij zoekt. De wiki-website 

Wikipedia kan hier aangehaald worden als een omgeving die dit hypertekstueel gedrag 

bevordert.  
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Ook andere informatiebronnen lijken millennials zo te bedienen (Veen & Jacobs, 2005). 

Rowlands et al. (2008) omschrijven dit hypertekstueel gedrag als horizontaal informatie 

zoeken en navigeren. 

 

A form of skimming activity, where people view just one or two pages from an 

academic site and then `bounce’ out, perhaps never to return. (…) It is clear that users 

are not reading online in the traditional sense, indeed there are signs that new forms 

of `reading’ are emerging as users `power browse’ horizontally through titles, 

contents pages and abstracts going for quick wins (p. 294-295).  

 

2.2.4.2 Voorkeur voor intensivering en a-lineaire informatieverwerking in de 

onderwijscontext 
 

De intensiveringsdrang van een millennial in zijn alledaagse leven zou ook terugkeren in zijn 

onderwijscontext. Een millenniumstudent heeft volgens Veen en Jacobs (2005) problemen 

met het volgen van een volledige sequentie of verhaallijn. Hij verliest bijvoorbeeld vaak de 

focus tijdens het lezen van een cursustekst. Een millenniumstudent zou daarentegen liever van 

de ene naar de andere toepassing willen overgaan en zijn volgorde hierin zelf willen bepalen. 

Hij verkiest bijgevolg het a-lineair verwerken van informatie (Veen & Jacobs, 2005). Dit 

helpt hem om effectief om te gaan met grote hoeveelheden van informatie (Veen, 2003). 

Daarnaast is een millenniumstudent het volgens deze auteurs gewoon om aan de slag te gaan 

met discontinue informatie. Een millenniumstudent schijnt niet meer het hele plaatje nodig te 

hebben om iets te kunnen begrijpen (Veen & Jacobs, 2005). Deze veronderstelde voorkeur 

voor a-lineaire informatieverwerking maakt volgens Veen en Jacobs (2005) deel uit van het 

actief en onderzoekend willen leren van een millenniumstudent. Verder pikt een 

millenniumstudent volgens Boschma en Groen (2007) in vergelijking met vorige generaties 

studenten veel sneller nieuwe informatie op en verspreidt deze ook razendsnel. Prensky 

(2001b, p. 3) omschrijft dit als volgt: “They develop hypertext minds, they leap around”.  
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2.2.5 Exploratief ingesteld 
 

De millenniumgeneratie is volgens vele auteurs exploratief ingesteld. Ze zouden zo zelf 

willen keuzes maken, strategieën uitproberen, eigen mogelijkheden ontdekken en complexe 

problemen onderzoeken en oplossen (Brown, 2005).  

 

2.2.5.1 Exploratief ingesteld in het alledaagse leven 
 

Verscheidene auteurs omschrijven de jongvolwassene van vandaag de dag als een ‘doe-het-

zelver’, een plantrekker. In tegenstelling tot vorige generaties zou een millennial zijn vraag 

niet ‘Wat betekent het?’ of ‘Hoe werkt het?’, maar eerder ‘Hoe bouw ik het?’ zijn. De nadruk 

van een millennial lijkt te liggen op het zelf tot iets komen (Brown, 2005). Deze exploratiestijl 

laat een millennial volgens Tapscott (2008) toe om beter informatie te onthouden en ze op een 

creatieve en betekenisvolle manier te gebruiken. Deze jongvolwassene zou een voorstander 

zijn van tweerichtingscommunicatie (Boschma & Groen, 2007). Hij wil niet enkel ontvanger 

maar ook zender zijn. Een mogelijk voorbeeld hiervan is de steeds grotere inspraak die een 

jongvolwassene in zijn leven wenst. Hierbij aansluitend schijnt een millennial de voorkeur te 

hebben voor concrete problemen die voortkomen uit persoonlijke doelen in plaats van 

abstracte problemen voortkomend uit onpersoonlijke doelen (Hartmann, 2003). Veen en 

Jacobs (2005) zijn van mening dat een exploratieve ingesteldheid een kernvoorwaarde is om 

zichzelf te ontwikkelen als een onafhankelijk, zelfsturend individu. Het internet zou hiervoor 

vele mogelijkheden bieden (Veen & Jacobs, 2005). 

 

2.2.5.2 Exploratief ingesteld de onderwijscontext 
 

De exploratiedrang van de millenniumgeneratie lijkt zich te vertalen in de onderwijscontext in 

experimentele lerenden. Een millenniumstudent zou liever zijn kennis zelf creëren, zelf 

experimenteren, in plaats van kennis te absorberen (Barone, 2005). Practicumsessies en 

oefenzittingen in de onderwijscontext stellen dit kenmerk centraal. Dit leren door te doen kan 

verschillende vormen aannemen. Veen en Jacobs (2005) spreken van ‘netwerkleren’ waarbij 

studenten onderzoekenderwijs leren en daarbij te allen tijde hun netwerken kunnen 

inschakelen. Oblinger en Oblinger (2005) gebruiken de term ‘participatief leren’ waarbij leren 

afhangt van praktijk en participatie.  
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Deze auteurs geven aan dat een millenniumstudent doorgaans gericht is op inductief 

ontdekken: hij formuleert volgens hen hypotheses en maakt vervolgens observaties om zo 

achter bepaalde regels te kunnen komen (Oblinger & Oblinger, 2005). Via dit zelfstandig en 

actief leren kan een millenniumstudent tot eigen conclusies komen. De verantwoordelijkheid 

die een millenniumstudent kan opnemen voor zijn eigen leren houdt hiermee verband (Beyers, 

2009; Oblinger & Oblinger, 2005). Hij is bijvoorbeeld in staat om zelf zijn eigen studietijd in 

te plannen en zelfdiscipline te tonen wanneer nodig. Veen en Jacobs (2005) stellen verder dat 

een millenniumstudent een voorkeur heeft voor authentieke situaties. Hij zou voortdurend op 

zoek zijn naar praktische toepassingen van zijn studies in een realistische context (Windham, 

2005). Dit leren in een functionele context, bijvoorbeeld op stage, motiveert een student en 

versterkt zijn vermogen om kritisch te denken en zelfstandig beslissingen te nemen (Monaco 

& Martin, 2007). Daarnaast laat het een student ook toe om zijn kennis te transfereren en te 

(her)gebruiken in nieuwe situaties (Oblinger, 2004).  

 

2.2.6 Het hebben van een positieve attitude 
 

De millenniumgeneratie vertoont volgens verscheidene auteurs een positieve attitude. Deze 

positieve attitude is tweedelig. Enerzijds zouden jongvolwassenen vandaag de dag een 

positieve attitude hebben over zichzelf. Anderzijds zouden ze een positieve attitude hebben 

over de ander, en ter uitbreiding over de maatschappij. Hoewel dit kenmerk zich voornamelijk 

expliciet toont in het alledaagse leven, kan er ook literatuur teruggevonden worden die het 

verbindt met bepaalde leervoorkeuren in de onderwijscontext.  

 

2.2.6.1 Het hebben van een positieve attitude in het alledaagse leven 
 

Allereerst lijkt de millennial een positieve attitude te vertonen ten aanzien van zichzelf. De 

millennial is volgens Monaco en Martin (2007) doorgaans optimistisch van aard. Hij kijkt 

positief en vol zelfvertrouwen naar de toekomst (Jorgensen, 2003). Hij schijnt overtuigd te 

zijn van zichzelf en ambitieus (“Generatie Positivo”, z.j.; Nilson, 2010). Dit vertaalt zich in 

het hebben van grote dromen en (carrière)plannen (Newton, 2000). Newton (2000) geeft 

hierbij wel aan dat millennials vaak onrealistische verwachtingen hebben bij wat het inhoudt 

om zulke grootse dromen, doelen te verwezenlijken.  
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Ten tweede spreken auteurs ook over de millennial zijn positieve attitude ten aanzien van de 

ander, en ter uitbreiding de maatschappij. Volgens Broido (2004) heeft een millennial een 

andere kijk op diversiteit en kwesties van sociale rechtvaardigheid in vergelijking met de 

vorige generaties. Veen en Jacobs (2005) stellen zo dat het schijnbaar grote zelfvertrouwen 

van een millennial ervoor heeft gezorgd dat hij een open houding heeft naar anderen toe. Hij 

zou culturele verschillen erg appreciëren en staat sociaal open voor een breed spectrum aan 

culturen (Monaco & Martin, 2007). De millennial lijkt daarnaast ook maatschappelijk 

betrokken te zijn: “Ze trekken zich het leed in de wereld aan, zijn ontzettend betrokken bij 

grote rampen en kunnen heftig met elkaar in discussie gaan over politieke onderwerpen. Ze 

zijn echter niet geïnteresseerd in de politieke en maatschappelijke instellingen die een rol 

spelen bij deze maatschappelijke thema’s” (Boschma & Groen, 2007, p. 74). Een voorbeeld 

hiervan zijn de vele activiteiten die geëngageerde jongeren, jeugdorganisaties en 

studentenverenigingen de laatste jaren op poten hebben gezet tijdens de jaarlijkse 

mobiliserende solidariteitsactie Music For Life van de Vlaamse radiozender Studio Brussel en 

het Rode Kruis – Vlaanderen. Maatschappelijke betrokkenheid ligt mogelijk aan de basis van 

het stijgend aantal jongeren dat vrijwilligerswerk doet (“Generatie Positivo”, z.j.; Smits & 

Elchardus, 2009).  

 

Tapscott (2008) geeft echter aan dat vele academici, journalisten en experts van mening zijn 

dat de millenniumgeneratie geen waarden heeft en dat ze niet geven om wie dan ook. Volgens 

hen zijn de millennials juist niet betrokken bij het maatschappelijk middenveld (Tapscott, 

2008).  

 

2.2.6.2 Het hebben van een positieve attitude in de onderwijscontext 
 

De positieve attitude van millennials, zowel naar zichzelf als naar anderen toe, wordt door 

bepaalde auteurs ook vertaald in zekere leervoorkeuren en kenmerken die ze in hun 

onderwijscontext vertonen. Allereerst bevordert de positieve attitude ten aanzien van zichzelf 

volgens Monaco en Martin (2007) het zelfstandig leren van een millenniumstudent. Ze doelen 

hier meer specifiek op deze zijn optimisme en zelfvertrouwen (Monaco & Marton, 2007).  

 

Ten tweede lijkt de millennial ook in zijn onderwijscontext betrokken te zijn op zijn 

medemensen. Dit neemt hier de vorm aan van medestudenten, peers.  
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Een ‘peer-to-peer approach’ waarbij studenten elkaar helpen is hier veelvoorkomend 

(Oblinger & Oblinger, 2005). Dit sluit aan bij hun sociale karakter (zie alinea 2.2.8). Deze 

interesse in peers lijkt over culturen heen te gaan. Een millenniumstudent staat open om 

doorheen zijn opleiding studenten van andere culturen te leren kennen. Dit kan gestaafd 

worden met het groeiend aantal studenten dat jaarlijks deelneemt aan een uitwisselingsproject 

zoals Erasmus (Europese Commissie, 2011). Een millenniumstudent vertoont daarnaast 

volgens Oblinger en Oblinger (2005) de voorkeur om te werken rond zaken die van belang 

zijn, zoals een milieukwestie of een gemeenschapsprobleem. Hij schijnt graag met boeiend en 

uitdagend materiaal in interactie te gaan, zoals concrete problemen die afstammen van 

persoonlijke doelen (Brown, 2005; Hartmann, 2003).  

 

2.2.7 Doelgeoriënteerd en prestatiegericht 
 

De kenmerken doelgeoriënteerd en prestatiegericht worden hier samen in eenzelfde dimensie 

besproken. Prestatiegericht gedrag kan namelijk beschouwd worden als een vorm van 

doelgeoriënteerd gedrag (Lipe & Salterio, 2000 in Geertsma, 2010). De millenniumgeneratie 

vraagt zich volgens Rubens et al. (2006) vaak af wat het doel is van een bepaalde activiteit en 

handelt als hieraan een bepaalde beloning is gekoppeld.  

 

2.2.7.1 Doelgeoriënteerd en prestatiegericht in het alledaagse leven 
 

Een millennial zou sterk gericht zijn op het verkrijgen van cijfers en prestaties (Howe & 

Strauss, 2000). Dit doelgericht gedrag schijnt niet enkel schoolgebonden te zijn, maar breidt 

zich ook uit naar activiteiten zoals leiderschapsontwikkeling, sport en gemeenschapsdienst 

(Windham, 2005). De onderzoeksliteratuur suggereert dat de drijfveer om te presteren eerder 

van de millennial zijn ouders komt dan van hem zelf (Bourke & Mechler, 2010). Hij zou als 

het ware onder druk gezet worden om te presteren (Ramey, 2008 in Myers & Sadaghiani, 

2010). Door deze intense socialisatie van ouders hecht de millennial veel waarde aan 

persoonlijke prestatie (Myers & Sadaghiani, 2010). Hij gebruikt volgens Bourke en Mechler 

(2010) prestatie als een middel om bekrachtiging te verkrijgen. Het verlangen naar constante 

feedback, de mening van anderen, hangt met deze externe druk samen (Monaco & Martin, 

2007). Een millennial hecht belang aan parameters, regels, prioriteiten en procedures om te 

zien of ze ‘op de goede weg’ zijn (Phalen, 2002 in Oblinger & Oblinger, 2005).  
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Dit leunt nauw aan bij hun schijnbaar sterke voorkeur voor structuur (Oblinger, 2004). Een 

centraal aspect van deze doelgerichte houding lijkt functionaliteit te zijn. Een millennial zou 

namelijk duidelijk willen weten wat het inhoudt om een doel te bereiken (Phalen, 2002 in 

Oblinger & Oblinger, 2005) en doet hierbij aan kosten-batenanalyse (Boschma & Groen, 

2007). Hij zou producten en diensten met elkaar vergelijken en daarin een zeer functionele 

instelling hebben: “hoeveel moeite moet ik doen en is dat het waard?” (Boschma & Groen, 

2007, p. 74).  

 

2.2.7.2 Doelgeoriënteerd en prestatiegericht in de onderwijscontext 
 

Het doelgericht gedrag van de millenniumgeneratie zou ook doorschemeren in wie de student 

vandaag de dag is. De millennial zijn structuurvoorkeur schijnt zich zo te vertalen in de 

behoefte aan duidelijke richtlijnen en feedback in de onderwijscontext. Denk bijvoorbeeld aan 

tussentijdse feedbackmomenten met de docent of peerfeedback-sessies met medestudenten. 

Een millenniumstudent heeft volgens Monaco en Martin (2007) meer kans op slagen als hij 

duidelijke verwachtingen en richtlijnen voor succes krijgt. Daarnaast zou feedback de 

millenniumstudent een idee geven waar hij zich bevindt met het oog op het bereiken van 

succes. Dit zou op zijn beurt een gevoel van eigenwaarde bij studenten creëren (Monaco & 

Martin, 2007). Brown (2005) stelt daarnaast dat het doel- en prestatiegerichte gedrag van een 

millenniumstudent aansluiten bij het actief, onderzoekend leren. Verder zouden 

jongvolwassenen ook binnen de onderwijscontext aan kosten-batenanalyse doen: “In a very 

practical way, students want to see a relationship between the cost of their education and the 

delivery of quality services” (Wager, 2005, p. 10.2). Dit zou aantonen hoe een 

millenniumstudent vandaag de dag het onderwijs als consument schijnt te benaderen. Kessels 

en Ehlen (2006) suggereren dat een millenniumstudent zijn leervraag expliciteert en een 

gepast antwoord verwacht van de onderwijsinstelling. Hij schijnt een sterke voorkeur te 

hebben voor gepersonaliseerde diensten, geen ‘one-size-fits-all approach’ (Wager, 2005). Een 

millenniumstudent ziet een hogere onderwijsopleiding volgens Nilson (2010) als een duur 

maar economisch noodzakelijk consumentengoed. Hij zou dit kopen vanuit de instrumentele 

doeleinden om meer kans te hebben op een goedbetaald beroep in de toekomst (Nilson, 2010).  
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2.2.8 Sociaal 
 

Het sociale karakter van de millenniumgeneratie is veelbesproken in de betreffende literatuur. 

Hierbij komen er veel nuanceverschillen voor zoals de voorkeur voor interactie, het leven in 

netwerken en de voorkeur voor groepsactiviteiten. Zowel in het alledaagse leven als in de 

onderwijscontext lijkt het, naast ICT-minded, een van de meest centrale kenmerken van de 

millenniumgeneratie te zijn.   

 

2.2.8.1 Sociaal in het alledaagse leven 
 

De millennial hecht volgens Oblinger en Oblinger (2005) veel belang aan het onderhouden 

van contacten met leeftijdsgenoten. De millenniumgeneratie lijkt dan ook bij uitstek een 

communicerende generatie te zijn (Veen & Jacobs, 2005). Technologie waarmee zij mobiel in 

contact kunnen staan met anderen schijnt voor hen een emotionele waarde te hebben 

(Boschma & Groen, 2007). Dat neemt volgens Jones (2002, p. 17) niet weg dat millennials 

face-to-face contact nog steeds waarderen: “Online social interaction is a supplement rather 

than a substitute for offline social interactions”. Leven in netwerken (zowel fysiek, virtueel 

als hybride) schijnt daarnaast kenmerkend te zijn voor deze generatie (Veen & Jacobs, 2005). 

Een voorbeeld hiervan is de grote populariteit van de sociale netwerksite Facebook. Veen en 

Jacobs (2005) halen verder ook aan dat interactiviteit centraal lijkt te staan in de cultuur van 

een millennial, zowel interactie met een variatie aan mensen als met verscheidene materialen. 

 

Bourke en Mechler (2010) hebben echter hun twijfels bij het omschrijven van de millennial 

als zijnde groepsgeoriënteerd. Een millennial zou meer de neiging hebben om op zichzelf 

gericht te zijn maar wilt deelnemen aan groepsactiviteiten omdat dit volgens hem van hem 

verwacht wordt (Bourke & Mechler, 2010).  

 

2.2.8.2 Sociaal in de onderwijscontext 
 

Het sociale karakter van een millennial lijkt ook teruggevonden te worden in het profiel van 

een millenniumstudent. Sociale contacten, zowel in de fysieke als in de virtuele ruimte, 

zouden volgens een millenniumstudent een stuwende kracht in het leerproces zijn (McNeely, 

2005). Ondanks de komst van nieuwe technologieën in het onderwijs lijkt hij van mening te 

zijn dat technologie nooit een perfecte vervanging kan vormen voor medestudenten en 

docenten in het leerproces (Veen & Jacobs, 2005).  
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Vele auteurs geven aan dat deze student een sterke voorkeur heeft voor groepsactiviteiten en 

coöperatief leren (Monaco & Martin, 2007; Oblinger, 2003; Oblinger & Oblinger, 2005; Veen 

& Jacobs, 2005). De millenniumstudent zou er bijvoorbeeld van houden om in team samen te 

werken aan projecten, gedachten en meningen te delen in een veilige groepsomgeving en als 

groep deel te nemen aan een klassikale discussie (Monaco & Martin, 2007). Ook peer tutoring 

en meer persoonlijk contact met docenten en onderzoekers schijnen een millenniumstudent 

zijn voorkeur te genieten (Oblinger & Oblinger, 2005; Windham, 2005). De groeiende 

tendens om samen met anderen te leren tijdens de blokperiode in gezamenlijke ruimtes zoals 

de universiteitsbibliotheken zou als toepassing van dit sociale karakter beschouwd kunnen 

worden. De vraag stelt zich hier echter of bij dit samen leren het sociale aspect primeert als 

wel de externe controle die een student door de aanwezigheid van anderen ervaart.  

 

Ondanks de vele literatuur over het sociale karakter van de millenniumgeneratie, is niet 

iedereen het eens over de millenniumstudent als sociaal wezen in de onderwijscontext. 

Oblinger en Oblinger (2005) geven zo aan dat het interactieniveau in een traditionele, niet-

interactieve les eerder laag is. Studenten stellen en beantwoorden volgens Knight en Wood 

(2005) zelden vragen in een traditionele les, zelfs indien ze door de docent daartoe worden 

aangemoedigd. Daarnaast stellen Jones en Shao (2011) dat de bewering over de neiging tot 

samenwerking van studenten vandaag de dag volledig niet ondersteund wordt met bewijs. 

Ook het gegeven dat er onder studenten een groeiende vraag zou zijn voor meer 

samenwerking kan volgens hen niet worden aangetoond (Jones & Shao, 2011).   

 

2.2.9 Het hebben van een gelijkwaardige relatie met opvoeders 
 

Dit laatste toegewezen kenmerk van de millenniumgeneratie schetst tegelijk ook een beeld 

van de millenniumouders. De invloed van de ouders op deze generatie blijkt opvallend te zijn. 

Jongvolwassenen vandaag de dag lijken deze invloed in termen van betrokkenheid te 

waarderen. Auteurs spreken hier van een gelijkwaardige relatie tussen ouders en kinderen.  

 

2.2.9.1 Het hebben van een gelijkwaardige relatie met opvoeders in het alledaagse leven 
 

Een millennial is volgens Windham (2005) familiegeoriënteerd. Hij zou doorgaans een sterke 

relatie hebben met zijn ouders. Ouders zouden hierbij hoofdzakelijk fungeren als een 

rolmodel (Monaco & Martin, 2007).  
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Deze jongvolwassene identificeert zich volgens Oblinger (2003) met de waarden van zijn 

ouders en voelt zich nauw met hen verbonden. Het overgrote deel van hen schijnt zichzelf in 

de eerste plaats te zien als onderdeel van een gezin en zou hun relatie met de ouders 

kenmerken als harmonieus, constructief en gebaseerd op gelijkwaardigheid en respect. Een 

millennial blijft volgens Boschma en Groen (2007) doorgaans langer thuis wonen in 

vergelijking met de vorige generaties. Opvallend in deze sterke ouder-kindrelatie is de grote 

gesuggereerde betrokkenheid van ouders op de studies van hun kind in vergelijking met 

vorige generaties (Monaco & Martin, 2007). Deze betrokkenheid schijnt soms ver te kunnen 

reiken. Howe en Strauss (2003) beschrijven zo het fenomeen waarbij ouders als het ware 

boven hun, in dit geval (bijna) volwassen, kind ‘zweven’. Deze ouders worden in de literatuur 

omschreven als ‘helicopter parents’ (Monaco & Martin, 2007). Ze zouden veel kennis en 

aandacht investeren in hun kind, maar ze zouden ook veel van deze zijn of haar ontwikkeling 

verwachten. Deze hoge ouderlijke verwachtingen werden reeds aangehaald als drijfveer voor 

het prestatiegerichte gedrag van millennials.  

 

2.2.9.2 Het hebben van een gelijkwaardige relatie met opvoeders in de onderwijscontext 
 

Een gelijkwaardige relatie met de ouders schijnt ook gevolgen te hebben voor de onderwijs- 

en leerpraktijk. Doordat een millenniumstudent gewend is aan sterke betrokkenheid van zijn 

ouders in zijn alledaagse leven verwacht hij ook eenzelfde verhouding in zijn 

onderwijscontext (Reis, z.j.). Een millenniumstudent zou zo het gevoel willen hebben dat 

docenten om hem geven (Nilson, 2010). Volgens enkele auteurs heeft hij baat bij en behoefte 

aan persoonlijke aandacht en begeleiding. De docent moet hierbij als gelijkwaardige persoon 

op authentieke wijze aanwezig zijn (Bennink, 2009; Boschma & Groen, 2007). Door de 

beschermende omgeving waarin deze student kennelijk bij de hand werd en wordt gehouden, 

zou hij in de onderwijspraktijk nood hebben aan ondersteuning bij het leren zelfstandig te 

denken en het ontwikkelen van beslissingsmakende vaardigheden. Hierbij zou structuur baten 

in de vorm van regels, feedback en regelgevingen (Monaco & Martin, 2007).  
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2.2.10 Besluit: het profiel van de millenniumgeneratie 
 

Zoals reeds vermeld zijn de meeste publicaties over de millenniumgeneratie hoofdzakelijk 

opiniërend van aard (Rubens et al., 2006). Daarnaast lijkt de media het label 

‘millenniumgeneratie’ in te zetten als ‘eye catcher’ waarbij de jongvolwassenen, en meer 

specifiek de studenten, vandaag de dag een negatieve ondertoon toegeschreven krijgen. Dit 

leidt tot academische morele paniek (Bennett et al., 2008).  

 

Desalniettemin is het zo dat het aantal onderzoeksresultaten over deze generatie vanuit 

verscheidene disciplines (taalwetenschap, communicatiewetenschap en onderwijskunde) de 

laatste jaren toeneemt (Veen & Jacobs, 2005). Er is globaal gezien een groeiende theoretische 

en empirische evidentie die twijfel doet ontstaan over het idee van een te onderscheiden 

generatie jongvolwassenen met gemeenschappelijke kenmerken die gerelateerd zijn aan hun 

technologische blootstelling doorheen hun leven (Jones, Ramanau, Cross, & Healing, 2009). 

Meer en meer kritieken duiken op tegen de vele generalisaties die worden gemaakt over 

jongvolwassenen vandaag de dag. Hierbij wordt vaak de heterogeniteit van deze 

millenniumgeneratie beklemtoont. Bennett et al. (2008) geven aan dat er evenveel variatie 

lijkt te zijn in deze millenniumgeneratie als tussen al de generaties. Dede (2005) suggereert 

zelfs dat de verschillen tussen individuen van deze generatie vaak groter lijken te zijn dan 

verschillen tussen diverse leeftijdscohortes (Dede, 2005). Ieder individu heeft namelijk zijn 

eigen opvattingen, wensen, voorkeuren, et cetera. Het spreekt dan ook voor zich dat er binnen 

eenzelfde generatie individuele verschillen zijn, desalniettemin ontwikkeld tegen dezelfde 

tijdsgeest (Boschma & Groen, 2007).  

 

Toegespitst op de millenniumstudent komt bestaand empirisch onderzoek tot de bevinding dat 

deze generatie studenten meer complex is dan de literatuur doet vermoeden (Jones et al., 

2009). Ramaley en Zia (2005) geven in het licht hiervan aan dat niet elke student die rond de 

eeuwwisseling zijn intrede heeft gedaan in het hoger onderwijs geïdentificeerd kan worden als 

een typerende millenniumstudent. De beschreven kenmerken van een millenniumstudent in de 

literatuur zijn, eerder dan generalisaties, tendensen die in de realiteit niet altijd even duidelijk 

bij een bepaalde student zullen voorkomen (Newton, 2000). Het is daarnaast problematisch 

om een particuliere leerstijl of reeks van voorkeuren in de onderwijscontext te generaliseren 

naar een hele generatie (Bennett et al., 2008).  
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Vertonen alle studenten vandaag de dag de voorkeur voor groepswerk? Bennett et al. (2008) 

besluiten bijgevolg dat er in eenzelfde generatie verschillende lerenden met andere 

leervoorkeuren en andere benaderingen kunnen onderscheiden worden. Alle docenten, 

onderwijskundigen en onderwijsondersteuners zouden bijgevolg meer aandacht moeten 

schenken aan de variatie in studentengroepen en niet langer meer focussen op de beweringen 

van een systematische generationele breuk tussen deze en voorgaande generaties studenten 

(Jones & Shao, 2011). Ze zouden meer tegemoet moeten komen aan de diversiteit van de 

lerenden want een ‘one size fits all’ benadering gaat niet langer meer op volgens Jones en 

Shao (2011).  
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2.3 Maatschappelijke context 
 

Dat er sprake is van een nieuwe generatie jongvolwassenen heeft ongetwijfeld te maken met 

de verander(en)de maatschappelijke context waarin ze vandaag de dag leven. De 

millenniumgeneratie is opgegroeid in een maatschappelijke context die fundamenteel 

verschillend is van deze van hun voorgangers (Howe & Strauss, 2000, 2003; Newton, 2000). 

De afgelopen jaren is deze maatschappelijke context namelijk revolutionair aan het 

veranderen (Boschma & Groen, 2007). De heersende economische, sociale en politieke 

veranderingen in de samenleving als geheel hebben gevolgen voor de concrete leefwereld van 

mensen. Mensen zijn immers nauw verbonden met de samenleving waartoe ze behoren (van 

Hoof, van Ruysseveldt, & Snijders, 2008). Ze ontwikkelen zich ‘in-en-samen-met-hun-

omgeving’ (Wielemans, 2000a). Het is dan ook zinvol om het besproken profiel van de 

millenniumgeneratie binnen dit grotere geheel te plaatsen. De kenmerken die deze generatie 

krijgt toegewezen, hangen samen met de maatschappelijke evoluties die de laatste decennia en 

nu nog steeds plaatsgrijpen. “Each generation is exposed to a unique set of events that defines 

their place in history and shapes their outlook” (Tapscott, 2009, p. 16).  

 

Dit deel heeft als doel het profiel van de millenniumgeneratie vanuit de meest opvallende 

maatschappelijke evoluties te kaderen. Hoe komt het dat er sprake is van een nieuwe generatie 

jongvolwassenen die andere kenmerken vertoont dan zijn voorgangers? Hierbij is het niet de 

bedoeling exhaustief te zijn in de beschrijving van de maatschappelijke veranderingen van de 

laatste decennia. Zoals de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

([OECD], 2010a, p. 13) aangeeft: “a simple narrative cannot do justice to such a complex set 

of developments”. Enkel deze maatschappelijke evoluties die nauw aansluiten bij de 

kenmerken die de millenniumgeneratie krijgt toegewezen in de literatuur komen aan bod.  
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Tabel 1 

Indeling kenmerken millenniumgeneratie bij meest passende maatschappelijke evolutie 

Maatschappelijke evolutie Kenmerk van de millenniumgeneratie 

 

1. De digitale evolutie 

 

 

• ICT-minded 

• Multitasking 

• Visueel geletterd 

• Voorkeur voor intensivering en a-lineaire 

informatieverwerking 

 

2. De informatie-evolutie 

 

• Exploratief ingesteld 

3. De mondialisering 

 

• Het hebben van een positieve attitude 

4. De neoliberale kenniseconomie 

 

• Doelgeoriënteerd en prestatiegericht 

5. De netwerksamenleving 

 

• Sociaal 

• Het hebben van een gelijkwaardige, persoonlijke 

relatie met opvoeders 

 

 

Zoals reeds aangegeven verwijzen vele auteurs naar de digitale evolutie als dé 

maatschappelijke evolutie die het meest van invloed is op het ontstaan van een nieuwe 

generatie van jongvolwassenen. “The most significant change affecting youth is the rise of the 

computer, the Internet, and other digital technologies” (Tapscott, 2009, p. 17). 

Desalniettemin dient opgemerkt te worden dat deze evolutie zich in een web bevindt waar 

maatschappelijke veranderingen in samenhang met elkaar plaatsvinden. Alle aspecten van 

onze samenleving zijn wezenlijk met elkaar verbonden en bestaan slechts in onderlinge 

afhankelijkheid (Wielemans, 2000c). Bijgevolg worden de negen hoofdkenmerken van de 

millenniumgeneratie door verschillende maatschappelijke evoluties in samenhang met elkaar 

beïnvloed. Toch is er voor gekozen om de millenniumkenmerken meestal slechts vanuit één 

bepaalde maatschappelijke evolutie te bespreken om overzicht te behouden (zie Tabel 1). De 

keuze voor de maatschappelijke evolutie waaronder een kenmerk wordt geplaatst, komt voort 

uit een grondige bestudering van de beschikbare literatuur over de millenniumgeneratie. Het 

is belangrijk om tijdens het lezen van dit deel deze bemerking in het achterhoofd te houden.  
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2.3.1 Digitale evolutie 
 

De digitale evolutie omvat de komst van steeds meer innovatieve informatie- en 

communicatietechnologie zoals digitale computers, mobiele telefoons, internet, smartphones 

en iPads. Deze ICT zou er onder meer voor gezorgd hebben dat mogelijkheden om te 

communiceren en de voorwaarden om informatie te produceren, op te slaan, te verwerken en 

door te geven enorm zijn uitgebreid en nu binnen het bereik van steeds meer mensen liggen 

(de Haan & Huysmans, 2002). Zoals reeds meermaals benadrukt, is het deze evolutie die 

volgens vele auteurs een prominente rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van een nieuwe 

generatie van jongvolwassenen. Daarnaast wordt de digitale evolutie in de literatuur ook vaak 

beschouwd als een aanleiding voor andere evoluties en tendensen in de maatschappij die op 

hun beurt van invloed zijn op de millenniumgeneratie. Veen en Jacobs (2005, p. 10) geven 

aan dat “ICT een informatierevolutie en de overgang van een industriële naar een 

netwerkmaatschappij [heeft veroorzaakt]”. Het is daarom dat de bespreking van de invloed 

van deze digitale evolutie op het profiel van de millenniumgeneratie het eerst aan bod komt.  

 

2.3.1.1 Invloed van de digitale evolutie op het profiel van de millenniumgeneratie 
 

Allereerst geeft Brown (2000) aan dat jongvolwassenen vandaag de dag wel degelijk 

verschillen van voorgaande generaties doordat ze zijn opgegroeid in een omgeving met vele 

digitale technologieën. Hierdoor zou de toegang tot en het gebruik van technologie 

eenvoudigweg door hen verondersteld worden (Wager, 2005). Volgens Wager (2005) is 

technologie voor deze generatie vanzelfsprekend. Ze weten als het ware niet beter. Het is 

evident dat het kenmerk ‘ICT-minded’ sterk verband houdt met en slechts kan voorkomen 

door deze digitale evolutie.  

 

Ten tweede leeft de idee dat deze digitale evolutie het mogelijk maakt om steeds meerdere 

taken tegelijk te integreren (Carrier et al., 2009). Nieuwe technologieën zouden, zoals reeds 

aangehaald, het constant switchen tussen activiteiten zoals chatten, e-mailen en een boek 

online bestellen bevorderen (Foehr, 2006). Vandaar dat bij de huidige millenniumgeneratie 

multitasken mogelijk veel meer gerapporteerd wordt dan bij de voorgaande generaties 

(Carrier et al., 2009).  
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Ten derde situeren Boschma en Groen (2007) de massamediale beeldcultuur waarbinnen de 

millenniumgeneratie is opgegroeid ook binnen de digitale evolutie. De sterke opkomst van 

massamedia heeft ervoor gezorgd dat deze jongvolwassenen meer kansen krijgen om te 

interageren met visueel materiaal, beelden. Deze beeldcultuur zou tot de ontwikkeling van een 

nieuw type informatiegeletterdheid geleid hebben waarbij een intuïtief begrip van beeld een 

steeds belangrijkere rol speelt, namelijk een visuele geletterdheid (Oblinger, 2004).  

 

Het groeiend aanbod aan ICT zou tenslotte de millenniumgeneratie ervaringen laten opdoen 

van directe aanwezigheid en snelheid (intensivering). Reiser (2010) stelt dat jongeren 

hierdoor veel meer moeilijkheden vertonen bij het geduldig zijn en het wachten in 

onzekerheid. Naast deze tendens naar snelheid schijnt de digitale informatiestroom ook de 

manier waarop de millenniumgeneratie met informatie omgaat te veranderen, van lineair naar 

a-lineair (Boschma & Groen, 2007; Prensky, 2001a, 2001b; van den Berg, 2011).  

 

2.3.2 Informatie-evolutie 
 

De informatie-evolutie heeft ervoor gezorgd dat informatie een centrale plaats inneemt in de 

huidige samenleving. Zowel de automatische en programmeerbare productie van informatie 

als de verwerking en verspreiding ervan staan centraal (Wielemans, 2000c). De kracht van 

kennis en informatie schuilt volgens Newton (2000) en Schnabel (2001) niet meer in het zo 

veel mogelijk bezitten van kennis, maar in het vermogen eruit te kunnen selecteren en ermee 

te kunnen combineren. Deze evolutie heeft een streven naar voortdurende innovatie met zich 

meegebracht (Wielemans, 2000c).  

 

2.3.2.1 Invloed van de informatie-evolutie op het profiel van de millenniumgeneratie 
 

Door deze informatie-evolutie is hetgeen een persoon kan doen met informatie vandaag de 

dag belangrijker dan de graad die hij of zij behaald heeft op school. Het vermogen om zelf 

met complexe en vaak ambigue informatie om te gaan zou nu meer centraal staan (Frand, 

2000). Dit kan een mogelijke verklaring bieden voor het veelvuldig vertonen van een 

exploratiedrang door de millenniumgeneratie. Jongvolwassenen moeten zelf iets kunnen 

uitzoeken en dat kunnen gebruiken om iets te creëren. Ze moeten zelf tot actie kunnen 

overgaan (Brown, 2000).  
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2.3.3 Mondialisering 
 

Het begrip mondialisering (in het Engels ‘globalization’) verwijst naar de ontwikkelingen van 

veelvuldige sociale verbanden en interdependenties die uitstijgen boven het niveau van een 

natiestaat en die samen het moderne wereldsysteem vormen (van Steenbergen, 2008a). De 

internationalisering kan als onderdeel van het mondialiseringsproces beschouwd worden: het 

beklemtoont de toename aan internationale (samenwerkings)relaties tussen landen, 

organisaties, bedrijven en mensen (“internationalisering en globalisering”, z.j.). De mobiliteit 

van mensen neemt volgens Tavenas (2003 in Verhoeven, Kelchtermans, & Michielsen, 2005) 

door de mondialisering sterk toe. Dit zou voor een grotere etnische en culturele diversiteit 

zorgen in de samenleving: een multiculturele samenleving (Boschma & Groen, 2007; OECD, 

2010b; Wielemans, 2000b). De mondialisering heeft echter ook een keerzijde: de 

complexiteit, instabiliteit, onveiligheid en onzekerheid van de wereld en haar mechanismen 

zouden toenemen (Hartmann, 2003; Tavenas, 2003 in Verhoeven et al., 2005). De huidige 

mondiale maatschappij wordt bijgevolg in de literatuur omschreven als een 

risicomaatschappij. Individualisering is een karakteristiek voor deze risicomaatschappij 

(Kusters, 2002; Wildemeersch, 2002). Een individu is minder afhankelijk geworden van een 

of enkele personen in zijn directe omgeving. Dit gaat gepaard met een toenemende 

persoonlijke keuzevrijheid (Konstapel, 2006).  

 

2.3.3.1 Invloed van de mondialisering op het profiel van de millenniumgeneratie 
 

De millenniumgeneratie is opgegroeid in een zeer multiculturele en mondiale samenleving. 

Lindström en Seybold (2003 in Veen & Jacobs, 2005) noemt ze de ‘most global’ generatie 

ooit. Binnen deze mondiale samenleving zou er een steeds grotere onderlinge 

interdependentie heersen tussen gebeurtenissen die verspreid zijn over de hele wereld (van 

Steenbergen, 2008a). Mensen zouden zich hierdoor mogelijk meer betrokken voelen bij grote 

problematieken in de wereld. De mondialisering lijkt van millenniumjongeren te verwachten 

dat ze wereldburger zijn en respect hebben voor andere culturen (Uyttendaele, 2008). De 

digitale evolutie heeft daarnaast uitwisselingen tussen culturen over de hele wereld 

vergemakkelijkt. Het lijkt mensen de kans te geven om waarden en normen te bediscussiëren 

en met andere culturen te socialiseren (“Globalization and Youth”, 2007). Deze groeiende 

betrokkenheid voor de ander en de maatschappij maakt deel uit van de positieve attitude 

die de millenniumgeneratie krijgt toegeschreven in de literatuur.   
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De positieve attitude ten aanzien van zichzelf zou eerder in verband kunnen gebracht 

worden met andere maatschappelijke evoluties. Zo wijdt Serneels (2003) het optimisme en de 

ambitieuze toekomstverwachtingen van de millenniumgeneratie toe aan het opgegroeid zijn in 

een periode van grote economische welvaart en aan de ontstane onderhandelingscultuur 

binnen gezinnen.  

 

2.3.4 Neoliberale kenniseconomie 
 

Onder neoliberalisme wordt het huidige dominante economische discours verstaan dat zich 

onder meer uit in bepaalde normen, eigenschappen en praktijken, namelijk het idealiseren van 

de marktwerking en het productief en ondernemend zijn (Verhoeven et al., 2005). Treanor 

(2005, neoliberalism, para. 2) bestempelt “the desire to intensify and expand the market, by 

increasing the number, frequency, repeatability, and formalisation of transactions” als 

basiskarakteristiek van deze evolutie. Binnen deze markt neemt kennis een belangrijke plaats 

in als kritische factor in de realisatie van economische groei en welvaart (Verhoeven et al., 

2005). De hedendaagse economie kan bijgevolg beschouwd worden als een mondiale 

kenniseconomie met kennis als productiefactor (Veen & Jacobs, 2005).  

 

2.3.4.1 Invloed van de neoliberale kenniseconomie op het profiel van de 

millenniumgeneratie 
 

In deze liberale kenniseconomie vindt een toenemende commercialisering, streven naar winst, 

plaats (Verhoeven et al., 2005). Dit is volgens Boschma en Groen (2007) gekoppeld aan een 

hoog welvaartsniveau dat doordrongen is in alle onderdelen van de maatschappij. Een 

millennial is opgegroeid in zo een vercommercialiseerde leefwereld. Het aanbod van de 

commerciële markt is groot en deze jongvolwassene zou gewend zijn aan producten van hoge 

kwaliteit (Boschma & Groen, 2007). Hierdoor is hij volgens Boschma en Groen (2007) 

bijzonder kritisch geworden bij het kiezen van een ‘product’. In zijn kosten-batenanalyse 

zouden functionaliteit en kwaliteit centraal staan. Daarnaast lijkt de vele luxe die een 

millennial meestal gewoon is, de jongvolwassene grenzeloze ambities te geven volgens 

Compiet (2011). Dit zou onder meer resulteren in allerhande bijzondere prestaties van deze 

millennials op verschillende domeinen (Compiet, 2011). Een voorbeeld hiervan zijn 

jongvolwassenen die tijdens hun studies al een goeddraaiend internetbedrijf leiden.  
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Verder zou onder andere de opmars van de kapitalistische economie meer doelgerichtheid bij 

deze millenniumjongere te weeg brengen (de Haan & Huysmans, 2002). Lieftink (2011) en 

Serneels (2003) wijten de prestatiegerichtheid van een millenniumjongere zowel aan deze 

economische evolutie als aan de veranderende gezinsverhoudingen in de richting van 

onderhandelingshuishouden. Hierbij zouden ouders hun kind sterk stimuleren om ergens in uit 

te blinken (Lieftink, 2011). Daarnaast lijkt ‘hard werken’ steeds meer door ouders beschouwd 

te worden als een belangrijke kwaliteit van kinderen. Dit zou mogelijk samenhangen met de 

meer competitieve, prestatiegerichte maatschappij waarin mensen vandaag de dag leven 

(OECD, 2010d). 

 

Tenslotte is de neoliberale kenniseconomie, naast de digitale evolutie, ook sterk van invloed 

op de voorkeur die de millenniumgeneratie schijnt te vertonen voor intensivering. Het 

verlangen naar onmiddellijke reactie en de weinige tolerantie voor vertragingen hangt volgens 

Oblinger (2004) samen met de bestaande neoliberale economie omdat er hierin onder meer 

van klantendiensten wordt verwacht om voortdurend beschikbaar te zijn en snel te reageren 

op de wensen van de klant.  

 

2.3.5 Netwerksamenleving 
 

Castells (2000) omschrijft een netwerksamenleving als een sociale structuur die karakteristiek 

is voor het informatietijdperk: zowel de economische, sociaal-culturele als politieke 

subsystemen ondergaan veranderingen en organiseren zich in netwerken. Deze netwerken zijn 

open, dynamische systemen die kunnen uitbreiden (De Wit, 2007). Het kan gaan van 

netwerken tussen en in bedrijven tot persoonlijke (sociale) netwerken en computernetwerken 

(Castells, 1996 in De Wit, 2007). Horizontalisering en flexibilisering zouden deze 

netwerkevolutie kenmerken (Veen & Jacobs, 2005). De eerste karakteristiek wijst op de 

veranderende gezagsrelaties tussen mensen: van meer (verticaal) hiërarchische naar meer 

gelijkwaardige verhoudingen en omgangsvormen (Schnabel, 2004). De laatste karakteristiek 

wijst op het gegeven dat zowel organisaties als mensen zich tegenwoordig snel moeten 

kunnen aanpassen aan veranderende doelen die de omgeving of een organisatie in relatie tot 

haar omgeving stelt (De Wit, 2007;  Druine & Elen, 2002).  
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2.3.5.1 Invloed van de netwerksamenleving op het profiel van de millenniumgeneratie 
   

De netwerksamenleving voegt een nieuwe manier van denken over relaties tussen mensen toe, 

namelijk in termen van netwerken (Hartmann, 2003). Deze nieuwe vorm van samenzijn is niet 

langer afhankelijk van het fysiek samenzijn van een groep. De digitale evolutie heeft er 

immers voor gezorgd dat individuen ook op verschillende plaatsen en momenten via 

netwerken kunnen communiceren (Kharmich, 2010). Steeds meer mogelijkheden tot sociaal 

contact vinden zo hun ingang. Naast de netwerksamenleving speelt bijgevolg ook de digitale 

evolutie een belangrijke rol in het feit dat de millenniumgeneratie voorgesteld wordt als een 

zeer sociale generatie (Prensky, 2004).  

 

De horizontalisering die met deze netwerksamenleving gepaard gaat heeft tot andere 

verhoudingen tussen mensen geleid (Veen & Jacobs, 2005). Wielemans (2000b) geeft aan dat 

in de gezinsopvoeding net als in de arbeidssector evenzeer sprake is van een overgang van een 

bevels- naar een onderhandelingshuishouding. Hierbij staat een gelijkwaardige relatie tussen 

onder meer ouders en hun kinderen meer centraal (Lieftink, 2011).  

 

2.3.6 Besluit: de maatschappelijke context  
 

In dit deel is de samenhang tussen de huidige verander(en)de maatschappelijke context en de 

generatie die in deze context opgroeit, de millenniumgeneratie, beschreven. Tussen beiden 

bestaat er een wederzijdse relatie. Elk individu draagt bij tot maatschappelijke evoluties 

enerzijds en de maatschappij draagt bij tot de evolutie van elk individu anderzijds. 

“Menselijke ontwikkeling is steeds contextueel. Contexten ontwikkelen samen met de in 

contexten gewikkelde mens” (Wielemans, 2000c, p. 226).  

 

Hoewel de focus in deze masterproef op de millenniumgeneratie ligt, was het bijna 

onmogelijk deze generatie op zich te beschrijven zonder de maatschappelijke context hier bij 

te betrekken. Bennink (2009, p. 131) verwoordt dit als volgt: “Het zijn niet de 

ontwikkelingstaken voor adolescenten zelf die veranderen, maar eerder de maatschappelijke 

omstandigheden die hen beïnvloeden bij het uitvoeren van die taken. In die zin is het 

beschrijven van generaties vooral het beschrijven van de omstandigheden waaronder die 

betreffende generatie geacht werd volwassen te worden”.   
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2.4 Literatuurstudie: algemeen besluit 
 

Dit hoofdstuk heeft duidelijk gemaakt dat de millenniumgeneratie een veelbesproken 

fenomeen is. Op basis van de beschikbare literatuur over deze generatie is in deze 

literatuurstudie een profiel opgesteld, bestaande uit de volgende negen generatiekenmerken: 

ICT-minded, multitasking, visueel geletterd, voorkeur voor intensivering en a-lineaire 

informatieverwerking, exploratieve geletterdheid, het hebben van een positieve attitude, 

doelgericht en prestatiegeoriënteerd, sociaal en tenslotte het hebben van een gelijkwaardige 

relatie met opvoeders. Al deze kenmerken zijn één voor één uitvoerig beschreven en in 

verband gebracht met de maatschappelijke context waarin jongvolwassenen vandaag de dag 

leven. Ze worden echter niet allemaal even sterk ondersteund met empirische en/of 

theoretische literatuur. Dit brengt het gevaar van een academische morele paniek met zich 

mee (Bennett et al., 2008). De huidige generatie jongvolwassenen krijgt een bepaalde 

connotatie met zich mee vanuit de media die veranderingen in het (hoger) onderwijs lijken af 

te dwingen. Desalniettemin staan er de laatste jaren steeds meer critici recht die het profiel 

van de millenniumgeneratie op een meer betrouwbare wijze aftoetsen aan de realiteit.  

In Vlaanderen blijft onderzoek naar de Vlaamse millenniumstudent echter zeer gering. 

Desalniettemin is het van belang dat universiteiten en hogescholen een zo volledig en 

complex mogelijk beeld hebben van de nieuwe generatie van Vlaamse studenten. Dit laat een 

op evidentie gebaseerde keuze toe van de weg die docenten, onderwijskundigen en 

onderwijsondersteuners de volgende decennia zullen bewandelen. “We are not saying 

education should not change, but debates about change must be based on empirical evidence 

and not rhetoric” (Helsper & Eynon, 2009, p. 16 in Corrin et al., 2010).  
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3 Hoofdstuk 3: De millenniumstudent ‘leeft’ 
 

Het voorgaande hoofdstuk gaf aan dat er reeds veel is geschreven en verteld over de 

millenniumgeneratie en millenniumstudent. Ook onder docenten en studenten aan 

universiteiten en hogescholen lijkt deze nieuwe generatie van studenten te ‘leven’. Deze kant 

van het verhaal wordt in dit hoofdstuk beknopt besproken. Zowel docenten als studenten 

richten initiatieven in om enerzijds ervaringen over de millenniumstudent uit te wisselen en 

anderzijds om de discussie aan te gaan over hoe docenten met deze nieuwe generatie van 

studenten kunnen omgaan. Deze initiatieven lijken echter veel minder voort te komen vanuit 

een radicale academische ‘moral panic’ (Bennett et al., 2008) dan dat in de media voorgesteld 

wordt. Studenten veranderen niet van de ene op de andere dag. Vóór de media-aandacht rond 

de millenniumgeneratie en millenniumstudent een feit was, waren er ook al deskundigen aan 

de KU Leuven bezig met het uittesten van nieuwe, meer activerende werkvormen op maat van 

de student. Dit gebeurde (en gebeurt nog steeds) vanuit de visie van de KU Leuven op 

onderwijs en leren die invulling geeft aan studentgecentreerd en onderzoeksgebaseerd 

onderwijs (Clement & Laga, 2005). De laatste jaren is deze bedrijvigheid in een 

stroomversnelling terechtgekomen. Twee zaken krijgen hierbij tegenwoordig opvallend de 

aandacht. Enerzijds staat het activeren van grote groepen van studenten centraal. Dit heeft te 

maken met de massificatie van het hoger onderwijs. Anderzijds proberen onderwijskundigen 

de groeiende mogelijkheden die nieuwe technologie kan bieden effectief in te zetten voor 

educatieve doeleinden.  

 

Dit hoofdstuk gaat in op de manier waarop de millenniumstudent aan de KU Leuven ‘leeft’. 

Allereerst bespreken we, weliswaar erg beknopt, bepaalde initiatieven rond de 

millenniumstudent die in de voorbije twee jaar aan de KU Leuven zijn georganiseerd. De 

hamvraag die in deze initiatieven telkens naar boven komt, luidt ‘Hoe inspelen op de nieuwe 

student?’. Vandaar bespreken we hier aansluitend twee casussen van recent uitgeteste nieuwe 

onderwijspraktijken aan de KU Leuven (Associatie) die lijken in te spelen op de kenmerken 

die de millenniumstudent krijgt toegeschreven in de literatuur. Het gaat hier meer bepaald om 

nieuwe werkvormen die ingezet worden in de lespraktijk. Niet alle innovaties lijken even 

goed te slagen. Hoe komt dit nu? Ze spelen toch net in op de nieuwe student zijn kenmerken?  
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3.1 Initiatieven rond de millenniumstudent  
 

In deze alinea gaan we kort in op enkele initiatieven aan de KU Leuven die de 

millenniumstudent centraal hebben gesteld of nog steeds stellen.  

 

Allereerst komt de werkgroep Millenniumonderwijs aan bod. In het academiejaar 2010-

2011 hebben een aantal docenten in samenwerking met DUO een werkgroep opgericht rond 

millenniumonderwijs en de millenniumstudent (Meyvis, 2010). Dit werd reeds aangehaald in 

het inleidende hoofdstuk (zie alinea 1.4). Het doel van deze universiteitsbrede werkgroep 

Millenniumonderwijs betrof allereerst het uitwisselen van ervaringen over deze nieuwe 

generatie van studenten (DUO, 2011b). Vandaag de dag bestaan er hier nog subwerkgroepen 

van en ligt de nadruk meer op het nagaan hoe deze studenten in grote groep kunnen 

geactiveerd en geënthousiasmeerd worden. Vier actielijnen zijn vooropgesteld, namelijk het 

variëren in werk- en begeleidingsvormen, het investeren in infrastructuur, het focussen op 

curriculumopbouw en tenslotte het teweegbrengen van een mindswitch bij studenten en 

docenten. In het academiejaar 2011-2012 werd vooral de eerste actielijn verder onderzocht. 

Drie subwerkgroepen bekeken zo de mogelijkheden en aandachtspunten van bepaalde 

werkvormen (respectievelijk weblectures, interactiecolleges en projectwerk). De voorzitter 

van deze werkgroep was Peter Lievens, decaan van de Faculteit Wetenschappen. (DUO, 

2011b; “Hapje Onderwijs”, z.j.; Lievens, 2012). 

 

Naast deze werkgroep hebben er in het academiejaar 2011-2012 ook evenementen 

plaatsgevonden rond de millenniumstudent. Hierbij stond steeds centraal hoe op deze student 

in te kunnen spelen. Een voorbeeld hiervan is het jaarlijkse evenement van LESEC, een 

interdisciplinair team van ingenieurs, wetenschappers en onderwijskundigen aan de KU 

Leuven Associatie. Ze leveren onder meer toegepast onderwijskundig onderzoek rond 

activerende werkvormen voor de millenniumstudent (LESEC, z.j.a; LESEC, z.j.b). Rond dit 

thema draaide dit jaar hun jaarlijkse evenement. In de vorm van workshops kregen de 

deelnemers uitleg over activerende werkvormen zoals ‘pre-class questions’, ‘in-class 

questions’ en ‘making predictions’ (“Annual event: de millenniumstudent”, 2011).  

 

Niet enkel docenten en andere beleidsmedewerkers richten initiatieven op rond de 

millenniumstudent, ook studenten bewegen zich hier tot actie. Zo is ‘millenniumonderwijs’ in 

het academiejaar 2011-2012 het jaarthema van de Leuvense studentenraad LOKO.  
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Ze organiseerden onder meer een congres rond millenniumonderwijs voor studenten, 

docenten en beleidsmakers. Tijdens dit congres werden zowel de verwachtingen en noden van 

de student vandaag de dag als deze van de samenleving en de universiteit kritisch onder de 

loep genomen. Vragen zoals ‘Wat met het gebruik van digitale middelen?’, ‘Is er nog 

behoefte aan ex cathedra onderwijs’ en ‘Over welke kwaliteiten moet de moderne student 

beschikken?’ stonden tijdens dit congres centraal (LOKO, persoonlijke communicatie, 6 april 

2012).  

 

3.2 ‘Good’ en ‘bad’ practices 
 

Welke innovaties in de onderwijspraktijk komen tegemoet aan de student vandaag de dag en 

welke minder? Niet alle innovaties hebben evenveel kans op slagen. Allereerst komt een 

voorbeeld aan bod van een ‘bad practice’ vanuit het oogpunt van de millenniumstudent. 

Vervolgens gaan we beknopt in op wat dan een ‘good practice’ is. Er dient nogmaals 

benadrukt te worden dat we deze illustraties enkel beschrijven vanuit het kader van de 

millenniumstudent.   

 

3.2.1 Weblectures voor eerstejaarsstudenten Sociale Wetenschappen 
 

Aan het begin van het academiejaar 2011-2012 kregen eerstejaarsstudenten Sociale 

Wetenschappen aan de KU Leuven de boodschap dat ze de eerste weken slechts beurtelings 

naar de hoorcolleges konden komen. De aanleiding hiervoor vormde de overbevolking van de 

aula’s. Als oplossing werd gekozen voor het aanbieden van ‘weblectures’ aan de 

thuisblijvende studenten. Studenten konden zo online de lessen bekijken. Dit leidde tot heel 

wat protest in de media, niet in het minst van studenten (Ty, 2011). Deze sterke tegenwind 

had de KU Leuven niet verwacht. Zij zagen juist de voordelen van technologie voor 

studenten. Professor Van den Bulck formuleerde het als volgt: “We dachten: het gaat om 

moderne technologie, de studenten zullen het leuk vinden. Maar we hebben hun gehechtheid 

aan de computer en het internet kennelijk overschat…” (z.j., in Ysebaert, 2011). Verstrynge 

en Bauwens (2011) geven ook aan dat het opvallend is dat studenten, die een groot deel van 

hun vrije tijd ‘online’ doorbrengen, zelf zeer kritisch en afwijkend reageren op de verplichting 

om hoorcolleges via weblectures te volgen. Hoe komt het dat deze innovatie, ondanks dat het 

lijkt in te spelen op een centraal kenmerk van de millenniumstudent, niet positief werd 

onthaald?  
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Volgens de studentenvertegenwoordigers van deze opleiding was de werkvorm hier verre van 

een nieuwe onderwijsvorm op maat van de millenniumstudent (Ty, 2011). De redenen die zij 

aanhaalden, sluiten nauw aan bij de bevindingen uit de literatuurstudie. Allereerst lijkt de 

focus bij deze innovatie te sterk te liggen op een enkel kenmerk van jongvolwassenen, 

namelijk hun ICT-minded gedrag. De vraag moet gesteld worden of studenten wel zo sterk 

zijn vergroeid met internet als verwacht. Daarnaast is het, zoals Verstrynge en Bauwens 

(2011) aangeven, een misvatting te denken dat weblectures zonder meer aansluiten bij het 

technologiegebruik van studenten vandaag de dag. Het gaat hier namelijk om een erg 

specifieke dimensie van het kenmerk ‘ICT-minded’. Ten tweede vertonen studenten ook nog 

andere opvallende kenmerken buiten het, in de literatuur gedefinieerde, kenmerk van de 

millenniumstudent, ICT-minded. Deze kenmerken zijn bij het invoeren van lesvervangende 

weblectures meer op de achtergrond gekomen. Zoals Veen en Jacobs (2005) aangeven kan 

technologie voor een millenniumstudent nooit een perfecte vervanging vormen voor 

medestudenten en docenten in het leerproces. Studenten verkiezen nog steeds face-to-face 

sociaal contact boven online sociale interactie (Jones, 2002). Meer in het bijzonder gaat het 

hier om eerstejaarsstudenten. Zij hebben volgens de studentenvertegenwoordigers extra 

behoefte aan (directe) contacten met hun medestudenten en docent (Ty, 2011; Verstrynge & 

Bauwens, 2011). Dit sluit aan bij het profiel van de millenniumstudent dat we in de literatuur 

terugvinden. De studenten vandaag de dag hebben een voorkeur voor sociale contacten en 

persoonlijk contact met docenten (Oblinger & Oblinger, 2005). De voorkeur voor dit 

persoonlijk contact met docenten houdt mogelijk verband met de bijna constante interacties 

met ouders die studenten in hun alledaagse leven doorgaans ervaren (Reis, z.j.). Tenslotte lijkt 

het tekort aan inspraak van en communicatie met studenten hier een rol gespeeld te hebben. 

Verstrynge en Bauwens (2011) geven bijvoorbeeld aan dat de studenten zich door de 

eenzijdige beslissing van hun faculteit gepasseerd voelden. Dit sluit aan bij de 

veronderstelling van Boschma en Groen (2007) dat de jongvolwassene vandaag de dag een 

voorstander is van tweerichtingsverkeer. Hij zou niet enkel ontvanger maar ook zender willen 

zijn. Studenten zelf actief betrekken bij innovaties, gehoor geven aan hun mening, lijkt 

bijgevolg erg belangrijk te zijn bij het invoeren van innovaties in het onderwijs. Hierdoor zijn 

deze innovaties niet enkel beter afgestemd op wie de student vandaag de dag is, maar nemen 

studenten de innovaties ook sneller aan bij implementatie in de praktijk.  

 

We nemen deze casus verder op in het onderzoek door bij studenten uit andere opleidingen te 

peilen naar hun mening over weblectures en online lessen.  
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3.2.2 Het gebruik van clickers tijdens de les 
 

Een voorbeeld van een ‘good practice’, een activerende werkvorm die inspeelt op de 

millenniumstudent, is het gebruik van ‘clickers’ tijdens de les. Deze werkvorm krijgt de 

laatste jaren steeds meer aandacht aan de KU Leuven. Zowel tijdens het jaarlijkse evenement 

van LESEC als tijdens het onderwijscongres van de Leuvense studentenraad LOKO kwam het 

gebruik van clickers aan bod. Deze alinea omschrijft op welke wijze deze werkvorm aansluit 

bij de bevindingen in de literatuur rond de millenniumstudent (zie Hoofdstuk 2).  

 

Clickers worden omschreven als ‘wireless personal response systems of students’ (Keller, 

2007). Het zijn draadloze stemkastjes waarmee elke student individueel en anoniem een 

meerkeuzevraag kan beantwoorden die geprojecteerd wordt op groot scherm. De antwoorden 

van de studenten worden onmiddellijk geregistreerd en verschijnen rechtstreeks in de vorm 

van een histogram op dit scherm (“The net generation”, z.j.). De snelheid, accuraatheid en 

grafieken die hiermee gepaard gaan, bieden enorme mogelijkheden (Immerwahr, 2009). Het 

histogram informeert de studenten of ze het bevraagde concept correct begrijpen. Op basis 

van de variatie in de antwoordverdeling kunnen studenten met hun buur en vervolgens 

klassikaal discussiëren over de mogelijke antwoorden waarna er een herstemming op dezelfde 

vraag plaatsvindt. Indien nodig kan de docent het onderliggende concept verder illustreren 

(Cummings & Hsu, 2007). Het soort meerkeuzevragen dat een docent hier stelt, is van invloed 

op het gebruik en de effectiviteit van clickers (Bruff, 2009-2010).  

 

In de literatuur kunnen heel wat positieve resultaten teruggevonden worden van het werken 

met clickers in de klaspraktijk. Clickers wekken onder andere meer betrokkenheid, interactie 

en mogelijkheden tot (zelf)evaluatie op tijdens de les. Studenten geven daarnaast aan meer 

gemotiveerd te zijn en de inhoud van de les beter te begrijpen (Oigara & Keengua, 2011).  

Hier dient opgemerkt te worden dat het niet zozeer de clickers op zich zijn die tot positieve 

resultaten leiden bij de studenten, maar de verandering in didactische aanpak van de docent 

(Fies & Marshall, 2006, MacArthur & Jones, 2008 in Clarebout, 2012). De ‘good practice’ 

doelt bijgevolg op de beschreven manier waarop een docent clickers kan inzetten.  

 

Het gebruik van clickers komt sterker tegemoet aan het profiel van de millenniumstudent dan 

de lesvervangende weblectures. Allereerst sluiten de clickers aan bij de technologische 

voorkeur van de millenniumstudent. Het verschil met weblectures schuilt er in dat dit 

technologiegebruik wel gekaderd is in een sociale omgeving met medestudenten en docent.  
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Deze werkvorm beantwoordt aan de voorkeur voor interactie en klasdiscussie die studenten 

volgens Monaco en Martin (2007) vandaag de dag vertonen. De clickers bieden een ruimte 

voor interactie tussen studenten onderling en tussen studenten en de docent (Clarebout, 2012).  

Ze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden als een vorm van peer instructie waarbij studenten 

tijdens het bediscussiëren van hun antwoorden van elkaar kunnen leren (Immerwahr, 2009). 

Daarnaast voorziet deze manier van onderwijzen directe feedback aan de docent en student 

over enige verwarring of misverstanden over de bevraagde concepten. Begrijpen de studenten 

de leerstof? Zien ze in waarom hun antwoord op de vraag fout is (Clarebout, 2012)? Op deze 

manier wordt de student zijn behoefte aan feedback onmiddellijk ingelost. Ook sluit deze 

directe feedback aan bij het beeld van de ‘instant generatie’ dat de millenniumgeneratie krijgt 

toegeschreven: snelle reactie primeert (Veen & Jacobs, 2005). Ten derde kan het gebruik van 

clickers de aandacht van studenten doen stijgen. Het integreert een spelbenadering die de 

studenten meer bij de les betrekt (Martyn, 2007). Het opbouwen van een les aan de hand van 

clicker-vragen zorgt ervoor dat de les uit kortere tijdspannes bestaat. Dit komt de concentratie 

van de millenniumstudent ten goede (Clarebout, 2012). Ten vierde moedigt deze werkvorm 

studenten aan om meer ontdekkend te leren in plaats van enkel te luisteren naar informatie in 

de vorm van een lezing (“The net generation”, z.j.). De student kan via deze manier van 

zelfstandig en actief leren tot eigen conclusies komen (Oblinger & Oblinger, 2005). 

Bovendien kunnen studenten door het gebruik van clickers metacognitieve vaardigheden 

ontwikkelen waarmee ze het verloop van hun eigen leer- en denkprocessen kunnen reguleren 

(Clarebout, 2012). Ten slotte voldoen de geprojecteerde vragen en de antwoordhistogrammen 

op groot scherm ook aan de visuele voorkeur van studenten vandaag de dag (Veen & Jacobs, 

2005).   

 

De coördinator van LESEC (zie alinea 3.1), Johan Van den Bossche, heeft het gebruik van 

clickers al enkele jaren geïmplementeerd in zijn lessen. Hij is docent Fysica aan de Katholieke 

Hogeschool Sint-Lieven, een hogeschool die deel uitmaakt van de Associatie KU Leuven 

(“Association K.U. Leuven”, z.j.). Op basis van een interview met deze ervaringsdeskundige 

kunnen we aangeven hoe het gebruik van clickers in deze casus succesvol geïmplementeerd 

werd en wordt in de lespraktijk.   

 

Johan Van den Bossche heeft clickers geïntegreerd in zijn lessen vanuit het ongenoegen met 

klassieke hoorcolleges. Studenten moeten bij hem de les voorbereiden.  
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Hierdoor verandert het doel van de contacttijd met de student van hoofdzakelijk vakinhoud 

presenteren naar studenten eerder zelf aan de slag laten gaan met de leerstof. Johan Van den 

Bossche is weloverwogen te werk gegaan bij het implementeren van deze nieuwe werkvorm 

in zijn lessen. Allereerst gaat het hier om een op evidentie gebaseerde activerende werkvorm. 

Het gebruik van clickers in de lespraktijk is uitvoerig wetenschappelijk onderzocht. Hij wist 

hoe hij de invoering van clickers moest aanpakken om de beoogde effecten te bereiken. 

Daarnaast gebeurt de implementatie, in tegenstelling tot de weblectures, bij elke lessenreeks 

geleidelijk aan. De studenten krijgen de kans om er aan te wennen. In het begin van de 

lessenreeks bestaat de les nog uit een eerder klassiek hoorcollege met aanvullend enkele 

clickervragen. Op het einde van de lessenreeks daarentegen vertrekt de les vanuit deze 

clickervragen zelf. Johan Van den Bossche peilt ook regelmatig naar de belevingen van de 

studenten over de nieuwe manier van onderwijzen. Op deze manier worden ze betrokken bij 

de innovatie en gebeurt de verandering op tempo van de studenten. Tenslotte speelt het 

gegeven dat deze nieuwe werkvorm tegemoet komt aan de kenmerken die de studenten in hun 

alledaagse leven vertonen ook een rol. In een klassiek hoorcollege krijgen studenten niet de 

kans om hun karakteristieken ten volle te benutten. Door het adequaat gebruik van clickers in 

een les kan een docent wel op deze kenmerken van de studenten inspelen (zie boven). 

Bovendien gaat dit nog een stap verder: docenten kunnen hun les meer op maat van de student 

geven. De feedback die de antwoorden geven aan de docent, geven hem de kans om de les 

meer aan te passen aan de noden van de student (‘just-in-time-teaching’). Johan Van den 

Bossche geeft aan dat het merendeel van de studenten die kennismaken met dit clickersysteem 

tevreden zijn over de manier van lesgeven (J. Van den Bossche, persoonlijke communicatie, 

29 februari 2012).  

 

De vraag stelt zich hier waarom niet meer docenten gebruikmaken van zulke activerende 

werkvormen tijdens hun lessen. Peter Lievens, voorzitter van de werkgroep 

Millenniumonderwijs (zie alinea 3.1), is van mening dat er allereerst een mentaliteitswijziging 

moet optreden bij docenten. Docenten moeten gemotiveerd worden om hun aanpak te 

veranderen en hierin te investeren. Hierbij is een professionaliseringsaanbod op verschillende 

niveaus en op verschillende manieren noodzakelijk (Lievens, 2012).   

 

 

 



45 

 

3.3 Tot slot 
 

De millenniumgeneratie en millenniumstudent zijn een hot topic aan de KU Leuven. 

Bovenstaande initiatieven kunnen dit bevestigen. De initiatieven leggen de nadruk 

voornamelijk op het hanteren van nieuwe activerende werkvormen om tegemoet te komen aan 

de studenten vandaag de dag. Een millenniumstudent lijkt zo millenniumdocent nodig te 

hebben.  

 

Hoewel het toepassen van activerende werkvormen al enkele jaren de aandacht krijgt aan de 

KU Leuven in het kader van de studentgecentreerde en onderzoeksgebaseerde visie op leren 

en onderwijs, lijkt het nog maar beperkt zijn ingang te vinden in de concrete 

onderwijspraktijk. Toch lijkt de ondertoon van al de initiatieven rond de millenniumstudent 

aan te geven dat er een mentaliteitsverandering bij docenten op gang aan het komen is. Steeds 

meer docenten tonen belangstelling in nieuwe werkvormen. Er is echter ook bij studenten een 

‘mindswitch’ nodig vandaag de dag. Ook studenten moeten zich een andere rol in het 

onderwijs aanmeten opdat innovaties meer kans op slagen hebben. Deze nieuwe rol sluit wel 

beter aan bij de behoeften en verwachtingen die zij in hun onderwijscontext lijken te vertonen 

dan nu het geval is.  

 

Het vraagstuk over nieuwe activerende werkvormen die inspelen op de millenniumstudent 

gaat een stap verder dan deze masterproef. Het onderzoek in deze masterproef stelt de student 

centraal. Welke kenmerken vertonen studenten vandaag de dag in hun alledaagse leven en in 

hun onderwijscontext? Zijn deze twee groepen van kenmerken met elkaar te vergelijken? 

Komen de resultaten overeen met de bevindingen uit de literatuurstudie? Deze resultaten 

kunnen wel een rol spelen in dit vraagstuk. Op basis van de resultaten van dit onderzoek 

ontstaat er een duidelijker, mogelijk meer genuanceerd beeld van de huidige student. Dit 

beeld kan aanzetten leveren tot het meer op maat inspelen op de student aan de KU Leuven.  
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4 Hoofdstuk 4: Empirisch onderzoek naar de millenniumgeneratie en 

millenniumstudent 
 

De literatuurstudie in hoofdstuk 2 heeft het profiel geschetst van de millenniumgeneratie en 

meer specifiek van een millenniumstudent. In Vlaanderen kunnen er nauwelijks studies naar 

deze nieuwe generatie en student teruggevonden worden. Er moet bijgevolg kritisch gekeken 

worden naar het profiel dat de media ophangt over de millenniumgeneratie en 

millenniumstudent. Zijn alle studenten als het ware ICT-freaks die samen willen studeren? 

Kan iedereen van deze generatie bestempeld worden als een expert in multitasken? Ondanks 

de weinig empirische of theoretische onderbouwing worden (hoge)scholen en universiteiten 

sterk opgeroepen om hun onderwijs af te stemmen op deze ‘nieuwe student’. Het onderwijs 

lijkt zich met andere woorden te moeten afstemmen op deze kenmerken die in de literatuur en 

vervolgens in de hoofden van vele mensen als vanzelfsprekend toegeschreven worden aan de 

huidige generatie studenten. Een verkennend, exploratief, onderzoek naar de 

millenniumgeneratie en millenniumstudent in Vlaanderen is bijgevolg van groot belang. De 

probleemstelling die aan de basis van dit onderzoek ligt, luidt als volgt: ‘In hoeverre kunnen 

de kenmerken van de millenniumgeneratie teruggevonden worden bij jongvolwassenen? In 

welke mate blijven deze kenmerken relevant wanneer diezelfde jongvolwassenen zichzelf 

omschrijven als (millennium)student aan de KU Leuven?’. Deze verkenning geeft ons een 

beeld van de hedendaagse student aan de KU Leuven in zijn alledaagse leven en in zijn 

onderwijscontext.  

 

Het huidige hoofdstuk geeft een nauwkeurige beschrijving van het onderzoek en van het 

bijhorend onderzoeksproces. Hierbij worden de keuzes die doorheen het onderzoeksproces 

zijn gemaakt, uiteengezet en gefundeerd om de betrouwbaarheid van het onderzoek te 

vergroten. Allereerst komt een concretisering en vertaling van de centrale probleemstelling in 

twee onderzoeksvragen aan bod. Daarna gaan we in op de respondenten van het onderzoek en 

de bijhorende steekproeftrekking. Het laatste deel handelt tenslotte over de gebruikte methode 

en de bijhorende onderzoeksprocedure.  
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4.1 De onderzoeksvragen  
 

Uit de centrale vraag in deze masterproef kunnen we twee onderzoeksvragen afleiden. Deze 

onderzoeksvragen dragen elk bij tot het beantwoorden van de probleemstelling.  

 

De eerste onderzoeksvraag handelt over het beschreven profiel van de millenniumgeneratie in 

de voornamelijk suggestieve literatuur. Deze onderzoeksvraag gaat na of jongvolwassenen in 

hun alledaagse leven de kenmerken vertonen die volgens auteurs typerend zijn voor deze 

generatie. De onderzoeksvraag luidt als volgt: 

 

Onderzoeksvraag 1: Welke in de literatuurstudie beschreven millenniumkenmerken 

kunnen teruggevonden worden bij  jongvolwassenen die masterstudenten zijn aan de 

KU Leuven?  

 

De tweede onderzoeksvraag heeft te maken met de mate van representativiteit van het profiel 

van de millennial in zijn alledaagse leven voor een millenniumstudent in zijn 

onderwijscontext. Bepaalde auteurs trekken in de literatuur vrij ongenuanceerd de lijn door 

van een jongere in zijn alledaagse leven naar een student in zijn onderwijscontext. Nochtans 

moet de vraag gesteld worden of een student in zijn onderwijscontext wel dezelfde kenmerken 

vertoont als in zijn alledaagse leven. De onderzoeksvraag die dit deel van de probleemstelling 

belicht, wordt als volgt uitgedrukt: 

 

Onderzoeksvraag 2: Welke naar de onderwijscontext vertaalde millenniumkenmerken 

kunnen teruggevonden worden bij masterstudenten aan de KU Leuven? 

 

Beide onderzoeksvragen zullen aan de hand van een passende wijze van steekproeftrekking 

en methode van dataverzameling onderzocht worden.  

 

4.2 Respondenten en steekproeftrekking 
 

Allereerst volgt er een bespreking van de respondentengroep. Vervolgens sluit de 

uiteenzetting van de steekproeftrekking hierbij aan.  
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4.2.1 Respondenten 
 

In de probleemstelling staan ‘jongvolwassenen die momenteel studeren aan de KU Leuven’ 

centraal. Deze 18-tot-25-jarigen kunnen op basis van hun leeftijd deel uitmaken van de 

onderzochte generatie, de millenniumgeneratie. Het zijn juist deze jongvolwassenen die 

student zijn aan de KU Leuven die het doelpubliek vormen waarop DUO kwaliteitsvol 

onderwijs wil afstemmen.  

 

Voor dit onderzoek is de populatie beperkt tot een deelgroep van zij die momenteel studeren 

aan de KU Leuven, namelijk masterstudenten aan de KU Leuven. De keuze voor (Vlaamse) 

masterstudenten volgt hoofdzakelijk uit het gegeven dat deze studenten reeds langer 

vertrouwd zijn met de onderwijscontext aan de KU Leuven in vergelijking met 

bachelorstudenten en Erasmusstudenten. Masterstudenten kunnen zich hierdoor beter een 

beeld vormen van hun onderwijscontext wat het invullen van de vragenlijst over 

onderzoeksvraag 2 vergemakkelijkt. Daarnaast zijn masterstudenten zich mogelijk ook meer 

bewust van de kenmerken die zij als student in hun onderwijscontext vertonen doordat hun 

metacognitie (denken over zichzelf als student) al meer kans tot ontplooiing heeft gekregen 

doorheen hun opleiding (Clement & Laga, 2005). De antwoorden die deze studenten op de 

betreffende vragenlijst geven, hebben bijgevolg meer kans om realiteitsgetrouw te zijn.  

 

De (master)studenten aan de KU Leuven zijn ingedeeld in drie wetenschapsgroepen: de groep 

‘Humane Wetenschappen’, de groep ‘Wetenschappen en Technologie’ en tenslotte de groep 

‘Biomedische Wetenschappen’. De groep Humane Wetenschappen omvat acht faculteiten en 

telde 21 405 studenten in februari 2012. De groep Wetenschappen & Technologie is 

onderverdeeld in drie faculteiten en telde 10 171 studenten in februari 2012. De derde groep, 

Biomedische Wetenschappen bestaat uit vier faculteiten en telde 8 628 studenten in februari 

2012 (“Alle studenten 2011-2012”, z.j.). Elke wetenschapsgroep is in dit onderzoek betrokken 

door telkens één opleidingsonderdeel eruit te bevragen. De groep Humane Wetenschappen is 

hier een uitzondering op. In deze groep zijn twee opleidingsonderdelen, bijgevolg twee 

opleidingen bevraagd. Tabel 2 geeft een overzicht weer van de betrokken 

wetenschapsgroepen, masteropleidingen en opleidingsonderdelen in het onderzoek.  
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Tabel 2 

Overzicht van betrokken wetenschapsgroepen, masteropleidingen en opleidingsonderdelen 

Wetenschaps-

groep 

Masteropleiding  Opleidingsonderdeel 

 

Humane 

Wetenschappen 

• Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde  

• Master in de Rechten (‘Rechten’) 

International and European 

Human Rights Law 

• Master in de Psychologie  

• Master in de Pedagogische Wetenschappen   

• (Master in de Logopedische en Audiologische 

Wetenschappen) 

Kinder- en 

jeugdpsychiatrie 

Wetenschap en 

Technologie 
• Master in de Ingenieurs-wetenschappen  Mechanische aandrijvingen 

Biomedische 

Wetenschappen 

• Master in de Revalidatiewetenschappen en de 

Kinesitherapie (‘Revalidatiewetenschappen’) 
Mental Health 

 

Dit onderzoek houdt met de indeling van studenten in wetenschapsgroepen rekening omdat de 

specifieke onderwijscontext van elke wetenschapsgroep (en ruimer de opleiding) waartoe een 

student behoort, mogelijk een invloed heeft op de (student)kenmerken. Lizzio, Wilson en 

Simons (2002) stelden namelijk vast dat de perceptie van studenten over hun academische 

omgeving van invloed is op onder meer hun studieaanpak. De academische omgeving betrof 

hier onder meer de onderwijsaanpak van docenten. Dit maakt in dit onderzoek deel uit van de 

onderwijscontext. Daarnaast zijn wij van mening dat de studentkenmerken die studenten 

vertonen overeenkomen met hun studieaanpak.  

 

De onderwijscontext van deze drie wetenschapsgroepen (en ruimer deze vier opleidingen) 

voor masterstudenten blijkt na navraag anders te zijn georganiseerd. We geven hier enkele 

voorbeelden van verschillen tussen de vier opleidingen. Een eerste opvallendheid is het 

gegeven dat masterstudenten uit de opleidingen Rechten en Ingenieurs-wetenschappen geen 

langdurige praktijkstage hebben tijdens hun masteropleiding. De masterstudenten uit de 

opleiding Revalidatiewetenschappen hebben dit wel. Op het moment van dataverzameling 

hebben deze studenten overdag stage en volgen ze ’s avonds af en toe nog bepaalde 

hoorcolleges. De masterstudenten uit de opleidingen Psychologie en Pedagogische 

Wetenschappen hebben ook een langdurige stage in hun tweede masterfase.  
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De grote meerderheid van de bevraagde respondenten uit deze opleiding lopen echter op het 

moment van de bevraging geen stage. Daarnaast zijn er grote verschillen in de groepsgroottes 

tussen deze opleidingen. Deze groepsgroottes zijn echter ook afhankelijk van de 

afstudeerrichting en het opleidingsonderdeel. Hier kijken we naar een niet-keuze-

opleidingsonderdeel (‘plichtsvak’) in de gemeenschappelijke stam van elke masteropleiding. 

Over het algemeen kan gesteld worden dat de masterstudenten uit de opleidingen 

Revalidatiewetenschappen en Ingenieurs-wetenschappen in kleinere groepen les hebben in 

vergelijking met de masterstudenten uit de opleidingen Psychologie en Pedagogische 

Wetenschappen en niet in het minst met de masterstudenten uit de opleiding Rechten. Verder 

hebben de masterstudenten uit de opleidingen Ingenieurs-wetenschappen en 

Revalidatiewetenschappen veel meer werkcolleges, praktijklessen in vergelijking met de 

masterstudenten uit de andere twee opleidingen. Naast deze objectieve verschillen, zullen er 

mogelijk ook meer subjectieve verschillen zijn in onderwijscontexten. Bijvoorbeeld de 

hoeveelheid interactieve hoorcolleges en groepswerken. Deze zijn erg afhankelijk van de 

interpretatie van studenten en de opleidingsonderdelen die studenten opnemen.  

 

De uiteindelijke respondenten van dit onderzoek zijn de masterstudenten in de bevraagde 

opleidingsonderdelen die aanwezig waren in het hoorcollege op het moment van de 

gegevensverzameling en vragenlijst 1 of 2 ook effectief invulden.  

 

4.2.2 De steekproeftrekking 
 

De groep studenten aan de KU Leuven bedroeg 40 131 studenten op 1 februari 2012 (“Alle 

studenten 2011-2012”, z.j.). Om van deze groep een representatieve steekproef te trekken die 

ook representatief is voor de wetenschapsgroepen, zou een erg grote steekproef nodig zijn. 

Een grootschalige web survey zou hier aan kunnen tegemoet komen. Met deze methode van 

dataverzameling is het namelijk vrij eenvoudig om een grote groep studenten te bereiken aan 

de hand van studenten hun KU Leuven e-mailadres en bijvoorbeeld het open-source online 

enquêtesysteem Limesurvey. Deze manier van werken is snel en goedkoop. Studenten worden 

tegenwoordig echter overbevraagd door deze dataverzamelingsmethode. Daarnaast heeft de 

onderzoeker weinig controle over het antwoordproces van studenten. Er is een sterke 

anonimiteit tijdens het invullen van de vragenlijst. Dit leidt tot onzekerheid over de verkregen 

antwoorden.  
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Heeft de bedoelde steekproefpersoon de vragenlijst volledig zelf ingevuld of samengewerkt 

met iemand anders? Was hij hierbij afgeleid door multitaskend gedrag of is hij vroegtijdig 

gestopt met het invullen van de vragenlijst? Deze methode leidt door deze afwezigheid van de 

onderzoeker vaak tot een lage respons. Op basis van ervaringen van DUO kan gesteld worden 

dat slechts 10 tot 15% respons van studenten via deze methode niet uitzonderlijk is. Verder 

komt er vooral een selectieve non-respons voor bij deze methode. Je hebt geen controle over 

wie wel en wie niet deelneemt aan de vragenlijst. Zijn de respondenten dan representatief 

voor de onderzoekspopulatie?  

 

Doordat de nadelen van deze methode naar onze mening meer doorwegen dan de voordelen 

voor ons onderzoek zijn we op zoek gegaan naar een alternatieve manier van 

steekproeftrekken. Hierbij wilden we rekening houden met de indeling van masterstudenten in 

wetenschapsgroepen, een hoge responsiviteit verkrijgen en een voldoende grote steekproef 

nastreven. Daarom hebben we uiteindelijk een steekproef van masterstudenten getrokken uit 

elke wetenschapsgroep aan de KU Leuven door minstens één opleiding uit elke groep te 

bevragen tijdens één opleidingsonderdeel uit de gemeenschappelijke stam van de opleiding 

(‘plichtsvak’). De beslissing rond welke opleidingen dit zouden worden, is in samenspraak 

met medewerkers van DUO genomen. Het moest onder meer gaan om voldoende grote 

groepen van studenten per wetenschapsgroep. Zo kon nagegaan worden of deze studenten 

heterogene kenmerken vertonen tussen en/of binnen de opleidingen. Er werd geopteerd om 

een enkel opleidingsonderdeel per wetenschapsgroep te bevragen, uitgezonderd voor de 

grootste groep Humane Wetenschappen. Deze groep werd door twee masteropleidingen en 

bijgevolg twee opleidingsonderdelen bevraagd. Zo kunnen we nagaan hoe sterk deze twee 

opleidingen van eenzelfde wetenschapsgroep van elkaar verschillen wat studentkenmerken 

betreft. We maakten de keuze voor slechts één of twee opleidingen per wetenschapsgroep om 

zo min mogelijk docenten te belasten. Daarnaast ging het niet om keuze-opleidingsonderdelen 

maar om ‘plichtsvakken’ omdat deze eerste opleidingsonderdelen eventueel een bepaald type 

studenten zouden aanspreken en zij zo mogelijk niet de hele groep studenten van de bepaalde 

opleiding zouden weerspiegelen.  

 

Natuurlijk zijn we ons ook bewust van enkele beperkingen die deze manier van 

steekproeftrekken met zich meebracht. We hebben één of twee opleidingen per 

wetenschapsgroep opgenomen in ons onderzoek terwijl er niet enkel tussen maar ook binnen 

een wetenschapsgroep nog verschillen heersen in studentkenmerken.  
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Het was echter praktisch onhaalbaar om representativiteit na te streven op het niveau van de 

ganse KU Leuven, op niveau van elke faculteit of zelfs op opleidingsniveau. De gehanteerde 

manier van steekproeftrekken resulteerde bijgevolg in een kleinere steekproef. Verder hebben 

we enkel de studenten kunnen bevragen die aanwezig waren in het hoorcollege van het 

betrokken opleidingsonderdeel. Het onderscheid tussen wie er wel en wie er niet aanwezig 

was tijdens het hoorcollege kan van invloed zijn op de selectiviteit van de respons (“Wat is 

enquêteren?”, z.j.). Desondanks zorgde deze schriftelijke vragenlijstafname voor een veel 

grotere respons en minder selectieve non-respons dan bij een web survey het geval zou zijn. 

Alinea’s 2.1.3.4 en 2.1.3.5 gaan hier verder op in. Deze alinea’s handelen namelijk over de 

gehanteerde methode van dataverzameling en de bijhorende non-respons strategieën.  

 

4.3 De methode en bijhorende meetprocedure 
 

De onderzoeksstrategie die in dit onderzoek werd gebruikt om systematisch kwantitatieve 

informatie te verzamelen van telkens een relatief grote groep van masterstudenten was een 

survey. Deze methode maakte het mogelijk om te peilen naar een groot aantal al dan niet 

voorkomende millenniumkenmerken bij de studenten. Ze sloot bijgevolg aan bij de 

exploratieve vraagstelling van dit onderzoek. De volgende alinea’s geven een meer specifieke 

omschrijving weer van deze methode en de bijhorende meetprocedure.  

 

4.3.1 Beschrijving  van de schriftelijke vragenlijst 
 

De survey nam in dit onderzoek de vorm aan van een schriftelijke vragenlijst die 

groepsgewijs werd afgenomen. De beschrijving van dit meetinstrument zal enkel ingaan op de 

facetten van de schriftelijke vragenlijst zelf. De wijze van gegevensverzameling, in dit geval 

groepsgewijs met een mondelinge introductie, komt bij de procedure (1.3.2) aan bod.  

 

In dit onderzoek werden twee verschillende vragenlijsten afgenomen. Beide vragenlijsten 

peilden naar de kenmerken van de respondenten, ofwel in hun alledaagse leven 

(onderzoeksvraag 1) ofwel in hun onderwijscontext (onderzoeksvraag 2). Vragenlijst 1 

bestond uit 49 stellingen en vragenlijst 2 uit 51 stellingen (zie bijlage 1 en 2). De 

respondenten moesten op een zes punten Likert schaal aangeven in welke mate de stellingen 

typerend waren voor henzelf. De zes antwoordcategorieën lagen op voorhand vast, namelijk: 

‘1 = helemaal oneens’, ‘2 = oneens’, ‘3 = eerder oneens’, ‘4 = eerder eens’, ‘5 = eens’, ‘6 = 

helemaal eens’.  
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Er is bewust gekozen voor een even aantal antwoordmogelijkheden, zonder middencategorie. 

Dit zorgde ervoor dat studenten een keuze moesten maken tussen een mate van eens-zijn of 

een mate van oneens-zijn in plaats van een ‘veilig midden’ te kiezen.  

 

Elk millenniumkenmerk (of de naar de onderwijscontext vertaalde variant) is bevraagd door 

meerdere stellingen in de vragenlijst om de nodige betrouwbaarheid te creëren. Beide 

vragenlijsten omvatten ook gelijkaardige stellingen die parallel in elke vragenlijst zijn 

geformuleerd. Bepaalde kenmerken zijn ook bevraagd door middel van inverse stellingen. 

Hierbij wordt een kenmerk in omgekeerde vorm door een stelling onderzocht. Een illustratie 

van bovenstaande is de bevraging van het kenmerk ‘multitasking’ in vragenlijst 1. De 

stellingen die de respondent hierover diende te beantwoorden, waren de volgende:  

 

In mijn alledaagse leven… 

1) vind ik het moeilijk om meerdere dingen gelijktijdig bezig te zijn (downloaden van 

muziek, TV kijken, Facebook’en, boek lezen, etc.). 

2) kan ik tegelijkertijd naar TV kijken en een gesprek voeren met een vriend(in). 

3) ben ik regelmatig met meerdere dingen tegelijk bezig (downloaden van muziek, TV 

kijken, Facebook’en, boek lezen, etc.). 

4) werk ik meestal eerst een taak af alvorens aan de volgende te beginnen. 

5) kan ik mijn aandacht gemakkelijk van de ene naar de andere activiteit verplaatsen.  

 

De stellingen 3 en 5 zijn parallelle stellingen die ook in vragenlijst 2 werden bevraagd. De 

stellingen 1 en 4 zijn  inverse stellingen.  

 

De vragenlijst bestond uit drie pagina’s. Bovenaan elke pagina stond de context van de 

vragenlijst vermeld (hetzij ‘in mijn alledaagse leven’, hetzij ‘in mijn onderwijscontext’) zodat 

de respondent deze niet uit het oog zou verliezen. De zes antwoordmogelijkheden waaruit de 

respondent kon kiezen stonden zowel bovenaan als onderaan de pagina vermeld. Deze 

antwoordmogelijkheden kwamen overeen met een cijfer (van 1 tot 6). De respondent moest 

bij elke stelling het bolletje kleuren bij het – voor hem – passende cijfer. Tussen de stellingen 

was telkens voldoende ruimte gelaten zodat er geen verwarring kon ontstaan tussen enerzijds 

de stellingen en anderzijds de antwoordmogelijkheden.  
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4.3.1.1 Motivering van de methode 
 

Volgens Portney en Watkins (2000) is een schriftelijke vragenlijst een goede methode om 

grotere aantallen van respondenten te bevragen op korte tijd, de invloed van een interviewer 

uit te schakelen en de anonimiteit van de respondenten te garanderen. Dit voorkomt sociaal 

wenselijke antwoorden. Door het gebruiken van een schriftelijke vragenlijst konden we 

binnen een korte tijdsperiode vele potentiële respondenten bereiken. De anonimiteit van de 

respondent werd gegarandeerd doordat er niet werd gevraagd de naam te noteren. Verder 

geven Billiet en Waege (2006) aan dat een schriftelijke bevraging voor een meer 

gestandaardiseerd onderzoek zorgt omdat elke respondent een identieke vragenlijst krijgt. In 

dit geval waren al de vragenlijsten die onderzoeksvraag 1 onderzochten identiek aan elkaar en 

al de vragenlijsten die onderzoeksvraag 2 onderzochten ook. Een systematische 

gegevensverzameling was hierdoor mogelijk en werkte betrouwbaarheidsverhogend. De 

vragenlijst bestond uit gesloten vragen, stellingen. De voordelen van deze vragen in 

vergelijking met open vragen, zijn volgens Wiersma (1995) dat het antwoorden minder 

moeite en tijd vergt van de respondenten en dat de antwoorden van al de respondenten 

makkelijker te verwerken en te vergelijken zijn.  

 

4.3.2 Onderzoeksprocedure 
 

De onderzoeksprocedure omschrijft de manier waarop we doorheen dit onderzoek te werk 

zijn gegaan. Allereerst werd de vragenlijst geconstrueerd. Vervolgens vond er een pilootstudie 

plaats waarna de vragenlijst zijn finale vorm kreeg. Ten derde werden docenten gecontacteerd 

met de vraag tot medewerking. Hierop volgend vond de vragenlijstafname plaats. Hierbij 

werd aandacht geschonken aan bepaalde non-respons strategieën. Tenslotte werden de 

verzamelde gegevens verwerkt en geanalyseerd. Achtereenvolgens volgt een bondige 

omschrijving van elke fase afzonderlijk.   

 

4.3.2.1 De vragenlijstconstructie 
 

De constructie van de vragenlijsten gebeurde in nauwe samenwerking met medewerkers van 

DUO. De items werden telkens vanuit verschillende ooghoeken bekeken en er vonden vele 

overlegmomenten plaats waarop items geformuleerd, aangepast en geschrapt werden. We 

probeerden de items telkens zo kort en eenvoudig mogelijk te formuleren.  
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Deze overlegmomenten zorgden voor een verbetering van kwaliteit, zowel op het vlak van de 

inhoud als op het vlak van de vorm van de vragenlijst. Het heeft sterk bijgedragen tot de 

validiteit van het onderzoek.  

 

Allereerst werden al de kenmerken van de millenniumgeneratie, zoals beschreven in de 

literatuur, op een rij geplaatst. Al deze kenmerken in detail bevragen zou leiden tot een te 

lange vragenlijst. Vandaar werd er voor gekozen de negen millenniumkenmerken en meest 

voorkomende subkenmerken te bevragen. Vervolgens werden deze kenmerken aan de hand 

van de literatuurstudie geoperationaliseerd in stellingen. Deze manier van werken bevorderde 

de validiteit. Elk hoofdkenmerk vond verder zijn neerslag in meerdere stellingen. De 

stellingen die hetzelfde kenmerk bevroegen, stonden over de vragenlijst heen verspreid en zijn 

pas achteraf, bij de verwerking, gesorteerd per kenmerk. Daarnaast zijn ook andere stellingen 

toegevoegd die verband hielden met de millenniumkenmerken en inspeelden op de huidige 

onderwijsgebeurtenissen aan de KU Leuven. Een voorbeeld hiervan is de commotie rond het 

aanbieden van online lessen aan de faculteit Sociale Wetenschappen (zie hoofdstuk 3). Naar 

de masterstudenten hun bevindingen omtrent deze online lessen werd gepeild door middel van 

de volgende stellingen: ‘In mijn onderwijscontext zou ik regelmatig gebruik maken van 

online geposte lessen (weblectures) indien deze mogelijkheid aan de K.U.Leuven zou 

bestaan.’ en ‘In mijn onderwijscontext zou ik het geen probleem vinden om online lessen te 

hebben in plaats van een hoorcollege.’.  

 

De vragenlijstitems werden op basis van de bovenstaande onderzoeksstrategie hoofdzakelijk 

zelf ontworpen. Daarnaast werd wat de vragenlijstconstructie betreft ook samengewerkt met 

Yan Wing To. Haar masterproef handelt eveneens over de millenniumgeneratie, zij het vanuit 

een andere invalshoek. De vragenlijstconstructie vond plaats in de periode van april 2011 tot 

en met oktober 2011.  

 

4.3.2.2 Pilootfase 
 

Naast de discussies over de vragenlijstconstructie met medewerkers van DUO, vormde de 

proefafnames van de twee vragenlijsten zowel een betrouwbaarheidsverhogende als een 

validiteitsverhogende factor in dit onderzoek. De twee vragenlijsten werden tijdens twee 

pilootfasen getest bij en besproken met 40 studenten die deel uitmaakten van de 

doelpopulatie.  



56 

 

Er werd aan deze studenten gevraagd de vragenlijst in te vullen en tegelijk schriftelijk aan te 

geven welke stellingen voor hen onduidelijk waren. Nadien werden deze bemerkingen telkens 

met de student besproken. Met een tiental studenten zijn de vragenlijsten mondeling 

overlopen om foutief interpreterende stellingen op te sporen en uit te filteren. Aan de laatste 

testpersonen werd in de allereerste plaats gevraagd de vragenlijst in te vullen waarbij de 

tijdsperiode die zij hiervoor nodig hadden telkens werd getimed. Op deze manier konden we 

een schatting maken van de tijd die docenten moesten afstaan voor het laten invullen van de 

vragenlijst.  

 

De eerste pilootafname vond plaats in de maand juni 2011 na een eerste constructie van beide 

vragenlijsten. Aan de hand van feedback van het testpubliek werden de vragenlijsten 

inhoudelijk en vormelijk aangepast. Overbodige, sensitieve of moeilijke stellingen werden 

veranderd. Een tweede pilootfase ging door in de maand oktober 2011. Op basis hiervan 

werden de laatste aanpassingen doorgevoerd.   

 

4.3.2.3 Contactopname met docenten 
 

Voor de gegevensverzameling hadden we specifieke opleidingsonderdelen nodig om telkens 

een bepaalde groep van masterstudenten te bevragen. De dataverzameling zelf vond plaats 

tijdens een hoorcollege van de opleidingsonderdelen. Vandaar moesten we op zoek gaan naar 

docenten die bereid waren om een kwartier tijd van hun hoorcollege af te staan om de 

vragenlijsten te laten invullen. Deze zoektocht naar geschikte opleidingsonderdelen en 

bereidwillige docenten verliep langs twee wegen. Enerzijds spraken medewerkers van DUO 

hun contacten binnen de KU Leuven aan. Elke faculteit van de KU Leuven heeft namelijk een 

contactpersoon binnen DUO. Anderzijds werden ECTS-fiches van opleidingsonderdelen op 

de KU Leuven website geraadpleegd om vervolgens de verantwoordelijke docent te 

contacteren. De contactpersonen van de faculteiten en de uiteindelijk gecontacteerde docenten 

kregen telkens een kadering van deze masterproef waarop de vraag tot deelname volgde (zie 

bijlage 3). De contactopname met de docenten vond hoofdzakelijk via mail plaats in 

november 2011. 
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4.3.2.4 Vragenlijstafname  
 

Deze alinea gaat verder in op de specifieke wijze waarop data zijn verzameld bij de steekproef 

van masterstudenten uit elke wetenschapsgroep aan de KU Leuven. Zoals reeds vermeld 

gebeurde de steekproeftrekking door van elke wetenschapsgroep aan de KU Leuven minstens 

één opleiding te bevragen tijdens één opleidingsonderdeel uit de gemeenschappelijke stam 

van de opleiding (zie alinea 1.2.2). De manier van vragenlijstafname die zich hiertoe het beste 

schikte, was een schriftelijke vragenlijstafname in groep met onze aanwezigheid. De 

gegevensverzameling vond concreet plaats tijdens een hoorcollege van de betrokken 

opleidingsonderdelen in de maanden november en december 2011. Tabel 3 geeft een meer 

gedetailleerd overzicht weer van de momenten van vragenlijstafname.  

 

Tabel 3 

Overzicht momenten van vragenlijstafname per opleidingsonderdeel 

Datum Opleidingsonderdeel (masteropleiding) Docent 

Maandag 7 november 2011 
International and European Human Rights 

Law (Rechten) 
Prof. Paul Lemmens 

Donderdag 10 november 2011 Mental Health (Revalidatiewetenschappen) Prof. Eddy Neerinckx 

Donderdag 8 december 2011 
Kinder- en jeugdpsychiatrie (Psychologie en 

Pedagogische Wetenschappen) 
Prof. Jean Steyaert 

Donderdag 8 december 2011 
Mechanische aandrijvingen  (Ingenieurs-

wetenschappen) 
Prof. Eric Van den Bulck 

 

 

Zowel vragenlijst 1 als vragenlijst 2 zijn afgenomen bij masterstudenten van hetzelfde 

opleidingsonderdeel. De verdeling van beide vragenlijsten over de groep masterstudenten 

gebeurde op aselecte wijze. Op deze manier kon in de analyse een vergelijking gemaakt 

worden tussen de antwoorden op beide vragenlijsten in eenzelfde groep van masterstudenten.  

Voorafgaand aan het uitdelen van de vragenlijsten kregen de studenten een mondelinge 

introductie.  

 

Omdat we bij deze dataverzameling sterk hebben rekening gehouden met non-respons 

strategieën en dit ook een spelende factor was in de keuze van steekproeftrekking komt hier 

een afzonderlijke alinea over de gehanteerde non-respons strategieën aan bod.  
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4.3.2.5 Gehanteerde non-respons strategieën 
 

Allereerst was onze aanwezigheid bij de dataverzameling erg belangrijk. Hierdoor konden we 

een bepaalde controle uitoefenen over het invullen van beide vragenlijsten wat de respons ten 

goede kwam. Daarnaast was de groepsafname op zich ook een non-respons strategie doordat 

het een bepaalde sociale druk creëerde om net zoals andere studenten in het hoorcollege de 

vragenlijst in te vullen (sociale validiteit). Verder werd er bij drie van de vier 

vragenlijstafnames aan de betrokken docent gevraagd de studenten hun aandacht te trekken en 

hen aan te sporen om de vragenlijst degelijk in te vullen alvorens de introductie langs onze 

kant plaatsvond. Een verzoek tot deelname van een persoon met autoriteit verhoogt namelijk 

de kans tot deelname van de potentiële respondenten (Groves & Couper, 1998). Vervolgens 

zorgde ook onze eigen mondelinge introductie tot een verhoogde kans tot respons. Het trok 

allereerst de aandacht van de studenten en zorgde ervoor dat de studenten voldoende 

achtergrond bij de vragenlijst kregen om deze vragenlijst adequaat in te vullen. Daarnaast 

konden we de studenten zelf aanspreken om hen te overtuigen deel te nemen aan het 

onderzoek en de vragenlijst volledig in te vullen. Door onze gelijkaardige achtergrond van 

master- en thesisstudent, wilden de studenten mogelijk sneller deelnemen (‘similarity leads to 

liking’ (Groves & Couper, 1998)).  

 

4.3.2.6 Gegevensverwerking en -analyse 
 

Een eerste stap in de gegevensverwerking bestond uit het inscannen van al de papieren 

vragenlijsten om tot computerleesbare formaten te komen die omgezet konden worden in 

Excel-bestanden. Elke individuele vragenlijst kreeg een nummer, zodat invoerfouten 

makkelijk corrigeerbaar waren.  

 

Vervolgens is op basis van een schematisch overzicht van de stellingen per 

millenniumkenmerk een codeboek aangemaakt per vragenlijst (zie bijlage 1 en 2). Elke code 

in dit codeboek verwijst zo naar een bepaalde stelling van een millenniumkenmerk.  

 

Ten derde zijn de verzamelde data vanuit de Excel-bestanden overgezet naar twee statistische 

softwareprogramma’s, namelijk SPSS en SAS. De data-analyse gebeurde aan de hand van 

deze twee programma’s en in nauwe samenwerking met een medewerker van DUO, Steven 

Marx. Alvorens de eigenlijke data-analyse kon plaatsvinden, zijn de ingevoerde data 

gecontroleerd op ontbrekende waarden en indien nodig verder gecorrigeerd.  
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Bijna al de respondenten hadden de vragenlijsten goed ingevuld, maar hier en daar een 

stelling opengelaten (‘missing value’). Het softwareprogramma SAS werkt voor de 

factoranalyse enkel met ‘missing listwise’. Dit betekent dat de respondenten die slechts enkele 

stellingen hadden opengelaten over de hele lijn uit de analyse vallen in dit programma. Dit 

zou leiden tot een grote uitval van respondenten. Vandaar is gekozen voor SPSS om de 

factoranalyses uit te voeren. Dit programma heeft namelijk wel de optie ‘missing pairwise’ 

waardoor deze respondenten, uitgezonderd hun missing value, toch nog in de analyse 

terechtkwamen.  

 

Een vierde stap betrof het hercoderen van de stellingen die een generatiekenmerk van de 

millenniumgeneratie invers bevroegen. De letter ‘i’ (invers) gaf deze inverse stellingen weer. 

De uitspraken (en de bijhorende scores) kregen eenzelfde oriëntatie. Zo waren alle stellingen 

statistisch vergelijkbaar.  

 

Ten vijfde vond de uiteindelijke data-analyse plaats. Allereerst werden al de stellingen per 

vragenlijst onderzocht om onderliggende dimensies (schalen) op te sporen. Dit gebeurde aan 

de hand van een specifieke vorm van factoranalyse, namelijk de principale 

componentenanalyse (PCA). Kunnen de stellingen gegroepeerd worden per 

millenniumkenmerk (schaal) op basis van de respondenten hun antwoordpatroon? Komen de 

negen millenniumkenmerken (of de negen naar de onderwijscontext vertaalde 

millenniumkenmerken) naar boven als onderliggende structuur bij het antwoordpatroon van 

de respondenten? Deze analysetechniek zorgde ervoor dat al de stellingen gereduceerd 

werden tot een beperkt aantal schalen. Vervolgens is er gebruik gemaakt van een multivariate 

variantieanalyse (MANOVA) om te bepalen of de respondenten van de vier opleidingen 

significant van elkaar verschilden wat minstens één van de gevonden schalen betrof. Tenslotte 

werden zowel de antwoordverdelingen als de analyses van beide vragenlijsten met elkaar 

vergeleken.  

 

Het volgende hoofdstuk gaat dieper in op de uitkomsten van deze analyses.   
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5 Hoofdstuk 5: de resultaten 
 

De vooropgestelde onderzoeksvragen in deze masterproef werden onderzocht aan de hand van 

twee vragenlijsten. Het vorige hoofdstuk ging dieper in op de procedure van deze 

dataverzameling. Ook de werkwijze van de dataverwerking- en analyse kwam hier aan bod. 

Dit vijfde hoofdstuk heeft vervolgens als doel de lezer te informeren over de verzamelde data 

en de analyse-uitkomsten. Allereerst komt een korte omschrijving van de respondenten in dit 

onderzoek aan bod. Daaropvolgend vindt een bespreking van de data uit vragenlijst 1 en 

vragenlijst 2 plaats. Ten derde worden bepaalde stellingen uit beide vragenlijsten met elkaar 

vergeleken. Dit hoofdstuk rondt af met een algemeen besluit over de resultaten. Alvorens aan 

de uiteenzetting van de resultaten te beginnen, is het belangrijk om op te merken dat het voor 

de lezer zeer handig kan zijn om bijlagen 1 tot en met 11 (uitgezonderd bijlage 3) bij de hand 

te houden tijdens het lezen van dit hoofdstuk.   

 

5.1 Respondenten 
 

De respondenten die deelnamen aan dit onderzoek zijn masterstudenten uit de drie 

wetenschapsgroepen van de KU Leuven. In totaal namen 535 masterstudenten uit vier 

verschillende opleidingen deel aan dit onderzoek. De Master in de Economie, het Recht en de 

Bedrijfskunde enerzijds en de Master in de Rechten anderzijds worden in de analyse 

gecategoriseerd als één opleiding, namelijk ‘Rechten’.  

 

Tabel 4  

Aantal respondenten per wetenschapsgroep en opleiding per vragenlijst 

 
Vragenlijst 1 

(alledaagse 

leven) 

Vragenlijst 2 

(onderwijs-

context) 

Totaal aantal 

respondenten 

 

Humane 

Wetenschappen 

Master in de Economie, het Recht en 

de Bedrijfskunde en Master in de 

Rechten (‘Rechten’) 

106 97 203 

367 

Master in de Psychologie en 

Pedagogische Wetenschappen  
77 87 164 

Wetenschap en 

Technologie 
Master in de Ingenieurs-wetenschappen 54 34 88 

Biomedische 

Wetenschappen 

Master in de Revalidatie-

wetenschappen en de Kinesitherapie 

(‘Revalidatiewetenschappen’) 

50 30 80 

 
Totaal aantal respondenten 

 
287 248 535 
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Tabel 4 geeft een overzicht weer van het aantal deelgenomen masterstudenten per 

wetenschapsgroep en opleiding wat beide vragenlijsten betreft. Enkelen van deze 

respondenten hebben niet alle stellingen van de vragenlijst ingevuld. Zij vertonen bijgevolg 

‘missing values’. Hiermee is rekening gehouden bij de analyses.  

 

De wetenschapsgroep Humane Wetenschappen is in dit onderzoek oververtegenwoordigd. 

Deze groep werd namelijk zoals reeds vermeld door twee opleidingsonderdelen bevraagd. Dit 

vormt echter geen probleem bij het analyseren van de data doordat de analyses worden 

uitgesplitst naar de opleidingen. 

 

5.2 Resultaten onderzoeksvraag 1 (‘het alledaagse leven’) 
 

Vragenlijst 1 peilde naar het profiel dat de respondenten vertonen in hun alledaagse leven. 

Welke in de literatuurstudie beschreven millenniumkenmerken kunnen teruggevonden worden 

bij jongvolwassenen die masterstudenten zijn aan de KU Leuven (onderzoeksvraag 1)? De 

vragenlijst bestaat uit 49 stellingen. Al deze stellingen kunnen teruggevonden worden in het 

codeboek (Bijlage 1).  

 

In dit deel van het hoofdstuk vertrekken we van een algemene verkenning van het 

antwoordpatroon van al de respondenten op de stellingen van deze vragenlijst. Vervolgens 

worden deze stellingen gereduceerd tot een beperkt aantal schalen met behulp van een 

principale componentenanalyse. Daaropvolgend gaan we na of de doorsnee masterstudent 

deze teruggevonden millenniumkenmerken vertoont. Een vierde stap bestaat uit het 

onderzoeken of de masterstudenten uit elke opleiding in dit onderzoek gemiddeld genomen 

van elkaar verschillen in de mate waarop deze millenniumkenmerken bij hen voorkomen. Een 

laatste stap sluit hierbij aan. Via een multivariate variantieanalyse kan worden nagegaan of 

deze verschillen in het vertonen van de teruggevonden millenniumkenmerken tussen 

masterstudenten uit elk van de vier opleidingen significant zijn. Dit proces leidt uiteindelijk 

tot het beantwoorden van onderzoeksvraag 1.  
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5.2.1 Antwoordpatroon van al de respondenten over de opleidingen heen  
 

In deze alinea vindt een eerste verkenning van het antwoordpatroon van de respondenten op 

de stellingen van vragenlijst 1 plaats. We beperken ons hier tot het antwoordpatroon van al de 

respondenten over de vier opleidingen heen. Welke stellingen worden opgemerkt door een 

opvallend antwoordpatroon? Welke stellingen hebben een antwoordpatroon dat tegen de 

verwachtingen in gaat? We bespreken hier enkel de meest in het oog springende stellingen 

van vragenlijst 1 zonder hierin volledig te willen zijn. 

 

We verwachten dat iedereen akkoord gaat met de stellingen die peilen naar de 

millenniumkenmerken. Met andere woorden: onze verwachting is dat al de 

millenniumkenmerken bij de doorsnee masterstudent aanwezig zijn. In de media niet het 

minst wordt deze aanwezigheid namelijk als vanzelfsprekend beschouwd. Op het eerste zicht 

wordt grotendeels aan onze verwachting voldaan. Rekening houdend met de inverse 

stellingen gaan al de respondenten over de vier opleidingen heen ‘akkoord’ (eerder akkoord, 

akkoord, helemaal akkoord) met 92% van de stellingen (45 stellingen). Toch zijn er enkele 

uitzonderingen die onze verwachting tegenspreken. Zo springen er stellingen uit die de 

literatuur over de millenniumgeneratie betwisten. Voorbeelden hiervan worden in deze alinea 

aangehaald.  

 

Van al de respondenten gaat maar 17.5% ‘akkoord’ met de stelling ‘In mijn alledaagse leven 

volg ik actief blogs en discussiefora online’ (Dict3). Deze stelling bedraagt de laagste 

gemiddelde score van al de stellingen (X�Dict3 = 2.30). Dit is opvallend want volgens Veen en 

Jacobs (2005) is het referentiekader van de millenniumgeneratie onder andere meer 

multimediaal en netwerk georiënteerd in vergelijking met vorige generaties. Deze stelling is 

echter een heel specifieke invulling van het kenmerk ‘ICT-minded’. Als we kijken naar een 

stelling die dit kenmerk meer algemeen bevraagt (‘In mijn alledaagse leven speelt ICT een 

belangrijke en vanzelfsprekende rol’ (Dict1)) dan zien we dat 94% van de respondenten 

hiermee ‘akkoord’ gaat.  
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Daarnaast vertonen ook twee stellingen die peilen naar het kenmerk ‘een sterke, 

gelijkwaardige relatie met opvoeders’ een opmerkelijk antwoordpatroon. Hoewel een 

millennial volgens Boschma en Groen (2007) doorgaans langer thuis blijft wonen in 

vergelijking met de vorige generaties, geeft slechts 48.2% van al de respondenten aan 

grotendeels akkoord te zijn met de stelling ‘In mijn alledaagse leven wil ik nog enkele jaren 

thuis blijven wonen’ (Nrel4). De antwoorden van de respondenten lijken hier opvallend 

verspreid te liggen over de zes antwoordcategorieën (SDNrel4 = 1.49). Dit neemt niet weg dat 

94.3% van deze respondenten ‘akkoord’ is met de stelling ‘In mijn alledaagse leven heb ik 

een goede relatie met mijn ouders’ (Nrel2).  

 

Verder trekken de stellingen die naar het kenmerk ‘sociaal’ peilen de aandacht doordat ze 

door al de respondenten gemiddeld erg hoog worden gescoord op de antwoordcategorieën. De 

stelling ‘In mijn alledaagse leven vind ik face-to-face contacten met mijn vrienden belangrijk’ 

(Nsoc2) heeft de hoogste gemiddelde score van al de stellingen (X�Nsoc2 = 5.32). Deze stelling 

wordt door 97.6% van al de respondenten ‘akkoord’ bevonden en 47.7% van deze 

respondenten gaat er zelfs helemaal mee akkoord. Een andere stelling die naar het kenmerk 

‘sociaal’ verwijst, vertoont een meer matig antwoordpatroon. Met de stelling ‘In mijn 

alledaagse leven ben ik actief lid van vele verenigingen (jeugdbeweging, studentenvereniging, 

sportvereniging, etc.)’ (Nsoc4) gaat ongeveer de helft van al de respondenten (49.6%) in 

‘akkoord’. Dit percentage is desondanks al erg hoog als we bedenken dat het hier gaat om een 

engagement binnen vele verenigingen. Deze stelling vertoont de meeste standaardafwijkingen 

van al de stellingen (SDNsoc4 = 1.68).  

 

Meer opvallende stellingen van vragenlijst 1 op basis van het antwoordpatroon van al de 

respondenten over de opleidingen heen, kunnen teruggevonden worden in bijlage 4.  

 

Naast dit algemene antwoordpatroon kunnen we ook de antwoordpatronen van de 

masterstudenten per opleiding verkennen wat deze opvallendste stellingen betreft. De 

antwoordpatronen op deze stellingen lijken overwegend voor al de vier opleidingen 

vergelijkbaar te zijn met het algemene antwoordpatroon. De percentages per 

antwoordcategorie op deze opvallendste stellingen verschillen wel, maar masterstudenten uit 

elke opleiding nemen er een zelfde antwoordrichting op aan (in een bepaalde mate akkoord 

zijn versus in bepaalde mate niet akkoord zijn). Let wel: de verkenning per opleiding beperkt 

zich hier enkel tot de meest opvallende stellingen (zie bijlage 4).  
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In het algemeen kunnen we besluiten dat al de respondenten met de meerderheid van de 

stellingen akkoord gaan. De antwoordverdelingen van de respondenten liggen dus 

hoofdzakelijk in de verwachte richting. Bij uitzondering kunnen er wel enkele stellingen 

teruggevonden worden die dit tegenspreken. Ondanks dat de variatie in de antwoordpatronen 

van de respondenten niet al te groot is, is het wel mogelijk om een factoranalyse toe te passen. 

De 49 stellingen kunnen op die manier gereduceerd worden tot een beperkt aantal schalen. De 

volgende alinea gaat hier verder op in.  

 

5.2.2 Schalen  

 

Om de onderliggende structuur van vragenlijst 1 te onderzoeken, wordt er een factoranalyse 

uitgevoerd over al de stellingen (49) heen. Meer specifiek betreft het een principale 

compenentenanalyse (PCA). Deze analysetechniek zorgt er voor dat de totale variantie in de 

antwoordverdeling van al de respondenten zo goed mogelijk kan worden verklaard aan de 

hand van een aantal schalen (hoofdcomponenten).  

 

Op basis van de output van de PCA kiezen we voor een acht-schalen-model waarin 43 van de 

49 stellingen sterker laden dan 0.40 op een van de acht schalen. De proportie verklaarde 

variantie van deze acht schalen samen bedraagt 45%. Dit betekent dat deze gevonden schalen 

45% van de variantie in de antwoorden van al de respondenten kunnen verklaren. Elke schaal 

omvat minstens drie stellingen, behalve schaal acht. Deze laatste schaal bestaat slechts uit 

twee stellingen en wordt op basis van inhoudelijke overwegingen vervangen door een stelling 

die op zichzelf zal staan.  

 

Cronbach’s alpha (α) gaat de betrouwbaarheid van de acht gevonden schalen na. De regel 

geldt dat de interne consistentie van deze schalen ten minste 0.60 moet zijn om als schaal 

aanvaard te worden. Desondanks halen niet al de acht teruggevonden schalen deze standaard. 

Door het verwijderen van een stelling uit de betreffende schalen, kunnen we de alpha wel bij 

bepaalde schalen verhogen. 

  

Op basis van de inhoudelijke betekenis van de stellingen die laden op elke schaal kunnen de 

gevonden schalen worden benoemd. Hier volgt een beknopte bespreking van elk van deze 

acht schalen, met inbegrip van hun betrouwbaarheid. Bijlage 5 biedt een overzicht van al de 

stellingen die laden op elke schaal.  
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Schaal 1: sociaal (8 stellingen) 

Enkele voorbeeldstellingen die op deze schaal laden: 

• Nsoc6: In mijn alledaagse leven ben ik liever in groep bezig dan alleen. 

• Nsoc7i: In mijn alledaagse leven ben ik graag alleen (! Inverse stelling). 

• Nsoc1: In mijn alledaagse leven hecht ik veel belang aan het onderhouden van contact 

met leeftijdsgenoten.  

 

Deze eerste schaal kan geïnterpreteerd worden als een schaal voor het millenniumkenmerk 

‘sociaal’. Onder meer al de stellingen die naar dit millenniumkenmerk peilen, laden hier op. 

‘Pos1’ en ‘Exp1’ worden uit deze schaal verwijderd op basis van inhoudelijke overwegingen. 

De Cronbach’s alpha van deze schaal bedraagt 0.77.  

 

Schaal 2: exploratief – doelgericht (5 stellingen) 

Enkele voorbeeldstellingen die op deze schaal laden: 

• Pos6: In mijn alledaagse leven heb ik grote toekomstdromen en (carrière)plannen. 

• Exp3: In mijn alledaagse leven wil ik vooral zelf eerst over een aanpak nadenken 

alvorens de hulp van anderen in te groepen. 

• Doel3: In mijn alledaagse leven wil ik in alles de beste zijn.  

 

Deze schaal bevat zowel stellingen van het kenmerk ‘exploratief’ als van het kenmerk 

‘doelgericht’, vandaar de benaming ‘exploratief-doelgericht’. De voorbeeldstelling ‘Pos6’ 

sluit aan bij dit laatst vermelde kenmerk. De stellingen ‘Nrel6’, ‘Dvis4’ en ‘Dint7’ vallen uit 

deze schaal op basis van inhoudelijke redenen. De Cronbach’s alpha van deze schaal bedraagt 

0.65.  

 

Schaal 3: gelijkwaardige, persoonlijke relatie met de ouders (5 stellingen) 

Enkele voorbeeldstellingen die op deze schaal laden: 

• Nrel2: In mijn alledaagse leven heb ik een goede relatie met mijn ouders. 

• Nrel3: In mijn alledaagse leven vervullen mijn ouders voor mij een voorbeeldfunctie. 

• Nrel1: In mijn alledaagse leven is mijn relatie met mijn ouders gebaseerd op 

gelijkwaardigheid en respect.  
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Deze schaal komt volledig overeen met het millenniumkenmerk ‘het hebben van een 

gelijkwaardige, persoonlijke relatie met opvoeders’. Daarom krijgt deze schaal een 

gelijkaardige benaming. De Cronbach’s alpha van deze schaal is 0.75.  

 

Schaal 4: multitasking (4 stellingen) 

Enkele voorbeeldstellingen die op deze schaal laden: 

• Dmulti1i: In mijn alledaagse leven vind ik het moeilijk om met meerdere dingen 

gelijktijdig bezig te zijn (downloaden van muziek, TV kijken, Facebook’en, boek lezen, 

etc.) (! Inverse stelling).  

• Dmulti2: In mijn alledaagse leven ben ik regelmatig met meerdere dingen tegelijk 

bezig (downloaden van muziek, TV kijken, Facebook’en, boek lezen, etc.). 

• Dmulti3: In mijn alledaagse leven kan ik mijn aandacht gemakkelijk van de ene naar 

de andere activiteit verplaatsen.  

 

Deze schaal omvat alle stellingen die peilen naar het kenmerk ‘multitasking’ behalve de 

stelling ‘Dmulti4i’. Het krijgt daarom de naam ‘multitasking’ toegekend. De Cronbach’s 

alpha van deze schaal is 0.72.  

 

Schaal 5: behoefte aan feedback (5 stellingen) 

Enkele voorbeeldstellingen die op deze schaal laden: 

• Doel6: In mijn alledaagse leven vraag ik vaak de mening  van anderen (ouders, 

vrienden, etc.). 

• Doel2: In mijn alledaagse leven hecht ik veel belang aan de mening van anderen 

(ouders, vrienden, etc.). 

• Doel5: In mijn alledaagse leven heb ik graag structuur om me een soort houvast te 

geven (in de vorm van duidelijke regels, mening van ouders en vrienden, etc.).  

 

Deze schaal benadrukt een dimensie van het kenmerk ‘doelgeoriënteerd en prestatiegericht’, 

namelijk het ‘behoefte hebben aan feedback’. Andere dimensies van het kenmerk zoals 

‘prestatiegericht gedrag’ en een ‘functionele instelling (kosten-batenanalyse)’ komen hier niet 

aan bod. De Cronbach’s alpha van deze schaal bedraagt 0.60.  
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Schaal 6: het hebben van een positieve attitude ten aanzien van de ander en de 

maatschappij (3 stellingen) 

Enkele voorbeeldstellingen die op deze schaal laden: 

• Pos 5: In mijn alledaagse leven heb ik grote interesse in maatschappelijke thema’s. 

• Pos3: In mijn alledaagse leven wil ik mijn steentje bijdragen tot maatschappelijke 

problematieken. 

• Pos4: In mijn alledaagse leven sta ik open om andere culturen te ontmoeten.  

 

Deze schaal omvat stellingen van het kenmerk ‘het hebben van een positieve attitude’ die 

verwijzen naar de subdimensie ‘een positieve attitude ten aanzien van de ander en de 

maatschappij’. De stelling ‘Dvis3’ valt uit deze schaal. Deze stelling laadt namelijk zowel op 

deze schaal als op schaal 7. Daarnaast past het ook inhoudelijk niet bij de andere stellingen 

van deze schaal. De Cronbach’s alpha van deze schaal is 0.71. 

  

Schaal 7: voorkeur voor intensivering (3 stellingen) 

Enkele voorbeeldstellingen die op deze schaal laden: 

• Dint5: In mijn alledaagse leven vertoon ik uitstelgedrag. 

• Dint4: In mijn alledaagse leven word ik ongeduldig als ik niet direct de informatie 

vind die ik zoek. 

• Dint3i: In mijn alledaagse leven kan ik gedurende lange tijd geconcentreerd met iets 

bezig zijn (! Inverse stelling).  

 

Deze schaal benadrukt de dimensie ‘voorkeur voor intensivering’ van het kenmerk ‘voorkeur 

voor intensivering en a-lineaire informatieverwerking’. De stelling ‘Dmulti4i’ wordt uit deze 

schaal verwijderd op basis van inhoudelijke reden. De Cronbach’s alpha van deze schaal 

bedraagt 0.49 en verhoogt niet door het verwijderen van een bepaalde stelling uit deze schaal. 

Desondanks wordt deze schaal verder meegenomen, zij het wel met deze kanttekening in het 

achterhoofd.  
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 Stelling ‘Dict1’ 

Schaal 8 bestaat uit twee stellingen die hier op laden, namelijk: 

• Dict3: In mijn alledaagse leven volg ik actief blogs en discussiefora online.  

• Dict4: In mijn alledaagse leven maak ik me gemakkelijk nieuwe ICT-vaardigheden 

eigen (software installeren, blog aanmaken, etc.).  

 

De stelling ‘Dict4’ werd hier al eerder besproken door het opvallende antwoordpatroon van 

respondenten over de vier opleidingen heen (zie alinea 1.1.2). De betrouwbaarheid van deze 

schaal is erg laag, de Cronbach’s alpha bedraagt namelijk 0.10. Het is bijgevolg onmogelijk 

om deze schaal op te nemen. Het kenmerk waarnaar deze schaal verwijst, ‘ICT-minded’, 

wordt in de literatuur echter herhaaldelijk aangewezen als het definiërende kenmerk van de 

millenniumgeneratie. Vandaar willen we dit kenmerk toch meenemen in de verdere analyse 

door te kiezen voor een ICT-stelling die op zichzelf zal staan. De twee bovenstaande 

stellingen geven een zeer specifieke betekenis aan het kenmerk ‘ICT-minded’. Als 

afzonderlijke stelling wordt bijgevolg gekozen voor een stelling die de inhoud van dit 

kenmerk meer algemeen dekt, namelijk de stelling ‘Dict1: In mijn alledaagse leven speelt ICT 

een belangrijke en vanzelfsprekende rol’. Ook deze stelling wordt al aangehaald in alinea 

1.2.1. Deze stelling vertoont van al de stellingen die naar het kenmerk ‘ICT-minded’ peilen 

het minste standaardafwijking (SDDict1 = 0.96) en het hoogste gemiddelde (X�Dict1 = 5.11).  

 

Samengevat worden de 49 stellingen van deze vragenlijst via de analysetechniek PCA 

gereduceerd tot acht schalen en één enkele stelling die op zichzelf staat. Deze PCA geeft aan 

dat de onderliggende structuur van vragenlijst 1 grotendeels overeenkomt met de negen 

millenniumkenmerken die aanvankelijk zijn vooropgesteld. De schalen weerspiegelen 

bijgevolg de millenniumkenmerken die aan de respondenten zijn bevraagd. Enkel het 

kenmerk ‘visuele geletterd’ wordt niet teruggevonden in de uiteindelijke schalen. Desondanks 

is de meerderheid van al de respondenten over de opleidingen heen in een bepaalde mate 

akkoord met de vier stellingen die peilen naar dit kenmerk. De gevonden schalen kunnen nog 

niets zeggen over het gegeven of de gevonden millenniumkenmerken bij alle studenten 

aanwezig zijn. De volgende alinea’s gaan hier op in.   
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5.2.3 Millenniumkenmerken van al de masterstudenten 
 

Een derde stap bestaat uit het schetsen van een algemeen beeld van al de respondenten over 

de opleidingen heen wat de zeven schalen en het ICT-item betreft. Hiervoor kijken we naar de 

gemiddelde antwoordscores van deze respondenten op de zeven schalen en het ICT-item 

(Grafiek 1).  

 

Om te beginnen valt op dat al de zeven schalen en het ICT-item een gemiddelde 

antwoordscore hebben die boven de middenlijn van de antwoordcategorieën (3,5) ligt. 

Bijgevolg komen deze millenniumkenmerken gemiddeld genomen allemaal in een bepaalde 

gradatie voor bij alle respondenten.  

Daarnaast steekt het ICT-item hier het meest bovenuit met een gemiddelde antwoordscore van 

5,11. Dit betekent dat voor de doorsnee masterstudent ICT een zeer belangrijke en 

vanzelfsprekende rol speelt in het alledaagse leven. Deze stelling is een zeer goede stelling 

om naar het millenniumkenmerk ‘ICT-minded’ te peilen. De meer specifieke stellingen van 

dit kenmerk zouden veel minder ‘ICT-minded’ tot zijn recht brengen.  

 

Verder vertonen de schalen ‘behoefte aan feedback’ en ‘voorkeur voor intensivering’ de 

laagste gemiddelde antwoordscores. Gemiddeld genomen vertonen al de respondenten deze 

twee millenniumkenmerken minder sterk dan de overige teruggevonden 

millenniumkenmerken.  

4,34 4,46 4,38 4,25
3,78
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Grafiek 1. Gemiddelde antwoordscores op de zeven schalen en het ICT-item van al de masterstudenten over de 

opleidingen heen. 
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Deze overige millenniumkenmerken hebben namelijk allemaal een erg hoge gemiddelde 

antwoordscore wat wil zeggen dat ze gemiddeld genomen sterk kunnen teruggevonden 

worden bij al de respondenten. 

 

Uit deze eerste verkenning kunnen we besluiten dat de millenniumkenmerken die door de 

PCA werden teruggevonden, gemiddeld genomen bij alle respondenten over de opleidingen 

heen voorkomen. Dit betekent dat de zelf opgestelde vragenlijst ‘werkt’. Mits het aanpassen 

van enkele stellingen (bijvoorbeeld deze die polsen naar het kenmerk ‘visueel geletterd’) kan 

deze vragenlijst in de toekomst gebruikt worden om de verschillende millenniumkenmerken 

te bevragen.  

 

5.2.4 Millenniumkenmerken over opleidingen 
 

Vervolgens gaan we dieper in op de vier opleidingen waarover al deze respondenten zijn 

verspreid. Vertonen de masterstudenten uit de vier opleidingen elk een ander gemiddeld 

antwoordpatroon op deze schalen en dit ICT-item? Komen de teruggevonden 

millenniumkenmerken allemaal even sterk voor bij masterstudenten uit de verschillende 

opleidingen?  

 

De gemiddelde antwoordscores van masterstudenten uit de vier opleidingen op de zeven 

schalen en het ICT-item kunnen met elkaar worden vergeleken (Grafiek 2). Op basis hiervan 

kunnen verschillen tussen masterstudenten uit andere opleidingen wat deze kenmerken betreft 

aan het licht komen. Bijlage 6 geeft de gemiddelde antwoordscores van masterstudenten uit 

de vier verschillende opleidingen op de zeven schalen en het ICT-item weer.  

 

Als we naar Grafiek 2 kijken dan zien we dat de masterstudenten uit de vier opleidingen in 

grote lijnen hetzelfde gemiddeld antwoordpatroon vertonen wat de zeven schalen en het ICT-

item betreft. Al deze masterstudenten lijken bijgevolg gemiddeld genomen al de 

teruggevonden millenniumkenmerken te vertonen.  
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Een uitzondering hier betreft het kenmerk ‘voorkeur voor intensivering’ bij de 

masterstudenten uit de opleiding Ingenieurs-wetenschappen. De gemiddelde antwoordscore 

van deze masterstudenten op dit kenmerk ligt net onder het gemiddelde, namelijk 3.47. De 

masterstudenten uit de andere opleidingen lijken dit kenmerk ook maar matig te vertonen. Het 

heeft bij masterstudenten uit elke opleiding de laagste gemiddelde antwoordscore. Ook het 

kenmerk ‘behoefte aan feedback’ komt maar matig bij de masterstudenten uit al de vier 

opleidingen voor. Dit kon al afgeleid worden uit Grafiek 1. Het ICT-item daarentegen heeft 

de hoogste gemiddelde antwoordscore bij masterstudenten uit al de vier opleidingen. Deze 

bevinding sluit aan bij het algemene patroon van de schalen en het ICT-item over al de 

masterstudenten uit de vier opleidingen heen (zie alinea 1.2.3).  

 

Als we de masterstudenten uit de vier opleidingen met elkaar gaan vergelijken dan zien we 

dat de masterstudenten uit de opleidingen Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 

enerzijds en de masterstudenten uit de opleiding Rechten anderzijds het meest op elkaar 

gelijken wat de gemiddelde antwoordscores op de teruggevonden millenniumkenmerken 

betreft. Enkel wat de millenniumkenmerken sociaal en multitasking betreft lijken 

masterstudenten uit deze opleidingen een lichtjes ander patroon te vertonen.  

 

Grafiek 2. Gemiddelde antwoordscores op de zeven schalen en het ICT-item van de masterstudenten per opleiding. 
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De masterstudenten die zich het meest lijken te onderscheiden wat hun gemiddeld 

antwoordpatroon op de teruggevonden millenniumkenmerken betreft, zijn de masterstudenten 

uit de opleiding Ingenieurs-wetenschappen. Naast het reeds vermelde millenniumkenmerk 

‘voorkeur voor intensivering’ hebben ze ook de laagste gemiddelde antwoordscore op drie 

andere kenmerken, namelijk ‘relatie met ouders’, ‘multitasking’ en ‘behoefte aan feedback’. 

Op de kenmerken ‘exploratief-doelgericht’ en ‘ICT belangrijk en vanzelfsprekend’ vertonen 

ze daarentegen de hoogste gemiddelde antwoordscore. Deze verschillen lijken echter allemaal 

relatief klein te zijn als we naar de gemiddelde antwoordscores van masterstudenten uit al de 

vier opleidingen kijken. 

  

We kunnen op basis van Grafiek 2 en meer specifiek op basis van de gemiddelde 

antwoordscores van masterstudenten uit de vier opleidingen besluiten dat masterstudenten uit 

al deze vier opleidingen in grote lijnen een gelijkaardig antwoordpatroon vertonen. Dit werd 

reeds aangehaald in de eerste dataverkenning (zie alinea 1.2.1). Afhankelijk van de schaal zijn 

er echter gemiddeld genomen kleine verschillen tussen masterstudenten uit deze opleidingen. 

Daarnaast gelijken masterstudenten uit bepaalde opleidingen meer op elkaar dan anderen. Of 

deze verschillen tussen masterstudenten uit de vier opleidingen ook significant zijn wat de 

zeven schalen en het ICT-item betreft, komt in de volgende, laatste analysestap aan bod.  

 

5.2.5 Betekenisvolle verschillen tussen masterstudenten uit diverse opleidingen 
 

Ondanks het feit dat Grafiek 2 een sterk gelijkaardig patroon weergeeft voor masterstudenten 

uit de vier opleidingen, is het multivariate model op basis van de zeven schalen en het ICT-

item wel significant (Wilk’s Lambda = 0.73; p < 0.0001). Dit hadden we niet verwacht. We 

gingen er van uit dat de doorsnee masterstudenten ongeacht de opleiding in even grote mate 

de millenniumkenmerken vertonen in hun alledaagse leven. Er is wel geen enkele groep van 

masterstudenten uit een bepaalde opleiding die zich op alle schalen significant onderscheidt 

van de anderen. Bovendien verschillen de masterstudenten uit de vier opleidingen niet 

significant van elkaar wat drie millenniumkenmerken betreft. Het is zelfs zo dat er een groep 

van masterstudenten uit een bepaalde opleiding is die op al de millenniumkenmerken niet 

significant verschillend is van masterstudenten uit twee andere opleidingen. Enkel tussen 

masterstudenten uit bepaalde opleidingen zijn er bijgevolg op de overige vijf 

millenniumkenmerken significante verschillen te vinden. Hierbij onderscheiden vooral 

masterstudenten uit één opleiding zich significant van de andere opleidingen.  
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Op basis hiervan kunnen we stellen dat onze verwachtingen toch niet al te veel afwijken van 

deze bevindingen.  

 

Tabel 5 

Samenvattende waarden MANOVA per schaal of item  

Zeven schalen en ICT-item F-waarde P > F 

1. Sociaal 2.20 0.09 

2. Exploratief-doelgericht 3.79 0.01 

3. Relatie met ouders 2.94 0.03 

4. Multitasking 4.55 0.00 

5. Behoefte aan feedback 3.93 0.01 

6. Positieve attitude t.a.v. de ander 3.90 0.01 

7. Voorkeur voor intensivering 1.10 0.35 

8. ICT belangrijk en vanzelfsprekend 1.15 0.33 

 

Tabel 5 ondersteunt deze bevindingen. Het geeft een overzicht weer van de samenvattende 

waarden van deze MANOVA per schaal of item. Hierbij wordt het 5%-significantieniveau 

gehanteerd.  

 

Allereerst gaan we  in op de drie millenniumkenmerken die de masterstudenten van al de 

opleidingen delen in hun alledaagse leven. Deze masterstudenten verschillen niet significant 

van elkaar op de kenmerken ‘sociaal’, ‘voorkeur voor intensivering’ en ‘ICT belangrijk en 

vanzelfsprekend’ (zie Tabel 5). Al de respondenten van de vier opleidingen zijn gemiddeld 

genomen erg sociaal, hebben een matige voorkeur voor intensivering en vinden dat ICT een 

zeer belangrijke en vanzelfsprekende rol speelt in hun alledaagse leven. Dit komt overeen met 

het globale beeld van al de respondenten over de opleidingen heen (zie alinea 1.2.3). 

Bovendien geeft de MANOVA aan dat de masterstudenten uit de opleidingen Psychologie en 

Pedagogische Wetenschappen zich geheel niet significant onderscheiden op al de 

millenniumkenmerken van zowel masterstudenten uit de opleiding Revalidatiewetenschappen 

als masterstudenten uit de opleiding Rechten. De masterstudenten uit de opleidingen 

Psychologie en Pedagogische Wetenschappen vertonen bijgevolg grotendeels een gelijkaardig 

‘millennial-patroon’ zoals de masterstudenten uit de twee bovengenoemde opleidingen. De 

gelijkenis tussen masterstudenten uit de opleidingen Psychologie en Pedagogische 

Wetenschappen en Rechten werd reeds afgeleid uit Grafiek 2.  
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Daarentegen onderscheiden andere masterstudenten zich wel significant van elkaar op 

bepaalde millenniumkenmerken. Hierbij vallen vooral de masterstudenten uit de opleiding 

Ingenieurs-wetenschappen op. Deze masterstudenten zijn gemiddeld genomen meer 

exploratief en doelgericht en minder multitaskend dan de masterstudenten uit de opleidingen 

Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en de opleiding Revalidatiewetenschappen. Dit 

kon reeds gesuggereerd worden aan de hand van Grafiek 2. Verder hebben de 

masterstudenten uit de opleiding Ingenieurs-wetenschappen meestal minder behoefte aan 

feedback dan de masterstudenten uit de opleiding Revalidatiewetenschappen. Bovendien 

hebben zij over het algemeen een minder goede relatie met hun ouders in vergelijking met de 

masterstudenten uit de opleiding Rechten. Op het overblijvende millenniumkenmerk, 

‘positieve attitude t.a.v. de ander’ verschillen de masterstudenten uit de opleiding Rechten 

significant van de masterstudenten uit de opleiding Revalidatiewetenschappen. De studenten 

uit de opleiding Rechten vertonen gemiddeld genomen een sterkere positieve attitude ten 

aanzien van de ander in vergelijking met de studenten uit de opleiding 

Revalidatiewetenschappen.  

 

5.2.6 Besluit resultaten onderzoeksvraag 1 

 
We hadden verwacht dat al de millenniumkenmerken bij de doorsnee masterstudent aanwezig 

zijn op basis van de vanzelfsprekendheid die hierover bestaat in de media. Op basis van het 

antwoordpatroon van al de respondenten lijkt deze verwachting grotendeels te worden 

vervuld. De antwoordverdelingen van al de respondenten gaan zo bij de grote meerderheid 

van de bevraagde stellingen in de verwachte richting. Enkele stellingen vormen hier een 

uitzondering op.  

 

De zeven schalen die op basis van een PCA zijn teruggevonden en het ICT-item 

weerspiegelen al de millenniumkenmerken die werden bevraagd aan de respondenten. Een 

uitzondering hier vormt het millenniumkenmerk ‘visueel geletterd’. Dit wordt niet 

teruggevonden in de onderliggende structuur van de vragenlijst.  

 

Als we het algemeen antwoordpatroon bekijken, over alle masterstudenten heen, dan valt op 

dat al de teruggevonden millenniumkenmerken doorgaans in bepaalde gradatie voorkomen bij 

al de masterstudenten, over de opleidingen heen.  
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Van al deze kenmerken vertonen al de masterstudenten doorgaans het minst de behoefte aan 

feedback en een voorkeur voor intensivering. De overige kenmerken zijn in sterkere mate 

aanwezig met de nadruk op het kenmerk ‘ICT belangrijk en vanzelfsprekend’.  

 

Daarentegen vallen er ondanks dit algemene gelijkaardige antwoordpatroon toch enkele 

significante verschillen te bespeuren als we op opleidingsniveau kijken. Er zijn echter geen 

masterstudenten uit een bepaalde opleiding die zich op alle schalen significant onderscheiden 

van de andere opleidingen. Bovendien verschillen de masterstudenten uit de vier opleidingen 

niet significant van elkaar in het vertonen van de drie millenniumkenmerken ‘sociaal’, 

‘voorkeur voor intensivering’ en ‘ICT belangrijk en  vanzelfsprekend’. Al de masterstudenten 

zijn gemiddeld genomen erg sociaal, hebben een matige voorkeur voor intensivering en 

vinden dat ICT een zeer belangrijke en vanzelfsprekende rol speelt in hun alledaagse leven. 

Het is zelfs zo dat de masterstudenten uit de opleidingen Psychologie en Pedagogische 

Wetenschappen op al de millenniumkenmerken niet significant verschillen van de 

masterstudenten uit de opleidingen Revalidatiewetenschappen en Rechten. Een belangrijke 

opmerking hier is dat de masterstudenten uit de opleidingen Psychologie en  Pedagogische 

Wetenschappen deel uitmaken van dezelfde wetenschapsgroep als de masterstudenten uit de 

opleiding Rechten. Bijgevolg zijn er enkel tussen masterstudenten uit bepaalde opleidingen 

significante verschillen in het vertonen van de overige millenniumkenmerken. Het zijn hier 

vooral de masterstudenten uit de opleiding Ingenieurs-wetenschappen die zich het meest 

significant onderscheiden van de andere opleidingen op enkele overige 

millenniumkenmerken. Er moet hier opgemerkt worden dat het om kleine (doch significante) 

verschillen gaat. In het algemeen maken masterstudenten ongeacht hun opleiding doorgaans 

deel uit van de millenniumgeneratie als we kijken naar hun kenmerkenprofiel.  
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5.3 Resultaten onderzoeksvraag 2 (‘de onderwijscontext’) 
 
Vragenlijst 2 peilde naar het profiel dat de respondenten vertonen in hun onderwijscontext. 

Welke naar de onderwijscontext vertaalde millenniumkenmerken kunnen teruggevonden 

worden bij jongvolwassenen die masterstudent zijn aan de KU Leuven (Onderzoeksvraag 2)? 

We beginnen hier net als bij onderzoeksvraag 1 met een algemene verkenning van het 

antwoordpatroon van al de respondenten op de stellingen van deze vragenlijst. Daarna worden 

deze stellingen gereduceerd tot een beperkt aantal schalen via een principale 

componentenanalyse. Dit is een moeilijker proces in vergelijking met de data op 

onderzoeksvraag 1. De eerste analyse op basis van de antwoordverdelingen van de 

masterstudenten uit al de vier opleidingen biedt geen goed resultaat. De verkregen schalen 

zijn moeilijk inhoudelijk te interpreteren. Wanneer we vervolgens naar de gemiddelde 

antwoordpatronen op deze schalen per opleiding gaan kijken, dan zien we dat masterstudenten 

uit de opleiding Revalidatiewetenschappen hier een opvallend ander antwoordpatroon 

vertoont in vergelijking met de andere opleidingen. Vandaar bestaat de vierde stap uit een 

tweede principale componentenanalyse op de antwoordverdeling van masterstudenten uit al 

de opleidingen uitgezonderd de opleiding Revalidatiewetenschappen. Dit maakt het mogelijk 

om na te gaan of deze analyse een betere weerspiegeling biedt van de millenniumkenmerken 

door deze opleiding niet in rekening te brengen. Ten vijfde komt een verkenning aan bod van 

de gemiddelde antwoordscores op deze gevonden studentkenmerken over de drie resterende 

opleidingen heen. Vertonen al de masterstudenten over deze opleidingen heen de gevonden 

kenmerken? Hier opvolgend wordt er gekeken of masterstudenten uit verschillende 

opleidingen (met uitzondering van de opleiding Revalidatiewetenschappen) van elkaar 

verschillen wat het vertonen van deze kenmerken betreft. Een zevende stap gaat de 

significantie van deze verschillen tussen de drie resterende opleidingen na. Tenslotte keren we 

met deze gevonden schalen terug naar de opleiding Revalidatiewetenschappen. De schalen die 

op basis van de antwoordverdelingen van de masterstudenten van de overige drie opleidingen 

naar boven komen, worden afgetoetst aan de antwoordverdeling van de masterstudenten uit de 

opleiding Revalidatiewetenschappen.  
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5.3.1 Antwoordpatroon van al de respondenten over de opleidingen heen  
 

Alvorens van start te gaan met de analyses, werpen we een blik op de antwoordpercentages 

van al de respondenten wat de stellingen van vragenlijst 2 betreft. Deze eerste verkenning kan 

ons zaken laten opmerken die verderop in de analyses kunnen terugkomen. We houden het 

hier enkel op het bespreken van de meest opvallende bevindingen. Vragenlijst 2 bevat 51 

stellingen die allen een bepaalde vertaling inhouden van de millenniumkenmerken in het 

alledaagse leven naar de onderwijscontext. Al deze stellingen zijn met hun bijhorende code 

terug te vinden in bijlage 2. 

 

We verwachten dat iedereen akkoord gaat met de stellingen die peilen naar de 

millenniumkenmerken in de onderwijscontext. Met andere woorden: onze verwachting is dat 

al deze millenniumkenmerken bij de doorsnee masterstudent aanwezig zijn in hun 

onderwijscontext. Dit houdt namelijk een bevestiging in van auteurs die deze kenmerken als 

vanzelfsprekend beschouwen. Op het eerste zicht valt op dat onze verwachting hier minder 

ingevuld wordt in vergelijking met onderzoeksvraag 1. Als we rekening houden met de 

inverse stellingen, dan kunnen we zeggen dat al de respondenten met 78% van de stellingen 

(40 stellingen) die peilen naar de millenniumkenmerken in de onderwijscontext ‘akkoord’ 

gaan (eerder akkoord, akkoord, helemaal akkoord). Dit percentage ligt lager dan bij 

onderzoeksvraag 1 waar 92% van de stellingen ‘akkoord’ werden bevonden. Ondanks deze 

grotere onenigheid bij vragenlijst 2 gaan de respondenten wel nog steeds met een meerderheid 

van de stellingen ‘akkoord’. De nuancering is hier echter op zijn plaats om te stellen dat de 

stellingen waarmee de respondenten ‘niet akkoord’ (eerder niet akkoord, niet akkoord, 

helemaal niet akkoord) gaan, grotendeels peilen naar verschillende millenniumkenmerken. 

Binnen de millenniumkenmerken is er hier meer variatie in de antwoordverdeling van de 

masterstudenten dan bij onderzoeksvraag 1 het geval was. De stellingen die peilen naar 

eenzelfde kenmerk worden in deze vragenlijst dus minder gelijkaardig beantwoord.  

 

Dit kan geïllustreerd worden aan de hand van de negen stellingen die peilen naar het kenmerk 

‘ICT-minded’. Ze verschillen onderling wat het antwoordpatroon van de respondenten over 

de opleidingen heen betreft. Dit heeft mogelijk te maken het gegeven dat de meeste stellingen 

naar een verschillend specifiek facet van dit kenmerk peilen. In deze alinea bespreken we zes 

van deze negen ICT-stellingen. De percentages waarmee al de masterstudenten met deze zes 

stellingen ‘akkoord’ gaan, kunnen teruggevonden worden in Tabel 6.  
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Tabel 6 

% masterstudenten 'akkoord' met ICT-stellingen 

ICT-stellingen die hier worden besproken: 

% masterstudenten die 

‘akkoord’ gaat met de 

stellingen: 

Dict2: In mijn onderwijscontext volg ik actief blogs en discussiefora die te maken hebben 

met mijn studies. 
26% 

Dict3: In mijn onderwijscontext neem ik liever deel aan online discussiefora over een 

lesonderwerp dan een gedrukte tekst hierover te lezen. 
31% 

Dict4: In mijn onderwijscontext vind ik dat alle onderwijsgebouwen over Wi-fi zouden 

moeten beschikken. 
88% 

Dict5: In mijn onderwijscontext zou ik regelmatig gebruik maken van online geposte lessen 

(weblectures) indien deze mogelijkheid aan de KU Leuven zou bestaan. 
51% 

Dict6: In mijn onderwijscontext vind ik dat proffen gebruik moeten maken van de nieuwste 

technologieën (Smartboard, elektronische leeromgeving zoals Toledo, videoconferenties, 

online leergroepen, etc.). 

81%  

Dict7: In mijn onderwijscontext zou ik het geen probleem vinden om online lessen te 

hebben in plaats van een hoorcollege. 
29% 

‘Akkoord’ is de som van ‘helemaal akkoord’, ‘akkoord’ en ‘eerder akkoord’ 

 

Sommige stellingen die peilen naar het kenmerk ‘ICT-minded’ worden in meerdere mate 

‘akkoord’ bevonden dan anderen. Zo vindt 81% van de respondenten doorgaans dat proffen 

gebruik moeten maken van de nieuwste technologieën. Ongeveer 25% hiervan is zelfs 

helemaal akkoord met deze stelling. Verder vindt 88% van de respondenten min of meer dat 

alle onderwijsgebouwen over Wifi zouden moeten beschikken (Dict4). Opvallend is dat 

43.3% hiervan zelfs helemaal akkoord gaat met deze stelling. Daarentegen is maar 31% van 

alle respondenten ‘akkoord’ met de stelling ‘In mijn onderwijscontext neem ik liever deel aan 

online discussiefora over een lesonderwerp dan een gedrukte tekst hierover te lezen’ (Dict3). 

Bij deze laatste stelling sluit stelling Dict2 aan (‘In mijn onderwijscontext volg ik actief blogs 

en discussiefora die te maken hebben met mijn studies’). Met deze stelling gaat maar 26% van 

al de respondenten ‘akkoord’. Studenten lijken hierover dezelfde mening te hebben ongeacht 

de context (alledaagse leven versus onderwijscontext). De variant van deze stelling hebben we 

namelijk ook besproken bij onderzoeksvraag 1 door de opvallend lage antwoordscore (zie 

alinea 1.2.1). Deze mening druist echter in tegen Veen en Jacobs (2005) hun aanname dat de 

millenniumstudent een voorkeur zou hebben voor multimediale informatieve en 

communicatieve omgevingen eerder dan voor geschreven en gedrukte tekst.  
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Twee andere ICT-stellingen werden aan de respondenten bevraagd met het oog op de 

commotie in het begin van het academiejaar 2011-2012 rond online lessen in de faculteit 

Sociale Wetenschappen. Hoofdstuk 3 ging hier al dieper op in en het werd ook al aangehaald 

in hoofdstuk 4. Van al de respondenten vindt maar 29% het in bepaalde mate geen probleem 

om online lessen te hebben in de plaats van een hoorcollege (Dict7). De overgrote 

meerderheid gaat bijgevolg ‘niet akkoord’ met deze stelling, 38% hiervan is zelfs helemaal 

niet akkoord met het hebben van online lessen in plaats van een hoorcollege. Deze stelling 

heeft van al de ICT-stellingen de meeste standaardafwijking (SDDict7 = 1.66) wat betekent dat 

de respondenten sterk van elkaar verschillen in hun mening over deze stelling. Aansluitend 

zou ongeveer de helft van al de respondenten (50.8%) gebruik maken van online geposte 

lessen indien deze mogelijkheid aan de KU Leuven zou bestaan (Dict5). Ook deze stelling 

heeft een hoge standaardafwijking in vergelijking met andere stellingen (SDDict5 = 1.61). De 

antwoorden van de respondenten liggen sterk verspreid over de zes mogelijke 

antwoordcategorieën. Bij deze masterstudenten is de mening over online lessen en 

weblectures bijgevolg verdeeld.  

 

Naast het opvallende antwoordpatroon op de stellingen die peilen naar het kenmerk ‘ICT-

minded’, trekken ook andere stellingen hier de aandacht. Een erg opmerkelijk 

antwoordpatroon kunnen we terugvinden bij een stelling die peilt naar de mate waarin de 

studenten a-lineaire informatieverwerking verkiezen. Een millenniumstudent heeft volgens 

Veen en Jacobs (2005) een voorkeur voor a-lineaire in plaats van voor lineaire 

informatieverwerking. Een reader zou vanuit dit oogpunt meer voldoen aan de wensen van de 

student. Hier is de informatie over hetzelfde thema namelijk in verschillende artikels terug te 

vinden in plaats van dat het allemaal gestructureerd bij elkaar is geplaatst. De student zou 

volgens deze auteurs bij het verwerken van artikels meer onderzoekend en actief kunnen te 

werk gaan dan dat bij een gestructureerde cursus het geval zou zijn (Veen & Jacobs, 2005). 

Dit kenmerk werd invers aan de studenten bevraagd door middel van de volgende stelling: ‘In 

mijn onderwijscontext heb ik graag een gestructureerde cursus in plaats van een reader 

(bundeling van artikels)’ (Dint4). Tegen de verwachtingen in wordt deze stelling door een erg 

hoog percentage (98.4%)  ‘akkoord’ bevonden. Van al de respondenten gaat zelfs 63.6% 

helemaal akkoord met de stelling. Deze stelling heeft het hoogste gemiddelde (X�Dint4 = 5.49) 

en de kleinste standaardafwijking (SDDint4 = 0.83) van al de stellingen in vragenlijst 2. De 

overgrote meerderheid van de respondenten denkt dus hetzelfde over deze stelling. Dit staat 

haaks op de bevindingen van de auteurs Veen en Jacobs (2005).  
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Een andere opmerkelijke stelling die de media over de millenniumstudent tegenspreekt is de 

stelling ‘In mijn onderwijscontext kan ik op hetzelfde moment naar muziek luisteren als me 

concentreren op mijn studieopdrachten’ (Dmulti3). Met deze stelling gaat maar 33.2% van al 

de respondenten ‘akkoord’. Dit percentage van studenten geeft, in tegenspraak met Oblinger 

en Oblinger (2005), aan niet gemakkelijk deze twee zaken tegelijk te kunnen doen.  

 

Een laatste voorbeeld dat de onenigheid tussen het profiel uit de literatuur en de 

antwoordverdeling van al deze respondenten op bepaalde stellingen duidt,  handelt over het 

millenniumkenmerk ‘sociaal’. In tegenstelling tot vragenlijst 1, waar vele stellingen rond dit 

kenmerk opvielen door een matige tot sterke bevestiging ervan, is het antwoordpatroon nu 

meer negatief gekleurd. Van al de respondenten geeft 74.4% in bepaalde mate aan liever op 

zichzelf te leren dan in groep (Nsoc5). Aansluitend gaat maar 32.4% ‘akkoord’ met de stelling 

‘In mijn onderwijscontext leer ik het best door samen met anderen in een ruimte te studeren 

(bijvoorbeeld de bibliotheek)’ (Nsoc4). Deze bevinding druist in tegen de voorkeur voor 

coöperatief leren die een millenniumstudent volgens Monaco en Martin (2007) zou vertonen. 

Iets meer dan de helft van de studenten (55.6%) gaat tenslotte ‘akkoord’ met de stelling ‘In 

mijn onderwijscontext heb ik graag interactieve hoorcolleges’ (Nsoc2). Dit percentage is niet 

erg hoog. Onbekend lijkt hier onbemind te maken. Hoorcolleges van masterstudenten zijn 

vandaag de dag vaak nog niet erg interactief. Voor velen onder hen kan het bijgevolg moeilijk 

zijn om bij interactieve hoorcolleges iets voor te stellen. Vele initiatieven aan de KU Leuven 

spelen hier op in (zie hoofdstuk 3). 

 

Ondanks de grotere onenigheid met bepaalde stellingen in deze vragenlijst in vergelijking met 

onderzoeksvraag 1, gaan alle studenten nog wel altijd met de grote meerderheid van de 

stellingen ‘akkoord’. Zo vindt 81.2% van al de masterstudenten het niet fijn als ouders/ 

vrienden een keuze in hun plaats maken (Exp3). Deze stelling heeft het laagste gemiddelde 

van al de stellingen (X�Exp3 = 2.28). Ze willen liever zelf keuzes maken en zelf de 

verantwoordelijkheid voor hun eigen leren opnemen (Oblinger & Oblinger, 2005). Dit wordt 

herbevestigd in de stelling ‘In mijn onderwijscontext wil ik zelf mijn eigen keuzes kunnen 

maken (bijvoorbeeld wat mijn studieloopbaan, keuzevakken en afstudeerrichting betreft)’ 

(Exp2). Met deze stelling gaat 92.2% van al de respondenten ‘akkoord’. Een ander voorbeeld 

dat aansluit bij de theoretische bevindingen is de stelling ‘In mijn onderwijscontext vind ik 

dat stages mogelijk moeten zijn in alle opleidingen’ (Exp6). Van al de masterstudenten gaat 

94.5% met deze stelling ‘akkoord’, 51.7% hiervan gaat er zelfs helemaal mee akkoord.  
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Dit sluit aan bij de millenniumstudent zijn voorkeur voor het praktisch toepassen van studies 

in een realistische context (Windham, 2005). Toch werd in hoofdstuk 4 al aangegeven dat niet 

alle bevraagde masterstudenten uit de vier opleidingen de mogelijkheid tot stage hebben in 

hun masteropleiding. Andere opvallende stellingen van vragenlijst 2 op basis van het 

antwoordpatroon van al de masterstudenten, over de opleidingen heen, zijn te vinden in 

bijlage 7.  

 

In vergelijking met de antwoordpatronen op de stellingen van vragenlijst 1 vertonen de 

stellingen hier veel meer standaarddeviatie. Er zijn hier bijgevolg grotere verschillen tussen 

masterstudenten wat de antwoordpatronen op de stellingen betreft. Dit bleek al uit de 

bespreking van enkele opvallende stellingen hierboven. Als we meer specifiek naar de 

antwoordpatronen op opleidingsniveau gaan kijken, wordt dit herbevestigd. De 

masterstudenten uit de verschillende opleidingen onderscheiden zich doorgaans opvallend van 

elkaar in het al dan niet akkoord zijn met een bepaalde stelling. Dit hadden we verwacht. In 

hoofdstuk 4 gaven we namelijk al aan dat de specifieke onderwijscontext van elke 

wetenschapsgroep (en ruimer de opleiding) waartoe en student behoort, mogelijk een invloed 

kan hebben op de studentkenmerken. Het meest opmerkelijk hier is het gegeven dat 

masterstudenten uit de opleiding Revalidatiewetenschappen op 10 van de 50 stellingen 

radicaal verschillen in antwoordrichting (akkoord – niet akkoord) van masterstudenten uit de 

overige drie opleidingen. Dit wordt verder met enkele stellingen geïllustreerd. Ongeveer 77% 

van de masterstudenten uit de opleiding Revalidatiewetenschappen vindt het geen probleem 

om online lessen te hebben in plaats van een hoorcollege (Dict7). Dit komt niet overeen met 

het antwoordpatroon van masterstudenten uit de overige drie opleidingen en van alle 

masterstudenten over de opleidingen heen op deze stelling (zie boven). Verder is het 

opvallend dat 86.7% van de masterstudenten uit de opleiding Revalidatiewetenschappen het 

in bepaalde mate fijn vindt als ouders/ vrienden een keuze in hun plaats maken (Exp3). Ook 

dit druist in tegen de algemene bevindingen en het antwoordpatroon van masterstudenten uit 

de overige drie opleidingen (zie boven). Een ander voorbeeld is het gegeven dat 73,3% van de 

masterstudenten uit de opleiding Revalidatiewetenschappen in tegenstelling tot de andere 

opleidingen min of meer aangeeft geen zelfdiscipline te kunnen tonen wanneer nodig (Exp7). 

Deze masterstudenten lijken met andere woorden minder goed de eigen verantwoordelijkheid 

te kunnen opnemen voor het eigen leren. Tenslotte geeft de meerderheid van de 

masterstudenten uit de opleiding Revalidatiewetenschappen aan het best met anderen in een 

ruimte te kunnen studeren (Nsoc4) en liever in groep te leren dan op zichzelf (Nsoc5).  
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Dit staat in contrast met het antwoordpatroon van masterstudenten uit de drie andere 

opleidingen en met het algemeen antwoordpatroon over de opleidingen heen (zie boven). De 

overige stellingen waarop masterstudenten uit deze opleiding van de andere opleidingen 

verschillen in antwoordrichting zijn Dict3, Dict6, Dint7, Nrel2 en Pos1.  

 

Het antwoordpatroon van de masterstudenten per opleiding lijkt dus niet altijd even goed te 

stroken met de antwoordpatronen van de masterstudenten van de andere opleidingen en met 

het algemene antwoordpatroon van al de masterstudenten over de opleidingen heen. Over het 

algemeen kunnen we besluiten dat er in vergelijking met vragenlijst 1 hier heel wat meer 

verschillen terug te vinden zijn in zowel de percentages van de mate van akkoord/ niet 

akkoord als ook in de antwoordrichting zelf (akkoord – niet akkoord). Al deze varianties in de 

antwoordverdelingen van de respondenten stellen ons in staat om via een PCA de 51 

stellingen te herleiden tot een beperkt aantal schalen die we dan inhoudelijk kunnen gaan 

vergelijken met de millenniumkenmerken die we tot doel hadden te bevragen. Volgende 

alinea stelt dit centraal.  

 

5.3.2 Schalen 
 

Om op zoek te gaan naar de onderliggende structuur van vragenlijst 2 wordt er een principale 

componentenanalyse (PCA) toegepast over al de stellingen (51) en de masterstudenten van de 

vier betrokken opleidingen heen. Het vinden van een gepast aantal schalen die inhoudelijk 

interpreteerbaar zijn, bleek hier erg moeilijk te zijn. Een duidelijk onderliggende structuur van 

de vragenlijst lijkt er maar met moeite te zijn. We hadden hier verwacht de negen naar de 

onderwijscontext vertaalde millenniumkenmerken als onderliggende schalen terug te vinden. 

Als we echter een negen-schalen-model nemen, vallen de schalen inhoudelijk heel moeilijk 

tot niet te interpreteren. Uiteindelijk kiezen we voor een vijf-schalen-model waarbij de 

schalen inhoudelijk meer betekenis krijgen dan in een negen-schalen-model. In dit vijf-

schalen-model laden 35 van de 51 stellingen sterker dan 0.40 op één van de vijf schaal. Elke 

schaal omvat minstens drie stellingen. De vijf schalen verklaren samen 33% van de 

verschillen die er zijn tussen de antwoordverdelingen op de stellingen.  Ook hier wordt de 

betrouwbaarheid van deze vijf schalen nagegaan met behulp van Cronbach’s alpha (α).  

 

Ondanks dat een vijf-schalen-model het beste alternatief biedt, is het nog altijd een moeilijke 

opdracht om elk van de schalen inhoudelijk een betekenis te geven.  
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Vele stellingen die oorspronkelijk peilen naar hetzelfde millenniumkenmerk laden hier 

verspreid op de verschillende schalen. Dit maakt het bij bepaalde schalen niet gemakkelijk om 

ze een betekenis te geven vanuit het perspectief van de millenniumstudent. Vele stellingen 

moeten verwijderd worden om de schalen inhoudelijk te kunnen interpreteren. We bespreken 

hier zeer beperkt de vijf gevonden schalen met de betekenis die in overleg met DUO-

medewerkers aan deze schalen is gegeven. Bijlage 8 biedt een overzicht van al de stellingen 

die op elk van deze vijf schalen laden.  

 

Schaal 1: zelfgericht (7 stellingen) 

Op deze schaal laden 10 stellingen die peilen naar vijf verschillende millenniumkenmerken. 

Om de schaal inhoudelijk betekenis te geven, worden drie stellingen uit deze schaal 

weggelaten, namelijk ‘Nrel2’, ‘Exp6’ en ‘Dict3’. De stellingen die overblijven benadrukken 

de ik-persoon: ‘kan ik’, ‘beschik ik’, ‘vind ik’, etc. Vandaar is gekozen voor de betekenis van 

‘Zelfgericht’ voor deze eerste schaal. De Cronbach’s alpha van deze schaal bedraagt 0.78. 

  

Schaal 2: visueel geletterd (6 stellingen) 

Op deze schaal laden acht stellingen die oorspronkelijk behoren tot vier verschillende 

millenniumkenmerken. Het is opvallend dat al de vier stellingen die peilen naar het kenmerk 

‘visueel geletterd’ deel uitmaken van deze schaal. Het verwijderen van de stellingen ‘Pos3’ en 

‘Pos4’ maakt deze schaal inhoudelijk meer zuiver. Deze schaal krijgt de benaming ‘visueel 

geletterd’. De Cronbach’s alpha bedraagt hier 0.62.  

 

Schaal 3: technologische voorkeur (3 stellingen) 

Op deze schaal laden zes stellingen waaronder drie stellingen die peilen naar het kenmerk 

‘ICT-minded’. De overige drie stellingen (‘Pos1’, ‘Doel1’ en ‘Doel2’) vallen weg om deze 

schaal inhoudelijk betekenisvol te maken. De drie ICT-items peilen elk naar de respondenten 

hun voorkeur voor nieuwste technologieën en online (geposte) lessen in hun 

onderwijscontext. Schaal 3 krijgt bijgevolg de benaming ‘Technologische voorkeur’. De 

Cronbach’s alpha bedraagt hier 0.64.  

 

Schaal 4: actief (6 stellingen) 

Deze schaal omvat zes stellingen die voortkomen uit vier verschillende kenmerken. Deze 

stellingen benadrukken telkens een actieve manier van leren of onderwijs, namelijk 

interactieve hoorcolleges, practicumsessies, groepswerken, etc.  
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Vandaar krijgt deze schaal de benaming ‘actief’. De Cronbach’s alpha van deze schaal 

bedraagt 0.59. Dit is een grensgeval, de standaard van betrouwbaarheid (0.60) wordt juist niet 

behaald. 

  

Schaal 5: multitasking (3 stellingen) 

De vijf stellingen die laden op deze schaal komen voort uit vier verschillende 

millenniumkenmerken. Mits enige interpretatie lijken deze items te peilen naar multitasking. 

Hiervoor moeten wel twee stellingen verwijderd worden uit deze schaal, namelijk ‘Exp4’ en 

‘Exp1’. Daarnaast laadt maar één stelling op deze schaal die de bedoeling had naar het 

millenniumkenmerk ‘multitasking’ te peilen, namelijk ‘Dmulti3’. De Chronbach’s alpha is 

hier 0.53. 

 

Slechts één van de vijf schalen hier (schaal 2: visueel geletterd) peilt volledig naar een 

millenniumkenmerk zoals het werd bevraagd. Schaal 3 (technologische voorkeur) peilt naar 

een facet van het millenniumkenmerk ‘ICT-minded’. Schaal 4 (de voorkeur voor actieve 

werkvormen) leunt aan bij het millenniumkenmerk ‘exploratief’. Schaal 5 (multitasking) peilt 

tenslotte mits enige interpretatie naar het millenniumkenmerk ‘multitasking’. We kunnen 

besluiten dat deze onderliggende structuur van vragenlijst 2 in veel mindere mate de 

bevraagde kenmerken weerspiegelt dan bij vragenlijst 1. Andere kenmerken komen hier 

bovendrijven. Mogelijk ligt dit aan het gegeven dat masterstudenten uit de opleiding 

Revalidatiewetenschappen zich zo sterk differentiëren van de overige drie opleidingen wat 

hun antwoordpatroon betreft. Dit opvallend gegeven bleek namelijk uit de eerste 

dataverkenning (zie alinea 1.3.1). Deze masterstudenten hebben de vragenlijst over hun 

onderwijscontext mogelijk ingevuld vanuit een andere kijk op hun onderwijscontext waardoor 

de vragenlijst bij hen een heel andere onderliggende structuur vertoont dan bij de andere drie 

opleidingen. Dit gaan we verder na in de volgende alinea.  

 

5.3.3 Studentkenmerken over opleidingen 
 

In de eerste verkenning van de data van vragenlijst 2 (zie alinea 1.3.1) konden we reeds 

opmerken dat masterstudenten uit de vier opleidingen veel sterker van elkaar verschillen dan 

dat in vragenlijst 1 het geval was. Dit hadden we ook verwacht doordat masterstudenten uit 

elke opleiding een specifieke onderwijscontext vertonen.  
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Vooral masterstudenten uit de opleiding Revalidatiewetenschappen verschillen sterk van 

mening wat bepaalde stellingen betreft van de andere opleidingen. Dit is in tegenstelling met 

vragenlijst 1. In het alledaagse leven onderscheiden masterstudenten uit geen enkele opleiding  

zich namelijk opvallend op al de millenniumkenmerken.  

 

In deze alinea gaan we na in welke mate masterstudenten uit de opleiding 

Revalidatiewetenschappen een opmerkelijk ander patroon vertonen. We kijken dit na door de 

gemiddelde antwoordscores van masterstudenten uit de vier opleidingen op de vijf schalen 

tegen elkaar uit te zetten in Grafiek 3. In bijlage 9 kunnen deze gemiddelde antwoordscores 

teruggevonden worden.  

 

Grafiek 3. Gemiddelde antwoordscores op de vijf schalen van de masterstudenten per opleiding. 

 

Als we Grafiek 3 vergelijken met Grafiek 2 van vragenlijst 1 (‘het alledaagse leven’) dan zien 

we hier veel grotere verschillen tussen masterstudenten uit de vier opleidingen. Daarnaast 

liggen de gemiddelde antwoordscores hier ook lager dan in Grafiek 2. Het meest opvallende is 

het gegeven dat masterstudenten uit de opleiding Revalidatiewetenschappen een volledig 

ander patroon vertonen op de meeste schalen in vergelijking met masterstudenten uit de 

overige drie opleidingen. Hier waren we het meest in geïnteresseerd. Het grootste verschil 

lijkt aanwezig te zijn bij schaal 1 (zelfgericht).  
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Als we gaan kijken naar de stellingen die op deze schaal laden dan zien we dat de 

masterstudenten uit de opleiding Revalidatiewetenschappen op acht van de tien stellingen die 

op deze schaal laden een tegengesteld antwoordpatroon hebben in vergelijking met de 

masterstudenten uit de drie andere opleidingen. Dit werd al besproken in de eerste verkenning 

van de data van vragenlijst 1 (zie alinea 1.3.1).  

 

Een MANOVA geeft aan dat er inderdaad veel significante verschillen zijn tussen 

masterstudenten uit de vier opleidingen, in het bijzonder tussen masterstudenten uit de 

opleiding Revalidatiewetenschappen en masterstudenten uit de overige drie opleidingen wat 

de vijf schalen betreft (Wilk’s Lambda = 0.29; p < 0.0001).  

 
Tabel 7  

Samenvattende waarden van de MANOVA per schaal (vragenlijst2) 

Vijf schalen F-waarde P > F 

1. Zelfgericht 85.23 0.0001 

2. Visueel geletterd 15.85 0.0001 

3. Technologische  voorkeur 19.32 0.0001 

4. Actief 12.02 0.0001 

5. Multitasking 8.84 0.0001 

 

Tabel 7 geeft een overzicht weer van de samenvattende waarden van deze MANOVA per 

schaal. Op basis hiervan kan afgeleid worden dat alle schalen significant verschillend zijn 

tussen masterstudenten uit de vier opleidingen op het 5%-significantieniveau.  

 

Met het oog op onderzoeksvraag 2 stellen we ons de vraag of de onderliggende structuur van 

de vragenlijst een betere weerspiegeling zou vormen van de millenniumkenmerken als we de 

masterstudenten uit de opleiding Revalidatiewetenschappen buiten beschouwing zouden laten. 

Deze masterstudenten vertonen namelijk een opmerkelijk ander antwoordpatroon dan de 

overige masterstudenten. Dit is niet het geval wat het alledaagse leven betreft. In tegenstelling 

tot vragenlijst 1 vulden deze studenten vragenlijst 2 dus in vanuit een ander denkpatroon in 

vergelijking met masterstudenten uit de andere opleidingen. Dit is niet onlogisch als we 

bedenken dat hun onderwijscontext op het moment van vragenlijstafname verschilde van deze 

van de andere groepen. Masterstudenten uit deze opleiding waren de enigen die op dat 

moment allemaal overdag stage liepen en af en toe ’s avonds nog opleidingsonderdelen 

volgden (zie hoofdstuk 4).  
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De onderwijscontext kreeg daardoor voor hun waarschijnlijk een andere betekenis dan voor 

studenten uit andere opleidingen die nauwelijks of geen stage liepen en hoofdzakelijk overdag 

hoorcolleges hadden.   

 

5.3.4 Nieuwe schalen zonder implicatie van de masterstudenten uit de opleiding 

Revalidatiewetenschappen 
 

Op basis van de bevindingen uit de vorige alinea doen we een tweede PCA op alle 

respondenten met uitzondering van de masterstudenten uit de opleiding 

Revalidatiewetenschappen.  Wanneer we deze masterstudenten verwijderen uit onze dataset 

dan geeft een vijf-schalen-model opnieuw het beste inhoudelijke resultaat op basis van de 

output van de PCA. Net zoals bij de eerste analyse van deze vragenlijst laden hier 35 van de 

51 stellingen sterker dan 0.40 op een van de vijf schalen (zie bijlage 10). Daarnaast laden hier 

ook vele stellingen verspreid op de verschillende schalen terwijl ze oorspronkelijk peilen naar 

hetzelfde millenniumkenmerk. De schalen vallen elk wel beter te interpreteren. De totale 

verklaarde variantie van dit nieuwe vijf-schalen-model bedraagt  32% . 

 

Hier volgt een uiteenzetting van de vijf gevonden schalen op basis van de tweede 

factoranalyse.  

 

Schaal 1: actief (8 stellingen) 

Enkele voorbeeldstellingen die op deze schaal laden: 

• Dict8: In mijn onderwijscontext zoek ik regelmatig zelf informatie op internet over 

topics die aansluiten bij mijn studies.  

• Nsoc2: In mijn onderwijscontext heb ik graag interactieve hoorcolleges. 

• Exp5: In mijn onderwijscontext heb ik een voorkeur voor practicumsessies/ 

oefenzittingen. 

 

Op deze schaal laden negen stellingen die peilen naar zes verschillende 

millenniumkenmerken. Deze stellingen komen sterk overeen met de stellingen die laden op 

schaal 4 van de eerste PCA (‘actief’). Ze benadrukken telkens een actieve manier van leren of 

onderwijs: zelf informatie opzoeken, voorkeur voor interactieve hoorcolleges, 

practicumsessies en groepswerken, etc.  
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De stelling ‘Nsoc2’ is reeds aangehaald als opvallende stelling in de eerste verkenning van de 

dataset van vragenlijst 2 (zie alinea 1.3.1). De Cronbach’s alpha bedraagt hier 0.64. 

 

Schaal 2: zelfdiscipline (5 stellingen) 

Enkele voorbeeldstellingen die op deze schaal laden: 

• Exp7: In mijn onderwijscontext kan ik zelfdiscipline tonen wanneer nodig. 

• Nsoc5i: In mijn onderwijscontext leer ik liever op mezelf dan in groep (! Inverse 

stelling).  

• Nsoc4: In mijn onderwijscontext leer ik het best door samen met anderen in een 

ruimte te studeren (bijvoorbeeld de bibliotheek).  

 

Op deze schaal laden opnieuw stellingen die voortkomen van verschillende 

millenniumkenmerken. Door de stelling ‘Doel5’ buiten beschouwing te laten kunnen we deze 

schaal interpreteren als ‘het hebben van zelfdiscipline’. De stellingen die oorspronkelijk 

peilen naar het kenmerk ‘sociaal’ krijgen hier de interpretatie van ‘externe druk’. Zij die geen 

zelfdiscipline kunnen tonen wanneer nodig, leren mogelijk liever samen met anderen om zo 

een soort van externe controle te hebben op hun leren. De Cronbach’s alpha bedraagt hier 

0.72. Al de drie voorbeeldstellingen werden al besproken in de eerste dataverkenning (zie 

alinea 1.3.1). Hieruit bleek dat de meerderheid van de masterstudenten over de vier (!) 

opleidingen heen gemiddeld genomen geen voorkeur vertoont voor coöperatief leren. Dit gaat 

tegen de verwachtingen in. Daarnaast werd aangehaald dat de masterstudenten uit de drie 

resterende opleidingen in tegenstelling tot masterstudenten uit de opleiding 

Revalidatiewetenschappen zelfdiscipline lijken te kunnen tonen wanneer nodig.  

 

De stelling ‘Dint1’ (‘In mijn onderwijscontext heb ik graag dat de prof mij deadlines oplegt’) 

laadt niet op deze schaal ondanks dat ze inhoudelijk wel sterk verband met deze schaal. Deze 

stelling bevraagt namelijk de mate waarin een student een behoefte heeft aan (externe) 

tijdsdruk.  

 

Schaal 3: voorkeur voor nieuwe digitale en visuele technologie (8 stellingen) 

Enkele voorbeeldstellingen die op deze schaal laden: 

• Dvis2: In mijn onderwijscontext krijg ik nieuwe informatie het liefst aangeboden met 

afbeeldingen en grafieken.  
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• Dict4: In mijn onderwijscontext vind ik dat alle onderwijsgebouwen over Wifi zouden 

moeten beschikken. 

• Dvis4: In mijn onderwijscontext kan ik iets het beste onthouden als ik het gezien heb 

(foto’s, prenten, video’s, schematische weergaves, etc.).  

 

Al de vier stellingen van het kenmerk ‘visueel geletterd’ en vier stellingen van het kenmerk 

‘ICT-minded’ laden op deze schaal. Schaal 2 (‘visueel geletterd’) en schaal 3 (‘technologische 

voorkeur’) van de eerste analyse zijn hierin terug te vinden. Door de stellingen ‘Doel1’ en 

‘Dint6’ weg te laten uit deze schaal krijgt de schaal inhoudelijk de betekenis ‘een voorkeur 

hebben voor nieuwe digitale en visuele technologie’. De Cronbach’s alpha bedraagt hier 0.71. 

De stelling ‘Dict4’ viel reeds op tijdens de eerste dataverkenning door de sterke mate 

waarmee de meerderheid van de masterstudenten over de opleidingen heen met deze stelling 

akkoord ging.  

 

Merk op dat in vragenlijst 1 geen enkele stelling van het millenniumkenmerk ‘Visueel 

geletterd’ op een schaal laadt. In contrast met vragenlijst 1 laden hier al de stellingen van dit 

kenmerk op deze schaal.  

 

Schaal 4: praktijkgericht met een open visie (5 stellingen) 

Enkele voorbeeldstellingen die op deze schaal laden: 

• Exp6: In mijn onderwijscontext vind ik dat stages mogelijk moeten zijn in alle 

opleidingen. 

• Pos1: In mijn onderwijscontext sta ik open om andere culturen te leren kennen tijdens 

mijn opleiding (bijvoorbeeld door uitwisselingsprojecten, casussen over andere 

culturen, etc.). 

• Pos2: In mijn onderwijscontext vind ik dat er in elke opleiding de mogelijkheid moet 

zijn om deel te nemen aan een uitwisselingsproject in het buitenland.  

 

Op deze schaal laden behalve de stelling ‘Exp6’ de vier stellingen van het kenmerk ‘positieve 

attitude’ die peilen naar een positieve attitude ten aanzien van de ander, de maatschappij. In 

de onderwijscontext krijgt dit een andere invulling dan in het alledaagse leven, namelijk in de 

richting van het ‘praktijkgericht zijn met een open visie’. Deze stellingen geven een 

omschrijving van een persoon die zich richt op de toepassingsmogelijkheden van de leerstof. 
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Hij staat open om zijn vaardigheden toe te passen in nieuwe omgevingen en zo in een nieuwe 

(leer)omgeving bij te leren (zoals mogelijk is tijdens stages en uitwisselingsprojecten). In deze 

betekenis leunt deze schaal inhoudelijk sterk aan bij de exploratieve ingesteldheid die auteurs 

toekennen aan millenniumstudenten. Veen en Jacobs (2005) benadrukken hierbij de voorkeur 

van een millenniumstudent voor het kunnen toepassen van zijn studies in een realistische 

context. Dit ‘leren door te doen’ wordt hier benadrukt: leren door stages, door 

uitwisselingsprojecten, door open te staan voor het nieuwe, etc. Deze schaal is bijgevolg een 

illustratie van de ‘schemerzone’ die er tussen millenniumkenmerken lijkt te zijn. Zoals reeds 

aangegeven kunnen millenniumkenmerken niet los van elkaar gezien worden, maar hangen ze 

integendeel sterk met elkaar samen (Brown, 2000).  

 

De voorbeeldstelling ‘Exp6’ is al aangehaald in alinea 1.3.1 doordat de overgrote meerderheid 

van al de respondenten over de vier (!) opleidingen heen met deze stelling akkoord gaat. Het 

is op één stelling van vragenlijst 2 na de stelling waarmee het hoogste percentage van alle 

respondenten helemaal akkoord gaat (51.7%). Dit lijkt dus een belangrijke rol te spelen bij 

studenten in het denken over de onderwijscontext.  De Cronbach’s alpha bedraagt hier 0.65.  

 

Schaal 5: multitasking (4 stellingen) 

Enkele voorbeeldstellingen die op deze schaal laden: 

• Dmulti3: In mijn onderwijscontext kan ik op hetzelfde moment naar muziek luisteren als 

me concentreren op mijn studieopdrachten. 

• Dmulti5: In mijn onderwijscontext kan ik mijn aandacht gemakkelijk van de ene naar de 

andere activiteit verplaatsen.  

• Dmulti2i: In mijn onderwijscontext werk ik het best als ik eerst de ene opdracht afwerk 

alvorens de volgende te beginnen (! Inverse stelling). 

 

Deze schaal verwijst naar het kenmerk ‘multitasking’. Deze verwijzing naar ‘multitasking’ is 

hier veel duidelijker aanwezig dan dat het geval was in de eerste analyse (zie 1.3.2). De 

stelling ‘Dict6’ wordt hier wel uit de schaal verwijderd om de schaal een duidelijkere 

interpretatie te geven. De stelling ‘Dmulti3’ werd al besproken in alinea 1.3.1. Tegen de 

verwachtingen in gaat namelijk slechts een beperkt percentage (33.2%) van respondenten met 

deze stelling in een bepaalde mate akkoord. Ondanks dat de Cronbach’s alpha hier maar 0.44 

bedraagt, gaan we de schaal toch weerhouden omdat deze inhoudelijk naar een belangrijk 

kenmerk van de millenniumstudent peilt.  
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Het is opvallend bij dit vijf-schalen-model dat verschillende stellingen die naar hetzelfde 

millenniumkenmerk peilen op andere schalen laden. Enkel bepaalde stellingen die peilen naar 

de millenniumkenmerken ‘een positieve attitude’, ‘multitasking’, ‘visueel geletterd’ en ‘ICT-

minded’ laden samen op een schaal. Deze millenniumkenmerken worden bijgevolg in 

bepaalde mate teruggevonden in de onderliggende structuur van deze vragenlijst. Stellingen 

van de kenmerken ‘exploratief’ en ‘sociaal’ daarentegen laden op drie verschillende schalen. 

Verder worden er van de millenniumkenmerken ‘intensivering en a-lineaire 

informatieverwerking’ en ‘doelgeoriënteerd en prestatiegericht’ slechts een enkele stelling 

behouden op een schaal. Van het millenniumkenmerk ‘het hebben van een gelijkwaardige, 

persoonlijke relatie met opvoeders’ valt geen enkele stelling terug te vinden.  

 

In dit vijf-schalen-model werden de masterstudenten uit de opleiding 

Revalidatiewetenschappen buiten beschouwing gelaten om na te gaan of dit iets zou kunnen 

veranderen aan de schalen die we terugvinden. Deze tweede analyse zorgt inderdaad voor 

verschuivingen in het onderliggende patroon van de vragenlijst. De eerste schaal uit de eerste 

analyse (‘zelfgericht’) valt volledig weg. De tweede en de derde schaal uit de eerste analyse 

(‘visueel geletterd’ en ‘technologische voorkeur’) worden in de tweede analyse 

samengevoegd tot één schaal, namelijk ‘voorkeur voor nieuwe digitale en visuele 

technologie’. De laatste schaal uit deze eerste analyse (‘multitasking’) verandert inhoudelijk 

van enkele stellingen maar verder verwijst de vijfde schaal van de tweede analyse ook naar dit 

kenmerk. De schaal ‘actief’ uit de eerste analyse blijft in de tweede analyse behouden. 

Ondanks deze veranderingen verwijzen de schalen slechts in beperkte mate naar de 

belangrijkste millenniumkenmerken die werden bevraagd. De schalen ‘actief’ en 

‘praktijkgericht met een open visie’ sluiten aan bij het millenniumkenmerk ‘exploratief’. Deze 

laatste schaal kan ook beschouwd worden als een vertaling van het kenmerk ‘positieve 

attitude ten aanzien van de ander’ naar de onderwijscontext. De schaal ‘zelfdiscipline’ omvat 

inhoudelijk verschillende stellingen die naar meerdere facetten van de millenniumstudent 

kunnen verwijzen. Schaal 3 (‘voorkeur voor nieuwe digitale en visuele technologie’) peilt wel 

volledig naar het kenmerk ‘visueel geletterd’ en naar een facet van het kenmerk ‘ICT-

minded’. De laatste schaal tenslotte peilt ook volledig naar het millenniumkenmerk 

‘multitasking’. We kunnen hier besluiten dat de millenniumkenmerken in de onderwijscontext 

in veel mindere mate lijken terug te komen in vergelijking met deze in het alledaagse leven, 

ongeacht of de masterstudenten uit de opleiding Revalidatiewetenschappen in rekening 

worden gebracht of niet.  
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Onze verwachtingen worden hier veel minder ingelost. We hadden verwacht al de naar de 

onderwijscontext vertaalde millenniumkenmerken terug te vinden. Dit is niet het geval. 

Bijgevolg is hier nog meer onderzoek nodig naar vragenlijstconstructie. Deze vragenlijst heeft 

nood aan aanpassingen om al de millenniumkenmerken te kunnen terugvinden.  

 

Met de vijf schalen uit de tweede PCA gaan we een stap verder om te kijken in welke mate al 

de masterstudenten uit de drie behouden opleidingen deze gevonden kenmerken vertonen. 

 

5.3.5 Studentkenmerken van al de masterstudenten (uitgezonderd de masterstudenten 

uit de opleiding Revalidatiewetenschappen)  
 

Om na te gaan of alle masterstudenten (exclusief de masterstudenten uit de opleiding 

Revalidatiewetenschappen) de vijf bovenstaande kenmerken vertonen, gebruiken we hun 

gemiddelde antwoordscores op deze kenmerken. Grafiek 4 geeft deze gemiddelde 

antwoordscores op de vijf kenmerken weer.  

 

 

De middenlijn van de zes antwoordcategorieën in de vragenlijst is 3,5. Dit betekent dat als een 

gemiddelde antwoordscore op een kenmerk lager is dan 3,5, deze respondenten gemiddeld 

genomen het kenmerk niet vertonen. Dit is het geval voor het kenmerk ‘multitasking’. 

Gemiddeld genomen doen de respondenten uit de opleidingen Psychologie en Pedagogische 

Wetenschappen, Rechten en Ingenieurs-wetenschappen minder aan multitasking dan 

verwacht. Ze blijken doorgaans wel erg praktijkgericht met een open visie te zijn.  
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Grafiek 4. Gemiddelde antwoordscores op de vijf schalen van de masterstudenten over al de opleidingen heen (uitgezonderd 

de opleiding Revalidatiewetenschappen). 
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Daarnaast vertonen ze over het algemeen een voorkeur voor actieve werkvormen en meer in 

het bijzonder voor nieuwe digitale en visuele technologie. Tenslotte beschikken ze gemiddeld 

genomen over veel zelfdiscipline.   

 

Mogelijk verschillen masterstudenten uit deze drie opleidingen nog van elkaar wat het 

vertonen van deze kenmerken betreft. Uit de eerste dataverkenning komt namelijk naar boven 

dat niet enkel masterstudenten uit de opleiding Revalidatiewetenschappen sterk verschilt van 

masterstudenten uit de andere opleidingen, maar dat er tussen masterstudenten uit deze drie 

overige opleidingen ook nog opvallende verschillen waren. Daarom gaan we nu kijken naar 

de gemiddelde antwoordscores van de masterstudenten per opleiding op deze vijf kenmerken.  

 

5.3.6 Studentkenmerken over de opleidingen (uitgezonderd de opleiding 

Revalidatiewetenschappen)  
 

We vergelijken de gemiddelde antwoordscores op de vijf kenmerken van de masterstudenten 

uit de drie betrokken opleidingen (zie bijlage 11).  Zo kunnen we zien of deze kenmerken bij 

masterstudenten uit elk van de opleidingen gemiddeld genomen even sterk aanwezig zijn of 

niet.  
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Als we Grafiek 5 vergelijken met Grafiek 3, dan zien we hier allereerst minder verschillen 

tussen masterstudenten uit de drie opleidingen op de vijf kenmerken. Desondanks blijven er 

nog steeds verschillen tussen masterstudenten uit deze opleidingen bestaan. Ten tweede valt 

op dat masterstudenten uit de drie opleidingen niet al deze kenmerken doorgaans sterk 

vertonen. Uit geen enkele opleiding doen masterstudenten over het algemeen sterk aan 

multitasken. Dit werd reeds aangegeven in Grafiek 4. Daarnaast hebben masterstudenten uit 

de opleiding Rechten minder dan gemiddeld een voorkeur voor actieve werkvormen. 

Masterstudenten uit deze drie opleidingen zijn wel allemaal doorgaans sterk praktijkgericht 

met een open visie, vertonen zelfdiscipline en hebben een sterke voorkeur voor nieuwe 

digitale en visuele technologie.  

 

Via een MANOVA kunnen we nagaan of de verschillen tussen masterstudenten uit deze drie 

opleidingen op de  vijf teruggevonden kenmerken ook significant zijn.  

 

5.3.7 Betekenisvolle verschillen tussen masterstudenten uit diverse opleidingen 

(uitgezonderd de opleiding Revalidatiewetenschappen) 

 

Het multivariate model is hier op basis van de vijf teruggevonden schalen significant (Wilk’s 

Lambda = 0.72; p < 0.0001). Masterstudenten uit bepaalde opleidingen verschillen bijgevolg 

significant van elkaar op minstens één schaal. Dit sluit aan bij onze verwachtingen. De 

masterstudenten uit de drie opleidingen hebben namelijk elk een unieke onderwijscontext van 

waaruit ze deze vragenlijst hebben ingevuld. Op basis van de MANOVA vinden we bij drie 

van de vijf kenmerken significante verschillen terug tussen masterstudenten uit andere 

opleidingen op het 5%-significantieniveau (zie Tabel 8). De respondenten vertonen bijgevolg 

ook twee studentkenmerken die niet met de eigen specifieke opleidingscontext samenhangen.  

 

Tabel 8 

Samenvattende waarden MANOVA per schaal (uitgezonderd de opleiding Revalidatiewetenschappen) 

Vijf schalen  F-waarde P > F 

1. Actief 16.79 0.0001 

2. Zelfdiscipline 2.12 0.12 

3. Voorkeur voor nieuwe digitale en visuele technologie 11.47 0.0001 

4. Praktijkgericht met een open visie 7.90 0.0005 

5. Multitasking 2.26 0.11 
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Allereerst gaan we in op de significante verschillen. De masterstudenten uit de drie 

opleidingen verschillen alle drie van elkaar wat het kenmerk ‘actief’ betreft. Hierbij hebben 

masterstudenten uit de opleiding Ingenieurs-wetenschappen significant de grootste voorkeur 

voor actieve werkvormen en de masterstudenten uit de opleiding Rechten significant het 

minst als we de drie opleidingen met elkaar vergelijken. Daarnaast verschillen 

masterstudenten uit telkens één opleiding significant van de twee overige op de kenmerken 

‘voorkeur voor nieuwe visuele en digitale technologie’ en ‘praktijkgericht met open visie’. De 

masterstudenten uit de opleiding Ingenieurs-wetenschappen hebben gemiddeld genomen een 

sterkere voorkeur voor nieuwe digitale en visuele technologie dan de andere masterstudenten. 

De masterstudenten uit de opleidingen Psychologie en  Pedagogische Wetenschappen 

tenslotte zijn gemiddeld genomen meer praktijkgericht met een open visie in vergelijking met 

masterstudenten uit de twee andere opleidingen.  

 

Daarentegen verschillen masterstudenten uit de drie opleidingen niet significant van elkaar 

wat de kenmerken ‘zelfdiscipline’ en ‘multitasking’ betreft. Deze twee kenmerken zijn 

gedeelde kenmerken van masterstudenten uit deze drie opleidingen. Al deze respondenten 

vertonen doorgaans zelfdiscipline en doen gemiddeld genomen maar beperkt aan 

multitasking. Dit komt overeen met het globale beeld van al de respondenten over deze drie 

opleidingen heen (zie alinea 1.3.5).  

 

Tenslotte nemen we een kijkje naar masterstudenten uit de opleidingen Psychologie en  

Pedagogische Wetenschappen enerzijds en Rechten anderzijds. Zij maken deel uit van 

dezelfde wetenschapsgroep Humane Wetenschappen. De vraag kan hier dus gesteld worden 

of masterstudenten uit deze opleidingen sterk van elkaar verschillen ondanks het gegeven dat  

ze deel uitmaken van dezelfde wetenschapsgroep. Masterstudenten uit deze opleidingen zijn 

niet significant van elkaar verschillend op drie kenmerken. Op de overige twee kenmerken 

scoren masterstudenten uit de opleiding Rechten significant lager. We kunnen op basis van de 

MANOVA niet zeggen dat masterstudenten uit deze opleidingen meer opvallend op elkaar 

gelijken dan masterstudenten uit opleidingen van twee verschillende wetenschapsgroepen, 

zoals masterstudenten uit de opleiding Rechten en masterstudenten uit de opleiding 

Ingenieurs-wetenschappen.  

 

 



96 

 

We moeten hier opmerken dat de vijf kenmerken enkel bestudeerd zijn bij masterstudenten uit 

de opleidingen Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Ingenieurs-wetenschappen en 

Rechten. Masterstudenten uit de opleiding Revalidatiewetenschappen vertoonden namelijk 

een opvallend ander profiel. In de volgende alinea keren we nog even terug naar 

masterstudenten uit deze opleiding.  

 

5.3.8 Een terugblik op de masterstudenten uit de opleiding Revalidatiewetenschappen 
 

We weten dat de masterstudenten uit de opleiding Revalidatiewetenschappen in vergelijking 

met masterstudenten uit de andere bevraagde opleidingen een ander profiel vertonen. Verder 

onderzoek kan nagaan welke kenmerken masterstudenten uit de opleiding 

Revalidatiewetenschappen dan wel aan de dag leggen. Hier gaan we de betrouwbaarheid van 

de vijf gevonden schalen uit de tweede analyse na voor masterstudenten uit de opleiding 

Revalidatiewetenschappen. Deze betrouwbaarheidsanalyse geeft dan aan of de schalen die 

toepasbaar zijn op masterstudenten uit de drie andere opleidingen ook terug te vinden zijn bij 

de masterstudenten uit deze opleiding.  

 

Tabel 9 

Overzicht Cronbach's alpha's per schaal voor masterstudenten uit de opleiding Revalidatiewetenschappen 

Concept uit de tweede factoranalyse Cronbach’s alpha 

1. Actief 0.58 

2. Zelfdiscipline -0.19 

3. Voorkeur voor nieuwe digitale en visuele technologie 0.15 

4. Praktijkgericht met een open visie 0.17 

5. Multitasking -0.81 

 

Tabel 9 geeft aan dat de Cronbach’s alpha’s van de vijf schalen uit de tweede factoranalyse 

een zeer kleine of zelfs negatieve waarde vertonen bij de masterstudenten uit de opleiding 

Revalidatiewetenschappen. Deze Cronbach’s alpha’s zijn zeer opvallend. Enkel de 

Cronbach’s alpha van de eerste schaal is een ‘randgeval’. Het haalt net niet de waarde 0.60. 

De schalen uit de tweede analyse op masterstudenten uit de opleiding 

Revalidatiewetenschappen toepassen geeft bijgevolg een zeer onbetrouwbaar resultaat. De 

profielen van de masterstudenten uit de opleidingen Ingenieurs-wetenschappen, Psychologie 

en Pedagogische Wetenschappen en Rechten zijn niet terug te vinden bij de masterstudenten 

uit de opleiding Revalidatiewetenschappen.  
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Om de negatieve alpha’s te duiden, gaan we kijken naar de stellingen die laden op deze twee 

schalen en vervolgens naar het antwoordpatroon dat de masterstudenten uit de opleiding 

Revalidatiewetenschappen hierop vertonen. Deze laatste alinea keert bijgevolg terug naar de 

eerste verkenning van de dataset op onderzoeksvraag 2 (alinea 1.3.1).  

 

Schaal 2: zelfdiscipline 

Op basis van de antwoordverdelingen van de masterstudenten uit de opleiding 

Revalidatiewetenschappen zouden we kunnen zeggen dat de meerderheid van hen in 

vergelijking met masterstudenten uit de andere drie opleidingen veel minder zelfdiscipline 

lijkt te vertonen en daarom liever niet alleen leert. De stelling ‘Exp4’ gaat hier echter radicaal 

tegen in. Iedereen (100%) geeft aan in bepaalde mate in staat te zijn om de studietijd zelf in te 

plannen (Exp4). Dit sluit inhoudelijk niet aan bij de andere stellingen. Deze masterstudenten 

lijken mogelijk geen verband te leggen tussen het plannen van de eigen studietijd en het al 

dan niet vertonen van zelfdiscipline. Dit kan een mogelijke reden zijn waarom de Cronbach’s 

alpha van deze schaal bij de masterstudenten uit de opleiding Revalidatiewetenschappen 

negatief is. De antwoordpatronen van masterstudenten uit de andere drie opleidingen komen 

namelijk wel overeen op deze stellingen.   

 

Schaal 5: multitasking 

De antwoordverdelingen van de masterstudenten uit de opleiding Revalidatiewetenschappen 

zijn erg verspreid over de stellingen die naar hetzelfde kenmerk zouden moeten peilen, 

namelijk multitasking. Al deze masterstudenten (100%) zijn ‘akkoord’ met de stelling ‘In 

mijn onderwijscontext sluit ik me het liefst af van de buitenwereld als ik moeten studeren 

(gsm, internet, etc.) (Nsoc3i). Dit lijkt inhoudelijk samen te hangen met het gegeven dat de 

meerderheid van deze studenten aangeeft niet in staat te zijn om op hetzelfde moment naar 

muziek te luisteren als zich te concentreren op studieopdrachten (Dmulti3). Voor hen lijken 

deze twee stellingen geen verband te houden met het multitasken bij schoolopdrachten. Dit 

kan een reden zijn voor de negatieve Cronbach’s alpha. Zo geeft de meerderheid aan ‘niet 

akkoord’ te zijn met de stelling ‘In mijn onderwijscontext werk ik het best als ik eerst de ene 

opdracht afwerk alvorens de volgende te beginnen’ (Dmulti2). Het kenmerk ‘Dmulti5’ lijkt 

inhoudelijk bij beiden te kunnen horen. Ongeveer 53% van deze studenten geeft aan min of 

meer gemakkelijk de aandacht te kunnen verplaatsen van de ene naar de andere activiteit 

(Dmulti5). Deze mogelijke verklaring sluit aan bij de idee van Baron (2008 in Judd & 

Kennedy, 2011).  
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Hij geeft aan dat er een verschil is tussen ‘cognitief’ versus ‘sociaal’ multitasking (zie alinea 

2.2.2). De masterstudenten uit de opleidingen Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 

vertonen inhoudelijk hetzelfde patroon maar de antwoordpercentages van hen zijn veel 

minder extreem. Drie van deze vier stellingen circuleren bij deze masterstudenten tussen de 

50 en 70% niet akkoord.  

 

5.3.9 Besluit vragenlijst 2 
 

Wat vragenlijst 2 betreft hadden we allereerst verwacht dat al de naar de onderwijscontext 

vertaalde millenniumkenmerken bij de doorsnee masterstudent aanwezig zijn. Bepaalde 

auteurs trekken namelijk vaak vanzelfsprekend de lijn door van het profiel van de 

millenniumgeneratie in haar alledaagse leven naar dit van de student in zijn onderwijscontext. 

Daarnaast was er, verschillend aan vragenlijst 1, het vermoeden dat masterstudenten uit de 

vier opleidingen van elkaar zouden verschillen in de sterkte waarmee ze deze 

millenniumkenmerken vertonen. In elke opleiding hebben masterstudenten namelijk een 

unieke, specifieke onderwijscontext die het kader vormde van waaruit de vragenlijst ingevuld 

wordt. Deze specifieke context kan mogelijk een invloed hebben op de studentkenmerken die 

masterstudenten van elk van de vier opleidingen vertonen.  

 

Op basis van het antwoordpatroon van al de respondenten wordt de eerste verwachting minder 

ingevuld in vergelijking met deze bij vragenlijst 1. Er heerst hier meer onenigheid in het 

antwoordpatroon dan bij de eerste vragenlijst. Daarnaast zijn de stellingen waarmee de 

respondenten ‘niet akkoord’ (helemaal niet akkoord, niet akkoord, eerder niet akkoord) gaan, 

verspreid over al de millenniumkenmerken. Binnen de millenniumkenmerken is er bijgevolg 

meer variantie in deze antwoordverdeling dan bij vragenlijst 1. Ondanks deze grotere 

verdeeldheid bij vragenlijst 2, gaan de respondenten wel nog steeds met een meerderheid van 

de stellingen ‘akkoord’ (helemaal akkoord, niet akkoord, eerder akkoord).  

 

In tegenstelling met de eerste verwachting, gaat de tweede verwachting wel op. Sterker zelfs 

dan verwacht. De masterstudenten uit elke opleiding verschillen opvallend van elkaar in het al 

dan niet akkoord zijn met een bepaalde stelling. Het meest opmerkelijk hier is het gegeven dat 

de masterstudenten uit de opleiding Revalidatiewetenschappen een geheel andere 

antwoordverdeling vertonen op bepaalde stellingen dan de masterstudenten uit de overige drie 

opleidingen.  
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Op basis van een PCA is het in de onderwijscontext veel moeilijker om de 

millenniumkenmerken bij de studenten terug te vinden in vergelijking met in het alledaagse 

leven. Allereerst is het onmogelijk om masterstudenten uit al de vier opleidingen in rekening 

te brengen omdat het antwoordpatroon van de masterstudenten uit de opleiding 

Revalidatiewetenschappen sterk afwijkt van de masterstudenten uit de overige drie 

opleidingen. Vandaar beperken we ons hier tot masterstudenten uit de opleidingen 

Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Ingenieurs-wetenschappen en Rechten. Ten 

tweede weerspiegelen maar een beperkt aantal schalen van de vijf teruggevonden schalen via 

PCA in bepaalde mate facetten van het profiel van de millenniumstudent. Daarnaast komen 

andere kenmerken bovendrijven. De vijf teruggevonden schalen zijn ‘actief’, ‘zelfdiscipline’, 

‘voorkeur voor nieuwe digitale en visuele technologie’, ‘praktijkgericht met open visie’ en 

‘multitasking’.   

 

Een merkbaar verschil met de schalen in vragenlijst 1 is het gegeven dat veel verschillende 

stellingen die naar hetzelfde millenniumkenmerk peilen, op andere schalen laden. Dit konden 

we reeds voorspellen op basis van het verschillende antwoordpatroon van al de respondenten 

binnen eenzelfde millenniumkenmerk. Een enkele stelling van de millenniumkenmerken 

‘intensivering en a-lineaire informatieverwerking’ en ‘doelgeoriënteerd en prestatiegericht’ 

worden teruggevonden in een schaal. Van het millenniumkenmerk ‘het hebben van een 

gelijkwaardige, persoonlijke relatie met opvoeders’ valt geen enkele stelling terug te vinden. 

De millenniumkenmerken die volledig kunnen teruggevonden worden in de schalen, zijn 

‘multitasking’ en ‘visueel geletterd’. Het millenniumkenmerk ‘exploratief’ is opgesplitst in 

verschillende schalen waardoor het telkens een iets andere invulling krijgt. Het subkenmerk 

‘leren door doen’, vinden we terug in de schaal ‘actief’. Het subkenmerk 

‘verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor eigen leren’ wordt weerspiegeld in de schaal 

‘zelfdiscipline’. De schaal ‘praktijkgericht met open visie’ leunt aan bij het subkenmerk 

‘praktisch toepassen van studies in realistische context’. Overigens kan het kenmerk 

‘praktijkgericht met open visie’ beschouwd worden als een vertaling van het 

millenniumkenmerk ‘positieve attitude t.a.v. anderen’ naar de onderwijscontext. De schaal 

‘voorkeur voor visuele en digitale technologie’ weerspiegelt tenslotte ook een deelfacet van 

het millenniumkenmerk ‘ICT-minded’. Met deze vragenlijst vinden we zo blijkt maar een 

beperkt aantal millenniumkenmerken terug. Verdere vragenlijstconstructie is hier bijgevolg 

nodig. De masterstudenten interpreteerden de stellingen nu elk verschillend afhankelijk van 

hun specifieke onderwijscontext (opleiding) die ze elk dagdagelijks ervaren.   
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Doorgaans vertonen al de masterstudenten over de opleiding Rechten, Psychologie en 

Pedagogische Wetenschappen en Ingenieurs-wetenschappen heen niet al de teruggevonden 

kenmerken. Al de masterstudenten vertonen zo slechts beperkt tot geen multitaskend gedrag. 

Ze vertonen wel allemaal gemiddeld genomen zelfdiscipline. De drie andere kenmerken 

vertonen de masterstudenten afhankelijk van hun specifieke onderwijscontext (opleiding). De 

masterstudenten uit de opleiding Rechten hebben significant het minst een voorkeur voor 

actieve werkvormen en de masterstudenten uit de opleiding Ingenieurs-wetenschappen 

significant het meest actief. De masterstudenten uit de opleiding Ingenieurs-wetenschappen 

hebben daarnaast een significant sterkere voorkeur voor nieuwe digitale en visuele 

technologie in vergelijking met masterstudenten uit de twee overige opleidingen. De 

masterstudenten uit de opleidingen Psychologie en Pedagogische Wetenschappen tenslotte 

zijn significant meer praktijkgericht met een open visie dan de masterstudenten uit de twee 

andere opleidingen.  

 

We kunnen besluiten dat het profiel van de millenniumstudent slechts zeer beperkt tot uiting 

komt bij masterstudenten aan de KU Leuven. Daarnaast zijn er ook verschillen tussen de 

opleidingen in het studentprofiel dat deze studenten vertonen. ‘Visueel geletterd’ is hier het 

enige millenniumkenmerk dat sterk aanwezig is bij al de respondenten, al zijn ook hier nog 

significante verschillen te bespeuren tussen opleidingen. Het millenniumkenmerk 

‘multitasking’ komt maar beperkt tot niet voor bij al de masterstudenten. De overige 

concepten sluiten aan bij slechts subkenmerken, facetten, van millenniumkenmerken. Deze 

waren afhankelijk van de specifieke onderwijscontext (opleiding) bij masterstudenten 

aanwezig. De masterstudenten uit de opleiding Revalidatiewetenschappen vertonen een 

volledig ander profiel dan de masterstudenten uit de andere drie opleidingen. De vijf 

teruggevonden kenmerken kunnen niet op betrouwbare wijze toegepast worden op 

masterstudenten uit de opleiding Revalidatiewetenschappen.   
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5.4 Contexten (alledaagse leven, onderwijscontext) en opleidingen vergelijken 

op stelling-niveau 
 

Uit bovenstaande analyses van de verkregen data op onderzoeksvraag 1 en onderzoeksvraag 2 

blijkt dat de studenten in hun alledaagse leven doorgaans veel meer de vooropgestelde 

millenniumkenmerken vertonen dan dat in hun onderwijscontext het geval is. In hun 

onderwijscontext komen bepaalde andere kenmerken aan de oppervlakte dan deze die 

verwacht werden. Daarnaast is er wat vragenlijst 2 betreft ook meer variantie in de 

antwoorden van de respondenten. De negen beschreven kenmerken van een millennial mogen 

bijgevolg niet zomaar toegepast worden op een millenniumstudent. Naargelang de context 

(alledaagse leven of onderwijscontext) vertoont een jongvolwassene andere kenmerken. 

Daarnaast bestaan er binnen deze onderwijscontext opnieuw verschillen in studentkenmerken 

afhankelijk van de opleiding. Deze negen millenniumkenmerken omvatten echter 

verschillende subkenmerken. Kunnen er wat deze subkenmerken betreft wel parallellen 

getrokken worden tussen het alledaagse leven en de onderwijscontext? Welke subkenmerken 

lijken de respondenten in beide contexten (niet) te vertonen en welke subkenmerken lijken erg 

contextafhankelijk te zijn?  

 

In beide vragenlijsten zijn parallelle stellingen bevraagd die peilen naar hetzelfde kenmerk 

wat een vergelijking mogelijk maakt. Omdat dit al een stap verder gaat dan de negen 

hoofdkenmerken die het profiel van de millenniumgeneratie uitmaken, geven we hier slechts 

enkele stellingen weer die dit vraagstuk illustreren. Bij elke illustratie gaan we na in welke 

mate het subkenmerk van de student in zijn alledaagse leven representatief is voor de student 

in zijn onderwijscontext. Daarnaast kijken we ook naar opvallende verschillen of 

gelijkenissen tussen masterstudenten uit elk een andere opleiding. Deze illustraties lichten 

telkens een aspect van een ander millenniumkenmerk toe. Als standaard om te vergelijken 

hebben we gekozen voor de gemiddelde antwoordscores op de parallelle stellingen van 

masterstudenten per opleiding. De respondenten konden kiezen tussen zes 

antwoordcategorieën die telkens correspondeerden met een getal: 1. helemaal niet akkoord, 2. 

akkoord, 3. eerder akkoord, 4. eerder niet akkoord, 5. niet akkoord, 6. helemaal niet akkoord. 

De middenlijn van deze antwoordcategorieën is 3,5. Dat betekent dat een gemiddelde 

antwoordscore boven deze middenlijn aangeeft dat de respondenten doorgaans het kenmerk 

vertonen terwijl een gemiddelde antwoordscore onder de middenlijn net het omgekeerde 

betekent. 
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De volgende illustraties geven aan dat, zoals verwacht, niet al de parallelle stellingen 

hetzelfde beantwoord werden door respondenten van vragenlijst 1 (alledaagse leven) als van 

vragenlijst 2 (onderwijscontext). Daarnaast zijn er afhankelijk van de stelling en de context 

meer of minder verschillen tussen masterstudenten uit de vier opleidingen. Over het algemeen 

verschillen masterstudenten uit de vier opleidingen veel sterker van elkaar in de 

onderwijscontext dan in het alledaagse leven. Dit kwam al bij de analyses van beide 

vragenlijsten aan het licht. In wat volgt wordt er dieper ingegaan op vijf voorbeelden van 

parallelle stellingen die zowel in vragenlijst 1 als 2 werden bevraagd. Er moet hier wel 

opgemerkt worden dat de stellingen die oorspronkelijk invers zijn bevraagd, hier naar 

dezelfde standaard zoals de andere stellingen zijn gebracht om dezelfde vergelijkbare basis te 

creëren. Bij elke betrokken inverse stelling is dit nogmaals opgemerkt.  

 

�� Revalidatie-

wetenschappen 

Ingenieurs-

wetenschappen 

Rechten Psychologie en 

Pedagogische 

Wetenschappen 

Exp3 In mijn alledaagse leven wil ik 

vooral zelf eerst over een aanpak 

nadenken alvorens de hulp van anderen 

in te roepen. 

4.44 4.74 4.52 4.51 

Exp1 In mijn onderwijscontext wil ik 

eerst zelf over een moeilijkheid 

nadenken alvorens de oplossing 

voorgeschoteld te krijgen. 

4.20 4.42 4.08 4.26 

 

De twee bovenstaande stellingen peilen naar een dimensie van het millenniumkenmerk 

‘exploratief ingesteld’. Ze hebben een hoge gemiddelde antwoordscore in zowel het 

alledaagse leven als in de onderwijscontext. De grote meerderheid van de respondenten geeft 

aan dat ze ongeacht de context doorgaans eerst zelf over een moeilijkheid willen nadenken 

alvorens de hulp van anderen in te schakelen. Dit sluit aan bij de theorie: jongvolwassenen 

vandaag de dag willen zelf strategieën uitproberen, complexe problemen onderzoeken en 

oplossen (Brown, 2005). Als we meer in detail kijken dan verschillen de masterstudenten uit 

de opleiding Rechten het sterkst afhankelijk van de context. Daarnaast zijn de verschillen 

tussen masterstudenten uit andere opleidingen erg klein in vergelijking met de volgende 

illustraties. Beide opleidingen uit de Humane Wetenschappen, Rechten enerzijds en 

Psychologie en Pedagogische Wetenschappen anderzijds, zijn hier erg gelijkaardig.  
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�� Revalidatie-

wetenschappen 

Ingenieurs-

wetenschappen 

Rechten Psychologie en 

Pedagogische 

Wetenschappen 

Dict3 In mijn alledaagse leven volg ik 

actief blogs en discussiefora online. 

2.00 2.65 2.31 2.23 

Dict2 In mijn onderwijscontext volg ik 

actief blogs en discussiefora die te 

maken hebben met mijn studies. 

3.33 2.91 2.43 2.63 

 

Deze twee stellingen werden reeds besproken bij de eerste dataverkenning van beide 

vragenlijsten (zie alinea 1.2.1 en 1.3.1). Ze bevragen een erg specifieke dimensie van het 

millenniumkenmerk ‘ICT-minded’, namelijk een referentiekader dat multimediaal en netwerk 

georiënteerd is (Veen & Jacobs, 2005). In vergelijking met de eerste illustratie hebben deze 

stellingen een erg lage gemiddelde antwoordscore. Ze scoren allemaal onder de middenlijn 

(3,5) wat bekent dat al de masterstudenten, ongeacht de context of de opleiding, doorgaans 

niet actief blogs en discussiefora volgen. Dit druist in tegen de verwachtingen vanuit de 

literatuur. Tussen masterstudenten uit de diverse opleidingen zijn er ook sterke verschillen 

terug te vinden. De masterstudenten uit de opleiding Revalidatiewetenschappen variëren het 

meest in gemiddelde antwoordscore afhankelijk van de context. De masterstudenten uit de 

opleiding Rechten daarentegen variëren hier het minst afhankelijk van de context.  

 

�� Revalidatie-

wetenschappen 

Ingenieurs-

wetenschappen 

Rechten Psychologie en 

Pedagogische 

Wetenschappen 

Nsoc6 In mijn alledaagse leven ben ik 

liever in groep bezig dan alleen. 

4.30 4.41 3.72 4.06 

Nsoc1In mijn onderwijscontext doe ik 

graag aan groepswerken 

3.97 4.15 2.65 3.20 

Nsoc4 In mijn onderwijscontext leer ik 

het best door samen met anderen in een 

ruimte te studeren (bijvoorbeeld de 

bibliotheek) 

4.80 2.85 2.26 2.66 

Nsoc5 In mijn onderwijscontext leer ik 

liever in groep dan op mezelf. 

(oorspronkelijk invers!) 

3.90 2.26 2.20 2.37 

 

Deze stellingen peilen allemaal naar een bepaald facet van sociaal gedrag in zowel het 

alledaagse leven als in de onderwijscontext.  
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De stellingen ‘Nsoc4’ en ‘Nsoc5’ in de onderwijscontext zijn al besproken in alinea 1.3.1 

omdat de masterstudenten uit de opleiding Revalidatiewetenschappen zich hierop sterk 

onderscheiden van  masterstudenten uit de andere opleidingen. In vergelijking met de vorige 

twee illustraties is hier veel meer variatie tussen masterstudenten uit verschillende 

opleidingen, vooral wat de onderwijscontext betreft. We kunnen stellen dat masterstudenten 

uit al de vier opleidingen in het alledaagse leven doorgaans liever in groep bezig zijn dan 

alleen. De masterstudenten uit de opleiding Rechten vallen hier wel op door de laagste 

gemiddelde antwoordscore van de vier opleidingen. In de onderwijscontext zien we een heel 

divers patroon afhankelijk van de opleiding en de stelling. Zowel masterstudenten uit de 

opleidingen Psychologie en Pedagogische Wetenschappen als masterstudenten uit de 

opleiding Rechten hebben op de drie bovenstaande stellingen in de onderwijscontext een 

gemiddelde antwoordscore onder de middengrens (3,5). Masterstudenten uit beide 

opleidingen lijken zich minder sociaal te (willen) gedragen in hun onderwijscontext dan in het 

alledaagse leven. Het contrast tussen beide contexten is het grootst bij masterstudenten uit de 

opleidingen Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Wat masterstudenten uit de 

opleiding Ingenieurs-wetenschappen betreft zien we een illustratie van verschil in gemiddelde 

antwoordscore afhankelijk van de context én afhankelijk van de stelling. De gemiddelde 

antwoordscore van Nsoc1 contrasteert met de overige twee stellingen in de onderwijscontext 

ondanks dat ze alle drie naar hetzelfde millenniumkenmerk, ‘sociaal’, peilen. Deze studenten 

doen doorgaans graag aan groepswerken maar leren liever en beter op zichzelf dan in groep. 

Als we masterstudenten uit de verschillende opleidingen met elkaar vergelijken dan zijn de 

gemiddelde antwoordscores van de masterstudenten uit de opleiding 

Revalidatiewetenschappen het meest opvallend. Het zijn de enigste masterstudenten waarvan 

al de gemiddelde antwoordscores zowel in het alledaagse leven als in de onderwijscontext 

boven de middengrens liggen. Onafhankelijk van de context stellen ze doorgaans (het liefst) 

sociaal gedrag. Desalniettemin zijn ook hier opvallende verschillen te vinden tussen 

stellingen, bijvoorbeeld Nsoc4 en Nsoc5. Deze illustratie geeft duidelijk weer dat het 

toepassen van elk kenmerk op masterstudenten uit elke opleiding ongeacht de context verre 

van rechtlijnig verloopt. De voorkeur voor groepsactiviteiten lijkt hier te verschillen 

afhankelijk van context, opleiding en specifieke invulling van de stelling.  
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�� 
Revalidatie-

wetenschappen 

Ingenieurs-

wetenschappen 

Rechten Psychologie en 

Pedagogische 

Wetenschappen 

Dint2 In mijn alledaagse leven verkies ik 

opzoekingswerk op internet waarbij ik van 

de ene site naar de andere kan doorklikken 

om zo op nieuwe en interessante informatie 

te stoten. 

4.12 4.17 4.03 4.12 

Dint4 In mijn onderwijscontext heb ik graag 

een reader (bundeling van teksten) in plaats 

van een gestructureerde cursus. 

(Oorspronkelijk invers!) 

2.03 1.44 1.28 1.60 

 

De stelling ‘Dint4i’ (als oorspronkelijke stelling!) is reeds aangehaald in de eerste verkenning 

van de dataset van vragenlijst 2 door het opvallend hoge antwoordpercentage van al de 

respondenten in de onderwijscontext (zie alinea 1.3.1). Beide stellingen peilen naar de 

voorkeur voor a-lineaire informatieverwerking die jongvolwassenen volgens auteurs vertonen. 

Dit sluit aan bij het millenniumkenmerk ‘intensivering’. In deze illustratie valt het contrast 

tussen beide contexten erg op. Daar waar het kenmerk ‘a-lineaire informatieverwerking’ 

doorgaans in het alledaagse leven zijn ingang vindt, zijn de gemiddelde antwoordscores op de 

stelling ‘Dint4’ in de onderwijscontext opvallend laag. Dit kenmerk in het alledaagse leven is 

bijgevolg helemaal niet representatief voor wie de student in zijn onderwijscontext is. De 

respondenten zoeken in hun alledaagse leven liever zelf hun eigen weg doorheen informatie 

op zoek naar de meest belangrijkste gegevens. In de onderwijscontext daarentegen hebben 

studenten liever voorgestructureerde informatie waardoor ze er zelf niet naar op zoek moeten 

gaan. De masterstudenten uit de opleiding Rechten hebben van al de opleidingen in beide 

contexten de laagste gemiddelde antwoordscore. Ze hebben zowel in het alledaagse leven als 

in de onderwijscontext het minste de voorkeur voor a-lineaire informatieverwerking. De 

masterstudenten uit de opleidingen Revalidatiewetenschappen en Ingenieurs-wetenschappen 

vertonen een erg verschillende gemiddelde antwoordscore in hun onderwijscontext. 

Desondanks gaan al de masterstudenten uit deze twee opleidingen (100%) ‘niet akkoord’ 

(helemaal niet akkoord, niet akkoord, eerder niet akkoord) met de huidige stelling ‘Dint4’.  

 

Hier moet echter genuanceerd worden dat beide stellingen niet volledig parallel zijn en naar 

andere zaken verwijzen om hetzelfde kenmerk te bevragen. ‘Dint2’ in het alledaagse leven 

gaat over a-lineaire informatieverwerking via het gebruik van internet, terwijl ‘Dint4’ in de 

onderwijscontext handelt over a-lineaire informatieverwerking via het gebruik van cursussen 

en teksten.  
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Dit laatste middel is een meer ‘klassiek’ voorbeeld en biedt ook minder mogelijkheden voor 

a-lineaire informatieverwerking. Dit kan mogelijk een reden zijn voor het verschil in 

antwoordpatroon op beide stellingen.  

 

��  Revalidatie-

wetenschappen 

Ingenieurs-

wetenschappen 

Rechten Psychologie en 

Pedagogische 

Wetenschappen 

Dmulti5 In mijn alledaagse leven kan ik 

tegelijkertijd naar tv kijken en een gesprek 

voeren met een vriend(in). 

3.98 3.17 3.88 3.95 

Dmulti3 In mijn onderwijscontext kan ik op 

hetzelfde moment naar muziek luisteren als 

me concentreren op mijn studieopdrachten. 

2.40 3.30 2.20 2.37 

 

De stelling ‘Dmulti3’ in de onderwijscontext werd reeds besproken in alinea 1.3.1 door het 

opvallende antwoordpatroon. Deze stelling laadt daarnaast hoog op de schaal ‘multitasking’ 

in vragenlijst 2. Dit voorbeeld peilt naar het goed in staat zijn om te multitasken, meerdere 

taken gelijktijdig uit te voeren. In het alledaagse leven circuleren de gemiddelde 

antwoordscores rond de middengrens. De masterstudenten uit al de opleidingen uitgezonderd 

de opleiding Ingenieurs-wetenschappen lijken twee zaken tegelijk te kunnen doen, zij het erg 

beperkt. In de onderwijscontext daarentegen scoren de masterstudenten uit al de opleidingen 

doorgaans onder de middengrens. Ze lijken allemaal gemiddeld genomen geen twee zaken te 

kunnen combineren. Het verschil in beide contexten kan te maken hebben met de 

verschillende taken die beschreven staan in beide stellingen. In de onderwijscontext is 

concentratie vereist bij de studieopdrachten terwijl de taken in het alledaagse leven eerder 

meer ontspannend zijn. Dit heeft mogelijk te maken met de idee van Baron (2008 in Judd & 

Kennedy, 2011) rond ‘cognitief’ versus ‘sociaal’ multitasking (zie alinea 2.2.2). Als we kijken 

naar de masterstudenten per opleiding dan kunnen de masterstudenten uit de opleiding 

Ingenieurs-wetenschappen het minst twee zaken combineren in het alledaagse leven terwijl zij 

dit in hun onderwijscontext net het best lijken te kunnen. Een mogelijke verklaring kan zijn 

dat in het opleidingsaanbod van deze masterstudenten ICT een meer prominente rol speelt in 

vergelijking met het aanbod van de andere opleidingen. Volgens Jones (2002) zou nieuwe 

ICT multitaskend gedrag bevorderen.  
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Zoals blijkt uit bovenstaande illustraties is het toepassen van kenmerken van de 

millenniumgeneratie op studenten geen rechtlijnig gebeuren. Uit de analyses van de verkregen 

data van vragenlijst 1 en 2 blijkt inderdaad dat de respondenten een ander profiel vertonen 

afhankelijk van de context (alledaagse leven versus onderwijscontext). Toch vertonen 

studenten soms gelijkaardige (sub)kenmerken in beide contexten. Het lijkt afhankelijk van het 

bevraagde subkenmerk van de millenniumkenmerken en de opleiding te zijn dat een bepaald 

subkenmerk zowel in het alledaagse leven als in de onderwijscontext even sterk opgaat. 

Daarnaast blijkt het studentenprofiel van masterstudenten uit de ene opleiding niet zomaar 

representatief voor het studentenprofiel van masterstudenten uit de andere opleiding. Tussen 

masterstudenten uit diverse opleidingen verschijnen er soms grote verschillen in 

studentkenmerken.  

 

5.5 Besluit: resultaten 
 

De twee zelf ontworpen vragenlijsten werden afgenomen bij, in het totaal, 535 

masterstudenten van vier verschillende opleidingen uit de drie wetenschapsgroepen van de 

KU Leuven (‘Humane Wetenschappen’, ‘Wetenschap & Technologie’ en ‘Biomedische 

Wetenschappen’). Dit hoofdstuk ging in op de resultaten van deze twee vragenlijsten.  

 

Allereerst luidde onze verwachting dat de doorsnee masterstudent al de 

millenniumkenmerken in zijn alledaagse leven vertoont. Verschillende auteurs in de media 

schrijven deze kenmerken namelijk vanzelfsprekend toe aan jongvolwassenen vandaag de 

dag. Als we kijken naar het antwoordpatroon van al de respondenten op de stellingen van 

vragenlijst 1, dan lijkt deze verwachting grotendeels te worden vervuld. De masterstudenten 

gaan met een grote meerderheid van de stellingen die peilen naar de millenniumkenmerken 

‘akkoord’ (helemaal akkoord, akkoord, eerder akkoord). Slechts enkele stellingen vormen hier 

een uitzondering op. Bij de principale componentenanalyse komen acht van de negen 

millenniumkenmerken naar boven. Mits aanpassingen van voornamelijk de stellingen die 

peilen naar het kenmerk ‘visueel geletterd’, kan deze vragenlijst in de toekomst gebruikt 

worden om de millenniumkenmerken te bevragen. Met de stellingen van dit ene uitgevallen 

millenniumkenmerk, ‘visueel geletterd’, is overigens wel de meerderheid van de respondenten 

doorgaans ‘akkoord’.  
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Van deze acht teruggevonden schalen delen al de respondenten gemiddeld genomen drie 

millenniumkenmerken in hun alledaagse leven, namelijk ‘zeer sociaal’, ‘een matige voorkeur 

voor intensivering’ en ‘ICT een zeer belangrijke en vanzelfsprekende rol vinden spelen in het 

alledaagse leven’. De andere vijf kenmerken (‘multitasking’, ‘exploratief–doelgericht’, ‘het 

hebben van een positieve attitude’, ‘behoefte aan feedback’ en ‘het hebben van een sterke, 

gelijkwaardige relatie met ouders’) zijn significant verschillend tussen masterstudenten uit 

andere opleidingen. Desondanks vertonen doorgaans al de masterstudenten, ongeacht hun 

opleiding, deze kenmerken op zijn minst  matig. Geen enkele opleiding van masterstudenten 

vertoont een opvallend ander profiel in vergelijking met de anderen wat het alledaagse leven 

betreft.  

 

Ten tweede hadden we verwacht dat al de naar de onderwijscontext vertaalde 

millenniumkenmerken bij de doorsnee masterstudent aanwezig zijn. Vele auteurs in de media 

trekken namelijk vanzelfsprekend de lijn door van het profiel van de millenniumgeneratie in 

haar alledaagse leven naar dit van de student in zijn onderwijscontext. Als we naar deze 

verwachting kijken, dan lijkt deze op basis van het antwoordpatroon van de respondenten 

minder ingevuld te worden in vergelijking met vragenlijst 1. Binnen de millenniumkenmerken 

is er meer variantie in de antwoordverdeling op de stellingen dan bij vragenlijst 1. 

Desondanks gaan de respondenten nog wel met een meerderheid van de stellingen ‘akkoord’.  

 

Daarnaast bestond er, in tegenstelling tot bij vragenlijst 1, de verwachting dat masterstudenten 

uit de vier opleidingen van elkaar zouden verschillen in het vertonen van de 

millenniumkenmerken in de onderwijscontext. De onderwijscontext, die in deze vragenlijst 2 

centraal stond, is voor elk van deze vier opleidingen namelijk verschillend. Masterstudenten 

uit elke opleiding hebben een unieke, specifieke onderwijscontext wat er voor zou kunnen 

zorgen dat zij elk de vragenlijst vanuit een ander denkpatroon over de onderwijscontext 

invullen. Dit zou betekenen dat masterstudenten uit deze vier opleidingen elk een ander 

studentprofiel zouden vertonen. Aan deze verwachting wordt, sterker dan verwacht, voldaan. 

De masterstudenten uit de vier opleidingen verschillen opvallend van elkaar in het al dan niet 

akkoord gaan met bepaalde stellingen. Masterstudenten uit de opleiding 

Revalidatiewetenschappen vallen hier het meeste op. Het antwoordpatroon van 

masterstudenten uit deze opleiding wijkt doorgaans sterk af van het antwoordpatroon van 

masterstudenten uit de opleidingen Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Rechten en 

Ingenieurs-wetenschappen.  
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Omdat hierdoor veel moeilijker via een principale componentenanalyse 

millenniumkenmerken naar boven kwamen, namen we de masterstudenten uit de opleiding 

Revalidatiewetenschappen niet mee in onze verdere analyses. Desondanks weerspiegelen 

maar een beperkt aantal teruggevonden schalen het profiel van de millenniumstudent. De vijf 

schalen die teruggevonden worden, zijn ‘actief’, ‘zelfdiscipline’, ‘voorkeur voor nieuwe 

digitale en visuele technologie’, ‘praktijkgericht met open visie’ en tenslotte ‘multitasking’. In 

contrast met vragenlijst 1 laadden hier veel stellingen die peilden naar hetzelfde 

millenniumkenmerk op verschillende schalen. Het millenniumkenmerk ‘exploratief’ wordt zo 

uit elkaar getrokken in verschillende schalen, namelijk ‘actief’, ‘zelfdiscipline’ en 

‘praktijkgericht met open visie’. De schaal ‘praktijkgericht met open visie’ kunnen we 

overigens ook beschouwen als een vertaling van de dimensie ‘positieve attitude t.a.v. de 

ander’ naar de onderwijscontext. Een subkenmerk van het kenmerk ‘ICT-minded’, voorkeur 

voor nieuwe technologie, wordt weerspiegeld in het concept ‘voorkeur voor nieuwe digitale 

en visuele technologie’. Dit concept is samen met het concept ‘multitasking’ de enige twee 

concepten die een geheel millenniumkenmerk weerspiegelen, namelijk ‘visueel geletterd’ en 

‘multitasking’. Bijgevolg is hier nog meer onderzoek nodig naar vragenlijstconstructie. Deze 

vragenlijst heeft nood aan aanpassingen om al de millenniumkenmerken te kunnen 

terugvinden. Bepaalde stellingen lijken nu een andere invulling te krijgen afhankelijk van de 

onderwijscontext die elke respondent ervaart. Dit was niet zo in vragenlijst 1.  

 

Als we kijken naar de vijf teruggevonden kenmerken dan zien we dat niet al de 

masterstudenten uit de opleidingen Ingenieurs-wetenschappen, Psychologie en Pedagogische 

Wetenschappen en Rechten heen deze kenmerken gemiddeld genomen vertonen. De 

kenmerken ‘multitasking’ en ‘zelfdiscipline’ zijn gedeelde kenmerken. Deze masterstudenten 

vertonen doorgaans slechts zeer beperkt tot geen multitaskend gedrag, maar hebben wel 

allemaal zelfdiscipline. Op de drie overige kenmerken zijn masterstudenten uit deze 

opleidingen significant van elkaar verschillend. De masterstudenten uit de opleiding Rechten 

hebben significant het minst en de masterstudenten uit de opleiding Ingenieurs-

wetenschappen significant het meest een voorkeur voor actieve werkvormen. De 

masterstudenten uit de opleidingen Psychologie en Pedagogische Wetenschappen zijn 

significant het meest praktijkgericht met een open visie. Tenslotte hebben de masterstudenten 

uit de opleiding Ingenieurs-wetenschappen significant de sterkste voorkeur voor nieuwe 

digitale en visuele technologie. De meeste studentkenmerken zijn hier bijgevolg afhankelijk 

van de onderwijscontext die de masterstudenten dagdagelijks ervaren.  
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Deze studentkenmerken komen maar beperkt overeen met deze van een millenniumstudent. 

De masterstudent aan de KU Leuven vertoont vandaag de dag een ander profiel dan dat van 

een millenniumstudent.  

 

Op basis van bovenstaande bevindingen kunnen we besluiten dat het merendeel van de 

millenniumkenmerken die een masterstudent in zijn alledaagse leven vertoont, niet relevant 

blijven als we kijken naar zijn profiel in zijn onderwijscontext. De opleiding speelt in de 

onderwijscontext een grotere rol in de kenmerken die de masterstudenten vertonen in 

vergelijking met het alledaagse leven. Dit betekent echter niet dat de respondenten geen 

enkele gelijkaardige (sub)kenmerken van de millenniumgeneratie vertonen in beide 

contexten. Dit werd geïllustreerd in alinea 1.4. Het gaat hier veel meer om een ‘grijze zone’ 

dan om een ‘zwart-wit’ contrast. Afhankelijk van het bepaalde subkenmerk van 

millenniumkenmerken en de specifieke onderwijscontext (opleiding) kunnen masterstudenten 

zowel in hun alledaagse leven als in hun onderwijscontext soms wel een bepaald kenmerk in 

dezelfde mate vertonen. Een rechtlijnig patroon is hier moeilijk te maken. In de 

onderwijscontext is daarnaast het studentenprofiel van masterstudenten uit de ene opleiding 

niet representatief voor dat van masterstudenten uit de andere opleidingen. Veralgemeningen 

over de millenniumkenmerken naar masterstudenten in de onderwijscontext, en meer 

specifiek naar masterstudenten uit al de opleidingen, moeten voldoende genuanceerd worden.    
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6 Hoofdstuk 6: Bespreking van de resultaten en besluit  
 

Dit onderzoek is opgestart vanuit de vaststelling dat er over de ‘millenniumgeneratie’ en de 

‘millenniumstudent’ reeds veel is geschreven en verteld, maar slechts een klein aandeel 

hiervan empirisch onderbouwd kan worden. Via een eerste verkennende onderzoek bij 

masterstudenten aan de KU Leuven gingen we na in hoeverre de kenmerken van de 

millenniumgeneratie kunnen teruggevonden worden bij deze jongvolwassenen. Daarnaast 

onderzochten we in welke mate de kenmerken van de millenniumgeneratie relevant blijven 

wanneer diezelfde jongvolwassenen zichzelf omschrijven als (millennium)student aan de KU 

Leuven. Dit gebeurde door middel van twee vragenlijsten die elk een facet van de 

probleemstelling belichtten, enerzijds de millenniumgeneratie, anderzijds de 

millenniumstudent.  

 

Het vorige hoofdstuk gaf reeds de resultaten weer uit het onderzoek. In dit hoofdstuk worden 

deze resultaten geïnterpreteerd en binnen een ruimer kader geplaatst. Allereerst vindt er een 

bespreking plaats van de resultaten op onderzoeksvraag 1. Daarnaast komt een bespreking van 

de resultaten op onderzoeksvraag 2 aan bod. Hierbij bekijken we het discours van de 

millenniumstudent vanuit een ruimere visie op onderwijs en leren. Ten derde wordt de 

praktische bruikbaarheid van de bevindingen van dit onderzoek aangehaald. In een vierde 

alinea gaan we in op enkele beperkingen van het huidige onderzoek en aanzetten tot verder 

onderzoek. We ronden dit hoofdstuk af met een besluit van de bevindingen van dit onderzoek.  

 

6.1 Bespreking resultaten onderzoeksvraag 1 
 

Onderzoeksvraag 1 ging na welke in de literatuurstudie beschreven millenniumkenmerken 

teruggevonden kunnen worden bij jongvolwassenen die masterstudent zijn aan de KU 

Leuven. Overeenkomstig de verwachtingen komen al de in de literatuurstudie beschreven 

millenniumkenmerken gemiddeld genomen voor bij deze masterstudenten in hun alledaagse 

leven. Het kenmerk ‘visueel geletterd’ kan wel niet worden teruggevonden door middel van 

principale factoranalyse. Desalniettemin is de meerderheid van de respondenten doorgaans 

met de stellingen van dit kenmerk ‘akkoord’ (helemaal akkoord, akkoord, eerder akkoord). 

Bijgevolg maken jongvolwassenen die momenteel masterstudent zijn aan de KU Leuven 

doorgaans deel uit van de millenniumgeneratie. Deze resultaten bevestigen de gangbare 

opvattingen die het merendeel van de auteurs over de millenniumgeneratie heeft. 
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De verschillen tussen masterstudenten van de vier opleidingen wat de millenniumkenmerken 

betreft, zijn niet zo groot als critici suggereren. Allereerst vertoont geen enkele opleiding van 

masterstudenten een geheel ander profiel in vergelijking met de anderen wat het alledaagse 

leven betreft. Daarnaast beperken de verschillen zich tot de sterkte waarmee bepaalde 

millenniumkenmerken bij masterstudenten voorkomen. Al de masterstudenten maken 

doorgaans deel uit van de millenniumgeneratie, maar niet allemaal even sterk. Ten derde 

komen deze verschillen niet tussen alle masterstudenten die een andere opleiding aan de KU 

Leuven volgen voor. De masterstudenten uit de opleidingen Psychologie en Pedagogische 

Wetenschappen vertonen een gelijkaardig profiel in hun alledaagse leven zoals de 

masterstudenten uit de opleidingen Rechten en Revalidatiewetenschappen. De 

masterstudenten uit de opleidingen Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en de 

opleiding Rechten maken deel uit van dezelfde wetenschapsgroep, Humane wetenschappen. 

Deze bevinding is echter te beperkt om ervan uit te gaan dat masterstudenten uit verschillende 

opleidingen binnen eenzelfde wetenschapsgroep in dezelfde mate ‘millennials’ zijn in hun 

alledaagse leven.  

 

Hoe komt het nu dat masterstudenten uit diverse opleidingen niet of nauwelijks van elkaar 

verschillen wat de millenniumkenmerken betreft? Allereerst is het aannemelijk dat de 

masterstudenten, ongeacht hun opleiding, vanuit dezelfde kijk op ‘het alledaagse leven’ de 

vragenlijst hebben ingevuld. De algemene invulling van het alledaagse leven lijkt namelijk 

geen verband te houden met de opleiding die masterstudenten volgen. Het gaat om de 

dagelijkse activiteiten, bezigheden en interesses die deel uitmaken van jongvolwassenen hun 

persoonlijk leven. Dit is een mogelijke verklaring waarom de groepering van masterstudenten 

in verschillende opleidingen niet of nauwelijks tot een verschillend profiel leidt in het 

alledaagse leven. Een tweede plausibele verklaring die hierbij aansluit is het gegeven dat de 

millenniumkenmerken van al de jongvolwassenen, ongeacht hun opleiding, in hun alledaagse 

leven mee gekleurd worden door dezelfde maatschappelijke evoluties vandaag de dag. De 

invloed van maatschappelijke evoluties op de kenmerken die generaties van mensen vertonen 

is reeds in hoofdstuk 2 (alinea 2.3) aan bod gekomen. “Each generation is exposed to a 

unique set of events that defines their place in history and shapes their outlook” (Tapscott, 

2009, p. 16). De kenmerken die de millenniumgeneratie krijgt toegewezen, hangen samen met 

de maatschappelijke evoluties die de laatste decennia en nu nog steeds plaatsvinden.  
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Dat al de masterstudenten doorgaans in bepaalde mate deel uitmaken van de 

millenniumgeneratie in hun alledaagse leven, kan bijgevolg te maken hebben met dezelfde 

maatschappelijke evoluties waaraan ze worden blootgesteld.  

 

6.2 Bespreking resultaten onderzoeksvraag 2 
 

Onderzoeksvraag 2 ging na welke naar de onderwijscontext vertaalde millenniumkenmerken 

teruggevonden kunnen worden bij masterstudenten aan de KU Leuven. De bespreking van de 

resultaten op deze onderzoeksvraag is meer uitgebreid dan bij onderzoeksvraag 1 het geval is. 

Om overzicht te behouden hebben we deze bespreking ingedeeld in twee alinea’s. De eerste 

alinea bespreekt de resultaten op onderzoeksvraag 2 op algemeen niveau, toegepast op al de 

masterstudenten over de opleidingen heen. De tweede alinea bespreekt deze resultaten meer 

specifiek met een kijk naar de verschillen tussen masterstudenten uit diverse opleidingen.  

 

6.2.1 Bespreking resultaten op algemeen niveau 
 

In de media suggereren bepaalde auteurs een verband tussen de millenniumkenmerken die 

jongvolwassenen in hun alledaagse leven vertonen en de millenniumkenmerken die zij in hun 

onderwijscontext vertonen. The net gen (…) exhibits learning preferences that are closely 

related to their characteristics (Oblinger & Oblinger, 2005, 2.6). De bevindingen hier tonen 

echter aan dat er een duidelijke frictie is tussen de vanzelfsprekendheid waarmee er over 

millenniumstudenten wordt gepraat en de empirische evidentie voor deze beweringen. Dit 

heeft implicaties voor het theoretisch kader over de millenniumstudent. In tegenstelling tot het 

profiel van de millenniumgeneratie in hun alledaagse leven, vertonen masterstudenten aan de 

KU Leuven doorgaans veel minder het profiel van een millenniumstudent in hun 

onderwijscontext. De ‘moral panic’ (Bennett et al., 2008) die er in de media heerst over deze 

millenniumstudent kan bijgevolg als overdreven afgedaan worden.  

 

Er zijn verschillende plausibele verklaringen te geven voor deze bevindingen. Volgende 

alinea’s gaan hier verder op in.  
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6.2.1.1 Vragenlijstconstructie  
 

Dat het profiel van de millenniumstudent niet wordt teruggevonden bij masterstudenten aan 

de KU Leuven, kan een mogelijk gevolg zijn van de manier waarop de vragenlijst is 

opgesteld.  

 

De stellingen van eenzelfde millenniumkenmerk peilden zowel naar verschillende 

inhoudelijke facetten van het millenniumkenmerk als naar een ander aspect van de 

onderwijscontext. Zowel kenmerken tijdens de contactmomenten met de docent als tijdens het 

studeren van de leerstof werden bevraagd. Het kan nochtans zijn dat de kenmerken die 

studenten vertonen tijdens contactmomenten met de docent (hoorcollege, werkcollege) 

verschillen van kenmerken die zij vertonen tijdens het instuderen van de leerstof (thuis, in de 

bibliotheek, etc.). Een illustratie verduidelijkt dit. Masterstudenten uit de opleiding 

Ingenieurs-wetenschappen doen doorgaans graag aan groepswerken maar leren liever op 

zichzelf dan in groep (zie alinea 5.4). Terwijl het ene peilt naar de onderwijsmethode peilt het 

andere naar de studeermethode waardoor dit tot verschillende resultaten kan leiden die elkaar 

niet eens tegenspreken. In de analyse kwamen hierdoor eerder subkenmerken van de 

millenniumkenmerken in plaats van de millenniumkenmerken in hun geheel voor. In 

tegenstelling tot vragenlijst 1 vielen hier veel meer millenniumkenmerken buiten het bereik 

van de vragenlijst.  

 

6.2.1.2 Maatschappelijke evoluties, hogeronderwijsinstellingen en millenniumkenmerken 
 

Hoe komt het dat studenten in hun onderwijscontext doorgaans niet het profiel van een 

millenniumstudent vertonen terwijl zij in hun alledaagse leven wel het profiel dat hierbij 

aansluit, dat van een millennial, aan de dag leggen? De verschillende effecten van 

maatschappelijke evoluties op mensen en hogeronderwijsinstellingen, zoals de KU Leuven, 

kunnen hier een plausibele verklaring bieden. Het mogelijke verband tussen maatschappelijke 

evoluties en het vertonen van millenniumkenmerken in het alledaagse leven is reeds 

besproken in alinea 6.1. Hier gaan we in op het mogelijke verband tussen deze 

maatschappelijke evoluties, hogeronderwijsinstellingen zoals de KU Leuven en het profiel 

van (master)studenten vandaag de dag.  
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We hebben reeds aangehaald dat de studentkenmerken volgens bepaalde auteurs nauw 

samenhangen met de kenmerken die studenten in hun alledaagse leven vertonen. Net zoals op 

de kenmerken in hun alledaagse leven lijken maatschappelijke evoluties een invloed te 

hebben op studenten hun kenmerken in de onderwijscontext. Oblinger (2004, p.2) illustreert 

dit: “There is a growing body of evidence that students have developed a different set of 

attitudes and aptitudes as a result of growing up in an IT and media-rich environment”. 

Desondanks vinden we in dit onderzoek het profiel van de millenniumstudent niet terug. Dit 

heeft mogelijk te maken met een verschil in effect van maatschappelijke evoluties op mensen, 

generaties enerzijds en hogeronderwijsinstellingen, zoals de KU Leuven, anderzijds.    

 

Hoger onderwijsinstellingen zijn, net zoals mensen, ingebed in een maatschappelijke 

omgeving. Wanneer deze omgeving gekenmerkt wordt door drastische veranderingen, blijft 

dit niet zonder gevolgen voor het hoger onderwijs. Maatschappelijke evoluties plaatsen het 

hoger onderwijs voor een aantal uitdagingen en brengen hier meermaals veranderingen 

teweeg (Verhoeven, et al., 2005). Vandaag de dag bevinden hogeronderwijsinstellingen zich 

bijvoorbeeld in een nieuwe, grotere beleidsruimte (De Wit, 2007). Illustraties hiervan zijn de 

invoering van het ECTS-systeem, de Vlaamse kwalificatiestructuur en de verengelsing van 

het hoger onderwijs. Desalniettemin gebeuren deze veranderingen en aanpassingen binnen het 

hoger onderwijs in een traag, weloverwogen tempo (Oblinger & Oblinger, 2005). Meer 

specifiek is dit het geval als we naar de concrete onderwijscontext kijken die studenten 

dagdagelijks ervaren. Het lineair overbrengen van leerstof tijdens een traditioneel hoorcollege 

lijkt nog altijd eerder de regel dan uitzondering te zijn. Het betekent dat de invloed van 

maatschappelijke evoluties zich op een sneller tempo laat voelen bij mensen, in de vorm van 

een nieuwe generatie met kenmerken die sterker naar voren komen door de huidige 

maatschappelijke context, dan dat bij hogeronderwijsinstellingen het geval is. Dit vormt de 

basis van een mogelijke verklaring waarom de masterstudenten hier niet of nauwelijks het 

profiel van een millenniumstudent vertonen.  

 

Mogelijk is het zo dat masterstudenten aan de KU Leuven vandaag de dag (nog) maar beperkt 

millenniumkenmerken vertonen doordat de onderwijscontext die zij ervaren dit (nog) niet 

mogelijk maakt. Hierbij geldt wel de vooronderstelling dat de onderwijscontext van invloed is 

op de kenmerken die studenten vertonen (zie alinea 4.2.1).   
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De studieaanpak die een student verkiest (en bijgevolg de studentkenmerken die hij vertoont) 

is afhankelijk van verschillende factoren uit de onderwijscontext (zowel de doceer- als 

studeeromgeving) (Biggs, Kember & Leung, 2001). Onderwijscontexten lijken veel minder 

snel op de maatschappelijke evoluties te reageren waardoor er hier een frictie ontstaat met de 

studenten. We illustreren dit hier verder met behulp van het millenniumkenmerk ‘sociaal’. 

Allereerst lijken studenten in hun alledaagse leven veel meer mogelijkheden te krijgen om 

millenniumkenmerken te vertonen. Ze kunnen bijvoorbeeld op verschillende momenten, 

plaatsen en manieren sociaal optreden: online, offline, via georganiseerde organisaties en 

verenigingen, in informeel verband, etc. In de huidige onderwijscontext van studenten lijken 

deze mogelijkheden daarentegen meer beperkt te zijn, waardoor ze mogelijk de rol van 

millenniumstudent minder gemakkelijk kunnen opnemen. Het onderwijs wordt bijvoorbeeld 

al lange tijd, en vaak nu nog, overwegend beschouwd als een individu-bepaald en individu-

gericht verschijnsel (Wielemans, 2000b). De didactische werkvormen die vandaag de dag nog 

steeds ingezet worden, stimuleren nauwelijks interactie onder studenten of met de docent. 

Studenten krijgen hier veel minder de kans om zich sociaal op te stellen. Ten tweede, en 

hierbij aansluitend, is het mogelijk dat studenten door deze gegeven onderwijscontext ook niet 

de nood voelen om millenniumkenmerken, zoals sociaal, te vertonen in hun onderwijscontext. 

Deze kenmerken lijken namelijk nog geen belangrijke betekenis te hebben in de 

onderwijscontext. Als we kijken naar het millenniumkenmerk ‘sociaal’, dan zien we dat het 

onderwijs in de praktijk nog altijd de nadruk legt op individuele prestaties, inspanningen 

(denk maar aan de mogelijke examenvormen). Ten derde lijkt er onder studenten ook vaak de 

houding ‘onbekend maakt onbemind’ te bestaan. Omdat vele studenten (nog) geen ervaring 

hebben met interactieve hoorcolleges, is het voor hen niet altijd even gemakkelijk om hier 

zeer enthousiast over te zijn. Zeker als ze weten dat deze werkvorm meer voorbereidend werk 

van hen verlangt. Eens vertrouwd met een nieuwe werkvorm, lijken ze hier veel positiever 

tegenover te staan. Dit blijkt zowel uit reacties van docenten en studenten op het jaarlijkse 

evenement van LESEC als uit het interview met Johan Van den Bossche (zie hoofdstuk 3).  

  

Vanuit bovenstaande plausibele verklaring volgt dat millenniumonderwijs nodig is om recht 

te kunnen doen aan de millenniumstudent. Het onderwijs wordt vanuit dit perspectief door de 

media aangeraden sneller in te spelen op de veranderende maatschappij en (bijgevolg) op het 

veranderende profiel van de student (Veen & Jacobs, 2005). “It suggests that teachers and 

educational institutions have a responsibility to change in response to the assumed demands 

of this new generation of learners” (Jones et al., 2009, p.2).  
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Wij willen dit enigszins nuanceren. Het betekent niet dat docenten op alle verwachtingen en 

kenmerken van studenten moeten inspelen. Dit zou kwaliteitsvol onderwijs schaden. Het 

betekent wel dat docenten de nieuwe mogelijkheden die zich voordoen onder invloed van de 

maatschappelijke evoluties moeten grijpen om kwaliteitsvol onderwijs meer efficiënt en 

effectief in te richten. Dit moeten beleidsmakers, onderwijskundigen en docenten onder ogen 

durven zien. Een ‘mindswitch’ is hier aan de orde. Ook studenten moeten deze 

mentaliteitswijziging ondergaan. Ze moeten durven openstaan voor nieuwe vormen van 

onderwijs die hen aanspreken tot het opnemen van een andere rol. Zij moeten zich laten 

uitdagen en durven de verantwoordelijkheid opnemen voor hun eigen leerproces.  

 

6.2.2 Bespreking resultaten op opleidingsniveau  
 

In deze alinea kijken we naar de bevindingen over (millennium)kenmerken van 

masterstudenten uit verschillende opleidingen. De opleiding die de masterstudenten volgen, 

speelt hier een grotere rol in het vertonen van (millennium)kenmerken dan dat in het 

alledaagse leven het geval was. Dit konden we al verwachten omdat hier de onderwijscontext, 

die samenhangt met de specifieke opleiding, centraal staat.  

 
Tussen de masterstudenten van de vier opleidingen bestaan er meer, en grotere, verschillen in 

het vertonen van de (subkenmerken) van millenniumkenmerken in de onderwijscontext in 

vergelijking met het alledaagse leven. De masterstudenten uit de opleiding 

Revalidatiewetenschappen onderscheiden zich zelfs opvallend van masterstudenten uit de 

andere opleidingen wat de studentkenmerken an sich betreft. Ze vertonen doorgaans een 

geheel ander profiel. Een mogelijke verklaring hiervoor is het gegeven dat deze 

masterstudenten op het moment van de bevraging overdag stage liepen en ‘s avonds af en toe 

nog hoorcolleges van opleidingsonderdelen volgden. Dit staat in contrast met de andere 

masterstudenten die op het moment van de bevraging eerder een ‘modale’ onderwijscontext 

kenden waarbij ze overdag hoor- en werkcolleges hadden en geen stage. Dit illustreert het 

veronderstelde verband tussen de onderwijscontext en het studentenprofiel (zie alinea 

6.2.1.2). Let op: het gaat hier om een samenhang en geen causaal gegeven.  

 

Deze bevindingen vormen een empirische steun voor de auteurs die meer kritisch tegenover 

de millenniumstudent staan.  
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In eenzelfde generatie kunnen er inderdaad verschillende studenten met andere 

leervoorkeuren en andere benaderingen worden onderscheiden (Bennett et al., 2008).  De ‘one 

size fits all’ benadering gaat hier niet (meer) op (Jones & Shao, 2011). Het is onmogelijk om 

generalisaties over al de masterstudenten heen te maken omdat deze generatie van studenten 

onderling sterk van elkaar verschilt. Dit sluit aan bij Jones en Shao (2011) die aangeven dat 

studenten geen consistente of generationele behoeften en noden hebben. Dit is opvallend. 

Hoewel al de masterstudenten in hun alledaagse leven min of meer op elkaar gelijken wat de 

millenniumkenmerken betreft, is dit niet het geval in hun onderwijscontext. Vanuit deze 

bevindingen is het raadzaam om onderwijs meer gecontextualiseerd vorm te geven, rekening 

houdend met de specifieke onderwijscontext van studenten.  

 

Voor deze verschillen in profielen van masterstudenten tussen de vier opleidingen worden 

hier twee plausibele verklaringen gegeven die met elkaar verband houden.  

 

6.2.2.1 Vragenlijstconstructie 
 

Een eerste verklaring kan een te algemene omschrijving van de centraal staande 

onderwijscontext zijn. De onderwijscontext van een student werd naar de masterstudenten toe 

omschreven als al de activiteiten, actoren en situaties die een student ervaart met betrekking 

tot zijn studies. Deze algemene formulering heeft mogelijk veel ruimte aan studenten gegeven 

om de onderwijscontext, die in vragenlijst 2 centraal stond, naar eigen vermogen te 

interpreteren. Hierdoor is deze vragenlijst waarschijnlijk vanuit verschillende perspectieven 

op de onderwijscontext ingevuld aangezien de specifieke onderwijscontext die 

masterstudenten uit de vier opleidingen dagdagelijks ervaren elk verschillend is.  

 

6.2.2.2 Specifieke onderwijscontext per opleiding 
 

Aansluitend op de vorige verklaring kunnen we stellen dat er geen één onderwijscontext is die 

door al de masterstudenten hetzelfde ervaren wordt. De onderwijscontext die de 

masterstudenten ervaren is afhankelijk van de opleiding die ze volgen. Dit werd reeds 

aangehaald in alinea 4.2. Als we de premisse volgen dat de onderwijscontext van invloed is 

op het profiel dat studenten vertonen, dan biedt de verschillende, specifieke onderwijscontext 

van masterstudenten uit de vier opleidingen een plausibele verklaring voor de verschillen in 

profielen die ze vertonen.  
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6.2.3 Millenniumonderwijs, studentgecentreerd onderwijs?  
 

In deze bespreking werpen we ook de vraag op of het discours van de millenniumstudent 

vanuit een ander, ruimer perspectief kan bekeken worden.  

 

Inzichten over leren en instructie in het hoger onderwijs stellen de laatste jaren de student en 

zijn leren centraal. Op basis van deze inzichten is sinds 1999 aan de KU Leuven een 

studentgecentreerde visie op onderwijs en leren van kracht (Clement & Laga, 2005). Als we 

de studentgecentreerde onderwijsvisie er op na nemen, dan lijkt het erg tegemoet te komen 

aan de kenmerken van de millenniumstudent. Studentgecentreerd onderwijs lijkt bijgevolg 

vergelijkbaar te zijn met millenniumonderwijs, onderwijs dat de student en zijn leren centraal 

stelt. Ook auteurs in de media merken deze parallel op. “It is clear that learning principles 

and net gen students have had a mutually influential – almost symbiotic – relationship” 

(Oblinger & Oblinger, 2005, 12.2). De roep naar onderwijs meer op maat van de 

millenniumstudent lijkt zo gepaard te gaan met de vraag naar meer studentgecentreerd 

onderwijs. “There is a need to transform education from a teacher-centered behaviouristic to 

a learner-centered constructavist model (…)”(Beyers, 2009, p. 224).  

 

Hoewel KU Leuven het studentgecentreerd onderwijsconcept nastreeft, is dit nog niet 

volledig geïmplementeerd in de onderwijspraktijk. Vele didactische teams blijven zich vragen 

stellen over de concrete implicaties van de nieuwe visie op leren en instructie voor hun eigen 

praktijk. Desalniettemin zijn er al vele interessante initiatieven tot onderwijsvernieuwing 

gedaan (Clement & Laga, 2005). We gaven in hoofdstuk 3 reeds aan dat enkele van deze 

initiatieven sterk tegemoet komen aan de kenmerken van de millenniumstudent. Verder tonen 

bevindingen van de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) over studentgecentreerd onderwijs 

gelijkenissen met bevindingen in dit onderzoek. Volgens de VLOR moet het 

studentgecentreerd onderwijs aangepast worden aan de specifieke en verschillende context 

waarin studenten, docenten en instellingen zich situeren (Vlaamse Onderwijsraad [VLOR], 

2011). Dit komt overeen met de bevinding in dit onderzoek dat er geen sprake kan zijn van 

éénzelfde, allesomvattend millenniumonderwijs voor elke student maar dat onderwijs meer 

gecontextualiseerd vormgegeven moet worden.  

 

 



120 

 

De vraag kan dan gesteld worden of ‘millenniumonderwijs’ niet eenvoudigweg een trendy 

benaming is voor studentgecentreerd onderwijs om deze onderwijsvisie nieuw leven in te 

blazen. Deze bedenking wordt ook in de media gesuggereerd (zie o.a. Smits & Geerardyn, 

2011). De student en de docent worden hier beiden als millenniumstudent en 

millenniumdocent aangesproken om te veranderen. Beiden lijken een ‘mindswitch’ te moeten 

ondergaan. De student moet durven zijn verantwoordelijkheid opnemen voor zijn eigen 

leerproces. De docent moet durven nadenken over een creatief didactisch gebruik van nieuwe 

media (Lievens, 2012). Komt dit niet in de buurt van de roep naar meer studentgecentreerd 

onderwijs? Verder onderzoek is nodig om hier een onderbouwde uitspraak over te kunnen 

doen.  

 

6.3 Praktische bruikbaarheid van bevindingen 
 

In deze alinea staan we stil bij wat de belangrijkste implicaties van de bevindingen uit dit 

onderzoek kunnen zijn voor docenten in hogeronderwijsinstellingen. We gaan hierbij ook een 

stap verder en keren terug naar de werking van de Dienst Universitair Onderwijs (alinea 1.4). 

Hoe kunnen onderwijsondersteuners kwaliteitsvol onderwijs nastreven dat afgestemd is op de 

huidige student aan de KU Leuven? Hoe kunnen zij docenten helpen bij uitdagingen die dit 

onderzoek opwerpen?  

 

Allereerst heeft dit onderzoek geleid tot een meer onderbouwd en genuanceerd beeld van de 

huidige student aan de KU Leuven. De academische morele paniek (Bennett et al., 2008) kan 

hierdoor plaatsmaken voor een geïnformeerd, kritisch debat tussen docenten en 

onderwijsondersteuners over de student vandaag de dag. Hierbij moet steeds in het 

achterhoofd gehouden worden dat ‘de’ student niet bestaat. Er moet verder gekeken worden 

dan enkel de millenniumkenmerken die aan de huidige student toegeschreven worden. Onder 

studenten is er heel wat diversiteit terug te vinden in het profiel dat ze in hun 

onderwijscontext vertonen. De opleiding die ze volgen speelt hierin een belangrijke rol. 

Masterstudenten die elk een andere opleiding volgen, komen in aanraking met een andere 

onderwijscontext en vertonen een deels ander profiel. Dit geïnformeerd debat laat docenten en 

onderwijsondersteuners toe meer doordacht keuzes te maken in de weg die ze willen inslaan. 

Een contextuele analyse van de specifieke onderwijscontext, met inbegrip van de studenten, 

werkvormen en de docent zelf, is hierbij raadzaam.  



121 

 

Een docent wordt zich zo meer bewust van wie de specifieke studenten zijn waaraan hij 

lesgeeft en in welke onderwijscontext dit gebeurt. Hij moet als het ware in de huid van de 

studenten kruipen en zo proberen te achterhalen of de bedoelde onderwijsvernieuwing hen op 

gepaste wijze aanspreekt (Willems, 1997). De bevindingen van dit onderzoek nodigen 

docenten en onderwijsondersteuners uit niet langer uit te gaan van vanzelfsprekendheden over 

studenten (en werkvormen) maar hier kritisch bij stil te staan.  

 

Een tweede reeks implicaties heeft te maken met het handelen van docenten en 

onderwijsondersteuners. De bewustwording, de kritische kijk op de eigen onderwijspraktijk, 

moet ook omgezet kunnen worden in een handelen, onderwijzen waarbij docenten rekening 

houden met de variatie onder studenten. De bevindingen van dit onderzoek suggereren dat een 

universiteitsbrede aanpak, een gelijkaardige aanpak voor al de studenten over de opleidingen 

heen, niet altijd werkt. Een uniforme onderwijsvernieuwing kan nooit op maat van elke 

specifieke groep van masterstudenten zijn, wat een verschillende kans op slagen van de 

vernieuwing tot gevolg heeft. De onderwijsvernieuwing kan wel aanslaan bij masterstudenten 

uit de ene opleiding, maar mogelijk niet bij masterstudenten uit de andere opleiding en 

omgekeerd. We kunnen hier het voorbeeld aanhalen van de lesvervangende weblectures (zie 

hoofdstuk 3). De studenten Politieke en Sociale wetenschappen gaven aan sterk tegen deze 

weblectures gekant te zijn. We hebben in vragenlijst 2 naar de mening van de betrokken 

masterstudenten gevraagd over deze lesvervangende weblectures (zie alinea 4.3.2.1). Hierbij 

bleek dat de masterstudenten uit de opleidingen Ingenieurs-wetenschappen, Rechten en 

Psychologie en Pedagogische Wetenschappen ook geen voorstander zijn van lesvervangende 

weblectures. De masterstudenten uit de opleiding Revalidatiewetenschappen daarentegen 

hebben hier een positieve mening over (zie alinea 5.3.1). Dit kan verband houden met hun 

specifieke onderwijscontext. De combinatie van stage lopen en ’s avonds af en toe nog naar 

de les gaan is niet evident. Lesvervangende weblectures zouden deze combinatie kunnen 

vergemakkelijken. Mogelijk vertonen zij ook studentkenmerken die sterk bij deze innovatie 

aansluiten. Daarnaast gaat het hier om masterstudenten. Deze studenten hebben überhaupt al 

een geheel andere onderwijscontext en vertonen mogelijk ook andere studentkenmerken dan 

eerstejaarsstudenten. In hoofdstuk 3 gaven we bijvoorbeeld al aan dat deze 

eerstejaarsstudenten meer nood hebben aan direct contact en persoonlijke begeleiding (Ty, 

2011; Verstrynge & Bauwens, 2011).  

 



122 

 

Bij deze illustratie moet wel opgemerkt worden dat het hier om een suggestieve bevraging 

ging (‘Ik zou het geen probleem vinden als…’). We kunnen bijgevolg niet met zekerheid 

stellen dat masterstudenten uit de opleiding Revalidatiewetenschappen op dezelfde wijze op 

lesvervangende weblectures zullen reageren als dit bij hen realiteit wordt. Desalniettemin 

staaft deze illustratie onze aannemelijke verklaring dat de kenmerken die studenten vertonen 

in hun onderwijscontext samenhangen met de specifieke onderwijscontext van hun opleiding 

en dat dit van invloed kan zijn op het al dan niet positief onthalen van een 

onderwijsvernieuwing door studenten. Good practices zijn niet overal geldig, maar hetzelfde 

geldt ook voor bad practices.  

 

Wat het wijzigen van werk-, begeleidings- en beoordelingsvormen door docenten betreft, is er 

een belangrijke taak weggelegd voor onderwijsondersteuners. Zij kunnen docenten 

informeren en stimuleren om een nieuwe weg in te slaan en zo een mentaliteitswijziging bij 

docenten bevorderen. Daarnaast is het van belang dat er voor docenten een passend 

professionaliseringsaanbod wordt ontwikkeld dat inspeelt op de uitdagingen die met het 

‘millenniumonderwijs’ samengaan. Op deze manier kunnen docenten zich voldoende 

deskundig ervaren om een gepaste switch in de onderwijspraktijk door te voeren.   

 

Vanuit verschillende hoeken lijkt de energie, de durf aanwezig te zijn om 

‘millenniumonderwijs’ in de praktijk te implementeren. Dit onderzoek en in belangrijke mate 

onderwijsondersteuners kunnen hier nog een extra duwtje in de rug geven.     

 

6.4 Beperkingen aan het huidige onderzoek en suggesties voor verder onderzoek 
 

Deze laatste alinea brengt een aantal beperkingen van het huidige onderzoek naar de 

millenniumgeneratie en millenniumstudent aan de KU Leuven aan het licht. Zowel vanuit 

deze beperkingen als vanuit bovenstaande discussie worden aanzetten gegeven tot verder 

onderzoek.   

 

Allereerst is er verder onderzoek vereist naar vragenlijstconstructie wat vragenlijst 2 betreft. 

Vragenlijst 1 ‘werkt’. Behalve het kenmerk ‘visueel geletterd’ kunnen al de 

millenniumkenmerken door middel van de vragenlijst teruggevonden worden. Bij vragenlijst 

2 daarentegen is dit niet het geval. Hier laden stellingen van hetzelfde millenniumkenmerk op 

verschillende dimensies bij de principale componentenanalyse.  
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Bovendien peilen stellingen niet eenduidig naar hetzelfde aspect van de onderwijscontext. 

Deze vragenlijst moet bijgevolg herbekeken worden.  

 

Ten tweede geven auteurs over de millenniumgeneratie en millenniumstudent meermaals aan 

dat deze generatie (van studenten) fundamenteel verschilt van de voorgaande generaties (van 

studenten) (zie o.a. Prensky, 2001a). Het nagaan van deze generationele breuk ligt buiten de 

mogelijkheden van dit onderzoek. Er zijn namelijk geen gelijkaardige onderzoeken in het 

verleden terug te vinden over jongvolwassenen en studenten aan de KU Leuven. Daarnaast is 

het ook niet mogelijk om uitspraken te doen over mensen uit andere leeftijdscohorten dan 

deze jongvolwassenen en studenten aan de KU Leuven. Mogelijk vertonen individuen die 

voor 1982 zijn geboren in bepaalde mate ook millenniumkenmerken doordat ze net zoals 

jongvolwassenen vandaag de dag blootgesteld worden aan dezelfde maatschappelijke 

evoluties. Een longitudinaal onderzoek bij verschillende leeftijdcohorten kan hierover wel 

uitsluitsel bieden.  

 

Ten derde geven de bevindingen uit dit onderzoek een onderbouwd en genuanceerd beeld van 

de millenniumstudent. Op basis hiervan is verder onderzoek mogelijk naar de manieren 

waarop beleidsmakers, onderwijskundigen en docenten kunnen inspelen op de student 

vandaag de dag. De kant van de docent is hier maar beperkt belicht vanuit een specifieke hoek 

(hoofdstuk 3). Het is interessant om ook in te gaan op hoe docenten de studenten vandaag de 

dag ervaren en hoezeer zij zich als ‘millenniumdocent’ opstellen.  

 

Ten vierde is verder onderzoek nodig naar het verband tussen studentkenmerken en de 

onderwijscontext die studenten dagdagelijks ervaren en de rol die maatschappelijke evoluties 

hierin spelen. Hoe situeren deze drie variabelen zich ten opzichte van elkaar? Hier komt de 

vraag naar kwaliteitsvol onderwijs centraal te staan. Is kwaliteitsvol onderwijs onderwijs dat 

inspeelt op de maatschappelijke evoluties? Is kwaliteitsvol onderwijs onderwijs dat inspeelt 

op de verwachtingen, behoeften, kenmerken van de student?  

 

Tenslotte, en aansluitend op het voorgaande, is verder onderzoek vereist naar de parallellen 

die millenniumonderwijs vertoont met studentgecentreerd onderwijs. Kunnen we hier spreken 

van een ‘vermodernisering’ van studentgecentreerd onderwijs onder het mom van 

millenniumonderwijs?  
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6.5 Conclusie 
 

Jongvolwassenen die masterstudent zijn aan de KU Leuven vertonen grotendeels de 

kenmerken van de millenniumgeneratie in hun alledaagse leven. Deze kenmerken zijn echter 

nauwelijks nog relevant wanneer deze jongvolwassenen zich als (master)student omschrijven 

in hun onderwijscontext aan de KU Leuven. Ze vertonen namelijk maar in erg beperkte mate 

het profiel van een millenniumstudent. Bovendien is het onmogelijk om generalisaties te doen 

naar al de masterstudenten. Ze verschillen van elkaar onder meer afhankelijk van de opleiding 

die ze volgen en bijgevolg van de specifieke onderwijscontext die ze dagdagelijks ervaren. De 

masterstudenten uit de opleiding Revalidatiewetenschappen onderscheiden zich het meest 

opvallend van de masterstudenten uit de opleidingen Psychologie en Pedagogische 

Wetenschappen, Ingenieurs-wetenschappen en Rechten. Hun onderwijscontext was op het 

moment van dit onderzoek dan ook het meest verschillend van de overige onderwijscontexten. 

Zij liepen overdag stage en volgden ’s avonds af en toe nog bepaalde opleidingsonderdelen.  

 

De frictie tussen de millenniumkenmerken die jongvolwassenen in hun alledaagse leven 

vertonen en deze die ze in hun onderwijscontext vertonen is echter niet vaststaand. 

Afhankelijk van de opleiding en het specifieke (subkenmerk van een) millenniumkenmerk 

kunnen er wel parallellen getrokken worden tussen (subkenmerken van) 

millenniumkenmerken die masterstudenten in beide contexten vertonen. De samenhang tussen 

de kenmerken die zij vertonen in hun alledaagse leven en deze in hun onderwijscontext is 

bijgevolg meer complex dan verwacht. Het gaat om een grijze zone eerder dan om een zwart-

wit contrast. 

 

Dit onderzoek geeft aan dat beleidsmakers, onderwijskundigen en docenten zowel de 

studenten op zich als hun specifieke onderwijscontext, waarvan ze zelf deel uitmaken, voor 

ogen moeten houden bij het zoeken naar gepaste werkvormen in het kader van millennium- of 

studentgecentreerd? – onderwijs. Hier is een belangrijke opdracht weggelegd voor 

onderwijsondersteuners. Zij kunnen deze kritische bewustwording stimuleren en 

onderwijsvernieuwingen op maat van de huidige student in de praktijk ondersteunen.    
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I 

 

Bijlagen 

Bijlage 1: Codeboek Vragenlijst 1: In mijn alledaagse leven  
 

1. ICT-minded 

Dict1 … speelt ICT een belangrijke en vanzelfsprekende rol. 

Dict2 … wil ik overal en altijd online in contact staan met anderen. 

Dict3 … volg ik actief blogs en discussiefora online. 

Dict4 … maak ik me gemakkelijk nieuwe ICT-vaardigheden eigen (software installeren, blog 

aanmaken, etc.). 

2. Multitasking 

Dmulti1i … vind ik het moeilijk om met meerdere dingen gelijktijdig bezig te zijn (downloaden van 

muziek, TV kijken, Facebook’en, boek lezen, etc.). 

Dmulti2 … ben ik regelmatig met meerdere dingen tegelijk bezig (downloaden van muziek, TV kijken, 

Facebook’en, boek lezen, etc.). 

Dmulti3 … kan ik mijn aandacht gemakkelijk van de ene naar de andere activiteit verplaatsen. 

Dmulti4i … werk ik meestal eerst een taak af alvorens aan de volgende te beginnen. 

Dmulti5 … kan ik tegelijkertijd naar tv kijken en een gesprek voeren met een vriend(in). 

3. Visueel geletterd 

Dvis1 … kan ik iets het beste onthouden als ik het gezien heb (foto’s, prenten, video’s, schematische 

weergaves). 

Dvis2 … krijg ik nieuwe informatie liefst aangeboden met behulp van visueel en auditief materiaal 

(filmpjes,  foto’s, grafieken, schematische weergaves, etc.). 

Dvis3 … kijk ik in een magazine eerder naar foto’s dan de artikels te lezen. 

Dvis4 … ben ik goed in het juist interpreteren van afbeeldingen (kaarten, foto’s,  grafieken, 

schematische weergaves, etc.). 

4. Voorkeur voor intensivering en a-lineaire informatieverwerking 

Dint1i … hou ik vooral van rust en niets te doen hebben. 

Dint2 … verkies ik opzoekingswerk op internet waarbij ik van de ene site naar de andere kan 

doorklikken om zo op nieuwe en interessante informatie te stoten. 

Dint3i … kan ik gedurende lange tijd geconcentreerd met iets bezig zijn. 

Dint4 … word ik ongeduldig als ik niet direct de informatie vind die ik zoek. 

Dint5 … vertoon ik uitstelgedrag. 

Dint6 … heb ik een voorkeur voor synchrone communicatie (tegelijkertijd, vb. chatten of bellen) in 

tegenstelling tot asynchrone communicatie (waarbij je later kan reageren, vb. e-mailen). 

Dint7 … vind ik gemakkelijk de rode draad uit een boek of film. 

5. Exploratief ingesteld 

Exp1 … heb ik een voorkeur om nieuwe mogelijkheden en relaties zelf te ontdekken. 

Exp2i … vind ik het fijn als ouders/vrienden een keuze in mijn plaats maken. 

 



II 

 

Exp3 … wil ik vooral zelf eerst over een aanpak nadenken  alvorens de hulp van anderen in te 

roepen. 

Exp4 … ben ik een ‘doe-het-zelver’ (plantrekker). 

6. Het hebben van een positieve attitude 

Pos1 … ben ik een optimist. 

Pos2 … heb ik zelfvertrouwen. 

Pos3 … wil ik mijn steentje bijdragen tot maatschappelijke problematieken. 

Pos4 … sta ik open om andere culturen te ontmoeten. 

Pos5 … heb ik grote interesse in maatschappelijke thema’s. 

Pos6 … heb ik grote toekomstdromen en (carrière)plannen. 

7. Doelgeoriënteerd en prestatiegericht 

Doel1 … ben ik pas gemotiveerd om een taak te volbrengen als hier een beloning aan vast hangt (in 

de vorm van geld, aanzien, respect, etc.) 

Doel2 … hecht ik veel belang aan de mening van anderen (ouders, vrienden, etc.). 

Doel3 … wil ik altijd in alles de beste zijn. 

Doel4 …weeg ik bij een keuze die ik maak de voor- en nadelen met elkaar af. 

Doel5 … heb ik graag structuur om me een soort houvast te geven (in de vorm van duidelijke regels, 

mening van ouders en vrienden, etc.). 

Doel6 … vraag ik vaak de mening van anderen (ouders, vrienden, etc.). 

8. Sociaal 

Nsoc1 … hecht ik veel belang aan het onderhouden van contact met leeftijdsgenoten. 

Nsoc2 … bind ik face-to-face contacten met mijn vrienden belangrijk. 

Nsoc3 … geeft sociaal contact met vrienden me veel voldoening. 

Nsoc4 … ben ik actief lid van vele verenigingen (jeugdbeweging, studentenvereniging, 

sportvereniging, etc.). 

Nsoc5 … spreek ik gemakkelijk nieuwe mensen aan. 

Nsoc6 … ben ik liever in groep bezig dan alleen. 

Nsoc7i … ben ik graag alleen. 

9. Het hebben van een gelijkwaardige en persoonlijke relatie met opvoeders 

Nrel1 …is mijn relatie met mijn ouders gebaseerd op gelijkwaardigheid en respect. 

Nrel2 … heb ik een goede relatie met mijn ouders. 

Nrel3 … vervullen mijn ouders voor mij een voorbeeldfunctie. 

Nrel4 … wil ik nog enkele jaren thuis blijven wonen. 

Nrel5 … zijn mijn ouders op de hoogte van mijn persoonlijke activiteiten. 

Nrel6 … verwachten mijn ouders veel van mij. 
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Bijlage 2: Codeboek Vragenlijst 2: In mijn onderwijscontext … 
 

1. ICT-minded 

Dict1 … vind ik dat proffen gebruik moeten maken van de nieuwste technologieën (Smartboard, 

elektronische leeromgeving zoals Toledo, videoconferenties, online leergroepen, etc.). 

Dict2 … volg ik actief blogs en discussiefora die te maken hebben met mijn studies. 

Dict3 … neem ik liever deel aan online discussiefora over een lesonderwerp dan een gedrukte tekst 

hierover te lezen. 

Dict4 … vind ik dat alle onderwijsgebouwen over Wifi zouden moeten beschikken. 

Dict5 … zou ik regelmatig gebruik maken van online geposte lessen (web lectures) indien deze 

mogelijkheid aan de K.U.Leuven zou bestaan. 

Dict6 … beschik ik over de nodige ICT-vaardigheden om academische opdrachten tot een goed 

einde te brengen (databasen doorzoeken, aan tekstbewerking doen, Excel gebruiken, etc.). 

Dict7 … zou ik het geen probleem vinden om online lessen te hebben in plaats van een hoorcollege. 

Dict8 … zoek ik regelmatig zelf informatie op internet over topics die aansluiten bij mijn studies. 

Dict9 … sta ik graag overal en altijd online in contact met anderen (medestudenten, assistenten, 

studiebegeleiders, etc.). 

2. Multitasking 

Dmulti1 … ben ik regelmatig met meerdere opdrachten tegelijkertijd bezig (papers schrijven, 

overleggen met studenten op een online discussieforum, etc.). 

Dmulti2i … werk ik het best als ik eerst de ene opdracht afwerk alvorens de volgende te beginnen. 

Dmulti3 … kan ik op hetzelfde moment naar muziek luisteren als me concentreren op mijn studie-

opdrachten. 

Dmulti4 … leer ik door informatie uit verschillende bronnen aan elkaar te koppelen (medestudenten, 

internet, cursusteksten, extra literatuur, etc.). 

Dmulti5 … kan ik mijn aandacht gemakkelijk van de ene naar de andere activiteit verplaatsen. 

3. Visueel geletterd 

Dvis1 … heb ik graag dat proffen in hun lessen visueel materiaal gebruiken (figuren, diagrammen, 

video’s, schematische weergaves, etc.). 

Dvis2 … krijg ik nieuwe informatie het liefst aangeboden met afbeeldingen, en grafieken. 

Dvis3 … heb ik liever tabellen of grafieken om bepaalde gegevens te begrijpen in plaats van een 

doorlopende tekst met een samenvatting van de resultaten. 

Dvis4 … kan ik iets het beste onthouden als ik het gezien heb (foto’s, prenten, video’s, schematische 

weergaves, etc.). 

4. Voorkeur voor intensivering en a-lineaire informatieverwerking 

Dint1 … heb ik graag dat de prof mij deadlines oplegt. 

Dint2 … verkies ik synchrone communicatie (tegelijkertijd, vb. chatten of bellen) in tegenstelling tot 

asynchrone communicatie (waarbij je later kan reageren, vb. emailen). 

Dint3 … werk ik tegelijk aan verschillende delen van een paper en zet ze pas op het einde in de 

goede volgorde. 

Dint4i … heb ik graag een gestructureerde cursus in plaats van een reader (bundeling van artikels). 

Dint5 … kan ik moeilijk een uur onafgebroken met dezelfde opdracht bezig zijn. 
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Dint6 … besef ik vaak dat ik tijdens het lezen van een cursustekst de focus verlies. 

Dint7 … kan ik gemakkelijk een hoofdstuk uit een les in het hele opleidingsonderdeel plaatsen. 

5. Exploratief ingesteld 

Exp1 … wil ik eerst zelf over een moeilijkheid nadenken alvorens de oplossing voorgeschoteld te 

krijgen. 

Exp2 … wil ik zelf mijn eigen keuzes kunnen maken (bijvoorbeeld wat mijn studieloopbaan, 

keuzevakken en afstudeerrichting betreft). 

Exp3i … vind ik het fijn als ouders/vrienden een keuze in mijn plaats maken. 

Exp4 … ben ik in staat om mijn studietijd zelf in te plannen. 

Exp5 … heb ik een voorkeur voor practicumsessies/ oefenzittingen. 

Exp6 … vind ik dat stages mogelijk moeten zijn in alle opleidingen. 

Exp7 … kan ik zelfdiscipline tonen wanneer nodig. 

6. Het hebben van een positieve attitude 

Pos1 … sta ik open om andere culturen te leren kennen tijdens mijn opleiding (bijvoorbeeld door 

uitwisselingsprojecten, casussen over andere culturen, etc.). 

Pos2 … vind ik dat er in elke opleiding de mogelijkheid moet zijn om deel te nemen aan een 

uitwisselingsproject in het buitenland. 

Pos3 … zouden de proffen zoveel mogelijk maatschappelijke thema’s moeten betrekken bij de 

leerstof. 

Pos4 … wil ik mijn leerstof graag toepassen op maatschappelijk relevante zaken: milieuproblemen, 

kansarmoede, etc. 

Pos5 … schat ik me soms te hoog in (wat snelheid van informatie verwerken, duur van concentratie, 

etc. betreft). 

7. Doelgeoriënteerd en prestatiegericht 

Doel1 … ben ik pas gemotiveerd om een opdracht te volbrengen als hier een beloning aan vast hangt 

(in de vorm van credits, punten, etc.). 

Doel2 … wil ik altijd de beste zijn. 

Doel3 … hecht ik veel belang aan het krijgen van feedback (bijvoorbeeld tussentijdse 

feedbackmomenten met proffen, medestudenten, etc.). 

Doel4 … weeg ik bij een keuze die ik moet maken (keuzevak, afstudeerrichting, etc.) de voor- en 

nadelen met elkaar af (inhoud, aantal credits, examenvorm, etc.). 

Doel5 … wil ik met zo weinig mogelijk inspanning slagen voor al mijn examens. 

8. Sociaal 

Nsoc1 … doe ik graag aan groepswerken. 

Nsoc2 … heb ik graag interactieve hoorcolleges. 

Nsoc3i … sluit ik me het liefst af van de buitenwereld (bijvoorbeeld gsm afzetten, internet afsluiten, 

etc.) als ik moet studeren. 

Nsoc4 … leer ik het best door samen met anderen in een ruimte te studeren (bijvoorbeeld de 

bibliotheek). 

Nsoc5i … leer ik liever op mezelf dan in groep. 
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Nsoc6i … stel ik tijdens een klassiek hoorcollege nooit een vraag in de aula. 

9. Het hebben van een gelijkwaardige en persoonlijke relatie met opvoeders 

Nrel1 … is de verhouding tussen prof en student informeel van aard. 

Nrel2 … vind ik dat proffen moeten fungeren als voorbeeldfunctie voor studenten. 

Nrel3 … zijn mijn ouders op de hoogte van het reilen en zeilen van mijn studies. 
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Bijlage 3: vraag tot deelname  
 

18/10/2011 

Beste professor …, 

 

In het kader van mijn masterproef zou ik op u beroep willen doen. Ik ben laatstejaarsstudente 

Onderwijskunde (Pedagogische Wetenschappen) aan de K.U.Leuven en mijn masterproef 

handelt over ‘de millenniumgeneratie’, meer specifiek over ‘de millenniumstudent’. In deze 

masterproef wil ik enerzijds nagaan of studenten in hun alledaagse leven de kenmerken 

vertonen die volgens auteurs typerend zijn voor de veelbesproken millenniumgeneratie. 

Anderzijds (en meer interessant voor het onderwijs) wil ik onderzoeken of de kenmerken van 

deze generatie, zoals beschreven in de literatuur, wel van toepassing zijn op de 

millenniumstudent. Auteurs trekken namelijk snel de lijn door van de student in zijn 

alledaagse leven naar de student in zijn onderwijscontext. Vertoont een student in zijn 

onderwijscontext wel dezelfde kenmerken als deze in zijn alledaagse leven?  

 

Beide onderzoeksvragen zullen door middel van vragenlijsten onderzocht worden bij de 

Leuvense masterstudenten. Het is bij het afnamen van deze vragenlijsten dat ik op u beroep 

zou willen doen. U doceert namelijk het opleidingsonderdeel ‘…’ aan de doelgroep van deze 

vragenlijsten (aan minstens honderd aanwezige masterstudenten van de K.U.Leuven). Zou het 

mogelijk zijn om een kwartier aan het begin van uw les in beslag te kunnen nemen om uw 

studenten mijn vragenlijsten te laten invullen? Ikzelf zal aanwezig zijn om dit in goede banen 

te kunnen leiden. De afname van vragenlijsten zou indien mogelijk liefst de tweede week van 

november (7-11/11), tijdens het hoorcollege op … van … tot .. plaatsvinden.  

 

Alvast bedankt om dit in overweging te nemen. Zou het mogelijk zijn om een antwoord ter 

bevestiging van deze mail terug te sturen?  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Marjolein Moonen 

Masterstudente Onderwijskunde  
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Bijlage 4: Opvallende stellingen van vragenlijst 1 op basis van het antwoordpatroon van de respondenten over al de 

opleidingen heen  
 

Vraag Gemiddelde Std Helemaal 

niet 

akkoord 

Niet 

akkoord 

Eerder 

niet 

akkoord 

Eerder 

akkoord 

Akkoord Helemaal 

akkoord 

% niet 

akkoord 

Dict1 speelt ICT een belangrijke en vanzelfsprekende rol 5.11 0.96 0.7% 0.7% 4.6% 15.8% 37.2% 41.1% 6.0% 

Dict3 volg ik actief blogs en discussiefora online 2.30 1.19 29.4% 35.3% 17.8% 11.9% 4.9% 0.7% 82.5% 

Dint7 vind ik gemakkelijk de rode draad uit een boek of 

film 

4.68 0.94 1.0% 1.4% 6.6% 25.8% 49.5% 15.7% 9.0% 

Doel1 ben ik pas gemotiveerd om een taak te volbrengen 

als hier een beloning aan vast hangt (in de vorm van geld, 

aanzien, respect, etc.) 

3.12 1.25 7.0% 28.5% 28.5% 20.8% 11.3% 3.9% 64.0% 

Doel4 weeg ik bij een keuze die ik maak de voor- en 

nadelen met elkaar af 

4.80 0.88 1.1% 0.0% 4.6% 26.8% 47.5% 20.1% 5.7% 

Exp1 heb ik een voorkeur om nieuwe mogelijkheden en 

relaties zelf te ontdekken 

4.46 0.96 0.7% 4.2% 7.0% 34.5% 43.7% 9.9% 11.9% 

Nrel2 heb ik een goede relatie met mijn ouders 5.04 0.97 1.4% 1.1% 3.2% 15.2% 44.7% 34.4% 5.7% 

Nrel4 wil ik nog enkele jaren thuis blijven wonen 3.34 1.49 16.0% 13.2% 22.6% 23.7% 17.4% 7.0% 51.8% 

Nsoc2 vind ik face-to-face contacten met mijn vrienden 

belangrijk 

5.32 0.83 1.0% 0.0% 1.4% 8.4% 41.5% 47.7% 2.4% 

Nsoc3 geeft sociaal contact met vrienden me veel 

voldoening 

5.20 0.81 0.4% 0.4% 2.1% 12.4% 46.1% 38.7% 2.9% 

Nsoc4 ben ik actief lid van vele verenigingen 

(jeugdbeweging, studentenvereniging, sportvereniging, 

etc.) 

3.64 1.68 11.7% 17.4% 21.3% 16.7% 11.0% 22.0% 50.4% 

Pos4 sta ik open om andere culturen te ontmoeten 4.83 1.02 0.7% 1.4% 7.7% 23.5% 37.9% 28.8% 9.8% 

Pos6 heb ik grote toekomstdromen en (carrière)plannen 4.79 1.02 0.7% 2.5% 5.3% 26.5% 38.9% 26.1% 8.5% 

Kolom ‘% niet akoord’ is de som van ‘helemaal niet akkoord’, ‘niet akkoord’ en ‘eerder niet akkoord’ 
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Bijlage 5: Factorladingen op alle items in een 8-factor model van Vragenlijst 1 

(Het alledaagse leven) 
 

 Component 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

nsoc6 ,684        

nsoc7i ,652        

nsoc1 ,595        

dint1i ,557        

nsoc2 ,537        

nsoc3 ,537        

nsoc5 ,535        

nsoc4 ,514        

pos1 ,468        

exp1 ,419        

pos6  ,626       

exp3  ,612       

doel3  ,584       

exp4  ,553       

nrel6  ,546       

dvis4  ,536       

doel4  ,467       

dint7  ,420       

nrel2   ,792      

nrel3   ,752      

nrel1   ,741      

nrel5   ,660      

nrel4   ,485      

dmulti1i    ,754     

dmulti2    ,698     

dmulti3    ,648     

dmulti5    ,637     

dint6         

doel6     ,684    

doel2     ,638    

doel5     ,546    



IX 

 

exp2i     -,462    

pos2     -,403    

pos5      ,725   

pos3      ,715   

dvis3      -,471 ,432  

pos4      ,465   

dvis1         

dint5       ,675  

dint4       ,619  

dint3i       ,605  

dmulti4i       ,415  

dict3        ,640 

dict4        ,455 

dict2         

dint2         

doel1         

dvis2         

dict1         
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Bijlage 6: De gemiddelde antwoordscores op de zeven schalen en het ICT-item 

(Vragenlijst 1) van de masterstudenten uit elke opleiding  
 

 

 Opleidingen 

Ingenieurs-

wetenschappen 

Psychologie en 

Pedagogische 

Wetenschappen 

Revalidatie-

wetenschappen 

Rechten 

Zeven schalen en ICT-item 

9. Sociaal 4.27 4.44 4.52 4.21 

10. Exploratief-doelgericht 4.66 4.36 4.32 4.50 

11. Relatie met ouders 4.10 4.37 4.44 4.51 

12. Multitasking 3.88 4.44 4.36 4.25 

13. Behoefte aan feedback 3.52 3.77 3.98 3.81 

14. Positieve attitude t.a.v. 

de ander 

4.19 4.46 4.04 4.54 

15. Voorkeur voor 

intensivering 

3.47 3.64 3.77 3.60 

16. ICT belangrijk en 

vanzelfsprekend 

5.30 5.05 4.96 5.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 

 

Bijlage 7: Opvallende stellingen van vragenlijst 2 op basis van het antwoordpatroon van de masterstudenten over al de 

opleidingen heen  
 

Vraag Gemiddelde Std Helemaal 

niet 

akkoord 

Niet 

akkoord 

Eerder 

niet 

akkoord 

Eerder 

akkoord 

Akkoord Helemaal 

akkoord 

% niet 

akkoord 

Dict2 volg ik actief blogs en discussiefora die te 

maken hebben met mijn studies 

2.68 1.30 20.0% 31.0% 22.9% 15.9% 7.8% 2.4% 73.9% 

Dict3 neem ik liever deel aan online discussiefora 

over een lesonderwerp dan een gedrukte tekst 

hierover te lezen 

2.96 1.36 14.6% 26.0% 28.5% 15.9% 10.2% 4.9% 69.1% 

Dict4 vind ik dat alle onderwijsgebouwen over Wifi 

zouden moeten beschikken 

5.00 1.17 2.0% 1.6% 8.2% 13.9% 31.0% 43.3% 11.8% 

Dict5 zou ik regelmatig gebruik maken van online 

geposte lessen (web lectures) indien deze 

mogelijkheid aan de K.U.Leuven zou bestaan 

3.51 1.61 14.5% 15.7% 19.0% 19.4% 18.2% 13.2% 49.2% 

Dict7 zou ik het geen probleem vinden om online 

lessen te hebben in plaats van een hoorcollege 

2.61 1.66 37.9% 17.3% 15.3% 12.5% 8.9% 8.1% 70.5% 

Dint4 heb ik graag een gestructureerde cursus in 

plaats van een reader (bundeling van artikels) 

5.49 0.83 1.2% 0.0% 0.4% 8.5% 26.3% 63.6% 1.6% 

Dint5 kan ik moeilijk een uur onafgebroken met 

dezelfde opdracht bezig zijn 

2.85 1.56 25.4% 23.0% 16.8% 16.4% 12.7% 5.7% 65.2% 

Dmulti3 kan  ik op hetzelfde moment naar muziek 

luisteren als me concentreren op mijn studie-

opdrachten 

2.80 1.63 32.4% 15.0% 19.4% 12.6% 14.6% 6.1% 66.8% 

Doel3 hecht ik veel belang aan het krijgen van 

feedback (bijvoorbeeld tussentijdse 

feedbackmomenten met proffen, medestudenten, etc.) 

4.69 1.05 1.2% 2.0% 8.1% 26.4% 39.8% 22.4% 11.3% 

Doel4 weeg ik bij een keuze die ik moet maken 

(keuzevak, afstudeerrichting, etc.) de voor- en 

4.67 1.09 1.6% 3.3% 6.2% 26.7% 39.5% 22.6% 11.1% 
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nadelen met elkaar af (inhoud, aantal credits, 

examenvorm, etc.) 

Dvis1 heb ik graag dat proffen in hun lessen visueel 

materiaal gebruiken (figuren, diagrammen, video’s, 

schematische weergaves, etc.) 

5.02 1.09 1.6% 2.4% 3.2% 17.8% 34.8% 40.1% 7.2% 

Dvis4 kan ik iets het beste onthouden als ik het gezien 

heb (foto’s, prenten, video’s, schematische 

weergaves, etc.) 

4.82 1.02 0.4% 2.4% 6.5% 23.3% 39.6% 27.8% 9.3% 

Exp2 wil ik zelf mijn eigen keuzes kunnen maken 

(bijvoorbeeld wat mijn studieloopbaan, keuzevakken 

en afstudeerrichting betreft) 

5.05 1.11 1.2% 3.3% 3.3% 16.7% 32.3% 43.3% 7.8% 

Exp3 vind ik het fijn als ouders/ vrienden een keuze 

in mijn plaats maken 

2.28 1.49 39.6% 29.8% 11.8% 6.9% 5.7% 6.1% 81.2% 

Exp4 ben ik in staat om studietijd zelf in te plannen 5.12 0.85 0.0% 0.4% 3.7% 17.2% 40.6% 38.1% 4.1% 

Exp6 vind ik dat stages mogelijk moeten zijn in alle 

opleidingen 

5.20 1.04 1.7% 0.0% 3.8% 17.5% 25.4% 51.7% 5.5% 

Nrel1 is verhouding tussen prof en student informeel 

van aard 

2.91 1.32 15.1% 26.5% 28.6% 14.7% 12.7% 2.4% 70.2% 

Nsoc2 heb ik graag interactieve hoorcolleges 3.54 1.31 8.6% 12.3% 23.5% 33.3% 16.0% 6.2% 44.4% 

Nsoc4 leer ik het best door samen met anderen in een 

ruimte te studeren (bijvoorbeeld de bibliotheek) 

2.80 1.72 33.2% 18.0% 16.4% 9.8% 13.1% 9.4% 67.6% 

Nsoc5 leer ik liever op mezelf dan in groep 4.50 1.47 4.5% 7.7% 13.4% 14.6% 27.6% 32.1% 25.6% 

Pos2 vind ik dat er in elke opleiding de mogelijkheid 

moet zijn om deel te nemen aan een 

uitwisselingsproject in het buitenland 

5.08 1.08 1.6% 2.4% 2.8% 15.4% 34.8% 42.9% 6.8% 

Kolom ‘% niet akoord’ is de som van ‘helemaal niet akkoord’, ‘niet akkoord’ en ‘eerder niet akkoord’ 
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Bijlage 8: Factorladingen op alle items in een 5-factor model van Vragenlijst 2 

(De onderwijscontext) 
 

 Component 

 1 2 3 4 5 

exp7i -,727     

dict6 ,647     

exp3i ,583     

nrel2 ,560     

nsoc4 -,560     

nsoc5i -,557     

exp6 ,441     

dint5 -,436     

dict3 -,425     

pos5 -,407     

dmulti5      

dmulti1      

exp2      

dint2      

nrel3      

dvis2  ,618    

dvis4  ,552    

dvis1  ,549    

pos3  ,483    

doel4  ,459    

dvis3  ,446    

pos4  ,441    

dint6  ,414    

pos2      

dmulti2i      

dint4i      

dict5   ,609   

dict1   ,600   

dict7   ,527   

pos1   -,443   
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doel2   ,430   

doel1   ,413   

dint1      

dint7      

dict4      

nsoc2    ,638  

dict8    ,511  

exp5    ,510  

nsoc1    ,470  

doel3    ,468  

dict2    ,429  

nsoc6i      

dmulti4      

nsoc3i     ,579 

dict9     ,556 

dmulti3     ,506 

exp4     -,475 

exp1     -,421 

doel5      

dint3      

nrel1i      
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Bijlage 9: De gemiddelde antwoordscores op de vijf schalen (Vragenlijst 2)van de 

masterstudenten uit elke opleiding  
 

 

 

Opleidingen 

Ingenieurs-

wetenschappen 

Psychologie en 

Pedagogische 

Wetenschappen 

Revalidatie-

wetenschappen 
Rechten 

Vijf schalen 

1. Zelfgericht 4.44 4.45 2.48 4.62 

2. Visueel geletterd 4.78 4.55 4.00 4.06 

3. Technologische  

voorkeur 
3.85 3.26 4.80 3.29 

4. Actief 4.10 3.65 3.79 3.35 

5. Multitasking 3.39 3.24 2.31 2.91 
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Bijlage 10: Factorladingen op alle items in een 5-factor model van Vragenlijst 2 

(De onderwijscontext) uitgezonderd de opleiding Revalidatiewetenschappen 
 

 Component 

 1 2 3 4 5 

exp5 ,581     

doel3 ,564     

dmulti4 ,513     

dvis4 ,500     

dvis3 ,497     

exp6 ,466    ,407 

dvis1 ,460     

nsoc2 ,459     

nrel2 ,452     

pos4 ,449     

nsoc1 ,448     

dict1 ,440     

pos3 ,434     

dvis2 ,406     

dict2      

dict3      

exp2      

exp7i  ,632    

exp4  -,574    

nsoc4  ,547    

doel5  ,516    

dint5  ,516    

nsoc5i  ,501    

dict9  ,449    

exp1  -,402    

dint6      

dict7      

nrel3      

pos5      

dict8   -,490   

dict4   ,480   
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exp3i   ,402   

nsoc6i      

doel1      

dint4i      

doel4      

nrel1      

dmulti5    ,480  

dict6    ,475  

dmulti3    ,475  

dmulti2i    ,462  

nsoc3i      

dint7      

dint3      

dmulti1      

dict5      

pos1     ,486 

dint1     ,420 

pos2   ,408  ,416 

doel2      

dint2      
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Bijlage 11: De gemiddelde scores op de vijf schalen (Vragenlijst 2)van 

masterstudenten uit elke opleiding uitgezonderd de opleiding 

Revalidatiewetenschappen  
 
 

  Opleidingen  

Vijf schalen 
Ingenieurs-

wetenschappen 

Psychologie en 

Pedagogische 

Wetenschappen 

Rechten 

1. Actief 4.02 3.67 3.36 

2. Zelfdiscipline 4.47 4.65 4.81 

3. Voorkeur voor nieuwe 

digitale en visuele 

technologie 

4.58 4.13 3.92 

4. Praktijkgericht met 

een open visie 

4.54 5.00 4.67 

5. Multitasing  3.35 3.43 3.16 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 


