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Prefer moet studenten industrieel ingenieur duidel kheid verschaffen over de
jobinhoud van jonge ingenieurs. Met dit instrument kunnen ze voor zichzelf uitmaken
waar hun professionele competenties liggen.
De Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven werkt aan Prefer: een
instrument om de jobinhoud van ingenieurs op een universele manier te de niëren. Prefer
staat voor Professional Roles and Employability of Future Engineers. De onderzoekers
willen een instrument ontwerpen waarmee ingenieursstudenten voor zichzelf kunnen
uitmaken waar hun professionele competenties liggen.
Professor Greet Langie, vicedecaan van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen
van KU Leuven: “Het valt me telkens weer op hoe moeil k studenten het vinden om hun
eigen sterktes en zwaktes aan te geven op het vlak van professionele competenties. Met
het instrument dat we nu ontwikkelen, zal dat makkel ker gaan. We werkten daarvoor
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nauw samen met bedr ven uit verschillende sectoren die aangaven welke professionele
competenties z verwachten b hun kandidaten. Het resultaat kan ook een impuls z n om
het onderw saanbod aan te passen aan de vragen van de bedr fswereld.”
Prefer is een project mee ge nancierd door het Erasmus+ Programma van de Europese
Unie. TU Delft en het Dublin Institute of Technology (DIT) werken eraan mee. Engie,
Siemens Nederland en het Ierse energiebedr f ESB stapten als bedr fspartners mee aan
boord. Daarnaast z n ook de ingenieursorganisaties Ie-net, Agoria, Kivi en Engineers Ireland
van de part en de netwerkpartners SEFI en FEANI.
Verwachtingskloof
“Veruit de meeste jongelui die aan ingenieursstudies beginnen, gaan ervan uit dat ze later
zullen werken aan de ontwikkeling van nieuwe producten. In de realiteit is het een zeer
kleine minderheid die dat ook effectief doet”, zegt Rudy Goossens, head of recruitment and
career development Benelux van Engie.
Gerdien Scharten, compensation & bene ts specialist, Siemens Nederland: “B Siemens
bestaan er R&D-afdelingen in Duitsland, maar niet in Nederland. W zoeken vooral
commercieel ingestelde ingenieurs die nauw samenwerken met de klanten.”
Net om die misverstanden te voorkomen, werken de bedr ven graag mee aan Prefer.
Intussen hebben die organisaties al hun input gegeven op een eerste ontwerp van de
testtool.
Rollen
Doctoraatsonderzoeker So e Craps werkte mee aan de ontwikkeling van het model. “We
z n daarb vertrokken van een indeling van de verschillende rollen die een startende
ingenieur op kan nemen in z n professionele organisatie. Die indeling is gebaseerd op de
strategietheorie van Treacy en Wiersema met daarin:
Product leaderschip (de ingenieur focust op product- of procesinnovatie),
Operational excellence (de ingenieur werkt aan het optimaliseren van de producten of processen)
en
Customer intimacy (de ingenieur past producten en diensten aan in functie van de vraag van de
klant).

Aan elke rol hebben we een reeks professionele competenties verbonden, dus
onafhankel k van het domein waarin de ingenieur aan de slag is. Daarop gebaseerd
ontwikkelden we samen met BDO en DIT testen waarin studenten de rollen kunnen
ontdekken en een indicatie kr gen van hun sterktes in elk van de rollen”
Gerdien Scharten: “Dat Prefer terugvalt op die rollen vind ik goed: binnen de internationale
organisatie van Siemens hanteren w ook een vergel kbaar model.”
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Maarten Pinxten, coördinator Prefer-project: “De keuze van dit theoretische model is
intussen gevalideerd door een reeks van bevragingen en panelgesprekken b bedr ven en
studenten. Zo bl kt b voorbeeld uit een bevraging b 188 bedr ven dat het bovenstaande
rollenmodel breed gedragen is. Tegel k stel ik vast dat studenten vaak opgelucht reageren
als ze het rollenmodel zien. Ze kr gen plots zicht op het volledige aanbod van jobs.”
BDO Advisory Human Capital zorgt mee voor de concrete uitwerking van de test. Elies
Hendrickx, arbeids- en organisatiepsycholoog: “We hebben nu een situational judgement

testsamengesteld met daarin realistische cases die betrekking hebben op elke
competentie. De deelnemer aan de test kr gt vervolgens vier mogel ke reacties op de
situatie te lezen en moet aangeven hoe gepast h of z de reactie vindt. Dat geheel hebben
we ook gevalideerd.”

Universeel
Daarmee heeft Prefer belangr ke stappen gezet. “Er z n heel wat spanningen die we
moesten overbruggen: tussen studenten en bedr ven, tussen de culturen in de
deelnemende landen en ook tussen de verschillende sectoren van de bedr ven die
deelnemen”, zegt Elies Hendrickx.
Rudy Goossens: “Ik vind trouwens dat de initiatiefnemers ambitieuzer mogen z n. Ze
moeten streven naar een universele rollende nitie voor ingenieurs die de basis kan z n
voor het overleg tussen kandidaten en bedr ven. Ik zie dat kandidaten b voorbeeld hun
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MBTI-score of DISC-kleur op hun cv vermelden. Ik denk dat het nuttig zou z n dat
kandidaten én bedr ven het Prefer-pro el hanteren in het kader van de tewerkstelling van
ingenieurs.”
Greet Langie: “We zien ook al wat interesse vanuit de Verenigde Staten en Australië. Ons
project loopt nog tot eind 2019. We verwachten dat we tegen het eind van dit academiejaar
volledig klaar z n met de testtool zodat h kan geïmplementeerd worden in de curricula
vanaf het academiejaar 2019-2020.”
Aanpassingen aan het curriculum
Gerdien Scharten: “Voor Siemens Nederland is het heel duidel k dat we veel ingenieurs
nodig hebben, maar die moeten ook beschikken over niet-technische competenties zoals
commerciële feeling, onderhandelingscapaciteiten en leiderschap.”
Greet Langie: “Als onderw sinstelling moeten we op die vraag inspelen, maar tegel k
kunnen we niet minder techniek geven of het programma verzwaren. We zoeken naar
nieuwe manieren om de competenties aan te leren (onder andere via plug & play-modules
die ontwikkeld worden door TU Delft). De expertise uit het bedr fsleven is zeker welkom. Ik
stel me b voorbeeld voor dat b stages, projectweken en bedr fsbezoeken externe
coaches uit bedr ven betrokken worden om die extra competenties binnen te brengen en
studenten vertrouwd te maken met de rol die z opnemen in hun bedr f.”
www.preferproject.eu (http://www.preferproject.eu/)
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