
Appendix 3 chapter 3  

Interview questions for members of the pilot teams of Limburg Leisure 

Academy  

 

1. Wie zijn de deelnemers van je pilotgroep en wat is hun 
functie? Van welke instellingen zijn ze afkomstig? 

a. Hoe is de groep tot stand gekomen? 
b. Wat is hun inzet ? Waren ze gefaciliteerd? 
c. Kenden ze elkaar? Hadden ze al eens 

samengewerkt? 
d. Missen jullie relevante deelnemers? Waarom zijn ze 

er niet bij? 
e. Welke linken hebben jullie met je achterban, 

directie ,stuurgroep, projectleiding? 
f. Hebben jullie tussentijds inhoudelijk contact gehad 

met anderen buiten de pilot groep over jullie 
onderwerp? 

g. Is er een initiator of een kartrekker? 
 

 

2. Wat is het onderwerp van je pilot en wat wil de pilot 
bereiken? 

a. Hoe is dat onderwerp ontstaan? 
b. Zijn alle deelnemers hier enthousiast voor? 

3. Heb je afspraken gemaakt over de werkwijze? 
a. Tijd, plaats, sfeer, inzet, besluitvorming 

 

 

4. Hoe vind je de onderlinge verhoudingen in de groep? 
a. Hoe is de sfeer? 
b. Wat gebeurt er bij conflicten of bij een dip? 

 

 

5. Wat geeft jou en je groep energie?  

6. Welke deskundigheid is er aanwezig in de groep? 
a. Over het onderwerp 
b. Over het aanboren van externe kennisbronnen 
c. Over ontwerpen van nieuw onderwijs 
d. Over samenwerken in een taakgroep 
e. Over strategische inzichten om je doel te bereiken 

 



 

7. Hoe is jullie werkwijze geweest? 
a. Al proberend, of systematisch, 
b. Nieuw product ontwikkeld met bestaande kennis? 
c. Hebben jullie iets gedaan om de deskundigheid te 

vergroten? 
 

 

8. Welke leerprocessen zijn er ontstaan bij jou en bij de 
groepsleden? 

 
9. Hoe is het innovatieproces verlopen dit jaar? 

a. Snel? Zijn mensen afgevallen? Waren er doorbraak 
momenten? 

 

 

10. Welke resultaten hebben jullie bereikt? 
 

11. Welke factoren hebben bijgedragen tot het succes? 
 

12. Welke factoren zijn belemmerend geweest? 
 

 

13. Herinner je je wat de belangrijkste positieve bijdrage is 
geweest van jezelf, een van de groepsleden, het 
projectmanagement, de stuurgroep, je directie? 
 

 

 
 
  



 


