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Voorwoord   

Studeren en onderzoeken is, zoals van Driel (2006) zo prachtig beschreef, pendelen. Het is op 
weg gaan en in de grenzeloze ruimte zoeken naar mensen die willen delen. Willen delen in 
hun expertise en voor jou tijd in willen ruimen om jou de gelegenheid te geven om te kunnen 
onderzoeken wat je wilt onderzoeken. Mensen, in mijn geval meestal collega’s, die een 
gesprek aangaan. Die vertellen wat zij weten. Zonder deze mensen is leren ondenkbaar. Ik wil 
hen daarvoor bedanken!  
Het is daarna thuiskomen en in afzondering weer nadenken, verwerken en vertalen. Woorden 
zoeken die gedachten kunnen dragen, die gaandeweg weer gevormd zijn. 
Dit onderzoek is een proces van pendelen geweest welke er op gericht is geweest om de 
deskundigheid van een begeleider dan wel een beoordelaar van school en/ of het 
beroepenveld in de kwalificerende fase van een student in kaart te brengen.  
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Samenvatting  

Één van de lastige aspecten van vraaggestuurd competentiegericht leren is het ontwerpen van 
toetsvormen die enerzijds recht doen aan de complexiteit van de beroepscontext en 
anderzijds haalbaar zijn in termen van tijd, organiseerbaarheid en professionalisering van de 
docenten en de begeleiders in het beroepenveld. 
Het doel van dit onderzoek is geweest om een antwoord te vinden op de vraag welke 
deskundigheid  de begeleider van school, de begeleider van het beroepenveld, de 
beoordelaar van school en de beoordelaar van het beroepenveld nodig hebben om de 
kwaliteit van de kwalificerende fase te kunnen waarborgen, zodat er nadien in kaart kan 
worden gebracht welk professionaliseringstraject er moet worden aangeboden. Het 
professionaliseringstraject kan vervolgens het volgend schooljaar geïmplementeerd worden. 
 
Korte bevindingen  vanuit de interviews en observaties zijn dat de examenfase met name 
gebaat is met duidelijkheid en eerlijkheid.  
Het is tevens belangrijk om goede feedback aan de studenten te geven. Het is opvallend dat 
de begeleiding en de beoordeling van de student op school in essentie niet afwijkt in de 
begeleiding en de beoordeling van de student in het beroepenveld. Ze vullen elkaar eerder 
aan. Bijvoorbeeld: de begeleider en de beoordelaar van school zijn de deskundigen daar waar 
het gaat om de theoretische kennis van het beroep. De begeleider en de beoordelaar van 
school zijn degene die vanuit de theorie beoordelen of de student inhoudelijk genoeg is 
voorbereid op de PvB. De begeleider en de beoordelaar van het beroepenveld beoordelen of 
de student het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar in de praktijk aantoont. 
Op basis van de interviews en observaties kan men concluderen dat de kwaliteitscriteria, de 
beoordelingsformulieren, over het algemeen niet voldoen. Het aantal beoordelingsformulieren 
wordt als veel te veel ervaren wat de transparantie van de beoordeling in de weg staat. De 
criteria met de daarbij voorgeschreven niveaus zijn in hun onderscheid te subtiel. 
Daarnaast wordt ‘de tijd’ die er voor de begeleiding en de beoordeling van de student staat als 
een knelpunt ervaren. De tijd die de begeleider dan wel de beoordelaar krijgt toegewezen 
komen over het algemeen niet overeen met de werkelijkheid. 
De kwaliteitsborging wordt door het examenmodel wel geborgd. Alle betrokken partijen zijn 
enthousiast over het examenmodel en hoe deze is vormgegeven middels een PvB die aan het 
eind van de opleiding wordt afgenomen. Het is een examenmodel welke past bij het mbo. Het 
examenmodel middels de PvB is een betrouwbaar model, omdat de school en de praktijk 
samen een oordeel uitspreken over de student zijn beginnend beroepsniveau.  
 

Het onderzoek wordt in hoofdstuk 1 ingeleid met een beschrijving van de geschiedenis van de 
onderzoeksvraag. In hoofdstuk 2 wordt er vanuit  de literatuurverkenning een theoretische 
onderbouwing gegeven waarbij de processen, die bij de examens van belang zijn, in kaart zijn 
gebracht. Daarnaast is er middels de literatuurverkenning onderzocht welke processen 
specifiek zijn voor de kwaliteitsborging van een examen. In hoofdstuk 3 wordt de 
onderzoeksopzet beschreven met daarin achtereenvolgens een beschrijving van de 
onderzoeksopzet, de methodiek en de motivatie van de gekozen methodiek en in hoofdstuk 4 
worden de resultaten van het onderzoek beschreven. In hoofdstuk 5 worden de conclusies 
van het onderzoek getrokken en wordt er een antwoord gegeven op de centrale vraagstelling 
en de deelvragen van dit onderzoek. 
In hoofdstuk 6 zijn de aanbevelingen uitgewerkt en hoofdstuk 7 sluit het rapport af met de 
discussiepunten. 
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1. Inleiding  
 

1.1 Aanleiding 

In augustus 2002 ben ik gestart als leermeester voor de opleidingen Helpende Zorg en Welzijn 
en Pedagogisch Werker niveau 3. Het begrip leermeester komt uit het onderwijsconcept 
Natuurlijk Leren. Het is een onderwijsconcept welke is ontwikkeld door Ernst (2002) en 
competentiegericht van opzet is.  
De motivatie van het ROC Leiden om met het competentiegericht onderwijs te starten was om 
een voorloper in de regio te zijn daar waar het ging om onderwijsvernieuwing. Op basis van de 
uitkomsten van de evaluatie die is gedaan door JOB (jongeren organisatie voor 
beroepsonderwijs) (2002) en het jaarlijks ROC brede tevredenheidonderzoek (2002) is in het 
kader van de onderwijstransformatie gekozen voor een competentiegerichte leerweg die 
aansluit bij de onderwijsvisie van het ROC Leiden. De onderwijsvisie, zoals deze is ontwikkeld, 
is krachtig genoeg om de noodzakelijke afstemming tussen de opleiding en het beroepenveld 
te realiseren. In ‘het Leidsch onderwijsmodel’ is onder anderen aandacht besteed aan de 
ontwikkeling van competenties en persoonlijke groei van de student (‘maatwerk’ en het 
‘onderwijs staat in de context van het beroep’).  
Één van de lastige aspecten van vraaggestuurd competentiegericht leren is het ontwerpen van 
toetsvormen die enerzijds recht doen aan de complexiteit van de beroepscontext en 
anderzijds haalbaar zijn in termen van tijd, organiseerbaarheid en professionalisering van de 
docenten en de begeleiders in het beroepenveld. 
Een passend professionaliseringstraject voor de docenten en de begeleiders van het 
beroepenveld is nog niet of nauwelijks ontwikkeld. 
Ik zal mij in dit onderzoek specifiek gaan richten op de kwalificerende fase of te wel de 
examinerende fase. Het is relevant om de begeleiding en beoordeling gedurende de 
kwalificerende fase op een professionele manier uit te voeren. Op welke manier deze vorm 
moeten krijgen hoop ik als uitkomsten van dit onderzoek te kunnen opleveren. 

1.2 Belang van de opleiding 
Het ROC Leiden is erbij gebaat dat er een deugdelijk beoordelingsmodel is, waarbij de 
begeleiding en de beoordeling op een professionele manier wordt onderbouwd door de 
betrokken docent en begeleider van het beroepenveld.  
Bij de keuze van toetsvormen in de kwalificerende fase speelt steeds de vraag of deze 
organiseerbaar en betaalbaar is en voldoen aan de wettelijke kaders en regelgeving. Nu wordt 
toetsing gedaan middels een Proeve van Bekwaamheid die bestaat uit verschillende 
opdrachten die passen bij de verschillende werkprocessen die uit het kwalificatiedossier 
komen.  De praktijk en de school begeleiden en beoordelen samen. 
Het is belangrijk dat de student gedurende de kwalificerende fase het niveau van een 
beginnend beroepsbeoefenaar laat zien. Het is daarnaast van cruciaal belang dat de 
examinering past bij de persoonlijke groei en de competentieontwikkeling van de student en 
de eisen die het kwalificatiedossier stelt. 
Daarnaast speelt de deskundigheid van de begeleiding en de beoordeling van de student 
gedurende dit traject een belangrijke rol. Centrale sturing van toetsing is onvermijdelijk voor de 
kwaliteitsborging, transparantie en flexibilisering van de begeleiding en de beoordeling. Het 
gezamenlijk zoeken naar een balans tussen optimum in begeleiden en beoordelen en de 
haalbaarheid daarvan is in deze de uitdaging! 

1.3 Doel van het onderzoek 
De begeleiders en de beoordelaars die de student gedurende de kwalificerende fase 
begeleiden, dan wel beoordelen, geven zelf aan onzeker zijn over de begeleiding en de 
beoordeling die zij de student moeten geven. Dat komt de kwaliteit van het examen niet ten 
goede. 
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Het doel van dit onderzoek is geweest om een antwoord te vinden op de vraag welke 
deskundigheid de begeleider van school, de begeleider van het beroepenveld, de beoordelaar 
van school en de beoordelaar van het beroepenveld nodig hebben om de kwaliteit van de 
kwalificerende fase te kunnen waarborgen, zodat er nadien in kaart kan worden gebracht welk 
professionaliseringstraject er moet worden aangeboden. Het professionaliseringstraject kan 
vervolgens het volgend schooljaar geïmplementeerd worden. 
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2. Het theoretisch kader 

In de inhoudelijke onderbouwing van het onderzoek is mijn aandacht uitgegaan naar 
onderwerpen die helpen om het professionaliseringstraject, die specifiek nodig zijn voor de  
begeleiding bij en beoordeling van de kwalificerende fase en deze in kaart te brengen. 
Op basis van de theoretische verdieping heb ik vijf onderwerpen geformuleerd die van belang 
zijn om de begeleiding en beoordeling in de kwalificerende fase optimaal te kunnen realiseren. 
De kwalificerende fase zou dan op basis van de uitkomsten van dit onderzoek garant kunnen 
staan voor de kwaliteitsborging van de begeleiding en beoordeling van de student gedurende 
de uitvoering van het examen. 
Het gaat hierbij om de onderwerpen: wat is het competentiegericht onderwijs (CGO) (2.1), 
professionalisering van de docent in het algemeen (2.2), professionele begeleiding van de 
docent en als begeleider in het beroepenveld bij het CGO (2.3) en professionele beoordeling 
van de docent en deals begeleider in het beroepenveld bij het CGO (2.4). In de literatuur is er 
veel geschreven over ‘het nieuwe leren’ en het begrip competentiegericht onderwijs, maar hoe 
de begeleiding en beoordeling hiervan eruit zou moeten zien in de kwalificerende fase, 
daarover is in de literatuur minder informatie te vinden.  

2.1 Wat is competentiegericht onderwijs 
Toen het ROC Leiden de competentiegerichte leerweg ging volgen was het voor de afdeling 
OWZ een eerste prioriteit om te begrijpen wat competentiegericht onderwijs inhield en hoe 
deze vorm gegeven zou moeten worden en hoe de student hierbij begeleid en beoordeel zou 
moeten worden.  
Het onderwijs is lange tijd gedomineerd geweest door het behaviorisme. Kenmerkend voor 
deze stroming was de nadruk op het uitwendig waarneembaar gedrag. Leren werd gezien als 
het vormen van associaties tussen prikkels en reacties (Brandsford, 2003). Bijvoorbeeld het 
leren van woorden uit een vreemde taal. Hierbij werd een prikkelwoord uit de eigen taal 
aangeboden en moest de student reageren met het noemen van het bijbehorende woord uit 
de vreemde taal. Dit prikkel-reactiemodel werd als verklaringsmodel gebruikt voor alle vormen 
van leren, onafhankelijk van wat of door wie er geleerd werd. De student werd gezien als een 
‘black box’; wat zich daarin afspeelde, bleef buiten beschouwing. De student had weinig 
actieve inbreng; het leerproces werd extern gestuurd (Brandsford, 2003). 
Dit model heeft het leren op school sterk beïnvloed en heeft geleid tot een productgerichte 
benadering van het onderwijs. Wat er geleerd moest worden, werd nauwkeurig vastgelegd in 
leerdoelen. Deze moesten in operationele termen worden omschreven, waarbij werd 
gespecificeerd wat de student moest doen (welke handeling of verrichting hij moet uiten) om 
aan te tonen dat hij het betreffende doel bereikt had (Brandsford, 2003, van Oers, 2005, Kok, 
2003). 
In de laatste decennia heeft zich echter een belangrijke verschuiving voorgedaan van de 
behavioristische naar de cognitieve benadering van leerprocessen ‘het constructivisme’ en het 
‘sociaal constructivisme’. Leren wordt niet langer gezien als het louter vormen van associaties, 
maar als verwerken van informatie (Kok, 2003). De school is niet langer het instituut dat alleen 
gericht is op de kennisontwikkeling van de student, maar het instituut wat zich richt op de 
persoonlijke ontplooiing en de maatschappelijke voorbereiding van de student. 
De rol van de docent wordt steeds meer de rol van de begeleider waarin de student begeleid 
moet worden in het zelfstandig kunnen aansturen van zijn leerproces. Het gaat om het leren 
van vaardigheden zodat studenten zelf relevante informatie kunnen ‘zoeken’ om deze 
vervolgens te gebruiken voor het oplossen van bepaalde problemen. Zo construeren 
studenten hun eigen kennis. Dit heeft te maken met het besef dat het onderwijs naast kennis 
(knowledge) ook aandacht moet besteden aan ‘know-how’. Het gaat er niet alleen om dat de 
studenten kennis opdoen, maar ook dat zij leren de kennis te gebruiken daar waar dit nodig is. 
Dat kan worden bevorderd door zelfsturingprocessen van studenten te stimuleren. Dit is de 
kern van het nieuwe leren, ook wel aangeduid als leren leren (van Driel, 2006). 
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Competentie is een vertaling van het Engelse woord ‘competence’ wat in het Nederlands 
vertaald kan worden met de betekenis van ‘bevoegd zijn tot iets’. Er zijn met gemak tientallen 
verschillende definities van het woord competenties te geven. 
We moeten ons realiseren dat wij vaak het woord competentie gebruiken terwijl wij over het 
algemeen het gedrag van een student in één bepaalde situatie beoordelen. Wat wil zeggen 
dat wij vaak met competentiegericht opleiden en beoordelen, maar in de praktijk alleen het 
gedrag van de student beoordelen (Korthagen, 2004).  
Het mbo volgt de definitie zoals deze zijn opgesteld in de kwalificatiedossiers. Dit zijn de 
opleidingsdossiers van het mbo welke zijn vastgesteld door het ministerie van OCW. Het 
OCW volgt de definitie van het educatief partnerschap (EPS, 2003).  
De definitie van het EPS betreffende competentie is: ‘een competentie of bekwaamheid betreft 
het vermogen om op basis van aanwezige kennis, vaardigheden en houdingen adequaat te 
handelen in complexe beroepssituaties en het vermogen om keuzes en beslissingen die 
tijdens dat handelen gemaakt worden te kunnen verantwoorden en er op te kunnen 
reflecteren’(p. 11). 

Deze definitie is vervolgens toegepast op de afdeling  onderwijs, welzijn en zorg, OWZ, in een 
beoordelingsmodel en een bijpassend curriculum.  

2.2 Professionalisering/ deskundigheidsbevordering van de docent in het algemeen 

Nu was het voor de afdeling OWZ van belang om na te gaan welke professionalisering er 
moest worden ingezet om het competentiegericht onderwijs, de begeleiding en de beoordeling 
die daarbij paste, vorm te geven. Hieronder wordt uiteengezet hoe de theorie de 
professionalisering van de docent in het algemeen beschrijft.  
Met professionalisering in het algemeen wordt vaak een bepaalde beroepsgroep bedoeld die 
aan bepaalde criteria moeten voldoen, willen zij als professional beschouwd worden. Deze 
criteria zijn onder anderen: een hoeveelheid kennis die verworven is door een daarvoor in 
aanmerking komende opleiding, een grote mate van autonomie in de uitoefeningen van het 
beroep, een gesanctioneerd prestige door de samenleving en een eigen beroepscultuur, die 
steunt op instituties zoals een beroepsvereniging en eigen tuchtrecht (van Driel, 2006). 
Professionals dienen hun bekwaamheid te onderhouden en wel zo dat hun deskundigheid op 
een zo hoog mogelijk peil blijft en aangepast aan de eisen die daarvoor gesteld worden (van 
Driel, 2006). In dit onderzoek zal ik mij, wanneer ik het heb over professionaliseren, richten op 
de begeleiding en beoordeling die de docent en de begeleider in het beroepenveld in de 
kwalificerende fase uitvoeren. Het niveau van de begeleiding en beoordeling moet borg staan 
voor de individuele deskundigheid.  
De docenten vinden zichzelf over het algemeen deskundig en noemen zichzelf binnen de 
beroepsgroep een professional (van Driel, 2006). Wanneer de docenten echter de vraag 
krijgen hoe zij hun deskundigheid op een hoog niveau houden, blijft het antwoord vaak in 
algemeenheden steken: “Ik wil graag meedoen aan bijscholingen, maar kom er niet aan toe. Ik 
weet niet welk aanbod er op het gebied van professionalisering is. Wij doen te weinig in 
netwerken met andere scholen en expertisecentra, etc” (Kok, 2003).  
De docenten ontvangen weinig tot geen feedback van collega’s omdat zij autonoom opereren 
in de klassen. Daar waar de docenten echter onverwacht voor problemen komen te staan 
genereren zij achteraf dat als een bijzonder goede leerervaring. Daarnaast leren de meeste 
docenten door ideeën uit te proberen en door wat andere collega’s als oplossingen hebben 
voorgesteld voor ingebrachte problematieken (Bolhuis, 2000).  
De professionaliseringsbehoefte van de docenten ligt met name op het gebied van algemene 
vaardigheden zoals communicatieve vaardigheden en effectief lerarengedrag. Tevens het 
omgaan met moeilijke studenten of technieken van intervisie (van Eekelen, 2005). 

2.2.1 Professionalisering van docenten stimuleren  
De school kan professionalisering stimuleren door de scholingsbehoefte in kaart te brengen en 
het proces en het product door te voorzien in de correcte condities en faciliteiten (van Driel, 
2006).  
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Het beleid van de school moet van dien aard zijn dat de docenten gestimuleerd worden om 
actief te participeren in hun leerproces. De docent ontvangt daarbij van school uit de 
begeleiding die nodig is. De school moet meer gaan investeren in het leren op de werkplek, 
omdat de docenten aangeven daar het meest te leren. Dit kan bijvoorbeeld door middel van 
supervisie, feedback, coaching, taakgerichte samenwerking en evaluatie (Kok, 2003). 
Het taakbeleid moet anders worden ingericht. De verdeling van niet-lesgevende taken moet 
meer aansluiten op leerbehoeften van docenten dan op een evenwichtige verdeling tussen 
docenten (van Eekelen, 2005, en van Driel, 2006).  
Voor de docenten van de afdeling OWZ betekent dit een bij voorkeur intern 
professionaliseringstraject welke is toegesneden op de begeleiding en beoordeling van de 
student door de docent gedurende de opleiding. Door een intern toegesneden 
professionaliseringstraject te realiseren worden de docenten gestimuleerd het geleerde direct 
in de praktijk toe te passen.  

2.3 Professionele/ deskundige begeleiding van de docent en de begeleider van het 
beroepenveld bij het CGO 

Het beroepenveld vraagt om studenten die van school komen die beschikken over de nodige 
kennis, vaardigheden en attitude die passen bij het beroep waarvoor de studenten zijn 
opgeleid. 
Kennis en vaardigheden moeten wendbaar en in verschillende settings toepasbaar zijn; 
maatwerk moet ervoor zorgen dat de juiste kennis en vaardigheden op het juiste moment bij 
de juiste persoon op de juiste plaats zijn; en standaardisering die moet bijdragen om de kennis 
en vaardigheden gemakkelijk overdraagbaar en verplaatsbaar te maken. Van Oers (2005) 
vergelijkt de onderwijsvernieuwing en de begeleiding die de docent aan de student zou 
moeten geven met het spel van een kind. Een kind heeft de natuurlijke drang tot exploratie. De 
exploratie leidt tot spel vanaf het moment dat de wereld reageert. Juist deze reacties van de 
omgeving vormen de basis van de verrassing die het spel voor het kind zo aantrekkelijke 
maakt. De volwassene dient de condities voor het spelende kind zo optimaal mogelijk te 
maken, zodat het kind tot ontplooiing komt. 
Hetzelfde principe geldt voor de student bij de mbo opleidingen. De begeleidende rol van de 
docenten en de begeleiders van het beroepenveld spelen een voorwaardelijke rol voor de 
ontplooiing van de student (Vermunt, 2006). 
Om het proces van de student als docent en begeleider van het beroepenveld in de rol van 
begeleider goed te kunnen aansturen, heeft de docent en de begeleider van het beroepenveld 
meer nodig dan ‘het spel’ van de student herkennen en ‘meespelen’. Zij hebben kaders nodig 
waarbinnen de student zich mag bewegen, een bepaalde mate van vrijheidsgraden in het  
handelen waaraan de student zich moet houden en de betrokkenheid van de student bij zijn 
eigen leerproces. De docent en de begeleider van het beroepenveld hebben inzicht op hun 
eigen gedrag, bekwaamheden en functioneren nodig, omdat hun eigen functioneren daardoor 
bepaald wordt. Dit functioneren heeft een direct gevolg voor het leerproces van de student. De 
begeleidende docent en begeleider van het beroepenveld hebben beiden een fundamentele 
vorm van reflectie nodig (Korthagen, 2002).   
Korthagen (2002) beschrijft de reflectie als een proces die in de praktijk vaak te snel 
oplossinggericht van vorm is. De docent zoekt naar een oplossing voor een praktisch 
probleem zonder dat de onderliggende problematiek deugdelijk in kaart wordt gebracht door 
middel van reflectie. Daardoor blijft het gevaar bestaan dat de professionele ontwikkeling 
stagneert en een leerblokkade ontstaat. Het model in figuur 1 is bedoeld om zulke 
leerblokkades te helpen voorkomen. 
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figuur 1: ‘Het Spiraalmodel voor reflectie’ van Korthagen (2002) 

Het ‘spiraalmodel’ beschrijft een beoogd proces, maar het zegt nog niet zoveel over de inhoud 
van het reflecteren. Het reflectieproces bestaat uit vijf fasen, die over het algemeen gestuurd 
worden door een aantal factoren. Deze factoren heeft Korthagen in figuur 2 ‘het Ui- model’ 
inzichtelijk gemaakt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: ‘Het Ui- model’ van Korthagen (2004) 

Het model maakt duidelijk dat er verschillende niveaus zijn die een rol kunnen spelen in het 
functioneren. De buitenste niveaus zijn voor anderen waarneembaar (omgeving, gedrag), de 
niveaus die meer naar binnen liggen, raken meer de kern van de persoon (kernkwaliteiten). 
De gedachte achter het model is dat de meer naar binnen gelegen niveaus het functioneren in 
de meer naar buiten gelegen niveaus bepalen, maar ook dat er een omgekeerde invloed is 
van buiten naar binnen. Aan de niveaus omgeving, gedrag, bekwaamheden en overtuigingen 
worden in dit model van niveaus van verandering twee niveaus toegevoegd: het niveau van 
identiteit en het niveau van betrokkenheid. Reflectie op dit niveau betekent dat men zich 
vragen stelt zoals ‘waartoe’ men zijn werk wil doen, of nog verder gaand, wat men als zijn 
roeping in de wereld ziet. Hier draait het om wanneer wij ons de vraag stellen wat ons bezielt, 
drijft of zin geeft aan ons werk of leven. Het is belangrijk dat docenten en begeleiders uit het 
beroepenveld contact maken met deze niveaus, omdat de mens die handelt vanuit het niveau 
van betrokkenheid eenzelfde type bewustzijn in zijn omgeving stimuleert. 
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Het zijn belangrijke vaardigheden van de begeleider om kernkwaliteiten van de student te 
herkennen en te bekrachtigen. Het terugblikken, het concretiseren, de empathisch vermogen 
van de docent of de begeleider van het beroepenveld zijn onontbeerlijk voor hen om een 
student te begeleiden. ‘Echtheid’ van de docent of begeleider van het beroepenveld staat 
daarbij centraal. De begeleider laat iets zien van wie hij is of waar de eigen bezieling of 
inspiratie ligt (Korthagen, 2004). 
 
Dit betekent voor dit onderzoek dat de docent en de begeleider van het beroepenveld zichzelf 
eerst moeten kennen, voordat zij een goede begeleiding aan de student kunnen geven met 
name daar waar het om de kwalificerende fase gaat. Naast de begeleiding van de student in 
de kwalificerende fase moet de docent en de begeleider van het beroepenveld ook kunnen 
beoordelen of de student het niveau van een beginnend beroepbeoefenaar beheerst. Kunnen 
wij de student met een gerust hart in het beroepenveld loslaten ja of nee? Om daar een 
antwoord op te kunnen geven, moet er eerst gekeken worden wat een professionele 
beoordeling van een docent of beoordelaar van het beroepenveld inhoud en waaraan de 
beoordelaar zich vanuit de theorie moet houden. 

2.4 Professionele/ deskundige beoordeling van de docent en de begeleider van het 
beroepenveld bij het CGO  

Met de invoering van competentiegericht onderwijs is de toetsvorm van kwalificeren, 
examineren, veranderd. Het toetsen en beoordelen van competenties, werkprocessen en 
kerntaken moeten nog steeds betrouwbaar en valide zijn, maar ook in een realistische situatie 
plaatsvinden.  
Het assessment kan hierbij een hulpmiddel zijn. Met assessment wordt hier toetsinstrument 
bedoeld om vast te stellen wat de kwaliteit van de prestatie van de student is (Tillema, 2002).  
Het criterium voor kwaliteit is ontleend aan de benoemde definitie die het EPS aan de 
competenties toekent. Assessmentinstrumenten zijn, gelet op deze eis, direct gerelateerd aan 
de beroepssituatie en competentiegericht. Daarnaast worden directe, gedragsgerichte 
registratiemethoden gebruikt om de kwaliteit of het niveau van het gedrag vast te stellen 
(Tillema, 2002). Plus welke factoren een rol spelen in zorgvuldig management heeft Baartman 
(2008) inzichtelijk gemaakt aan de hand van ‘het competentie assessment wiel’ waarin twaalf 
kwaliteitscriteria beschreven staan. Deze kwaliteitscriteria helpen de beoordelaars kritisch 
naar het beoordelingsinstrument te kijken. 
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Figuur 3: ‘Het competentie assessment wiel’ van Baartman (2008) 

Hoe het wiel van figuur 3 gelezen moet worden, zal hieronder kort worden uitgelegd. De 
kwaliteitscriteria zijn in het wiel in een aantal lagen opgedeeld. In de kern staat het 
kwaliteitscriterium geschiktheid voor onderwijsdoelen (doel). Dit is het basiscriterium voor 
assessment, dat bepaalt dat de gebruikte assessmentvormen moeten passen bij het onderwijs 
en in het geval van CGO dus gericht moeten zijn op competenties. In de middelste ring staan 
de kwaliteitscriteria vergelijkbaarheid, herhaalbaarheid, acceptatie en transparantie. Deze 

criteria vormen de basiscriteria voor toetsprogramma’s die vaak voorwaardelijk zijn voor de 
criteria in de buitenste ring. Zo moet het toetsprogramma eerst doorzichtig en begrijpelijk zijn 
(transparantie) voordat gekeken kan worden naar de betekenis ervan voor studenten. De 
buitenste ring bestaat uit de kwaliteitscriteria eerlijkheid, zelfsturing, betekenis, cognitieve 
complexiteit en authenticiteit. Deze kwaliteitscriteria komen vaak voort uit nieuwe ideeën 

over wat goede manieren van beoordelen zijn in CGO. Buiten het wiel zien wij tenslotte de 
ruimte waarin de beoordeling zich afspeelt. Hier zijn de kwaliteitscriteria tijd, en kosten en 
onderwijsgevolgen te vinden, die beiden betrekking hebben op samenhang tussen 
assessment en de rest van het onderwijs (Baartman, 2008). 
Aan de inhoud van de kwaliteitscriteria kan de beoordelaar echter alleen maar voldoen 
wanneer de beoordelaar in staat is om goed te kunnen observeren, vraag- en 
interviewtechnieken goed te beheersen, de student constructieve feedback te kunnen geven, 
vaktechnisch bekwaam is en in staat is tot goede verslaglegging van haar bevindingen. 
Daarnaast is het voor de beoordelaar belangrijk om zich te realiseren dat het registreren/ 
observeren van de student en het beoordelen twee gescheiden activiteiten zijn (Straetmans, 
2006). Het doel van het registeren en observeren is het turven van meetbare aangetoonde 
criteria van de student, terwijl de beoordeling een uitspraak doet over het totaal door de 
student aangetoonde competenties die ingezet zijn bij de verschillende uitgevoerde 
opdrachten. Wie het registeren en beoordelen dus niet loskoppelt, loopt het gevaar om 
voortdurend selectief waar te nemen en het totaal uit het oog te verliezen. Zeker wanneer dit 
onder druk van de vluchtige processen die moeten worden beoordeeld gebeurt.  
Om de kwaliteit van de beoordeling voor een student te kunnen waarborgen is het van belang 

dat er tijdens het ontwerpen van het examen gebruik wordt gemaakt van een aantal cruciale 

variabelen en activiteiten om een competentie vast te kunnen stellen (Straetmans, 2006).  
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Figuur 4: cruciale variabelen en activiteiten bij het ontwerpen van een procedure voor 
het vaststellen van een competentie van Straetmans (2006) 

Volgens Straetmans (2006) is het relevant om de in figuur 4 beschreven variabelen en 
activiteiten mee te nemen rondom het ontwerpen van een procedure voor het vaststellen van 
een competentie, omdat uit het gedrag van de student moet blijken of deze competent is ja 
dan nee. Doch alvorens men een uitspraak kan doen of de student de competent voldoende 
beheerst, moet er gedurende het examen gebruik worden gemaakt van taken die het gedrag 
van de student uitlokken. De randvoorwaarden bepalen hoe authentiek die taken en de 
contexten waarbinnen ze uitgevoerd worden kunnen zijn en dus welke toetsvormen daarvoor 
in aanmerking komen. Om gedrag vervolgens betrouwbaar te kunnen beoordelen moet de 
beoordelaar gebruik maken van geformuleerde beoordelingsaspecten die eerder zijn 
opgesteld. De beoordelingsaspecten, de prestatiecriteria, vormen daarmee de 
openrationalisatie van de competentie die beoordeelt moet worden. Op basis van de 
observaties en de beoordeling die de beoordelaar doet of beoordelaars doen, spreken zij een 
oordeel uit over het prestatieniveau van de student. De toegekende scores worden 
overzichtelijk opgeslagen in een dossier en vergeleken met een prestatiestandaard waarna 
een conclusie getrokken wordt over de verwerving van de competentie. 
 

Uitgaande van wat men onder anderen uit de onderzoeken van Straetmans (2006), Tillema 
(2002) en Baartman (2008) mag concluderen, is dat voor het beoordelen van competenties 
een authentieke beoordeling noodzakelijk is, die zelfsturend leren bevordert en waarin de 
student constructieve feedback krijgt, maar dat deze beoordeling lastig is te organiseren.  
 

Door middel van het gebruik maken van een methodenmix gedurende de examinering wordt 
de student in staat gesteld zich te bewijzen in de authentieke context (Straetmans, 2006). Met 
het aanbieden van een methodenmix gedurende de examinering worden meerdere 
toetsvormen bedoeld, waarbij de student op meerdere momenten door verschillende 
beoordelaars beoordeeld wordt. Hierdoor krijgt de student een zo objectief mogelijke 
beoordeling.  
Wanneer de beoordeling van de student eenmaal een feit is, dan is een evaluatie van het 
proces en het product van de examinering van evident belang. 
Een docent en/ of begeleider in het beroepenveld kan alleen een goede beoordelaar worden 
wanneer processen en producten in de kwalificerende fase van de verschillende studenten en 
opleidingen individueel en gezamenlijk worden geëvalueerd. Door eerst individueel de 
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producten en processen te evalueren en daarna in een groep te evalueren, komen visies 
samen waardoor nieuwe inzichten en ideeën ter verbetering worden ingebracht. Hierdoor 
neemt de betrouwbaarheid van de beoordeling en de daarbij behorende instrumenten toe. 
Docenten en beoordelaars uit het beroepenveld leren door middel van de evaluatie van 
examenprocessen reflecteren op hun eigen deskundigheid. Het gevolg hiervan is dat de 
docenten en de beoordelaars uit de beroepenvelden de noodzakelijke begeleiding van de 
studenten kunnen professionaliseren en actueel kunnen houden. Het cyclisch proces is een 
feit (Korthagen 2002). 
En dat brengt mij bij het laatste kernonderwerp ‘Het afstemmen van begeleiding en de 
beoordeling tussen het onderwijs en het beroepenveld/ het beroepenveld’. 

2.6 Centrale vraagstelling 

 

Centrale vraagstelling voor het onderzoek: 

Welke deskundigheid hebben de docenten van de afdeling Onderwijs Welzijn en Zorg en het 
beroepenveld nodig om de kwaliteit van de kwalificerende fase te waarborgen? 
 
Deelvragen: 

a) Welke deskundigheid hebben de docenten van nu nodig met betrekking tot de 
begeleiding om de kwaliteit van de kwalificerende fase te waarborgen? 

b) Welke deskundigheid hebben de docenten van nu nodig met betrekking tot de 
beoordeling om de kwaliteit te waarborgen bij de kwalificerende fase? 

c) Welke deskundigheid heeft de begeleider van het beroepenveld van nu nodig met 
betrekking tot de begeleiding om de kwaliteit van de kwalificerende fase te 
waarborgen? 

d) Welke deskundigheid heeft de begeleider van het beroepenveld van nu nodig met 
betrekking tot de beoordeling om de kwaliteit te waarborgen bij de kwalificerende fase? 
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2.7 Conceptueel model 
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2.8 Definities van kernbegrippen en variabelen 

Kernbegrip Dimensie Indicator Item 

Kernmerken van 
professionaliteit/ 
deskundigheid in 
de begeleiding als 
docent en 
werkveld1  
Definitie: het flexibel 
heen en weer 
schuiven tussen de 
niveaus van reflectie 
welk is afgestemd op 
degene die hij 
begeleidt 

Proces  Communicatie   inhoudelijke kennis 

 de student voelt zich begrepen 

 let op non-verbale uitstraling 

 benadert de student met 
respect, zowel digitaal als fysiek 

 onderhoud communicatie met 
het werkveld daar waar het gaat 
om de procesbewaking van  
PvB gedurende de uitvoering 
van de PvB in het werkveld  

 de kwaliteitseisen van de 
begeleiding worden in het 
proces van de PvB concreet 
bewaakt 

 onderhoudt aantoonbaar 
contact tussen de school en het 
werkveld 

 de kwaliteit van de PvB 
opdrachten wordt middels het 
vastgestelde 
begeleidingsinstrument  in acht 
genomen en gebruikt 

 Betrokkenheid   is inhoudelijk op de hoogte 

 hanteert reflectieproces van 
Korthagen op deskundige wijze 

 stimuleert de student 
gedurende het proces van de 
PvB 

 is empathisch 

Randvoorwaarden   gebruikt de tijd efficiënt tijdens 
de begeleiding van het proces 
van de PvB  

 is op de hoogte van de 
begeleidingscriteria 

 is op de hoogte van de 
beoordelingscriteria 

 kent het kwalificatiedossier 

 is ervaringsdeskundig in het 
beroep  

  

                                                             
1
 Daar waar begeleiders actoren van school en actoren van het werkveld van elkaar verschillen wordt dit aangegeven met een 

rode arcering voor de begeleider van school. Het zwartgedrukte geldt voor zowel de begeleider van school als de begeleider van 
het werkveld. 
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Kernbegrip Dimensie Indicator Item 

Kenmerken van 
professionaliteit/ 
deskundigheid in de 
beoordeling.  
Definitie: het 
toekennen en 
afleggen van externe 
verantwoording 

Proces  Communicatie  is inhoudelijk op de hoogte 
beoordeelt het proces van de PvB 
objectief 
bewaakt de kwaliteit van het PvB 
proces door correct gebruik te 
maken van digitale communicatie 
bewaakt de kwaliteit van het PvB 
door aantoonbaar contact te 
onderhouden met het werkveld 
onderhoud communicatie met het 
werkveld daar waar het gaat om de 
procesbewaking van  PvB 
gedurende de uitvoering van de 
PvB in het werkveld 
bespreekt de authenticiteit (praktijk 
en school passen bij elkaar) van de 
PvB met het werkveld 
bespreekt de uitkomsten van de 
PvB op correcte wijze met de 
student 
geeft op correcte wijze feedback  

 Betrokkenheid  is inhoudelijk op de hoogte 
hanteert reflectieproces van 
Korthagen op deskundige wijze 
stimuleert de student gedurende het 
proces van de PvB 
is empathisch  
is flexibel in de begeleiding zonder 
aan kwaliteit in te leveren  
beslist over de uitkomsten van de 
studenten 

Randvoorwaarden  de PvB documenten zijn aanwezig  
is op de hoogte van de 
beoordelingscriteria en past deze 
correct toe 
is op de hoogte van de rollen, taken 
en verantwoordelijkheden van de 
beoordelaar 
gebruikt de tijd efficiënt tijdens de 
beoordeling van het proces van de 
PvB  
is op de hoogte van de 
begeleidingscriteria  
kent het kwalificatiedossier 
is ervaringsdeskundig in het beroep 
is op de hoogte van het toetsbeleid 
en past deze correct toe 
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Kernbegrip Dimensie Indicator Item 

Kenmerken van de 
kwaliteit van 
examenstukken in de 
kwalificerende fase. 
Definitie: het geheel 
aan eigenschappen 
en kenmerken van 
het examen die in 
het proces voldoen 
aan vastgestelde 
eisen 

Proces  Kwaliteitsborging  de examendocumenten zijn 
aanwezig en vastgesteld 
er is sprake van een methodenmix 
bij de PvB 
het toetsbeleid is vastgesteld 
de toetsinstrumenten zijn bekend 
de oordeelsvorming is bekend en 
vastgesteld  
er wordt jaarlijks een zelfevaluatie 
gemaakt van de examenprocessen 
en producten 
de beoordelaars en begeleiders zijn 
bij de student bekend 
de communicatieprocessen 
gedurende het proces van de PvB 
zijn voor alle betrokkenen bekend 
rollen, taken en 
verantwoordelijkheden zijn bij alle 
betrokkenen van de PvB bekend 
de diplomalogistiek is bekend en 
wordt conform afspraken uitgevoerd 

Kwaliteitscriteria  de beoordelingscriteria zijn 
vergelijkbaar 
er is een waardering van de 
beoordeling aanwezig 
er is sprake van meerdere 
beoordelingsmomenten waarop de 
beoordeling is gebaseerd 
(herhaalbaarheid) 
de beoordelingscriteria worden 
onderschreven door de 
participerende partijen. Men heeft 
vertrouwen in de manier van 
examineren (acceptatie) 
het beoordelingsproces van de 
producten van de PvB is bekend 
(transparantie) 
het beoordelingsinstrument past bij 
school en het werkveld 
(authenticiteit) 
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3 Methodische verantwoording 

In dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek ‘weet wat je meet’ gerapporteerd. 

 

Centrale vraagstelling voor het onderzoek: 

Welke deskundigheid hebben de docenten van de afdeling Onderwijs Welzijn en Zorg en het 
beroepenveld nodig om de kwaliteit van de kwalificerende fase te waarborgen? 
 

Deelvragen: 

a) Welke deskundigheid hebben de docenten van nu nodig met betrekking tot de 
begeleiding om de kwaliteit van de kwalificerende fase te waarborgen? 

b) Welke deskundigheid hebben de docenten van nu nodig met betrekking tot de 
beoordeling om de kwaliteit te waarborgen bij de kwalificerende fase? 

c) Welke deskundigheid heeft de begeleider van het beroepenveld van nu nodig met 
betrekking tot de begeleiding om de kwaliteit van de kwalificerende fase te 
waarborgen? 

d) Welke deskundigheid heeft de begeleider van het beroepenveld van nu nodig met 
betrekking tot de beoordeling om de kwaliteit te waarborgen bij de kwalificerende fase? 

  3.1 Opzet van het onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd op een locatie van ROC Leiden en op drie verschillende plaatsen 
in het beroepenveld. Op de locatie van ROC Leiden zijn vijf interviews gehouden en in het 
beroepenveld is er één individueel interview gehouden. In het beroepenveld is daarnaast nog 
één groepsinterview gehouden. Dan zijn er op een locatie van ROC Leiden vier observaties 
verricht waarbij een begeleider een student begeleidde. En er zijn twee observaties in het 
beroepenveld uitgevoerd, waarbij twee beoordelaars een beoordeling gaven aan een student.  
De interviews hebben de kenmerken van een kwalitatief onderzoek doordat de vragen een 
directe waarneming hebben in de natuurlijke situatie en omdat de interviews werden 
gehouden met mensen die betrokken zijn bij de uitvoering van de PvB.  
Er is gebruik gemaakt van een inductieve werkwijze. Dat betekent dat er op basis van brede 
informatie, verzameld uit de interviews en de observaties van de docenten, de begeleiders uit 
het beroepenveld, de beoordelaars van school en het beroepenveld, tot een passende 
indeling van de kerncategorie/ deskundigheid van de betrokkenen bij de PvB is gekomen. 
Daarnaast is het perspectief van de respondenten centraal gesteld. Daarmee konden de 
inzichten van de respondenten de begeleiding en beoordeling de PvB in kaart worden 
gebracht. 
Bij de opzet van de vraagstelling van de interviews is gebruik gemaakt van open vragen die in 
een contextuele benadering werden gesteld. Dit omdat de hele context van de kwalificerende 
fase voor de begeleider en de beoordelaar van de PvB belangrijk is. 
De uitkomsten van de observaties hebben mij geholpen om goed in kaart te brengen welk 
professionaliseringstraject wenselijk zou zijn in de kwalificerende fase van de opleiding qua 
begeleiding en beoordeling. Daarnaast hebben de observaties mij geholpen aan nieuwe 
aandachtsgebieden waar ik bij mijn interventies nog extra rekening mee moet houden en die 
bij de interviews en het groepsinterview niet naar voren zijn gekomen. 
De antwoorden op de vragen van de interviews, het groepsinterview en de gegevens van de 
observaties zijn als kort verslag beschreven. Dit om de nadruk op de patronen, begrippen, 
thema’s, betekenissen en inzichten van de respondenten m.b.t. de begeleiding en beoordeling 
van de PvB in kaart te kunnen brengen, zodat er op basis daarvan de uitkomsten en 
aanbevelingen kunnen worden geschreven. 
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3.2 De onderzoeksinstrumenten 

3.2.1 De interviews:  
De motivatie voor de interviews 

Ik heb gekozen voor het interview als onderzoeksinstrument, omdat ik op deze manier 
doelgericht informatie wilde verzamelen. Het interview bestond uit drie delen, het 
begeleidingsdeel, het beoordelaardeel en het deel waarbij de vragen inzicht moesten geven 
over de kwaliteitscriteria en de kwaliteitsborging van de PvB. Deel één en deel twee 
bestonden uit elf vragen en deel drie bestond uit negen vragen (zie bijlage 1). Doordat ik zelf 
het onderwerp voor het interview heb bepaald en doelbewust een selectie heb toegepast op 
de te interviewen personen konden de centrale vraagstelling en de bijbehorende deelvragen 
concreet worden beantwoord en vervolgens worden geanalyseerd (Evers, 2007).  

3.2.2 Het groepsinterview 

Het groepsinterview is gehouden bij een niveau 4 opleiding, mbo-verpleegkunde, en 
representatief voor meerdere niveau 4 opleidingen waarbij de respondenten ervaring hebben 
opgedaan bij complexe processen zoals de begeleiding en beoordeling van studenten in de 
examenperiode.  
De groep bestond uit vijf respondenten waarvan er vier uit de beroepspraktijk afkomstig waren 
en één respondent van school afkomstig was. Allen hadden ervaring met de begeleiding en 
beoordeling van studenten in de kwalificerende fase (Evers, 2007). 

De motivatie van het groepsinterview 
Door gebruik te maken van een groepsinterview zou de informatie, welke middels de 
interviews naar voren zijn gekomen, kunnen worden verfijnd en eventueel kunnen worden 
bereflecteerd. Het was daarbij belangrijk om met de groep creatief en richting oplossingen na 
te denken over de centrale vraagstelling. Het zou daarmee een waardevolle aanvulling kunnen 
geven op de individuele interviews. De centrale vraag en de deelvragen hebben bij dit 
interview centraal gestaan. 
 
De doelen van het groepsinterview 

Door met een groep over de centrale vraagstelling en de deelvragen na te denken konden de 
complexe processen zoals motivatie, besluitvorming, effecten van de begeleiding en 
beoordeling en de resultaten met elkaar kunnen worden besproken. Hierbij heb ik gebruik 
gemaakt van de interviewvragen zoals deze ook voor de individuele interviews zijn gebruikt. 
Doordat het belangrijk is om bij deze complexe processen gebruik te maken van de sociale 
normen, ontstond de mogelijkheid om deze processen met elkaar te exploreren.  

3.2.3 De observaties bij de begeleiding op school 
 
De motivatie van de observaties bij de begeleiding op school 

Er is bij dit onderzoek gebruik gemaakt van vier observatiemomenten in de begeleiding van 
vier verschillende studenten. Daarbij is de begeleider van de studenten geobserveerd die 
tevens aan het interview heeft deelgenomen. Ook hier zijn de interviewvragen als leidraad 
gebruikt, waarbij een schema was gemaakt wat het observeren vergemakkelijkte. Daarnaast 
was het van belang om informatie te achterhalen over de  gedragsgegevens van de 
begeleider. Dit vanuit de motivatie dat het gedrag van de begeleider invloed kan hebben op 
het gedrag van de te begeleiden student. De begeleidingsmomenten heb ik onder 
toestemming van de begeleider en de student gefilmd en ik heb hier achteraf verslag gemaakt 
(zie bijlage 3).  
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De doelen van de observaties bij de begeleiding op school 

Het was bij de observaties belangrijk om informatie te achterhalen over inhoud die bij de 
begeleiding aan de verschillende studenten werd gegeven. Komen de studenten door de 
begeleider aan de correcte informatie aangaande de kwalificerende fase en is de informatie 
die de begeleider de studenten geeft representatief voor de inhoud van de PvB. 
Daarnaast was het belangrijk om informatie te achterhalen over de begeleiding van de 
studenten en hoe dat er in de praktijk daadwerkelijk aan toe gaat. Daarbij is onder anderen 
gelet op de gedragsgegevens van de begeleider. Het gedrag van de begeleider kan invloed 
hebben op het gedrag van de student. 

3.2.4 De observaties bij de beoordeling in de praktijk 

De motivatie van de observaties bij de beoordeling in de praktijk 
Er is bij dit onderzoek gebruik gemaakt van twee beoordelingmomenten gedurende de 
afsluiting van de kwalificerende fase middels een reflectie eindgesprek. Ook hier zijn de 
interviewvragen als leidraad gebruikt, waarbij een schema was gemaakt wat het observeren 
vergemakkelijkte. Daarbij werden een beoordelaar van school geobserveerd en tevens de 
beoordelaar van de praktijk. Daarbij was het van belang om informatie te achterhalen over de 
gedragsgegevens van de beoordelaars. Dit vanuit de motivatie dat het gedrag van de 
beoordelaar invloed kan hebben op het gedrag van de te beoordelen student.  

De doelen van de observaties bij de beoordeling in de praktijk 
Het was bij de observaties belangrijk om informatie te achterhalen over de manier van 
beoordelen van de beoordelaar van school en de beoordelaar van de praktijk. Kunnen de 
beoordelaars een correcte beoordeling uitspreken op basis van objectieve gegevens ja dan 
nee en op welke manier worden de studenten benaderd gedurende de beoordeling en de 
beslissingen die daarbij worden uitgesproken. Daarnaast was het van belang om informatie te 
achterhalen over de gedragsgegevens van de beoordelaars. Het gedrag van de beoordelaar 
kan invloed hebben op het gedrag van de te beoordelen student.  

3.3 De onderzoeksgroep 

De onderzoeksgroep bestond uit tien taakgroepen en vertegenwoordigers uit vier 
beroepenvelden. Ik heb uit deze 10 verschillende taakgroepen een selectie gemaakt en vanuit 
zes taakgroepen docenten gevraagd om mee te doen aan het interview (zie bijlage 1). Er is 
een selectie gemaakt op basis van de verschillende niveaus van de opleidingen en 
verschillende opleidingen die bij de unit OWZ worden aangeboden. Dit omdat de informatie, 
die tijdens de begeleiding dan wel een beoordeling zijn opgedaan, per niveau opleiding of 
opleiding zouden kunnen wisselen. Daarnaast is het belangrijk om informatie te krijgen van 
begeleiders en beoordelaars die ervaring hebben opgedaan in de kwalificerende van de 
verschillende opleidingen.  
De opleidingen waarbij een interview is gehouden zijn:  

 Helpende Zorg en Welzijn (HZW). Dit is een niveau 2 opleiding.  

 Sociaal Cultureel Werker (SCW). Dit is een niveau 4 opleiding. 

 Pedagogisch werker (PW KO 3 en KO4). Dit is een niveau 3 en een niveau 4 opleiding. 

 Verzorgende IG (VZ IG). Dit is een niveau 3 opleiding. 

 Mbo- verpleegkunde (VP). Dit is een niveau 4 opleiding. 

 Onderwijsassistent (OA). Dit is een niveau 4 opleiding. 
Bij de opleiding ‘onderwijsassistent’ zijn de observaties van de begeleidingen van school 
geobserveerd (zie bijlage 2). De observaties van de beoordelingen zijn tevens bij de opleiding 
‘onderwijsassistent’ geobserveerd. De beoordeling werden afgenomen door beoordelaar van 
de school en een beoordelaar van het beroepenveld samen.  
Het groepsinterview is afgenomen bij de respondenten die ervaring hebben met de 
begeleiding en beoordeling van studenten mbo- verpleegkunde in het beroepenveld.  
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De informatie die hiermee verkregen werd, is gebaseerd op ervaring en niet op fictieve 
gegevens. Daarmee wordt de dataverzameling representatief voor het onderzoek. 

3.4 De borging van de betrouwbaarheid en validiteit 
De algemene eisen die aan het onderzoek gesteld mogen worden, betreffen die van 
betrouwbaarheid en validiteit. In het onderzoek is dit in belangrijke mate gerealiseerd doordat 
de respondenten allen spreken vanuit de context en dat er gebruik gemaakt is van een 
diversiteit aan opleidingen en niveaus van opleidingen. De verslaglegging hiervan is 
zorgvuldig en adequaat gebeurd middels een transscript (zie bijlage 2 en 4). 
De werkwijzen die gevolgd zijn, moeten navolgbaar en controleerbaar zijn en in zekere mate 
herhaald worden.  
Om de betrouwbaarheid en de validiteit te waarborgen, heb ik zo veel mogelijk van de 

onderstaande werkwijze gebruik gemaakt: 

 De verslaglegging van de interviews, het groepsinterview en de verslaglegging van de 
observaties is expliciet en door de betrokkenen gevalideerd 

 De werkwijze is systematisch (voor zover het niet verstorend werkt) 

 Aangezien het hier om een praktijkonderzoek gaat, is het belangrijk dat de gegevens 
die ik uit de interviews en observaties naar voren zijn gekomen extra zorgvuldig 
behandeld zijn, omdat de respondenten werkzaam zijn in de context.  

 Bij het doen van uitspraken op basis van dit onderzoek ben ik mij steeds bewust 
geweest van de context van het onderzoek en ben ik zo zorgvuldig mogelijk geweest. 

 Doordat ik mij bewust ben geweest van ‘nuances’ in het interview, dat wil zeggen dat 
de werkelijkheid niet slechts bestaat uit zwart-wit-tegenstellingen, maar bestaat uit 
verschillende gradaties, heb ik rekening gehouden met de validiteit en 
betrouwbaarheid van de antwoorden die de respondenten gaven. De nuances 
realiseerde ik door gebruik te maken van vervolgvragen. 

 De vragen van het interview waren zo opgesteld dat de geïnterviewde/ respondent de 
ruimte kreeg om uit te weiden over verschillende aspecten van het ingebrachte 
onderwerp/ centrale vraagstelling. 

 De data die werd verzameld, is gebaseerd op de persoonlijke ervaringen en context 
van de respondenten. De onderwerpen van de onderzoeksvraag en deelvragen zijn 
zowel in diepte als in de details geëxploreerd.  
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4. De resultaten 

De resultaten van de interviews en de observaties zijn in hoofdstuk 4 uitgewerkt. Eerst wordt 
er verslag gedaan van de resultaten die de docenten als begeleider hebben gegeven (4.1), 
dan volgen de resultaten van de interviews vanuit het beroepenveld en het groepsinterview 
(4.2). Daarna worden de resultaten van de docenten als beoordelaar en de beoordelaars 
vanuit het beroepenveld gegeven (4.3), dan volgen de resultaten van de observaties die 
gedurende de begeleidingsmomenten op school werden gedaan (4.4). Onder kopje 4.5 
worden de resultaten van de observaties beschreven welke zijn uitgevoerd in het 
beroepenveld tijdens een beoordeling en als laatste worden de resultaten van de 
kwaliteitsborging en de kwaliteitscriteria beschreven (4.6). 

4.1 De verslaglegging van de interviews 
Interviewvragen met betrekking tot de begeleiding van de PvB op school. 

Van de geïnterviewde respondenten van school vonden alle respondenten de communicatie 
heel belangrijk. Om welke begrippen, dan wel kernwoorden de communicatie, 
betrokkenheid en randvoorwaarden in de begeleiding dan moesten gaan, werden de 
begrippen ‘duidelijkheid en eerlijkheid’ het meest genoemd. Dit blijkt uit de onderstaande 
citaten: 

 Eerlijkheid en duidelijkheid. En aangezien de PvB voor de begeleiders niet altijd even 
duidelijk is, is het ook voor de begeleiders die het niet goed weten onmogelijk om het 
bij de leerlingen goed over te brengen. Dat gaat niet. Dus, degene die wel weten hoe 
het werkt. Die zijn veel duidelijker naar de leerling toe. De leerling gaat dat ook 
merken. Het probleem is echter, dat wanneer een begeleider het allemaal niet zeker 
weet, dat een leerling dan naar diegene toegaat waarvan zij weten dat zij/ hij het wel 
zeker weten. Zij krijgen daar duidelijkheid van. 

 Ik ben zojuist in de afrondingsfase beland van de begeleiding van de proeve 
kinderopvang niveau 4 en ik merk dat wat ik heel belangrijk vind is om de studenten 
duidelijkheid te kunnen geven en ook en om eerlijk kunnen en echt zijn. 

 Ze hebben minder baat bij pamperen dan bij echt hele duidelijke taal wat wil je van ons 
want dan gaan wij het leveren of niet maar echt duidelijkheid. 

 
Daarnaast werden de begrippen ‘bekend zijn met de inhoud van de PvB’ en 
‘ervaringsdeskundige zijn in de begeleiding van een student’ genoemd. Wanneer je aan deze 
randvoorwaarden voldoet, dan krijg je volgens de respondenten (docenten) een goede 
communicatie en betrokkenheid. Dit wordt als volgt door de docenten beschreven: 
 

 2Ik denk dat het punt 1(….) dat het erg belangrijk is dat je als begeleider moet weten 
wat de PvB inhoud. Daar begin je mee. Daarna is het heel belangrijk om als begeleider 
een band te hebben met de student. Als jij geen band hebt met de student dan kun je 
de student  niet motiveren en is mijn visie en kan je de student ook niet datgene geven 
wat de student nodig heeft. Zodra die band er is, kan je motiveren, kan je kijken wat 
heb jij nodig om door deze Proeve heen te komen. 

 Nou in ieder geval moet er een vertrouwensrelatie zijn. 
 Duidelijkheid aan informatie. Er moet sprake zijn van een bepaalde vertrouwensrelatie. 

 
Bij het geven van feedback aan een student, het empathisch vermogen van de begeleider en 
het ‘kennen’ van de student blijkt volgens de uitkomsten dat het niveau van de student 
bepalend is. Hoe lager het niveau van de student is hoe belangrijker het werd gevonden om 
de begeleiding van de student te intensiveren. Daar moet je volgens de respondenten als 

                                                             
 

2
 en cursief gedrukt zijn citaten van de respondenten 
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begeleider ook aan voldoen om deskundige begeleiding te kunnen waarborgen. Dit werd als 
volgt verwoord: 

 Een niveau 2 leerling vraagt een hele andere begeleiding dan een niveau 3 of een 
niveau 4 leerling, want ze vragen gewoon 100% van je………………….Ze willen wel, 
maar als je ze niet goed begeleidt dan ben je ze kwijt. Alles hangt dus samen met een 
goede begeleiding en dan kunnen ze het ook. En, o ja dat is ook nog een belangrijke 
kwaliteit; je moet iemand kunnen motiveren. Je moet als begeleider ook alleen maar, of 
alleen maar, maar in ieder geval wel bijna altijd positief ingesteld zijn.  

 Met negativisme bij niveau 2 dan ben je ze zo kwijt. Je moet ze altijd positief kunnen 
stimuleren. 

 

De respondenten van school vonden het erg belangrijk dat het beroepenveld betrokken wordt 
bij de examinering zoals die op het ROC uitgevoerd wordt. De begrippen ‘duidelijkheid en 
eerlijkheid’ en het ‘onderlinge contact’ en ‘goed voorbereid zijn’ werden hierbij als het meest 
belangrijk genoemd. Bijzonder hierbij was wel dat de informatie die de school aan de niveau 2 
te begeleiden en beoordelen studenten aan het beroepenveld gaf afweek van de andere 
opleidingen. De informatie die de docenten aan het beroepenveld van de niveau 2 student gaf 
was individueel, terwijl de rest van de opleidingen gebruik maakt van centraal op school 
geregelde informatie avonden. Daarnaast wordt bij de hogere niveaus de verantwoordelijkheid 
van de informatieverstrekking meer bij de student neergelegd dan bij de docent. Dit blijkt uit 
onderstaande citaten: 
 

 Ook daarin vind ik duidelijkheid heel erg belangrijk. Ook daarin vind ik dat je het 
beroepenveld heel duidelijk moet maken dat het niet vanzelfsprekend is dat de student 
door zijn proeve heen komt. 

 Wij organiseren een bijeenkomst voor een beroepenveld met betrekking tot de PvB en 
daarin bieden we ze de mogelijkheid om daarbij aanwezig te zijn om vragen te stellen 
enz., enz. Helaas is er maar een klein percentage wat daar gebruik van maakt. Verder 
is het zo dat de student altijd de schakel is tussen het beroepenveld en ons. 

 Ik doe dat telefonisch en ik ga ook op bezoek. Ook al hoeft dat niet. Dat staat nergens 
maar ik doe dat wel. Ik houd dan een soort tussengesprek, een soort intervisiegesprek.  
Daar zouden wij eigenlijk ook uren voor moeten hebben, want het is wel belangrijk. Wij 
hebben daar nu geen uren voor, maar ik doe het wel. Het werkveld vindt dat ook heel 
belangrijk. Voor de studenten is het ook belangrijk dat je langskomt. 

 Wij hebben ervoor gekozen om ieder beroepenveld apart te gaan informeren. Dat doet 
de stagebegeleider. Je bent dan alleen wel afhankelijk van het feit of iemand die daar 
zit ook al ervaring met de PvB heeft. 

 Wij begeleiden ze op school op die manier dat zij weten dat het om opdrachten gaat 
die zij al hebben geleerd in dat beroepenveld waar zij stagelopen. Het werk is dus niet 
vreemd voor hen.  

 Voor het beroepenveld is het dus eigenlijk gesneden koek. 
 Het is de student zijn zaak om ervoor de zorgen dat er op de juiste manier 

gecommuniceerd wordt. Dat als de begeleider mij nodig heeft dat ik weet waar ik hem 
kan bereiken dat hij weet waar hij mij kan bereiken. 

 En die verantwoordelijkheid leg ik voor 100% bij de studenten als de proeve goed gaat, 
laat dat duidelijk zijn. 

 
De respondenten van school hebben contact met het werkveld wanneer de PvB van start gaat 
middels een aantal door de respondenten benoemde stappen. Dit is volgens een vaste 
procedure uitgewerkt. Deze procedure bleek na evaluatie naar volle tevredenheid positieve 
effecten te genereren voor de school en het beroepenveld. Kanttekening bij deze procedure is 
echter wel dat de informatieavonden minder worden bezocht naarmate de PvB een aantal 
keren in het beroepenveld is afgenomen. De stappen in de procedure zien er volgt uit: 
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 Het beroepenveld wordt uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst. Tijdens deze 
bijeenkomst wordt het beroepenveld ingepraat in de te ondernemen stappen van de 
PvB en wordt hen tevens de gelegenheid geboden om vragen te stellen etc. 

 De begeleider van school is via de mail altijd bereikbaar voor het stellen van vragen 
gedurende de periode dat de student de PvB uitvoert in het beroepenveld 

 De student is de directe schakel tussen de begeleider van school en de begeleider van 
het beroepenveld. 

Het was volgens de respondenten gedurende de uitvoer van de PvB van de student voor de 
student belangrijk dat er regelmatig contact is tussen de student en de begeleider en de 
begeleider van school met de begeleider van het beroepenveld. Dit door de respondenten 
benoemde belangrijke criterium, het contact tussen de begeleider van school en de begeleider 
van het beroepenveld, is in de praktijk vaak niet voldoende te realiseren, omdat dit veel tijd 
van de begeleiders vergt wat er in de realiteit meestal niet is.  

 Eigenlijk moet je vooraf, voordat de PvB begint, de werkvelden uitnodigen om hen in te 
lichten over het hoe en wat van de PvB. Dat vind ik erg belangrijk.  

 Het hoeft ook maar een paar uur te duren. Het is belangrijk dat je na de voorlichting 
altijd bereikbaar bent voor die mensen. Want zij stoppen al hun energie daarin 
natuurlijk. Ik heb gemerkt dat zij dat ook waarderen. Dat zij ook de contacten willen 
hebben. En dat maakt niet uit of dat nu telefonisch of via internet is, als er maar contact 
is. 

 Dat is voor een niveau 4 student 6  uur per student op jaarbasis. Voor de PvB zou 
diezelfde tijd voor dat halve jaar dan gelden. 

 In een 3 jarig traject zie je bij de BBL toch wel duidelijk versnelling omdat zij veel meer 
ervaring hebben met hun praktijkopleiders. Je ziet ook dat het wat sneller begrepen 
wordt.  

 Bij een BOL traject heb je weleens wat meer tijd nodig. Want die hebben niet die band 
met hun werkveld waar ze stage in lopen en die lopen nog wel eens tegen 
weerstanden aan. Dus ik denk dat het wel een beetje het soort van het traject waar je 
als student mee bezig bent.   

 Tijd en ruimte moet er zijn. Dus dat betekent gewoon langsgaan. Ook kijken of er 
vanuit de praktijkopleider nog vragen zijn, want ik merk toch wel een bepaalde 
onzekerheid bij die praktijkopleiders en daar kan de slb’er begeleider wel wat aan 
doen. De slb’er kan ook duidelijkheid geven over de rest. 

 
De respondenten vonden het van het grootste belang dat de begeleider van het beroepenveld 
een ervaringsdeskundige is in het vak waarvoor de student wordt opgeleid en dat een 
begeleider van het beroepenveld bekend is met de inhoud van de PvB. 

 Als zij ons weten te vinden om die kennis op te doen, dan is dat ook goed, maar ze 
moeten wel weten wat de PvB inhoud. En ze moeten durven om die 
verantwoordelijkheid te nemen. En verder vind ik dat de student die de PvB moet doen 
niet begeleid mag worden door iemand die een lager niveau heeft dan waarvoor de 
student wordt opgeleid. Wij vragen een bepaalde ontstijging van de basislijn en als je 
begeleider dat niet kan dan wordt het ingewikkeld. En dat kom ik pas bij niveau 4 
tegen. Bij niveau 3 kom je dat veel minder tegen.  

 De mensen worden dan in hun expertise ingezet. Je moet wel de inhoud kennen van 
de PvB en werkervaring in dat gebied hebben. Iemand moet vakinhoudelijk wel wat te 
bieden hebben. 

 

Als specifieke randvoorwaarden voor de PvB werden door de respondenten de begrippen, dan 
wel kernwoorden ‘tijd’, ‘ervaringsdeskundig in de begeleiding’ nog genoemd. Wordt er aan 
deze randvoorwaarden niet voldaan, dan staat dat een deskundige begeleiding in de weg. De 
docenten gaven daarvoor de onderstaande motivatie: 

 Je moet als begeleider weten waar je het over hebt. 
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 Ik denk dat als jij ROC Leiden bepaalde scholen certificeert als PvB scholen. Dan kun 
je bijvoorbeeld  op een grote school misschien wel 5 tot 6 studenten kwijt die daar hun 
PvB gaan doen. In Leiden studenten neerzetten en deze school weet precies wat er 
verwacht wordt met de PvB en deze mensen weten waar ze het over hebben en als 
begeleider kun je dus sneller naar de school toe en kan je meteen 5 begeleiders 
spreken en/of bellen en vragen naar de contactpersoon van die school, de 
stagecoördinator. Die kan gelijk over 5 verschillende studenten praten. Dat scheelt 
enorm veel tijd. En ik denk dat de kwaliteit daarmee ook omhoog gaat. 

 De verwachtingen vanuit school uitspreken naar het beroepenveld vind ik zeer 
belangrijk. Ik moet heel eerlijk zeggen dat we daarin tekort schieten maar ik heb helaas 
geen brainwave hoe we dat beter zouden kunnen doen. Dat moeten grote organisaties 
zijn wat mij betreft. Die begrijpen wel dat het tijd vraagt van hen. Dus inderdaad 
tijdsinvestering is een hele belangrijke maar ook het bewust maken van het niveau wat 
er verwacht mag worden van de student en dat heeft te maken met: wat vragen wij nu: 
we schrijven prachtige opdrachten uit….. 

 Wat ik hard nodig heb is kennis van het beroepenveld. Ik vind dat echt van grote 
waarde ‘kennis’. Eigenlijk is kennis noodzakelijk van een groot gebied van de 
kinderopvang waar wij mee te maken hebben. In mijn geval is dat binnen de 
kinderopvang de ontwikkelingsgebieden van de kinderen. Dat blijft in de PvB terug 
komen. Dat is randvoorwaarde. Ik vind  vraagbank ook belangrijk. Ik moet mijn ideeën 
kunnen toetsen aan de beoordelingscriteria. Dat vind ik ook belangrijk om de PvB goed 
te kunnen begeleiden. Die vind ik belangrijker dan de opdrachten op zich. 

 Wat je namelijk als begeleider vooral doet is het proces begeleiden. En in het 
begeleiden van het proces is wat mij betreft de communicatie echt het 
allerbelangrijkste.  

 En daarnaast is die hele helikopterview ook heel belangrijk dat je niet op detailniveau 
zit in de begeleiding maar dat je ook het totaal in het oog houdt.  
 

Op de vraag welke scholing/ training nuttig zou zijn om een goede begeleiding aan een 
examinerende student te kunnen geven, vonden de respondenten het proces die gedurende 
de PvB moet worden gegeven het meest belangrijk. De begeleider moet op de hoogte zijn van 
de inhoud van de PvB wil hij een student goed kunnen begeleiden. De mensen moeten op hun 
expertise worden ingezet en niet omdat het moet. De respondenten vinden het ook belangrijk 
dat zijn inhoudelijk op de hoogte zijn van het kwalificatiedossier, de toetsvormen van de PvB 
en de toetsinstrumenten die bij de PvB gebruikt moeten worden. Het gevolg zou dan volgens 
de respondenten zijn dat de begeleider duidelijkheid en eerlijkheid voor de student realiseert. 
En daar zijn alle partijen volgens de respondenten bij gebaat. 

 En naarmate ik langer in het proces zit, merk ik dat ik ook steeds meer in die Proeve 
ga zitten. 

 En je moet vakinhoudelijk deskundig zijn.  
 Je moet wel de inhoud kennen van de PvB en werkervaring in dat gebied hebben. 

Iemand moet vakinhoudelijk wel wat te bieden hebben. Iemand kan echter wel 
coachen zonder het vakgebied te kennen. 

 Één mond in het proces is essentieel anders gaat de leerling daar kijken waar hij het 
het gemakkelijkst krijgt……..Iedereen moet alle stappen precies weten. En het hoe van 
de PvB te begeleiden. 

 En de stappen die ergens in zitten moeten ook duidelijk naar voren komen. Er mag 
daarover geen miscommunicatie ontstaan. Die moet je in die scholing niet missen. 

 Wat je namelijk als begeleider vooral doet is het proces begeleiden.  
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4.2 De verslaglegging van de begeleiding van de PvB in het beroepenveld 
Interviewvragen met betrekking tot de begeleiding van de PvB in het beroepenveld in 

combinatie met het groepsinterview. 
Op de vraag wat het beroepenveld belangrijk vindt in de communicatie tussen de student en 
de begeleider van het beroepenveld gedurende de PvB gaven de respondenten aan dat het 
contact met de school daarbij heel belangrijk is. Daarnaast vonden de respondenten het 
belangrijk om goede feedback aan de studenten te geven. De feedback moet gebaseerd zijn 
op de vakinhoud wat de student aantoont. De begeleider moet volgens de respondenten 
vakinhoudelijk dan ook goed op de hoogte zijn en moet ook beslissingen durven nemen. De 
begeleiding van de student is volgens de respondenten gebaat bij duidelijkheid en eerlijkheid. 
Wil je als begeleider van het beroepenveld deskundig kunnen begeleiden dan moet je volgens 
de respondenten feeling hebben met het begeleiden van de student, moet je zelf 
vakinhoudelijk goed op de hoogte zijn en moet je op de hoogte zijn van de inhoud van de PvB 
en hoe de processen van de PvB lopen. 
 

 De begeleider en niet de praktijkopleider dan is wat mij betreft dat er bij de 
communicatie over de PvB in ieder geval regelmatig contact is. Dat vind ik heel 
belangrijk. Dat de begeleider de ruimte heeft om te observeren wat de student doet, 
omdat dat ook naderhand goed te kunnen bespreken. 

 De werkbegeleider is degene die op de afdeling zelf de processen van de student in de 
gaten houdt. 

 Met name het beoordelen en het objectief beoordelen met name, zeg maar, en het 
feedback geven. De begeleiders moeten weten wat de PvB precies inhoudt. Dus in die 
zin moeten de begeleiders goed geïnformeerd en voorbereid. 

 Er zit volgens mij een gezamenlijkheid in daar waar het gaat om de inhoud van de 
PvB. Als het gaat om de werkbegeleider zit daar met name het stuk beoordeling erbij.  
Hoe ziet zo’n plan van aanpak er uit? Hoe werk ik daarmee? Dat hij een beetje een 
beeld ervan heeft hoe het er uit moet zien een check weet hoe iets moet gebeuren 
zoals het er staat. De PvB en de eisen die daarbij gebruikt moeten worden dat zij ook 
weten hoe dat moet en waarom dat zo moet. En dat geeft nu nog wel eens wat 
deining. 

 Duidelijke formulering en duidelijkheid mbt tot wat er van de leerling verwacht mag 
worden. Daar liepen wij in het begin erg tegenaan op de wijze waarop de dingen 
geformuleerd moesten worden. En welke taken daar bij elkaar hoorden. 

 Wij weten daarnaast ook niet zo goed wanneer je je handen ervan af moet trekken en 
de student zijn gang maar moet laten gaan of dat je hem er op wijst dat sommige 
dingen wel op enig moment gezien moeten worden.  

 Ze moeten goed voorbereid zijn. Het geeft anders teveel stress voor de studenten. Er 
is dan veel onduidelijk. 

 Ik had alles met de student eerst grondig doorgenomen. Dus dat scheelt. Dat schept 
duidelijkheid. 

 Dat zie ik ook wel zo. De begeleiding van de school is gericht op de theorie en de 
begeleiding van de werkvelden is gericht op de uitoefening van het beroep, dus op de 
inhoud van het vak. 

 
De respondenten van het beroepenveld hebben contact met school wanneer de PvB van start 
gaat middels een aantal door de respondenten benoemde stappen. De meest opvallende 
stappen worden hieronder beschreven. 

 Het beroepenveld is op uitnodiging van school op een voorlichtingsbijeenkomst 
geweest. Tijdens deze bijeenkomst werd het beroepenveld ingepraat in de te 
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ondernemen stappen van de PvB en werd hen tevens de gelegenheid geboden om 
vragen te stellen etc. 

 De begeleider van school hebben via de mail altijd bereikbaar voor het stellen van 
vragen gedurende de periode dat de student de PvB uitvoert in het beroepenveld 

Het is volgens de respondenten gedurende de uitvoer van de PvB van de student voor de 
student belangrijk dat er regelmatig contact is tussen de student en de begeleider en de 
begeleider van school met de begeleider van het beroepenveld. Het beroepenveld is tevreden 
over het contact wat er gedurende het proces van de PvB is geweest. Dit contact wordt door 
de respondenten als zeer waardevol ervaren.  

 voor de PvB moet de school de communicatie onderhouden met de praktijkopleider. 
De praktijkopleider is degene die dat hier doet. Want zij is verantwoordelijk voor de 
leerprocessen van de studenten binnen een bepaalde afdeling. 

 qua voortgang moet je contacten onderhouden met de slb’er en over de vordering. Of 
wanneer er dingen zijn die niet gaan zoals ze moeten gaan. Daar moeten in ieder 
geval contacten over zijn. 

 Van school uit loopt dat goed. Er zijn goede contacten.  
 Mensen met elkaar die deskundig zijn in hun vakgebied en gezamenlijk kijken naar de 

inhoud van de PvB. Dat maakt het wel tot een uitdaging. 

 
Men raakt over en weer beter bekent met de inhoud van de PvB met als gevolg dat men 
elkaar eerder weet te vinden en dat beide partijen beter op de hoogte zijn van de inhoud van 
de PvB. En dat maakt de begeleiders, volgens de input van de respondenten, zekerder in de 
begeleiding van de PvB zijn.  
  
Op de vraag welke verschillen er zijn tussen de begeleiding van de student tijdens de 
voorbereiding, uitvoering en afronding van de PvB door de begeleider van het beroepenveld 
en de begeleiding die de student van de begeleider op school krijgt, waren er volgens e 
respondenten veel overeenkomsten en slechts enkele verschillen aan te geven.  
De overeenkomsten die er in de begeleiding van de student gedurende het proces van de PvB 
daar waar het gaat om de communicatie, de betrokkenheid en de randvoorwaarden zitten met 
name op het gebied van het ‘betrokken zijn’, ‘goed kunnen coachen’, ‘tijd willen nemen voor 
de student’, ‘duidelijk en eerlijk zijn’ en ‘beslissingen durven nemen’. Het grote verschil zit 

hem volgens de respondenten met name in de vakinhoud. De begeleider van het 
beroepenveld moet met name op de hoogte zijn en ervaringsdeskundige zijn in het vakgebied 
waarvoor de student wordt opgeleid.  
De begeleider van school is meer degene die vanuit de theorie kan beoordelen en de student 
voorbereid op de PvB, het beroepenveld beoordeelt of de student of ja dan nee klaar is voor 
de praktijk. 

 Nou, hij moet met name deskundig zijn in zijn vakgebied. Dat is de eerste. 
 Zo wie zo moet hij op de hoogte zijn van de inhoud van de PvB en moet hij het belang 

van de PvB inzien, zeg maar. 
 De begeleider van school moet in ieder geval weten wat de PvB inhoud en met name 

de theorie weten van het beroep.   
 De begeleiding van de school is gericht op de theorie en de begeleiding van de 

werkvelden is gericht op de uitoefening van het beroep, dus op de inhoud van het vak. 
 Daar is de scheiding en je mag vanuit school dus ook verwachten dat zij weten wat er 

naar de praktijk gaat en wat uit de praktijk terugkomt. Dat hij kan checken op de 
inhoud. 

 ja, de voorbereiding, vind ik, hoort voor een groot deel van school uit te gebeuren, 
zodat een student genoeg bagage heeft om het te gaan doen. Dat zou een hele mooie 
zijn dat ze hier dan verder kunnen op de inhoud. 

 Door de contacten te onderhouden blijf je transparant en is het proces voor beide 
partijen duidelijk.  
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 Er moet wederzijdse betrokkenheid zijn en qua inhoud moet je zorgen dat dat op orde 
is, zodat een ieder weet waar je het over hebt. 

 
De respondenten vinden in de scholing, dan wel training, de inhoud van de PvB en hoe de 
begeleider dit proces moet begeleiden het meest belangrijk.  
Qua communicatie geven de respondenten aan dat er sprake is van een gedeelde 
gezamenlijkheid daar waar het gaat om de inhoud van de PvB. Als het gaat om de 
werkbegeleider zit het volgens de respondenten met name in de beoordeling.  Hoe ziet zo’n 
plan van aanpak er uit? Hoe werk ik daarmee? De begeleider en de beoordelaar moet een 
beetje een beeld ervan krijgen hoe de PvB er uit Het is van het grootste belang om eerst zeker 
te weten welke mensen de ‘feeling’ met de leerling hebben voordat de scholing kan worden 
opgestart. Degene die ‘feeling’ met de studenten hebben, scoren volgens de respondenten in 
de scholing dan ook al beter, omdat die interesse al van tevoren bestaat. Hierdoor wordt de 
betrokkenheid volgens de respondenten ook weer aangewakkerd. 

 Ik denk dat in eerste instantie die betrokkenheid in iemand zelf zit. Dat je een bepaalde 
interesse heeft voor de student. 

 Ik denk wel dat door duidelijkheid te geven en door een zo helder mogelijk, of als je het 
zo wilt noemen transparant bent, de betrokkenheid van de werkbegeleider kan 
vergroten. 

 Dus het is eigenlijk van het grootste belang om eerst zeker te weten welke mensen de 
‘feeling’ met de leerling hebben voordat je de scholing in kan gaan. Die scoren in de 
scholing dan ook al beter, omdat je die interesse al van tevoren hebben.  

 Het is voor ons ook wel interessant om van te voren te weten wat er nu echt wordt 
verwacht en waarom iets zo is opgebouwd zoals het is opgebouwd. Het is dan wel 
duidelijk. 

 Het is dus eigenlijk belangrijk om ook het vervolgtraject gezamenlijk op te trekken. 
Wanneer je dat gezamenlijk doet dan weet je van elkaar ook waar je tegenaan loopt. 
De schoolbegeleider en de werkbegeleider geven beiden hun input. 

 Een soort werkgroep die zich eens buigt over dit soort dingen. Daar kun je van elkaars 
deskundigheid gebruik maken. En dat maakt dat je een goed product krijgt. 

 Het op elkaar afstemmen vind ik wel heel belangrijk. 
 Mensen met elkaar die deskundig zijn in hun vakgebied en gezamenlijk kijken naar de 

inhoud van de PvB. Dat maakt het wel tot een uitdaging. 
 Een werkgroep gaan formeren waarin je met elkaar zoekt naar een eenduidigheid in 

taalgebruik en helderheid in de beoordelingsformulieren. Nou inderdaad daar is veel 
winst te halen.  
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4.3 De verslaglegging van de beoordeling van de PvB 
Interviewvragen met betrekking tot de beoordeling van de PvB op school en het 

beroepenveld samen. 

De respondenten van school en van het beroepenveld kwamen in de beoordeling zo sterk 
overeen dat de verslaglegging hiervan ook in één verslag is opgenomen. De begrippen die bij 
de communicatie in de beoordeling volgens de respondenten erg belangrijk zijn, zijn 
‘duidelijkheid en eerlijkheid’. De respondenten gaven dit als belangrijke kernbegrippen aan, 
omdat zij vonden dat zonder duidelijkheid en eerlijkheid naar weerskanten een PvB niet goed 
begeleid kon worden. De student weet niet waar hij/ zij aan toe is en de begeleider evenmin. 
De beoordelaar moet daarnaast borg staan voor een objectieve beoordeling.  

 Duidelijkheid. Allereerst moet je weten wanneer slaagt hij, wanneer is het goed en 
wanneer is het niet goed. 

 Ze moeten nogal eens wat dingen beoordelen waar wij dan weer op moeten kunnen 
rekenen volgens ons model gebeurt. De marge van de objectiviteit  moet gewaarborgd 
blijven. 

 Hoe duidelijker de criteria zijn opgesteld die zij allemaal moeten behalen, hoe 
duidelijker het voor de student ook is. 

 Als beoordelaar ben je objectief en dat ben je je ook bewust. 
 Ja het is natuurlijk belangrijk dat je als assessor eerlijk en betrouwbaar bent, een stukje 

integriteit hebt dat bedoel ik dus met die grondhouding maar er valt niet onder uit te 
komen. Je kan zo flexibel zijn als assessor als wat maar dat product moet uiteindelijk 
aan die criteria voldoen. 

 Een assessor heeft te maken met objectieve waarneming, daar moet hij uiteindelijk zijn 
beoordeling op uitzetten. 

 Er zit volgens mij een gezamenlijkheid in daar waar het gaat om de inhoud van de 
PvB. Als het gaat om de werkbegeleider zit daar met name het stuk beoordeling erbij. 

 Een begeleider daar kunnen ze bij uithuilen als het niet lukt, maar als beoordelaar 
moet je  een bepaalde terughoudendheid in acht nemen. 

 

Dezelfde begrippen gelden volgens de respondenten voor de beoordelaars in het 
beroepenveld. Alle participerende partijen moeten daarbij goed op de hoogte zijn. Om een 
correcte uitspraak van het beroepenveld te kunnen/ mogen verwachten is het volgens de 
respondenten van het grootste belang dat iedere partij goed voorbereid is rondom de 
processen van de PvB en de inhoud van de PvB. Daarnaast werden de kernbegrippen 
‘ervaringsdeskundig in het vakgebied’ en ‘ervaringsdeskundige in het geven van de 
begeleiding’ als randvoorwaarden voor het geven van een goede beoordeling genoemd. 

 Ik vind echt kennis moet hebben van het beroepenveld en de inhoudelijk kennis van de 
hele opleiding moet hebben. 

 Dus dat is een randvoorwaarde voor de assessor. Niet alleen het invullen van de 
formulieren, maar kent hij het proces, de inhoud, maar echt kennis hebben dus. 

 Het wordt duidelijk voor de leerling, voor de begeleider en voor de beoordeling  die 
door de beoordelaar moet worden gedaan. Die weet dan precies waarop hij moet 
beoordelen. Daar moet je op letten en daarop ook. Dat wordt van de beoordelaar ook 
verwacht. De criteria zijn vooraf bekend en deze moeten dan ook beoordeeld worden 
en de beoordelaar mag zelf niet denken dat hij iets niet belangrijk vindt of juist wel. Hij 
moet zich aan de voorgeschreven criteria houden.  
 

Bij de vraag aan de respondenten om de randvoorwaarden te definiëren die bij de beoordeling 
van de student tijdens de PvB  noodzakelijk zijn, wisselden de antwoorden tussen de 
begrippen ‘duidelijkheid aan informatie’, ‘kennis hebben van de inhoud van de PvB’, ‘kennis 
hebben van de inhoud van het vak’ en het kernbegrip ‘tijd’. 
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Alle respondenten van de opleidingen variërend in de niveaus 3 en 4 gaven aan te weinig tijd 
te hebben voor de beoordeling van de PvB. De respondent die een niveau 2 opleiding verzorgt 
gaf aan dat er voldoende tijd is ingeruimd voor een fatsoenlijke begeleiding en beoordeling 
van de student gedurende de PvB periode. Het PvB proces gaat op niveau 2 hand in hand. 
Het tijdsgebrek bij de niveau 3 en 4 beoordelaars zit volgens de respondenten met name in de 
tijd die het reflectie eindgesprek met name vraagt. De respondenten geven aan dat ieder 
bezoek en beoordeling daarbij tenminste 1 ½ uur per student in beslag neemt en iedere 
student moet individueel bezocht en beoordeeld worden, dus dat neemt erg veel tijd. Op de 
vraag welke tijd realistisch zou zijn, was het antwoord volgens de respondenten 6 klokuren per 
student.  

 Nou dat kan ik heel precies zeggen. We beginnen de 7e periode de donderdagmiddag 
en de vrijdagmiddag uit te roosteren voor de PvB.   En dat loopt dan de hele 8ste 
periode door. We hebben de data vastgesteld waarin ze alles kunnen inleveren. We 
hebben daar 3 data voor vastgesteld. Nou, je raadt het al, de meeste leerlingen 
leveren het op de laatste datum in. Dat is toevallig vandaag. Dan hebben wij daarna 
nog de tijd om het proces te doen. Dus dat betekent dat je ruim anderhalve periode 
twee middagen in de week bezig bent met de PvB n de begeleiding die daarbij nodig 
is. Dat doe je voor vier docenten. (niveau 2) 

 Ja, dan heb je het alleen maar over de begeleiding. Daarna pas, als je de inleverdata 
hebt gehad. Dan heb je twee weken de tijd om het examendossier na te kijken van de 
leerlingen. En als het goed is heeft dan iedere leerling een ‘go’, dan gaan wij het hele 
pakket achterna fietsen van nu moet ik bij die op gesprek en nu bij die en dan bij die. 
Dan ben je vanaf halverwege mei en een groot deel van de maand juni bezig om 
achter al die gesprekken aan te hollen. Dus dat kost heel veel tijd. (niveau 2) 

 Bij het reflectie eindgesprek heb je voldoende tijd. Dat is prima, je hebt voldoende tijd. 
¾ uur vind ik mooi. 

 Bij verschillende opleidingen was de capaciteit zodanig dat we tot een noodoplossing 
moesten besluiten wat tot gevolg had, dat bij de meesten tussendoor geen contact is 
opgenomen en dat wordt gemist. 

 Ja en daarbij realiseer ik mij tegelijkertijd dat dit heel veel tijd kost voor de slb’er/ 
begeleider. En dat dat er in de praktijk lang niet altijd inzit. 

 Bij de assessor op school 3 uur in het begin. Niet dat de formulieren zo ingewikkeld 
zijn, maar je moet ze wel even kunnen koppelen. 

 Zeg nu dat er gemiddeld op zo’n dag 6 uur in de PvB gaat zitten omdat je anders niet 
kan beoordelen hoe de student werkt. 

 Voor een praktijkopleider; die lopen rond en checken. Dat zijn bij ons dus ½ uurtjes.  
 
De respondenten vinden een beoordelaar in het beroepenveld deskundig wanneer deze 
verantwoordelijkheid neemt voor de beoordeling van een student in de periode dat de student 
de PvB uitvoert. Het verschil in de beoordeling tussen de school en het beroepenveld zit hem 
met name in de theorie en de vakinhoudelijke kennis van het beroep. De school is met name 
belangrijk voor de theoretische onderbouwing en het beroepenveld met name voor de 
vakinhoudelijke kennis en deskundigheid. 

 Ik vind echt kennis moet hebben van het beroepenveld en de inhoudelijk kennis van de 
hele opleiding moet hebben.  

 We doen heel erg ons best voor en wij vinden dat hij ver genoeg is om aan de proeve 
te beginnen maar dat we met z’n drieën, dus de student, beroepenveld en wij als 
school met zijn drieën een hele stabiele driehoek moeten vormen om dat diploma voor 
elkaar te krijgen en dat het echt een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid is. 

 Ik heb daar eigenlijk heel hard een vrouw nodig met ‘ballen’ een vrouw die ook eerlijk 
durft te zijn naar de student in de vroege periode van de PvB.  

 Ze moeten ook kennis hebben van wat er gevraagd wordt over de PvB zoals die bij 
ons wordt afgenomen. 
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4.4 De verslaglegging van de observaties van begeleidingsmomenten 
Bij de observaties zijn de kernbegrippen communicatie, betrokkenheid en randvoorwaarden 
als uitgangspunten voor de observaties genomen. Hierdoor hoopte ik zicht te krijgen op de 
antwoorden die ik tijdens de interviews heb gekregen en de daadwerkelijke uitvoering van een 
begeleiding of een beoordeling.  
Ik heb vier observaties bij de begeleiding gedaan en ben aanwezig geweest bij twee 
beoordelingmomenten. Ik kon slechts bij één beoordelingmoment zijn vanwege de tijd (de 
leerlingen waren al gestart met de examinering), de privacygevoelige omstandigheden waar 
onze opleidingen (Onderwijs, Welzijn en Zorg) nu eenmaal mee te maken hebben, en een 
respondent vanuit de praktijk die aangaf dat de aanvraag te snel kwam waardoor zij zich niet 
goed voor zou kunnen bereiden. 
 

Er is gedurende de verschillende begeleidingsmomenten door de begeleider altijd sprake 
geweest van een open communicatie en betrokkenheid. Dat bleek uit onderstaande 
geobserveerde criteria.  

 De begeleider toonde zich in alle gevallen betrokken bij de studenten door de 
eventuele onzekerheden van de studenten te benoemen en er ook op in te gaan. 

 Ze hadden hierbij een ‘gelijkwaardig’ gesprek. Dat wil zeggen dat de studenten 
duidelijk konden aangeven waar de knelpunten voor hen hadden gezeten. 

 De begeleider stelde de nervositeit van een student vast en lachend beaamde de 
student deze nervositeit. Het stelde de student gerust en zij legde verder uit waar zij de 
bewijslast had toegevoegd.  

 De begeleider toonde zich betrokken bij de student door met de student in gesprek te 
gaan over het verloop van het hele proces van de PvB. 

 De begeleider onderhield een functionele relatie, wat wil zeggen dat de begeleider 
genoeg empathie toonde voor de student, maar zich niet in de student ‘verloor’. 

 De begeleider onderhoudt een functionele relatie, waarmee ik wil zeggen dat de 
begeleider genoeg empathie toont voor de student toont, maar zich niet verliest in de 
student haar nervositeit. 

 
Er is gedurende de verschillende begeleidingsmomenten op de onderstaande 
randvoorwaarden gelet.  

 De kwaliteitscriteria werden door de begeleider niet aantoonbaar ingezet. Dat wil 
zeggen dat de begeleider het aangeleverde dossier niet op inhoud beoordeelde, noch 
een duidelijke volgorde hanteerde om te bekijken of de student daadwerkelijk 
deugdelijk bewijsmateriaal in het dossier had zitten. 

 De begeleider gaf aan welke spullen en afspraken de student moest maken. 
 De begeleider checkte of de informatie aangaande het REG in het examendossier zat. 

Het gesprek werd afgerond met duidelijke afspraken. 
 De begeleider maakte duidelijke afspraken met de student over de datum, het tijdstip 

den de locatie van het reflectie eindgesprek en waar de assessor zich moest melden 
voor het reflectie eindgesprek. 

 De randvoorwaarden qua omgeving waren goed, omdat de student alleen was met de 
begeleider en daardoor ook gemakkelijk haar vragen kon stellen en zich kon uiten in 
haar nervositeit.  
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4.5 De verslaglegging van de observaties van beoordelingmomenten 

Bij de observaties bij de beoordelingen zijn de kernbegrippen communicatie, betrokkenheid en 
randvoorwaarden als uitgangspunten voor de observaties genomen. Hierdoor wordt het zicht 
op de context van de beoordeling duidelijk.  
 
Er is gedurende de beoordeling door de beoordelaars altijd sprake geweest van een zo 
objectief mogelijke beoordeling in communicatie en betrokkenheid. Dat bleek uit onderstaande 
geobserveerde criteria.  

 De assessor probeert daar toch op in te zoomen en neemt geen genoegen met een 
beperkt antwoord.  

 Stelt vragen op een andere manier.  
 Laat het weer even liggen en komt op een ander moment terug op de leermomenten 

van de student. Dit doet de beoordelaar door te refereren naar eerder ingebrachte 
argumenten van de student. 

 De manier van feedback geven wordt op een respectvolle manier gedaan. 
 De bevindingen van de assessor en van de beoordelaar van de praktijkopleider 

worden aan de student uitgelegd en onderbouwd. 
 De beoordelaar toont door haar manier van aanreiken van voorbeelden die de student 

zelf heeft voorbereid en uitgevoerd aan zich betrokken te voelen bij de student.  
 De beoordelaar hanteert daarbij een professionele houding, omdat de beoordelaar de 

antwoorden de student zelf niet in de mond legt, maar de student zelf met concrete 
antwoorden laat komen. 

 
Er is gedurende de beoordeling op de onderstaande randvoorwaarden gelet.  

 De assessor maakt correct gebruik van de kwaliteitscriteria. 
 Er was een aparte ruimte waar het eindgesprek plaats kon vinden. Dat was voor alle 

partijen prettig en bevorderde een ontspannen sfeer.  

 De opstelling van de ruimte zag er netjes en verzorgd uit.  

 Er was rust tijdens het gesprek.  

 Er was een duidelijke rolverdeling tussen de assessor en de beoordelaar van de 

praktijk. Dit was van tevoren niet afgesproken, maar kwam van nature tot stand.  

 De formulieren waren aanwezig waarmee de student moest worden beoordeeld.  

 Het examendossier van de student was aanwezig waardoor de bewijsstukken 

gemakkelijk terug te vinden waren. 

 Er zat een duidelijke opbouw in de beoordeling. 

 De assessor en de beoordelaar uit de praktijk waren goed op de hoogte van de inhoud 

van de opleiding. 
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4.6 Kwaliteitsborging en kwaliteitscriteria 

Bij de vragen over de kwaliteitsborging en het gebruik daarbij van de kwaliteitscriteria zijn de 
vragen met name geënt op het toetsinstrument en de inhoud en tevredenheid van de PvB als 
exameninstrument.  
De antwoorden van de school en het beroepenveld waren vrijwel identiek en zijn daarom in 
één verslag weergegeven. 
Op de vraag of de respondenten de toetscriteria deugdelijk vinden, geven de meeste 
respondenten aan dat de toetscriteria niet deugdelijk zijn. De respondenten baseren de 
deugdelijkheid van de toetscriteria op onderstaande criteria: 
 

 Deugdelijk? Ik twijfel daar nogal aan. Ik weet wel wat er nu inzit aan instrumenten is 
vooral heel veel reflecteren, bewijslasten. Ik denk dat de praktijk daar nog niet de 
vaardigheid in heeft om dat goed toe te passen. 

 Daar hebben we nog een slag in te slaan maar de instrumenten zijn vooral gericht op 
reflectie. Dat is wennen. Of ze deugdelijk zijn, reflecteren is lastig.  

 Nee, ik vind dat heel naar om dat te zeggen maar ik kom er nu achter dat niet alles bij 
elkaar klopt. 

 Er is sprake van heel veel criteria. Het verschil tussen c en d niveau vind ik heel 
subtiel. 

 in de zin van niet werkbaar en niet transparant ook niet voor de mensen uit de 
beroepspraktijk, te gedetailleerd, te veel omvattend. 

 Het doet onvoldoende recht om een integrale indruk te krijgen van een kandidaat. 
 Het is zo gesegmenteerd dat je het totaal beeld dreigt kwijt te raken, terwijl het daar in 

essentie om gaat. 

 
 Op de vraag of de respondenten vertrouwen hebben in deze manier van examineren middels 
een PvB geven alle respondenten aan hier vertouwen in te hebben. Zij baseren dit vertrouwen 
op de onderstaande criteria: 

 Ik vind de manier van examineren echt heel goede manier van examineren. 
 Het doet recht aan de manier van examineren en wat je in de praktijk wil gaan doen 

met je beroep. 
 De studenten laten integraal zien dat zij de competenties die nodig zijn voor hun 

beroep ook daadwerkelijk kunnen doen. 
 De kracht van de PvB is dat je de mensen in de daadwerkelijke situatie neerzet. Dus in 

die zin authentiek zoals het dan met een mooi woord genoemd wordt. Ze worden door 
mensen die deskundig zijn beoordeeld. 

 Het is nu een echte situatie waarbij de beoordelaar meeloopt en inhoudelijk deskundig 
is en dus heel goed weet wanneer de leerling iets goed of niet goed doet.  

 Dus dat vind ik de sterkte van de PvB zoals hij er nu ligt en dat de praktijk ook mee 
beoordeelt. Dat vind ik heel belangrijk. En niet zoals wij dat dan ook wel eens horen 
dat iemand van de school de beoordeling doet van een uitvoering. Dat vind ik niet 
kunnen. De beroepspraktijk behoort een toekomstig beroepsbeoefenaar te beoordelen. 
Dat oordeel is zuiverder dan de beoordeling van school.  

 Ik vind dat de PvB voor een mbo opleiding veel beter past dan de voorgaande 
examens die er waren. De examenvorm vind ik te loven. Het past nu echt bij het 
beroep waarvoor zij worden opgeleid. Het bereidt de studenten beter voor op dat wat 
echt ook komen gaat en het zorgt ervoor dat ze zich daar ook van bewust zijn. Dat vind 
ik het mooie van deze PvB. Je ziet gelijk hoever de studenten daar al in zijn of niet. En 
het eigenaardige is ook dat de studenten dat zo hebben ervaren. 

 Met wat verbeteringen hier en daar heb ik er absoluut vertrouwen in. De inhoud is 
hartstikke goed. 

 Wij toetsen zeer aardig over alle kerntaken. Wij krijgen een bijzonder breed beeld van 
het kunnen van de leerling. 
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5 Conclusie 

Het doel van dit onderzoek is geweest om een antwoord te vinden op de vraag welke 
deskundigheid  de begeleider van school, de begeleider van het beroepenveld, de 
beoordelaar van school en de beoordelaar van het beroepenveld nodig hebben om de 
kwaliteit van de kwalificerende fase te kunnen waarborgen, zodat er nadien in kaart kan 
worden gebracht welk professionaliseringstraject er moet worden aangeboden. Het 
professionaliseringstraject kan vervolgens het volgend schooljaar geïmplementeerd worden. 
Eén vraag heeft steeds centraal gestaan samen met vier deelvragen, te weten: 

Welke deskundigheid hebben de docenten van de afdeling Onderwijs Welzijn en Zorg en het 

beroepenveld nodig om de kwaliteit van de kwalificerende fase te waarborgen? 

en: 

a) Welke deskundigheid hebben de docenten van nu nodig met betrekking tot de 
begeleiding om de kwaliteit van de kwalificerende fase te waarborgen? 

b) Welke deskundigheid hebben de docenten van nu nodig met betrekking tot de 
beoordeling om de kwaliteit te waarborgen bij de kwalificerende fase? 

c) Welke deskundigheid heeft de begeleider van het beroepenveld van nu nodig met 
betrekking tot de begeleiding om de kwaliteit van de kwalificerende fase te 
waarborgen? 

d) Welke deskundigheid heeft de begeleider van het beroepenveld van nu nodig met 
betrekking tot de beoordeling om de kwaliteit te waarborgen bij de kwalificerende fase? 
 

Om een antwoord te kunnen geven op de centrale vraag en de deelvragen heb ik eerst een 
theoretisch onderzoek gedaan en heb deze vervolgens vergeleken met de uitkomsten van 
mijn eigen onderzoek. Daarbij kwam ik tot de onderstaande bevindingen. 
Het CGO is een onderwijsmodel wat past bij het ‘sociaal-constructivisme’. Het is relevant om 
eerst een kader voor het CGO te geven. Vanuit het gedefinieerde kader kan vervolgens 
onderwijs gemaakt worden. De professionals die werkzaam zijn binnen de school of het 
beroepenveld moeten volgens Brandsford (2003), Kok (2003) en van Driel (2006) de 
algemenere kennis die door anderen door ervaring is opgedaan, vertalen naar unieke 
onderwijssituaties. Deze processen vragen veel flexibiliteit van de mensen die daarin 
werkzaam zijn. Het is voor de docent en de begeleider van het beroepenveld belangrijk om te 
weten dat innovatie het best gedijt in dialoog met elkaar. De docent scherpt de begeleider en 
de begeleider scherpt de docent. Datzelfde geldt voor de beoordelaars die de student 
beoordelen gedurende de kwalificerende fase van de opleiding. De theorie heeft mij bevestigd 
in datgene wat ik had gedacht. Namelijk: 
Om een deskundige begeleiding als de docent of begeleider in het beroepenveld te kunnen 
geven is onderling contact essentieel. Beide partijen geven dit gedurende het onderzoek aan. 
Het contact moet gaan over de inhoud van de PvB. Er moeten afspraken worden gemaakt 
over de vakinhoud van het beroep waarvoor de student wordt opgeleid en wie er voor welk 
onderdeel van de PvB verantwoordelijk wordt geacht. Door dit onderlinge contact waarbij de 
taken, de rollen, de verantwoordelijkheden en wederzijdse verwachtingen besproken worden, 
worden beide partijen mede-eigenaar van het begeleidingsproces. Hierdoor wordt het 
begeleidingsproces voor de student versterkt en de deskundigheid van de begeleiding neemt 
daarmee toe. Het onderlinge contact biedt niet alleen houvast aan de student, maar ook aan 
de docent als begeleider en de begeleider van het beroepenveld. Het is een belangrijke 
voorwaarde dat de docent bekend is de inhoudelijke vakkennis van het beroep en de 
begeleider van het beroepenveld ervaringsdeskundige is voor een correcte uitoefening van het 
beroep. Het vergroot de deskundigheid van de begeleiding voor beide partijen. Het is daarom 
een vereiste dat de docent goed op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen betreffende 
de vakkennis en de begeleider van het beroepenveld ‘up to date’ is daar waar het gaat om de 
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beroepsuitoefening. Dit bevestigingen ook Kok (2003), Korthagen (2006) van Driel (2006) en 
anderen. Zij geven aan dat leren en begeleiden van de student hand in hand behoren te gaan 
door de school en het beroepenveld. Toch wordt dit onderlinge contact, welke als belangrijk 
criterium door beide partijen werd aangegeven, zelden dan wel onvoldoende toegepast. De 
docenten geven aan dat zij te weinig tijd krijgen om contacten met het beroepenveld te 
onderhouden. Het beroepenveld geeft aan dat zij niet goed weten wie zij moeten benaderen 
om de informatie te krijgen die zij graag willen ontvangen. Daarnaast komt uit dit onderzoek 
naar voren dat deskundigheid van de begeleiding afhankelijk is van de ‘feeling’ die de 
begeleider heeft met het begeleiden van studenten. Met ‘feeling’ wordt de echtheid en 
duidelijkheid van de docent en de begeleider van het beroepenveld bedoeld waarmee zij de 
student begeleiden. Naast bovenbeschreven voorwaarden wordt deskundigheid van de docent 
als begeleider en de begeleider vanuit het beroepenveld vergroot door communicatie die er 
wordt onderhouden met de student. Communicatie zorgt er voor dat de student zich zekerder 
voelt. Communicatie van de begeleider uit zich in echtheid en duidelijkheid. Beide criteria zijn 
belangrijk voor het realiseren van een deskundige begeleiding, maar is ook noodzakelijk voor 
het leerproces van de student. Duidelijkheid, echtheid en betrokkenheid uit zich bij de 
begeleiders in de interesse en de transparantie die de docent en de begeleider vanuit 
beroepenveld aan de student geven. De kwaliteit van een deskundige begeleiding in de 
kwalificerende fase wordt bepaald door de echtheid en de betrokkenheid en de transparantie 
waarmee de docent en de begeleider uit het beroepenveld de student begeleiden. Hierbij is 
het van belang dat men elkaar feedback geeft.   
Wat opvallend is bij de uitkomsten van dit onderzoek is dat de belangrijke voorwaarden voor 
een deskundige begeleiding ook gelden voor een deskundige beoordeling. Duidelijkheid, 
echtheid, betrokkenheid, bekend zijn met de inhoud van de PvB, contact hebben met het 
beroepenveld, dan wel de school, het geven van feedback en ‘feeling’ hebben met de taak die 
je als begeleider of beoordelaar uitvoert, komen bij beide onderdelen als de belangrijkste 
voorwaarden naar voren om een deskundige begeleiding, dan wel beoordeling te geven. Wat 
bij een deskundige begeleiding niet naar voren is gekomen, maar wel belangrijk wordt geacht 
bij de beoordeling is dat de beoordelaar bekend moet zijn met de inhoud van het 
kwalificatiedossier. Daarnaast is het voor de beoordelaar van de school en het beroepenveld 
belangrijk om te weten hoe de beoordelingsformulieren moeten worden toegepast. Wanneer 
de taken, de rollen en de verantwoordelijkheden bij de beoordelaars bekend zijn, dan 
resulteert dit in een zekerder attitude van de beoordelaar. De beoordelaar acht zichzelf dan 
beter in staat om een deskundig oordeel te vormen. Maar om een deskundige beoordeling te 
kunnen waarborgen is het van essentieel belang dat de beoordelingscriteria van de 
beoordelingsformulieren transparant en duidelijk zijn. Hoe transparanter en duidelijker de 
criteria zijn opgesteld hoe beter de beoordelaar zichzelf in staat acht om een deskundig 
oordeel te vormen. Een deskundig oordeel hangt daarnaast af van de objectiviteit waarmee de 
beoordeling wordt uitgesproken. De beoordelaar kan daarbij worden geholpen door duidelijke 
criteria.  
Wat verder als opvallend punt uit dit onderzoek naar voren kwam was dat hoe lager het niveau 
van de opleiding was hoe meer de begeleiding en de beoordeling van de student hand in hand 
gingen. Een docent die het proces van de PvB van een niveau 2 student begeleidt, beoordeelt 
tegelijkertijd de producten van de student. De student van een niveau 2 opleiding kan anders 
de druk van de examinering niet aan. Hoe hoger het niveau van de opleiding is hoe 
zelfstandiger de student in staat wordt geacht om het proces van de PvB zelf te sturen. De 
begeleiding en de beoordeling van een student vanaf niveau 3 lopen daarom niet hand in 
hand, maar apart van elkaar. De begeleiding en de beoordeling worden door verschillende 
personen uitgevoerd. De conclusie van deze uitkomst van dit onderzoek is dat de 
deskundigheid van een begeleider of een beoordelaar onder anderen afhangt van het niveau 
van de opleiding waarbij de begeleiding of de beoordeling wordt ingezet of afgenomen. Deze 
uitkomst kwam voor mij als een verrassing en ik ben dat in de literatuur ook niet 
tegengekomen. Bij de interventie zal daar rekening mee gehouden moeten worden.  
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Daarnaast is er nog de factor ‘tijd’ die er voor de begeleiding en de beoordeling van de student 
staat. Dit wordt door zowel de begeleider als de beoordelaar van school en het beroepenveld 
als een knelpunt ervaren. De tijd die de begeleider dan wel de beoordelaar krijgt toegewezen 
komt over het algemeen niet overeen met de werkelijkheid. Hoe efficiënt de tijd wordt ingezet 
en hoeveel tijd een begeleider dan wel beoordelaar daadwerkelijk per student kwijt is, 
daarover wisselen de uitkomsten. De meeste respondenten weten niet concreet te benoemen 
hoeveel tijd de begeleiding of de beoordeling per student in beslag neemt. 
Om een deskundige begeleiding dan wel beoordeling aan de student te kunnen geven is er 
ook onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de begeleiders en de beoordelaars ten 
aanzien van het toetsinstrument die bij de PvB hoort en hoe tevreden de begeleiders en 
beoordelaars zijn over de PvB als exameninstrument. 
Uit het onderzoek kwam naar voren dat de begeleiders en de beoordelaars over het algemeen 
niet tevreden zijn over de beoordelingsformulieren die als toetsinstrument bij de PvB worden 
gebruikt. Het toetsinstrument vraagt om veel reflectiemomenten. Volgens verschillende 
respondenten schort dat er nog wel eens aan wanneer het gaat om de deskundigheid van de 
begeleiding en de beoordeling van een student. De begeleiders en de beoordelaars zijn 
regelmatig niet vaardig om een reflectie op zichzelf toe te passen. Daar zou een inhaalslag in 
moeten worden gemaakt. Dat komt overeen met de bevindingen die Korthagen (2004) als 
belangrijk criterium heeft geschreven in zijn onderzoek ten aanzien van een deskundige 
begeleiding en beoordeling. Korthagen (2004) zegt in zijn onderzoek dat wanneer de 
begeleider of beoordelaar zichzelf niet goed kent hij niet in staat om een deskundige 
begeleiding dan wel beoordeling te geven. Het toetsinstrument boet daardoor aan 
transparantie in. Dit komt volgens de respondenten ook door de veelheid aan criteria en de 
niveau aanduiding die er per criterium moet worden ingevuld. Deze verschillen worden als te 
subtiel ervaren. Dat staat een deskundige begeleiding dan wel beoordeling in de weg.  
De PvB als examenvorm daar en tegen wordt als erg positief ervaren. De PvB doet recht aan 
de manier van examineren en wat de student in de praktijk moet gaan doen. Het 
examenproduct en de daarbij behorende toetsvormen moeten dus transparant zijn. Dat komt 
een deskundige begeleiding en beoordeling ten goede. Doordat beide partijen betrokken zijn 
bij de begeleiding en beoordeling van de student is er wederzijds vertrouwen in de 
examinering. Deze uitkomst van het onderzoek onderbouwt wat Straetmans (2006), Tillema 
(2002) en Baarman (2008) en anderen hebben beschreven in hun onderzoeken. Zij schrijven 
dat een deskundige begeleiding en beoordeling alleen kan worden gerealiseerd wanneer 
processen en producten gezamenlijk worden ingezet en geëvalueerd.  
De kwaliteit van de examinering hangt af van bovenbenoemde criteria, maar de tevredenheid 
van alle betrokken partijen is zeker zo belangrijk. Immers wanneer direct- en indirect 
betrokkenen niet tevreden zijn over de inhoud van de kwalificerende fase van de student en 
hoe deze wordt begeleid en beoordeeld gedurende deze fase, dan zal dat ten koste gaan van 
de kwaliteit van de examinering en de deskundigheid van de degenen die betrokken zijn bij de 
examinering. Daarom blijft een evaluatie van de examenprocessen en examenproducten van 
cruciaal belang om de kwaliteit van de kwalificerende fase te blijven waarborgen. 
Voordat een begeleider dan wel beoordelaar deskundig is, moet deze goed op de hoogte zijn 
van alle processen die een rol spelen in de kwalificerende fase. Beide partijen moeten het 
belang inzien van een deskundige begeleiding en beoordeling. Dit kan worden gerealiseerd 
door contact met elkaar te zoeken en te onderhouden. Daarbij moeten de begeleiders dan wel 
beoordelaars van beide partijen goed worden getraind op de onderdelen die hierboven als 
belangrijkste voorwaarden worden beschreven en bij de aanbevelingen verder zijn uitgewerkt. 
Want na een goede training, waarbij rekening wordt gehouden met de resultaten van dit 
onderzoek, is de begeleider en de beoordelaar deskundig en ‘weten zij wat zij meten’ en 
daarmee wordt de kwaliteit van de examinering voor een groot deel geborgd. Het andere deel 
wat borg staat voor de kwaliteit van de  examinering is de transparantie en duidelijke criteria 
die passend zijn bij een valide examenvorm. De school en het beroepenveld moeten 
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vertrouwen hebben in de manier van examineren en tevreden zijn over de inhoud daarvan. 
Examineren moet je blijven meten om te weten wat je meet. 
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6. De aanbevelingen  

Voortvloeiend uit de bij de conclusie beschreven punten kom ik tot de onderstaande 
aanbevelingen: 

1. Ontwikkel een ‘train de trainer traject’ waarbij de begeleiding en de beoordeling van de 
PvB centraal staat voor de school en het beroepenveld samen. 

2. Formeer een werkgroep die op basis van de nieuwste ontwikkelingen in het beroep 
vanuit het beroepenveld en op basis van de inhoudelijke kennis vanuit de theorie 
elkaar van informatie voorzien. Beide partijen zijn op deze manier goed geïnformeerd 
en kan er op basis van de ontwikkelingen worden geanticipeerd worden op datgene 
wat met de examinering te maken heeft. 

3. Toets het toetsinstrument zodat het niet alleen aan de eisen van de inspectie voldoet, 
maar ook werkzaam is voor de school en het beroepenveld. 

Voordat de inhoud van de training (punt 1) wordt vormgegeven is het raadzaam om vooraf 
vast te stellen of de inhoud van de training voor de docenten begeleider of beoordelaar en 
begeleider of beoordelaar vanuit het beroepenveld van niveau 1 en niveau 2 hetzelfde moet 
zijn dan de inhoud voor degenen die op niveau 3 en 4 de begeleiding dan wel de beoordeling 
verzorgen. De inhoud van de training moet in ieder geval rekening houden met onderstaande 
punten. 

 De participanten van de training moeten zowel van school als uit het beroepenveld 
komen 

 het traject moet worden gegeven op basis van gezamenlijkheid. Dat betekent dat de 
school niet zonder de inbreng van het beroepenveld kan en het beroepenveld niet 
zonder de inbreng van de school 

 je moet bij de basis beginnen en dat is het kwalificatiedossier kennen 
 de training moet gericht zijn op de inhoud van de PvB 
 in de training moet het geven en ontvangen van feedback worden meegenomen 
 in de training moeten de participanten leren te reflecteren op zichzelf 
 in de training moet er aandacht zijn voor PR (public relations), hierdoor leren beide 

partijen het belang van het onderhouden van contacten 
 in de training moet er ruimte zijn om te oefenen met het begeleidingsinstrument  
 in de training moet er ruimte zijn om te oefenen met het beoordelinginstrument 
 het begeleidingsinstrument moet helder en transparant zijn voor de school en voor het 

beroepenveld 
 het beoordelingsinstrument moeten helder en transparant zijn voor de school en voor 

het beroepenveld 
 er moet rekening worden gehouden met het niveau van de opleiding qua begeleiding 

en beoordeling 
 spendeer aandacht aan het efficiënt inzetten van de tijd gedurende de begeleiding en 

beoordeling van de student in de kwalificerende periode. 
 

Bij punt 2 en 3 moet men in werkgroep rekening houden met de onderstaande punten: 

 het traject moet worden  
 De inhoud van datgene waar de werkgroep mee aan de slag gaat moet gegeven op 
 basis van gezamenlijkheid. Dat betekent dat de school niet zonder de inbreng van het 
 beroepenveld kan en het beroepenveld niet zonder de inbreng van de school 
 bespreek de nieuwste ontwikkelingen die zich voordoen in het beroepenveld en op de 
 school en de gevolgen die deze hebben voor de examinering 
 bespreek de bruikbaarheid van de beoordelingformulieren 
 schep duidelijkheid over de inhoud van de PvB en bespreek deze 
 schep duidelijkheid over de inhoud van het kwalificatiedossier 
 houd rekening met het niveau van de verschillende opleidingen.  
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7. Discussie 

Uit het theoretisch kader bleek dat de kwaliteitsborging met name wordt bepaald door het 
inzicht, de echtheid en de betrokkenheid van de docenten en begeleiders van het 
beroepenveld en beoordelaars daarvan. Dat maakt hen tot een professional. Deze 
bevindingen komen overeen met het onderzoek wat er op school en in het beroepenveld is 
uitgevoerd. De tevredenheid van alle betrokken partijen is daarnaast even belangrijk. Wat dit 
onderzoek aan het theoretisch kader echter toevoegt, is dat de deskundigheid van een 
begeleider of een beoordelaar onder anderen afhangt van het niveau van de opleiding waarbij 
de begeleiding of de beoordeling wordt ingezet of afgenomen. Deze uitkomst kwam voor mij 
als een verrassing en ik ben dat in de literatuur ook niet tegengekomen.    
De methodiek van het onderzoek is naar behoren verlopen. Dit bleek onder anderen uit de 
opzet en uitvoering die bij de interviews, de observaties bij de begeleiding, de observaties die 
bij de beoordeling en het groepsinterview werden gedaan. De voorbereidingen op de 
interviews en de observaties waren goed. Dat maakte dat de interviews gestructureerd 
verliepen. De geïnterviewde deelnemers waren goed voorbereid waardoor het doel van de 
interviews geen vragen opleverde. De observatiemomenten van de begeleidingsmomenten 
vielen mij tegen. Het was lastig om een objectief oordeel te geven over datgene wat ik 
observeerde. De interviewvragen die ik tijdens de observaties als leidraad in een schema 
gebruikte, waren lastig toe te passen. Dat zou ik een andere keer anders voorbereiden. Ik zou 
daarbij eerder gebruik maken van een schema die het observeren concreter maakt (zie 
onderstaande vragen). Het filmen leverde mij achteraf wel veel informatie op. Doordat ik 
achteraf het filmmateriaal bekeek kon ik mij beter concentreren op de inhoud van de 
begeleiding. Bijvoorbeeld: hoe reageert de begeleider op de student en de student op de 
begeleider? Wat is er besproken? En welke informatie heeft de student van de begeleider 
gekregen waardoor de student verder kon met de PvB? Hoe is de attitude van de begeleider 
ten opzichte van de student? Op welke manier geeft de begeleider feedback aan de student? 
Ik was mijzelf heel bewust van mijn eigen subjectiviteit en dat maakte het lastig en daarmee 
mijns inziens ook minder betrouwbaar. De observatie van de beoordelingsmomenten vond ik 
gemakkelijker. De criteria voor de student en de beoordelaars waren vooraf bekent wat het 
beoordelingsmoment al stuurde. Dat maakte een observatie eenvoudiger dan een observatie 
bij een begeleidingsmoment. De observaties waren wel een aanvulling op de interviews daar 
waar het om de duidelijkheid en de eerlijkheid ging. Het groepsinterview heb ik als erg 
waardevol ervaren. Door met een groep over de centrale vraagstelling en de deelvragen na te 
denken konden de complexe processen zoals motivatie, besluitvorming, effecten van de 
begeleiding en beoordeling en de resultaten met elkaar worden besproken. Ik werd er 
nogmaals in bevestigd dat de inbreng van beide partijen een deskundige begeleiding dan wel 
beoordeling aan de student versterken. 
De school en beroepenveld zijn beiden blij met dit onderzoek en zij hopen beiden dat de 
interventie de resultaten zullen opleveren die zij graag zien. Namelijk een deskundige 
begeleiding dan wel beoordeling van en student gedurende de kwalificerende fase. 
Waar men echter over kan discussiëren is het knelpunt ‘tijd’. Veel participanten hebben 
aangegeven te weinig tijd te hebben om de PvB deskundig te kunnen begeleiden dan wel te 
beoordelen. Waar het tijdsgebrek aan ligt daarover wisselen de uitkomsten. Waarschijnlijk 
biedt kennis van de inhoud van het examenproduct en de examenprocessen daarbij uitkomst. 
De tijd kan dan efficiënter worden gebruikt, omdat de begeleider dan wel de beoordelaar op de 
hoogte zijn van de inhoud van de producten en de processen wat mijns inziens weer tijd 
oplevert. Daarnaast leverde het toetsinstrument veel onduidelijkheid op. Ook hier kan men 
over discussiëren of dit ligt aan het onbekend zijn over het gebruik van het toetsinstrument of 
dat het toetsinstrument daadwerkelijk niet transparant is voor de te beoordelen student. 
Dit onderzoek heeft generatief vermogen omdat het inzicht heeft gegeven in de deskundigheid 
van een begeleiding dan wel de beoordeling van een student gedurende de kwalificerende 
fase van de opleiding. Door theoretisch onderzoek, het onderzoek op de school en het 
onderzoek in het beroepenveld is het mogelijk geworden om inzichtelijk te maken wat een 
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docent dan wel een begeleider of beoordelaar vanuit het beroepenveld concreet tot een 
deskundige begeleider dan wel beoordelaar maakt. En wat beide partijen nodig hebben om 
een deskundige begeleider dan wel beoordelaar te worden en/ of te blijven. 
Onderzoek blijft in alle gevallen noodzakelijk. Een vervolgonderzoek zou in deze bijvoorbeeld 
kunnen gaan over de tijdsinvestering die nodig is voor de begeleiding dan wel de beoordeling 
van een student in de kwalificerende fase. 
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 Bijlage 1: de interviewvragen 
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Interviewvragen met betrekking tot de begeleiding bij de PvB 

Interviewvragen met betrekking tot de begeleiding van de PvB  

1. Wat vind jij in de communicatie tussen de student en de begeleider het meest belangrijk tijdens het 
proces van de PvB ? Graag motiveren. 
 

2. Wat vind jij in de communicatie tussen de begeleider van het beroepveld en de beoordelaar van de 
afdeling OWZ belangrijk? Graag motiveren. 

 
3. Hoe ziet de communicatie er wat jou betreft uit tussen de begeleider van de student op school en 

de begeleider van het beroepenveld?  
3.1. Wat bespreken jullie? (inhoudelijke kennis   , het proces van de PvB   , de opdrachten van de 

PvB    etc.)  
3.2. Wat vind je belangrijk om met het beroepenveld te bespreken en wat vind je minder belangrijk 

om te bespreken? (tijdsinvestering van de begeleiding…., bespreken begeleidingscriteria en 
beoordelingscriteria…., ervaringsdeskundig in het beroep…., bespreken van het 
kwalificatiedossier…) 
 

4. Wanneer ik je vraag om het woord ‘betrokkenheid’ te definiëren in de begeleiding van de PvB wat 
zou jouw antwoord dan zijn? Hoe belangrijk vind je onderstaande woorden voor jou mbt het 
betrokkenheid’ (op de schaal van 1 tot 10; 1 is niet belangrijk, 10 is uiterst belangrijk) 
4.1. hanteren van de reflectiecyclus van Korthagen    
4.2. empathisch zijn    
4.3. flexibel zijn in de begeleiding     
4.4. beslissen over de uitkomsten van de PvB van de student    

 
5. Wanneer ik je vraag om het woord ‘randvoorwaarden’ te definiëren, die de student bij de 

begeleiding zou moeten krijgen tijdens de PvB periode, wat zou jouw antwoord dan zijn?  
 

6. Waar ligt volgens jou de kracht van de begeleiding in de PvB als je moet kiezen tussen de 
communicatie, de betrokkenheid en de randvoorwaarden?  
6.1. Kun je aangeven waarom je kiest voor de communicatie? 
6.2. Kun je aangeven waarom je kiest voor de betrokkenheid? 
6.3. Kun je aangeven waarom je kiest voor de randvoorwaarden? 

 
7. Welke deskundigheid zou een begeleider van de PvB volgens jou in het beroepenveld moeten 

hebben? Graag motiveren op de drie gebieden communicatie, betrokkenheid en randvoorwaarden. 
 
8. Welke deskundigheid zou een begeleider van de PvB volgens jou op school moeten hebben? 

Graag motiveren op de drie gebieden communicatie, betrokkenheid en randvoorwaarden. 
9. Zie jij verschil tussen de beoordeling van de student tijdens de voorbereiding, uitvoering en 

afronding van de PvB door de begeleider van het beroepenveld en de begeleiding die de student 
van de begeleider op school krijgt? Kun je specifieke verschillen aangeven of niet? Graag 
motiveren. 

10. Waar ligt jouw expertise waar het gaat om de begeleiding van de student? Op het gebied van de 
communicatie, op het gebied van de betrokkenheid of op het gebied van de randvoorwaarden? 
Graag motiveren. 

11. Stel dat er een scholing zou worden aangeboden die zich met name richt op de beoordeling van de 
student op de PvB zoals jij die ook  moet beoordelen. Hoe zou die scholing er dan volgens jou uit 
moeten zien qua communicatie, qua betrokkenheid en qua randvoorwaarden? 
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Interviewvragen met betrekking tot de beoordeling van de PvB  

12. Wat vind jij in de communicatie tussen de student en de beoordelaar het meest belangrijk tijdens 
het proces van de PvB ? Graag motiveren. 
 

13. Wat vind jij in de communicatie tussen de beoordelaar van het beroepveld en de beoordelaar van 
de afdeling OWZ belangrijk? Graag motiveren. 

 
14. Hoe ziet de communicatie er wat jou betreft uit tussen de beoordelaar van de student op school en 

de beoordelaar van het beroepenveld?  
14.1. Wat bespreken jullie? (inhoudelijke kennis   , het proces van de PvB   , de opdrachten 

van de PvB    etc.)  
14.2. Wat vind je belangrijk om met het beroepenveld te bespreken en wat vind je minder 

belangrijk om te bespreken? (tijdsinvestering van de begeleiding…., bespreken 
begeleidingscriteria en beoordelingscriteria…., ervaringsdeskundig in het beroep…., 
bespreken van het kwalificatiedossier…) 
 

15. Wanneer ik je vraag om het woord ‘betrokkenheid’ te definiëren in de beoordeling van de PvB wat 
zou jouw antwoord dan zijn? Hoe belangrijk vind je onderstaande woorden voor jou mbt het 
betrokkenheid’ (op de schaal van 1 tot 10; 1 is niet belangrijk, 10 is uiterst belangrijk) 
15.1. hanteren van de reflectiecyclus van Korthagen    
15.2. empathisch zijn    
15.3. flexibel zijn in de begeleiding     
15.4. beslissen over de uitkomsten van de PvB van de student    

 
16. Wanneer ik je vraag om het woord ‘randvoorwaarden’ te definiëren, die de student bij de 

beoordeling zou moeten krijgen tijdens de PvB periode, wat zou jouw antwoord dan zijn?  
 

17. Waar ligt volgens jou de kracht van de beoordeling in de PvB als je moet kiezen tussen de 
communicatie, de betrokkenheid en de randvoorwaarden?  
17.1. Kun je aangeven waarom je kiest voor de communicatie? 
17.2. Kun je aangeven waarom je kiest voor de betrokkenheid? 
17.3. Kun je aangeven waarom je kiest voor de randvoorwaarden? 

 
18. Welke deskundigheid zou een beoordelaar van de PvB volgens jou in het beroepenveld moeten 

hebben? Graag motiveren op de drie gebieden communicatie, betrokkenheid en randvoorwaarden. 
 
19. Welke deskundigheid zou een beoordelaar van de PvB volgens jou op school moeten hebben? 

Graag motiveren op de drie gebieden communicatie, betrokkenheid en randvoorwaarden. 
20. Zie jij verschil tussen de beoordeling van de student tijdens de voorbereiding, uitvoering en 

afronding van de PvB door de beoordelaar van het beroepenveld en de beoordeling die de student 
van de beoordelaar op school krijgt? Kun je specifieke verschillen aangeven of niet? Graag 
motiveren. 

21. Waar ligt jouw expertise waar het gaat om de begeleiding van de student? Op het gebied van de 
communicatie, op het gebied van de betrokkenheid of op het gebied van de randvoorwaarden? 
Graag motiveren. 

22. Stel dat er een scholing zou worden aangeboden die zich met name richt op de beoordeling van de 
student op de PvB zoals jij die ook  moet beoordelen. Hoe zou die scholing er dan volgens jou uit 
moeten zien qua communicatie, qua betrokkenheid en qua randvoorwaarden? 
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Interviewvragen met betrekking tot de kwaliteitsborging en kwaliteitscriteria van de PvB  

1. Weet jij of alle examendocumenten zoals jullie die gebruiken vooraf zijn vastgesteld? 

 
2. Is het toetsbeleid bij jou bekend? 

 
3. Vind jij dat de toetsinstrumenten bij de PvB deugdelijk zijn? 

 

4. Is er bij de PvB sprake van meerdere toetsmomenten door verschillende partijen?  

 
5. Heb jij vertrouwen in deze manier van examineren? Graag motiveren. 

 
6. Ben jij op de hoogte van de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende actoeren 

bij de PvB?  

 
7. Heb jij vertrouwen in de manier van examineren zoals deze nu vormgegeven is? Graag motiveren.  

 

8. Waar ligt volgens jou de kracht van de PvB? 

 
9. Stel dat er een scholing zou worden aangeboden die zich met name richt op de kwaliteitsborging en 

de kwaliteitscriteria van de PvB. Hoe zou die scholing er dan volgens jou uit moeten zien? 
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Bijlage 2: het transcript 

 

Transcript van het onderzoek ‘Weet wat je meet’. 

Bij Vraag 1: 

E: In de communicatie daar heb je het nu over. En zitten wij op het gebied van de PvB begeleiding. 

Ja , daar wil ik vooraf daarin, en dat heeft wel met die communicatie te maken. Het onderscheid 

maken. Ga je slb’er daarin of ga je als begeleider proeve daarin. Het voordeel van de slb’er is dat je als 

slbér al een paar jaar al hebt gecommuniceerd en daardoor ook de student kent. Je weet wat er speelt 

in de groep. Je hebt ook de indruk van de stage op hun werkplek. En dat positief uitwerken in de 

communicatie. Het kan ook een nadeel zijn. Als slbé r  heb door de jaren heen contact opgebouwd. 

Maar daar kan ook negatieve effecten geven. Je hebt niet altijd een positieve boodschap te brengen. 

De student heeft met jou ook niet even goede ervaringen en dan start je de communicatie met jouw 

studenten en studentengroep. Start je eigenlijk al negatief. En dan kun je je afvragen en ook als team: 

moet je dit als slb’er wel doen. Dit moet de startvraag zijn. Doe je dat als slbér of niet. 

P: Een voorwaarde voor de begeleiding is dus dat de contacten met de student goed zijn. 

E: Bijvoorbeeld: we hebben een 3 jarig traject waarbij er problemen waren. De docent en slbé r van die 

groep dat vertrouwen was niet helemaal aanwezig. Toen ben ik samen met die slb’er in de groep 

geweest als begeleider en dat heeft uiteindelijk positief uitgewerkt.  

P: De eigen slb’er is er nadien wel bij gebleven? 

E: Ja, dat heb ik bewust gevraagd en dat is uiteindelijk ook goed geweest. Zij heeft zich daarin eerst wel 

op een afstandje gehouden maar gaandeweg merkte ik wel dat de slb’er toch wel de spil moet 

houden. Maar we hebben het wel samen gedaan. Alles wat er kwam kijken dat hebben wij samen 

opgepakt.  

P: Doel is om de student centraal te houden. Bij weerstanden bij de slb’er dan komt er iemand anders 

invliegen. Hoe gaan die processen objectief gezien, zodat de student ook daarin zo objectief mogelijk 

beoordeeld wordt. Een stukje kwaliteitsborging ook. 

E: Ja, we zitten natuurlijk nog iet op een beoordelingsniveau. We zitten nog in de begeleiding. En je 

moet daarin ook objectief ingaan en niet met een subjectief gevoel van het liep al niet goed bij jou. En 

dan moet je op die manier de examinerende fase in en dat is spannend en het is soms heerlijk om in 

zo’n groep iemand te krijgen die objectief de zaken uiteen zet. En het kan heel verfrissend werken. Dat 

is de afgelopen jaren wel bewezen dat dat wel werkt. 

P: Dus eigenlijk zou dat misschien als idee meegenomen kunnen worden om zo wie zo met een paar te 

starten. 

E: Nou  het straten van een Proeve vraagt behoorlijk wat van een docent. En een slb’er heeft natuurlijk 

al heel wat beleeft in die groep en moeten doormaken. Ook met de praktijk vaak. Ik zou wel als team 

mij bewust zijn van die groep gaat starten. Wat is dan het beste voor deze groep als je hebt over 
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communicatie. En bij de ene slb’er pakt die het heel positief op en die heeft daar geen extra 

ondersteuning bij nodig. En de ander zegt: “Ik zie dit niet zo zitten.” 

En moeten we dat niet kosten wat kost door proberen te zetten. Zo van: “Ja maar het is de rol  nu 

eenmaal van de slb’er.” En dat is mijn ervaring. 

P: Je noemde net het contact wat de slb’er heeft met student gedurende het ontwikkeltraject van de 

studenten. Daar zou ik ook naar willen kijken. Hoe belangrijk is het dat een slb’er gedurende de Proeve 

contact onderhoud en hoe zou ze dat die communicatie gezamenlijk vorm kunnen worden geven? Of 

roep iemand anders erbij die bijvoorbeeld voorlichting geeft of wat zou daarbij nodig zijn? Hoe wordt 

de communicatie met het werkveld onderhouden en wat is daarbij belangrijk?  

E: Het is natuurlijk de eerste vraag hoelang draait al zo’n Proeve. En in hoeverre zijn die werkvelden 

bekend met de inzet van de Proeve. Ik denk dat daar wel een belangrijk verschil in zit. Als je nu even 

ervan uitgaat waar wij nu inzitten met Zorg. Bij Zorg is het heel duidelijk dat die Proeve voor het eerst 

wordt ingezet. En dan is het echt noodzakelijk om daar vooraf met de werkvelden algemene 

voorlichtingsbijeenkomst t te doen. Ik zou of ik ben er een voorstander van uit het ROC ook vanuit de 

examencommissie. Die kan daar meer de onderbouwing en de visie neerleggen. Dat dat gedaan wordt. 

Gaande weg, als de Proeve wat langer loopt, denk ik dat daar de slb’er en de assessoren dit gewoon 

hun rol in kunnen nemen en gaandeweg in kunnen vullen en dat stukje kunnen overnemen.    

En dat contact moet blijven bestaan. 

Gaandeweg het proces moet je het contact onderhouden. In juli gaan wij dat evalueren. Het mooie 

van deze Proeve is dat je contact moet blijven zoeken met het werkveld. En andersom de praktijk met 

school. En dat moet je niet stoppen. 

P: Fijn om dat te horen. Het moet ook gezamenlijk gedaan worden. Bij dat contact met de werkveld 

bespreek een aantal dingen. Ik heb die in een paar kopjes proberen weer te geven. Zou jij kunnen 

aangeven wat jij daarvan uit jouw rol als begeleider en degene die de kennis heeft wat zou daarin voor 

de werkvelden belangrijk zijn om de inhoud van de Proeve dan te weten. 

E: Wat ik terug zie in het examendossier zijn nu signalen die voor mij genoeg zijn om te zeggen dat er 

meer contact moet worden gezocht met de werkvelden, om op inhoud van de proeve uiteindelijk wel 

in de praktijk wordt afgelegd. Om daar nog eens goed over na te praten van wat willen wij nu eigenlijk 

terug zien  in die Proeve in het gedrag met name, het beroepsgedrag, de gedragscriteria van de 

studenten en ik zie ook dat de praktijk nog niet voldoende competenties heeft, omdat echt naar boven 

te brengen. En wat bedoel ik dan: de feedback die b.v. een werkbegeleider ook geeft op het gedrag 

van een student is minimaal of ze beoordelen iets goed. Terwijl je dan zelf denkt: dat is de bedoeling 

niet. En dan bedoel ik heel concreet welk werkproces als het gaat om kwaliteit. En welk werkproces 

punt 1; dat ze het beoordelen van nagels even heel concreet goed vinden als zijnde een criterium van 

kwaliteit. En dan denk ik: “Oei, praktijk dit zijn nu eigenlijk de feitelijk punten die ik graag met jullie wil 

doornemen.” Want de student voelt aan o het is goedgekeurd door de praktijk en ja wat moeten wij 

dan nog als assessor. Dat is wel eens heel lastig. De assessor van school. Met andere woorden wij 

moeten zeker de eerste examendossiers eens echt goed doornemen met de praktijk. Wat hebben wij 

hier liggen en waar moeten wij naar toe.  
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P: de inhoud en het proces heb je beide genoemd. Er zijn aandachtspunten in het werkveld om hen 

daarin goed te kunnen begeleiden. Van school uit moeten wij ons meer richten op de begeleiding. Met 

name daar waar het gaat om de feedback en heb je genoeg kennis van wat een wekproces nu precies 

inhoud. Het KD moet worden uitgelegd in de context van de Proeve zoals die moet worden uitgevoerd. 

Dit om de kwaliteit te waarborgen. 

E: Ja, en met name de student moet leren het gedrag ook te verantwoorden. Waarom doe ik dit. 

Waarom doe ik wel of niet. En dat komt, merk ik nu, te weinig aan bod. Dat wordt  op school wel 

gestimuleerd, maar uiteindelijk betekent dit voor de praktijk wat moet de student nu eigenlijk op de 

werkprocessen nu laten zien. Ja het is nog een lange weg om te gaan. En de ervaring is belangrijk. 

P: vind je de opdrachten die ze bij de PvB moeten doen passend bij het beroep waar ze worden 

opgeleid. 

E: Vind ik een hele vraag. Ik heb nu drie groepen meegemaakt in de begeleiding en het valt mij zelf op 

dat ik het enthousiasme kan brengen. En dat heeft puur met de opdrachten te maken. De eerste 

opdracht is groot, maar ik start altijd met het het vertellen aan de studente: “Dit werk doe je al.” De 

Proeve is zo opgezet, de drie opdrachten, dat het niet vreemd voor ze is. Hij ziet er wat ingewikkeld 

uit. Maar als ik gewoon uitleg dat ze gewoon starten om 7 uur op de afdeling en beginnen met hun 

werkzaamheden van alle dag en e eindigt gewoon om 15.00 uur en je draagt dat allemaal over. En je 

kijkt dan naar de opdrachten die er allemaal voor de PvB zijn, dan  klopt het met de praktijk. Er moet 

nog wat fine-tuning plaatsvinden, maar de opdrachten die er liggen, ik merk het aan mijzelf,  kan ik 

met enthousiasme brengen omdat ze het vak raken. Ze worden er voor opgeleid. Het staat niet 

vreemd, het staat niet ver weg, of wat moeten wij nu toch doen, het is echt dit is mijn werk, dit is mijn 

vak, hier moet ik iets van laten zien. Ja compliment daarvoor. Voor de uitvoering en hoe daarover is 

nagedacht en hoe de student daarmee aan de slag kan. Er zitten lastige stukken in. Met name de 

feedback is voor de studenten, daar moet men in de zorg nog erg aan wennen. Dat valt mij zeker in de 

Zorg enorm op. dat reflecteren nog even flink van de grond moet komen. 

P: nu wil ik graag inzoomen op de tijdsinvestering. Heb jij een indicatie van hoeveel tijd het kost per 

student om dat goed te doen en heb jij vanuit de praktijk ook geluiden daarover gehoord. Wat is een 

reëel beeld? Is een uur per week dan genoeg? 

E: in een bijeenkomst met de pr. Opleiders is dit onderdeel heel expliciet aan de orde geweest. Er is 

wel onderzoek naar gedaan maar wat kost dit nu een Praktijkopleider. Ik kan dat voor de 

praktijkopleider niet exact zeggen. Op school qua begeleidingsproces daar kan ik twee voorbeelden bij 

noemen: het ligt aan de niveau van de groep. Ik heb nu een verkort traject en daar heb ik nu op 

ingezet 4x 2 uur. Als ik bedenk dat ik binnen 3x2uur het is gelukt om de studenten hun formats te laten 

inleveren. Met praktijk daarbij. Dan denk ik, dat hoort bij een verkort traject die snel moet kunnen 

schakelen en snel moet kunnen overzien, dus moet dat ook sneller kunnen. In een 3 jarig traject zie je 

bij de BBL toch wel duidelijk versnelling omdat zij veel meer ervaring hebben met hun 

praktijkopleiders. Je ziet ook dat het wat sneller begrepen wordt. Bij een BOL traject heb je weleens 

wat meer tijd nodig. Want die hebben niet langere band met hun werkveld waar ze stage in lopen en 



Piety: 
onderzoeksrapport: 

Weet wat je meet 
51 

 

 

die lopen nog wel eens tegen weerstanden aan. Dus ik denk dat het wel een beetje het soort van het 

traject waar je als student mee bezig bent.   

 

P: Er is dus verschil tussen een BOL’er en een BBLér. Een interessant gegeven. Nu een andere vraag 

mbt Korthagen. Hij heeft veel over het reflecteren beschreven. Ik wil een aantal punten (vraag 4) 

E: mbt reflecteren vlg. Korthagen: een 8, empathisch zijn; mbt op mijzelf. Ik wil die heel hoog inzetten. 

Je moet goed kunnen inleven in en gedachten van de studenten kunnen begrijpen in zijn 

examinerende fase. Een 9.  

Flexibel zijn: nou, een Proeve zit vast. En als je het hebt over vorm uitvoering, criteria, formats, daar zit 

geen flexibilisering in. Je moet in dat op zicht moet je niet flexibel zijn, je moet kunnen aansturen, 

maar richting student persoonlijk kunnen variëren. Maar de Proeve staat vast en daar kun je niet 

flexibel in zijn. Dat kan niet. Een 4. 

Beslissen over de uitkomsten van de PvB: dan zit je op de uitkomsten, het beslissen. Dan zit je op het 

assessordeel, begrijp ik dan, je moet heel adequaat en objectief kunnen beoordelen. En dat is ook het 

mooie, vind ik, in onze Proeve dat dat niet de begeleider gaat doen. Dat doet de assessor. 

Onafhankelijk, wat hij bewust waarneemt, daar moet besluitvorming uit voortkomen en dan vind ik 

dat je daar goed op getraind moet zijn, maar dat moet je kunnen. Er moet duidelijk scheiding zijn 

tussen de begeleiding en de beoordeling.  

Wanneer je het hebt proces dan heb je het ook over beginnende beroepsbeoefenaars, dan moet je dat 

goed voor ogen houden. Het is een verantwoordelijke klus in die zin. Het staat op een gegeven 

moment gewoon vast. En dan is het mooi dat ze kunnen werken aan een aantal competenties om zich 

nog te ontwikkelen. 

Gister heb ik het nog weer meegemaakt, dat ik tegen een student heb moeten zeggen: “Je bent er nog 

niet aan toe.” Dat is een communicatie met de praktijk samen. Het is in die zin een belangrijk 

onderdeel, omdat het op een heel cruciaal punt wordt gegeven, dus scoor ik die op een 9.  

P: Voor de deskundigheid van de begeleider is het dus heel belangrijk om stevig te staan. 

E: Ja, zeker. Het is een hele belangrijke. 

P: Randvoorwaarden: als docent, in de begeleiding. Vraag 5. 

E: Ik wil eerst op inhoud zitten. Dat moet je als begeleider/ slb’er heel goed weten. Je moet kennis 

hebben van het KD. Je moet het op inhoud je gedragscriteria van de WP moet je kennen, want je moet 

het kunnen beoordelen. Je verwacht het van de studenten,maar het wordt zo in die laatste fase 

allemaal op een hoop gegooid en dat is best pittig. Dus je daarvoor kennis hebben. Wat ik ook 

belangrijk vind is dat je werkervaring hebt. Je moet als begeleider weten waar je het over hebt. Ik zou 

bijvoorbeeld geen Proeve kunnen draaien bij automonteur. Ik zou als assessor een proces kunnen 

neerzetten, ik zou een planning kunnen maken, maar technisch gezien kan ik de studenten op inhoud 

niet enthousiasmeren. Ik vind ook een randvoorwaarde dat je als begeleider kunt onderbouwen hoe 

die Proeve in elkaar zit. Dus dat je de visie uiteen kunt zetten naar de studenten, dat je kunt 
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verantwoorden waarom deze Proeve zo in elkaar zit. Je moet heel goed weten wat de instructies zijn, 

je moet de richtlijnen goed kennen.  

 

0:29:30 P: je hebt het nu met name over de inhoud van de Proeve. Ik kan mij ook voorstellen dat je 

faciliteiten nodig hebt om de PvB te kunnen begeleiden of schiet ik dan mijn doel voorbij? 

E: nee, ik zit nu meer op de algemene voorwaarden, wat ik zelf erg belangrijk vind in de begeleiding 

van de Proeve is dat de begeleider gespreksvaardig is. Dat je moet kunnen omgaan met weerstanden, 

want dat is al 3x zo gebeurd. Dat krijg je op je bord en daar zul je gesprekvaardig in moeten zijn. Hoe 

ga je om met die weerstanden en schiet je niet in het ja, maar…. Sfeer komen te hangen. Wat ik in de 

groep heel belangrijk vind is dat je groepgericht bezig kan zijn. Je hebt nu eenmaal met een groep te 

maken die in zijn totaal begeleid dan moet je sturing en richting kunnen geven. En daarnaast is die hele 

helikopterview ook heel belangrijk dat je niet op detailniveau zit in de begeleiding maar dat je ook het 

totaal in het oog houdt.  

Verder vind ik het ook wel belangrijk dat je initiatieven neemt. Je kunt in een Proeve van een groep 

problemen tegen komen die op dat moment niet in de groep oplosbaar zijn, maar in de organisatie 

0:28:20 even een doorsteek moet maken. En dan doel ik even het verkorte traject waarin een 

verandering in heeft plaatsgevonden. En dan merk je dat die signalen zijn wat daar kan ik op dit 

moment nog niets mee. Dan moet je in de organisatie een oplossing proberen te vinden om de 

begeleiding beter vorm te geven. Dan moet je wel in een wat afwijkende vorm initiatief in nemen.  

P: Dat is eigenlijk een stukje flexibiliteit van de begeleider  om voor de student duidelijkheid te kunnen 

geven. 

E: Ik kan er nog één noemen. En dat is draagvlak. Dat is ook een hele lastige. Je moet ze namelijk zover 

krijgen dat ze gemotiveerd door de proeve heen gaan en dat kan alleen maar als je ze als begeleider 

zelf kunt enthousiastmeren.  

P: Wat leuk zeg, ontzettend veel randvoorwaarden waar ik zelf nooit aan gedacht heb, met 

randvoorwaarden zit ik echt te denken aan, nou zoveel tijd heb je nodig en je hebt toch wel een beetje 

goede ruimte nodig om afspraken met de studenten te kunnen maken welke persoon en dat soort 

dingen maar ik vind dit wel heel erg fijn om te horen daarmee hebben we al een heel groot stuk van de 

vragen over de randvoorwaarden gehad omdat we die uiteindelijk ook een beetje al koppelen aan het 

beroepenveld want deze punten die je hebt ingebracht die zouden ook heel sterk kunnen gelden voor 

de communicatie en de betrokkenheid naar het werkveld toe. Dus die zal ik daar in meenemen en dan 

is het wat mij betreft is dit voor de begeleiders, dit deel is wel klaar, dan wilde ik nu graag over naar 

het tweede deel en dat waarschijnlijk veel overlap hebben met de begeleiding want dezelfde vragen 

heb ik ook qua beoordeling. Dat we nu overgaan naar het beoordelaars deel. 

P: Het beoordelaarsdeel van de proeve daarin wilde ik eigenlijk dezelfde soort vragen nog een keer 

gaan stellen die zullen gaan over de communicatie, de betrokkenheid en de randvoorwaarden. Daarin 

heb je natuurlijk ook in het beoordelaarsdeel te maken. Dus wanneer je het nu hebt over de 

communicatie als een beoordelaar wat vind je daar dan het meest belangrijke in als beoordelaar en 
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wat kom je dan zoal tegen en hoe zit dat in combinatie, in de communicatie met het werkveld. Zou je 

daar iets over kunnen zeggen. 

E. Ja, zoals wij de proeve hebben samengesteld kom je als assessor in combinatie als student pas 

binnenvliegen met eindreflectie gesprek en als je het dan hebt over dan kom je toch bij de 

competenties van een assessor zul je in je communicatie zien heel goed moeten kunnen interviewen. 

Je hebt het examendossier van die student beoordeeld, je hebt daar een beeldvorming over, je moet 

tot een oordeel komen, waarschijnlijk zijn een aantal dingen toch niet helemaal duidelijk geworden en 

moet je daar je toch je interviewtechnieken op vastzetten om competenties, kwaliteiten van die 

student naar boven te krijgen. Je moet de waarde van de ervaring van de student kunnen 

onderzoeken, wat heeft die gedaan en daar ik natuurlijk die startmethodiek ook heel veel gebruikt 

maar ook heel goed bij te gebruiken. Je moet ook een beetje kunnen wisselen met je instrument. Ik 

denk dat ook wel eens een rollenspel kunnen doen als iets niet helemaal naar boven is gekomen. 

Daarin moet je dus in je communicatie flexibel kunnen zijn maar nu komt het er eigenlijk op aan, je 

moet dus ook het hele beoordelen. En als je het hebt over communicatie met je student 23:17 moet je 

dat heel constructief kunnen doen. Je moet motiverend, onderbouwend kunnen vertellen waarop jij 

die beoordeling waar zie je het. Je moet kunnen uitleggen aan de student. Het mooie bij een assessor 

is, je gaat niet meer in gesprek met de student. Dat is het verschil met de begeleiding. Assessor is één 

richting, uiteindelijk. Je moet namelijk beslissingen nemen op basis van beoordeling en dat moet je de 

student mededelen. Daar zit de grootste communicatie met je studenten. Je gaat niet meer coachen, 

begeleiden, het is één richtingsverkeer. 

P: Dat vind ik wel een hele mooie dat je dat zo zegt 

E: Want je moet ook vervolgstappen kunnen vertellen, kunnen uitleggen. Een procedure moet je 

kunnen neerleggen bij de student als die het wel heeft gehaald. Dan is het natuurlijk vrij kort maar als 

hij het niet heeft gehaald moet je in communicatie heel helder want het is een spannend gedeelte van 

een student, moet je heel helder kunnen vertellen wat die nu moet doen. Bij onze proeve is het 

schriftelijke gebeuren, communicatie is minder belangrijk. Als assessor moet je wel schriftelijk goed 

feitelijk kunnen weergeven als er iets niet klopt in het examendossier maar er worden niet hele 

verslagen gemaakt. Dus die schriftelijke communicatie, je gaat er wel vanuit dat je dat kunt maar komt 

niet zo aan bod bij onze proeve. 

P: Ik had het daar straks bij je begeleiding, ik stap maar even door de vragen heen, het ook over het 

hanteren van die reflectie cyclus van Korthagen jullie leren dat de studenten ook. In welke 

hoedanigheid heb je daar houvast aan ook in de beoordeling. Het is wel een beetje een lastige vraag. 

E: Nou ja, Korthagen heeft een hele duidelijke reflectie cyclus en daar hangen hele duidelijke criteria 

aan en als je een verslag, ik denk dat je daarop doelt, beoordeelt op de reflectie criteria, is het eigenlijk 

niet zo moeilijk. Het is helemaal niet moeilijk dat kun je dus heel goed beoordelen. Heeft ze een 

beginsituatie neergelegd en kan ze daar de situatie op reflecteren en komt ze uiteindelijk tot een 

verandering in haar gedrag, kan ze dat benoemen en in welke situatie had ze dat die verandering weer 

opnieuw inzet en als dat niet volgens de cyclus is beschreven kun je dat eigenlijk heel feitelijk 

teruggeven dat dat onvoldoende is. 
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P: Dus daar heb je toch wel heel veel houvast aan. 

E: Ja, dan moet het wel helder zijn die criteria. Ik denk dat niveau 4 dat die wat strakker wordt 

gehanteerd. 

P: Klopt. Ik ga ook weer even naar die schaal terug van 1 tot 10 voor die beoordeling. Dat van die 

reflectie cyclus van Korthagen. Wat voor score zou dat bij jou geven qua beoordeling? 

E: Wat ik in de begeleiding ook al heb gezegd is wij moeten als assessor heel kritisch op de 

reflectieverslagen zijn wat dat komt bij iedere opdracht terug. Is heel belangrijk, zeker een acht. Hoe 

vakinhoudelijk technisch ze ook kunnen zijn ze moeten kunnen reflecteren. Korthagen moet die cyclus 

erin. 

P: En als het dan gaat om het empathisch zijn. 

E: Als assessor heb je professionele grondhouding nodig en daar valt de empathie ook onder. Alleen, je 

zit in de beoordelende fase, dus als er uiteindelijk een uitslag komt dat er een onvoldoende plaatsvindt 

dan komt die empathie naar boven maar uiteindelijk is die minder belangrijk als in de begeleidende 

fase 17:45 . 

P: Dat heeft dan ook tegelijkertijd ook temaken met een stukje flexibiliteit, denk ik, als je het hebt over 

een negatieve boodschap brengen, slecht nieuws gesprek, je hebt er wel empathie bij maar en daarin 

kun je in je rol als beoordelaar of als assessor juist dat stukje flexibiliteit wel meenemen maar je blijft 

wel standvastig in je oordeel dat je ook in de coaching en je begeleiding zei, van je moet toch wel 

iedere keer je opnieuw beseffen waar je mee bezig bent en dat zegt iets over je functie 

E: Ja het is natuurlijk belangrijk dat je als assessor eerlijk en betrouwbaar bent, een stukje integriteit 

hebt dat bedoel ik dus met die grondhouding maar er valt niet onder uit te komen. Je kan zo flexibel 

zijn als assessor als wat maar dat product moet uiteindelijk aan die criteria voldoen. 

P: Kun je heel globaal aangeven wat jou betreft nu echt een verschil is tussen een begeleider van de 

proeve en de beoordelaar van de proeve. Waar zitten nu de grootste verschillen. 

E: Een begeleider kan meer rekening houden met het subjectieve deel van de student en daarop 

inspelen. Een assessor heeft te maken met objectieve waarneming, daar moet hij uiteindelijk zijn 

beoordeling op uitzetten. En die hoeft de student niet eens te kennen. En bij de begeleiding heeft dat 

af en toe wel voordelen. Maar een assessor die kan min of meer binnenvliegen, dat doen we ook, ze 

zijn onafhankelijk. Dat vraagt andere vaardigheden en competenties 

P: Zeg je dan ook van gelukkig is het iemand die onafhankelijk is want dat maakt je rol als assessor ook 

wel soort van gemakkelijker om een slecht nieuws te kunnen doen. Stel dat je iemand wel heel goed 

kent en je moet een onvoldoende geven lijkt me dat misschien soms haast lastiger dan wanneer je 

assessor bent en dit ook moet doen, niet dat het minder zwaar wordt daardoor maar toch. 

E: Dat klopt. Daarom is het ook juist goed dat je onafhankelijk bent. Je baseert natuurlijk je 

beoordeling wel in combinatie, we doen ook een co-assessor. In de praktijk is natuurlijk ook de 

beoordelaar aanwezig dus je hebt sowieso al een co-assessor erbij. Die kent de student wel heel goed, 



Piety: 
onderzoeksrapport: 

Weet wat je meet 
55 

 

 

maar ik vind het een voordeel zoals wij dat hebben ingezet dat wij de examendossiers laten 

beoordelen die niets met de student te maken hebben. Ik vind het een goede ontwikkeling. 

P: Ik denk dat we dat beoordelaars stuk wel aardig in kaart hebben. Zijn er wat jou betreft nog dingen 

die je toch wel graag wil inbrengen. Die nog heel erg bij een beoordelaar horen of de deskundigheid 

van een beoordelaar waarvan jij zegt, ik vind toch dat ik dat nog graag wil benoemen. 

E: Eén puntje. Ik denk dat de assessor dat het goed is dat je leert in een kort moment een goede 

observatie te kunnen doen. Dat wel iets is waarop we ons moeten gaan bekwamen want we gaan het 

nu allemaal voor het eerst doen. Maar je kent de student niet dus je moet in korte tijd moet je een 

examendossier beoordelen maar uiteindelijk moet je in een gesprek met technieken een student ook 

nog beoordelen. Ik wil nog even aangeven als laatste dat die observatierol is een hele belangrijke, dat 

je dat ook objectief kan. 

P: Goed dat je dat aangeeft, dank je wel. Nu wil ik naar een derde deel gaan en wilde die vragen maar 

even los langs gaan. En zeg maar gewoon hoe het bij je overkomt. 

P: Het zijn geen tentamen vragen. Ik ben gewoon benieuwd waar liggen bij ons de manco’s en wat, 

waar moeten wij nog op insteken vanuit de examinering bij wijze van spreken het trainingstraject en 

waar moeten wij vanuit het examenbureau alert op zijn om dit bij mensen nog mee te geven en 

daarom de vragen en niet van weet je het wel of niet. Daar gaat het mij niet om. 

P: Weet jij of alle examendocumenten  zoals jullie die gebruiken ook vooraf zijn vastgesteld door een 

examencommissie? Kun je dat ergens checken of zo? 

E: Wat ik bij de allereerste proeve heb gezien dat ging rond praktijkopleiding 11:42. Ik heb daar de 

vaststelling van de proeve, ik weet dat daar een formulier voor is, heb ik niet gezien maar ik weet wel 

dat die er is. Voor de verzorgenden opleiding ik weet dat die er is maar of die officieel is vastgesteld 

weet ik niet maar dat zou wel een hele goede zijn. 

P: Is het toetsbeleid bij jou bekend? De kwalificerende fase van hoe is het beleid hier binnen de 

afdeling uitgezet en wat zijn daarbij de eisen? 

E: Ik heb toevallig net een assessortraining achter de rug waarbij ik de hele kwalificerende fase onder 

de loupe heb genomen ik heb daar stukken bij gebruikt die vanuit het examenbureau zijn neergelegd. 

Ja, ik denk dat ik daar nu wel wat meer vanaf weet maar dat heeft vooral te maken met mijn training 

van assessor. 

P: We nemen het beoordelaarsdeel er weer bij. Als je een training zou gaan maken bij assessor of een 

beoordelaar dan moet het toetsbeleid daarin meegenomen worden maar ook van zo zijn de richtlijnen 

voor de proeve en zo worden ze vastgesteld en zo kun je de check daarop doen. Dat is wat ik daarin 

van jou beluister. Klopt dat? 

E: Ja, ik zit ook even op het niveau van kwaliteitsinstrumenten, de inspectie, die standaarden. Ik weet 

dat de examencommissie daar ook langs moet lopen, langs die meetlat, dat dat door de inspectie ook 

wordt gecontroleerd, wat daar de uitslagen van zijn, heb ik mondeling toegelicht gekregen maar niet 

schriftelijk gezien. Maar ik weet wel dat die er zijn. En dat de aanscherping er aan zijn 
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P: Vraag 3. Vind jij de toetsinstrumenten bij de proeve van bekwaamheid  deugdelijk? 

E: Dit is een mooie vraag en waarom: de instrumenten zijn in de praktijk gelegd en het vraagt een 

enorme reflecterend vermogen van de praktijk om dat vooral goed schriftelijk weer te geven. Wij 

moeten daar als assessor blind op kunnen varen dat dat goed is gegaan. Deugdelijk? Ik twijfel daar 

nogal aan. Ik weet wel wat er nu inzit aan instrumenten is vooral heel veel reflecteren, bewijslasten. Ik 

denk dat de praktijk daar nog niet de vaardigheid in heeft om dat goed toe te passen. Maar als je nu 

vraagt wat in die proeve zit en dat moet ik ook steeds naar de groep verantwoorden waarom doen 

jullie nu zo moeilijk en dan zeg ik ook steeds: wij moeten inzicht hebben in jullie functioneren in de 

praktijk. Dat moet terug gekoppeld worden in reflecties, in verslagen. Daar hebben we nog een slag in 

te slaan maar de instrumenten zijn vooral gericht op reflectie. Dat is wennen. Of ze deugdelijk zijn, 

reflecteren is lastig.  

P: Dat is duidelijk, dank je. Is er bij de proeve sprake van meerdere toetsmomenten door verschillende 

partijen. 

E: Ja, er is heel duidelijk rekening gehouden dat er een 360 graden feedback moet plaatsvinden. Er zijn 

ook verschillende beoordelingsmomenten in de proeve door verschillende personen van diverse 

niveaus, ook de school heeft een beoordelende rol in bijv. een opdracht 3, dus er is zeker rekening 

gehouden met meerdere mensen, meerdere niveaus, meerdere momenten. Er is heel goed rekening 

mee gehouden. 

P: Dank je, de volgende vraag: Heb je vertrouwen in de manier van examinering zoals dat hier 

gebeurd? 

E: Dan koppel ik praktijk en school ook samen. Ik heb nog niet zo echt vertrouwen in het beoordelen 

bij de praktijk, daar ligt nog een taak. Zeker over het niveau: wie mag er nu beoordelen. Daar hebben 

ze ook veel vragen over. En hoe moet je dat dan doen, dus ja vertrouwen dat hoor je al uit mijn wat 

voorzichtige overwegingen. Nee, nee 

P: Ben je op de hoogte van de rollen, taken en  verantwoordelijkheden van de verschillende actoren bij 

de proeve van bekwaamheid? 

E: De proeve geeft daar wel duidelijkheid over. In het begin staat er toch wel duidelijk uitgeschreven 

wie, wanneer en welke verantwoordelijkheid die persoon, dus ja buiten die beoordelaar en de praktijk, 

die vind ik dus even nog wat lastig. Vakinhoudelijk deskundig daar zijn nog wel wat vragen over maar 

dat heb ik net al beantwoord. Maar verder is de rol van een assessor en een slb ook goed omschreven. 

P: Waar ligt volgens jou de kracht van de proeve? 

E: Contact, school, praktijk. We gaan weer samen verder zoals we dat 10 jaar geleden meer hebben 

moeten loslaten, zie je dat d.m.v deze proeve weer met de neus één richting op en met elkaar aan de 

slag moeten. Daar vind ik de proeve heel krachtig in en verder dat die voornamelijk in de praktijk 

uitgezet is. 
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P: De laatste vragen, misschien ook wel een ingewikkelde. Het is maar net wat in je naar boven komt 

zou ik graag willen weten en dan hoeft het niet alleen maar over de kwaliteitsborging en de 

kwaliteitscriteria van de proeve te gaan maar ook van de beoordeling en de begeleiding dus drie delen. 

P: Stel je nu eens voor dat er een scholing zou worden aangeboden die zich met name richt op die 

begeleiding of die beoordeling of de kwaliteitsborging van de proeve. Hoe zou die scholing er volgens 

jou dan uit moeten zien? 

E: Ik zou de scholing sowieso apart aanbieden. Richting MBO, assessor in de praktijk die is echt anders 

als assessor op school. Zou je dan de inhoud willen weten, wat ik daar in zou willen terugzien? 

P: Ja, dus echt de hoofdmoot, dus als je zegt, eigenlijk dan vul ik het haast voor je in. 

E: Waar je volgens mij in een scholing mee moet beginnen is wat moet je in huis hebben als je 

beoordelaar bent en dan zit ik even richting praktijk: competenties helder en duidelijk in zitten daarna 

heb je heel duidelijk te maken met hoe beoordeel je. Daar heb je instrumenten voor. Je gaat ook in op 

de persoonlijke kenmerken van een assessor. Is ook heel belangrijk dat mensen daarop reflecteren. 

Ben ik er geschikt voor. Daarnaast vind ik in een scholing moet je ook praktisch aan de slag. Je moet 

heel duidelijk met de instrumenten die er liggen moet je mee aan de slag gaan, moet je gaan oefenen 

2:55 Rollenspellen, je moet interview technieken, je moet het zo dusdanig maken dat het echt niet 

echt is, bijna echt is en daarnaast moet je de training assessor zo maken dat een assessor ook voelt 

wat een student in zijn examendossier ook moet laten zien. Dus ik vind dat je in een assessortraining 

ook hun portfolio moet laten maken. Dat je zo bewijslasten moet laten leveren en niet alleen op papier 

maar ik zou ook zeker in zo’n training video opnames laten maken van hun beoordelaarsrol of tijdens 

een opdracht, beoordelingsgesprek met een student maar misschien ook bij een reflectie eindgesprek 

en ze daar dan op reflecteren, dat ze Korthagen eventueel bij kunnen halen. Dus dat ze zelf ervaren in 

hun dossier, in hun portfolio wat een student ook ervaart. En dan heb je een prachtige opleiding. 

P: En dat is voor de beoordeling begeleider hetzelfde? 

E: Ja, alleen zou ik ze wel scheiden. 

P: En dan ook hierin een scheiding tussen de praktijk en het werkveld? 

E: Ja, ik dacht eerst van niet maar het is toch de schoolse taal die zij gebruiken binnen het  

assessordeel is voor de praktijk wat lastig. En een praktijk, ik zou ook meerdere werkvelden bij elkaar 

zetten, dat is heel interessant voor de assessoren. Dat de praktijk dan ook echt centraal staat. 

P: Dat is wel een leuke. 

E: Is ook leuk. Dit moeten we gewoon gaan doen. Er is ook behoefte aan. 

P: Zijn er nog dingen die volgens jou zijn blijven liggen die je toch nog wel heel graag wil inbrengen? 

E: Laatste puntje wat ik heel belangrijk vind dat je als assessor vak inhoudelijk dus technisch ook dat je 

blijft bijscholen want je moet er niet gaan zitten met een 20 jaar niet in het vak aanwezig te zijn 

geweest. Dat wil ik eigenlijk wel benadrukken dat dat wel voor de student prettig is sowieso dat die 

praat met een vakmens maar hou je vak bij. 
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P: Rest mij het verder dan nu jou om je ontzettend te bedanken voor je tijd en het meedenken in dit 

hele gebeuren en ik je echt heel erg bedanken daarvoor. 

E: Ik heb het heel graag gedaan. Heel veel succes. Dank je wel. 
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P: Vraag 1: 

J: wat vind ik belangrijk tussen de begeleider en de student? en dan heb je echt over de PvB 

begeleiding? Ik denk dat het punt 1 erg belangrijk is dat je als begeleider dat je moet weten wat de PvB 

inhoud. Daar begin je mee. Daarna is het heel belangrijk om als begeleider een band te hebben met de 

student.  Als jij geen band hebt met de student dan kun je de student  niet motiveren en is mijn visie 

en kan je de student ook niet datgene geven wat de student nodig heeft. Zodra die band er is, kan je 

motiveren, kan je kijken wat heb jij nodig om door deze Proeve heen te komen. 

Wat een student nog meer nodig heeft, is dat de student dat stukje wat hij  vraagt ook kan krijgen. De 

student die in de Proeve zit, heeft heel veel bevestiging nodig. Zo van, doe ik het nu goed. Kan ik het 

op deze manier halen, dit is mijn planning. Daarin kan jij ze helpen als begeleider om te kijken welke 

planning zij hebben wat wil je gaan doen de komende tijd en hoe gaan wij dat doen. Dus dat is in mijn 

ogen, denk ik het belangrijkst. 

P: een coachende rol is het belangrijkst? 

J: Ja 

P: vraag 2 

J: nou dat is het inderdaad. Heb je überhaupt contact met het beroepenveld. Ik heb dat als begeleider 

niet. Dat zeg ik heel eerlijk. Want ze zitten in het examen. Wij mogen niet op bezoek komen als het 

ware, omdat zij in het examen zitten. Dus ik heb geen contact. Wat ik heb gedaan het afgelopen jaar, 

omdat wij dat terugkrijgen. Het beroepenveld wil graag contact hebben met de school. Ik heb gezegd: 

“Ik wil zoveel mogelijk de begeleiders gaan bellen, maar ik heb 42 student op dit moment en ik moet 

ze dan bellen tussen 15. 00 uur ’s middags en 16. 00 uur want anders is de school gesloten. Dan spreek 

je 2 mensen, je belt daarna anderen mensen, maar dan werken ze niet, of wanneer je ze jou kunnen 

spreken, dan zit je zelf in de les. Het is dus heel moeilijk om de begeleiders te kunnen spreken.  

Dus daarin zou ik anders willen zien. Ja en als het niet goed gaat, wat altijd heel naar is, dan heb je 

altijd wel heel veel contact met de begeleiders. Je hebt heel veel mailcontact, en ga je soms langs om 

te kijken, wat gaat er dan mis. Maar ja, als het goed gaat, dan hoor je niets van de werkbegeleider en 

dan neem ik ook vaak geen contact op met de werkbegeleider omdat ik daar gewoonweg geen tijd 

voor heb. 

P: wanneer je in mijn hart kijkt , dan vind je het heel belangrijk. 

J: absoluut, wij moeten met het werkveld werken. Het is ons netwerk. Wij hebben hun nodig. Zij zijn 

ook onze klant als het ware, want zij willen onze studenten in huis hebben. En daar moeten wij heel 

blij mee zijn. En daar moeten wij juist contact mee opnemen en niet denken, nou ja dat komt wel als jij 

daardoor geen contact meer opneemt. Dan houdt het dus in dat het ROC de werkvelden verliest, 

omdat zij denken dat wij toch geen contact met hen opnemen. Dat gaat dus ten koste van de plaatsing 

van studenten. Dat vind ik zonder van een werkplek die zich eigenlijk heeft opengesteld voor een 
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student van het ROC. Dus diep in mijn hart wil ik heel graag. En ik zou ook heel graag iedere student 

willen zien, maar ja de tijd. De tijd is er niet. 

P: vraag 3; je hebt het al aangegeven. Door tijdsgebrek en door de objectiviteit die de beoordeling en 

de criteria in de Proeve nu eenmaal met zich meebrengen, zorgt er voor dat de begeleiding daaronder 

lijdt. Hoe zouden wij dat wel kunnen realiseren, zonder dat het teveel tijd van alle partijen gaat kosten. 

Hoe realiseer je wel een goede communicatie. Het netwerk moet goed onderhouden worden. 

J: ik heb daarin ook een heel ander idee over eigenlijk, omdat een beetje te vergemakkelijken. 

P: zou je dat kunnen aangeven op welke manier je dat zou willen/ kunnen realiseren? 

J: ik denk dat als jij ROC Leiden bepaalde scholen certificeert als PVB scholen, dan kun je bijvoorbeeld  

op een grote school misschien wel 5 tot 6 studenten kwijt die daar hun PvB gaan doen. In Leiden 

studenten neerzetten en deze school weet precies wat er verwacht wordt met de PvB en deze mensen 

weten waar ze het over hebben en als begeleider kun je dus sneller naar de school toe en kan je 

meteen 5 begeleiders spreken en/of bellen en vragen naar de contactpersoon van die school, de 

stagcoördinator. Die kan gelijk over 5 verschillende studenten praten. Dat scheelt enorm veel tijd. En ik 

denk dat de kwaliteit daarmee ook omhoog gaat. 

P: hebben wij in de regio ook dergelijke basisscholen? Het gaat om de OA opleiding. Hebben zij genoeg 

volume en is het  te realiseren. Het klinkt mij als een heel goed idee. 

J: Ik weet niet of het te realiseren is. Daarom zeg ik ook dat het een droombeeld is. Ik weet het niet  

maar ik denk het wel.  Er zijn op dit moment scholen waar wij mee  samenwerken die wel 6 studenten 

van ons op jaarbasis willen hebben als stagiaires. Dus ik denk dat die mogelijkheden er wel zijn maar of 

wij zoveel scholen kunnen vinden voor 42 studenten per jaar. Dat weet ik niet. Maar dat is een volgend 

onderzoek. Wij kunnen dan iets moois neerzetten. Wij kunnen dan die mensen, maar dat is het 

volgende deel van het interview dat je ook meteen de begeleiders van de werkvloer kunt certificeren 

als een assessor van de studenten.  

P: Het klinkt heel goed.  

J: Het is een droom  

P: Laten wij daar een gezamenlijke droom van maken. Ik merk heel veel betrokkenheid van jou. Ik ga 

over naar vraag 4.  

J: reflecteren van Korthagen: de student neem ik aan. Ik van het belangrijk dat de student weet wat de 

reflectiecyclus van Korthagen is, maar ik ben wel van mening dat dat niet…. als zij dat op een andere 

manier doen, maar hieruit blijkt wel een goede manier van reflecteren, dan vind ik dat goed.  

Als de inhoud goed is, dan is het goed. Het is wel belangrijk dat ze het weten. Ik ga richting een 7.  

P: het meer hoe kom je aan je reflectie, dan het ‘naampje’ Korthagen er aan? 
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J: Ja, zo ben ikzelf ook. Ik merk dat ik zit hier met collega’s zit, dit heel hard hebben gestudeerd en de 

mooiste titels voor hun naam kunnen met de mooiste boeken aankomen, denk ik bij mijzelf: “ik weet 

niet wat daar allemaal instaat”, maar als zij het dan uitleggen, dan denk ik: “O, ja, dat….” 

De theorie en dat kunnen onderbouwen, dan denk ik, okay, maar ik ben meer iemand van de praktijk. 

Als jij het in de praktijk kan vertellen en kan vertellen waarom jij dat zo doet dat vind ik dat goed. Je 

moet kunnen reflecteren op je eigen handelen en dat hoeft niet perse via de manier van Korthagen te 

gaan.  

P: Prima, ik begrijp het. Dat is duidelijk. 

J:  Empathisch zijn. Dat vind ik heel belangrijk. Dat vind ik wel een 10. Dat moet gewoon. 

P: Flexibel zijn in de begeleiding. 

J:  Voor mijzelf of voor… 

P:  Voor jezelf naar de studenten toe. 

J:  ik vind het moeilijk om van mijzelf te zeggen, maar ik probeer wel flexibel te zijn. In sommige dingen 

ben ik erg rechtlijnig. B.v de datum dat zij hun PvB moeten inleveren, dat is ook de datum dat zij hem 

in moeten leveren en niet een dag daarna. Vroeger mag altijd, maar later nooit. Ik moet altijd een 

grens aangeven en daar moet de student zich ook aan houden. Daarin ben ik rechtlijnig. Maar als ik 

kijk naar de behoefte van mijn leerlingen mbt hun ontwikkeling dan vind ik het doel wat zij willen laten 

zien prima. Daarin ben ik flexibel tot op zekere hoogte dus, want het doel moet altijd behaald worden. 

En of dat nu rechtsom of linksom is dat maakt mij  niet uit als het maar goed gebeurt en als je maar 

ook weer aangeven waarom je daarvoor kiest. Of je leerlingen daarvan beter worden of dat de 

leerlingen daaraan toe zijn. Dat. Ik probeer zoveel mogelijk te kijken naar wat de student nodig heeft 

en daarop wil ik kijken wat ik daarin in mijn rol daarin kan vervullen. Dan vind ik flexibiliteit wel 

belangrijk. Ik zit dan wel richting 8, 9. 

P: beslissingen durven nemen mbt tot de uitkomsten. Voor jou, denk ik een ‘inkoppertje’. 

J: Hoezo een ‘inkoppertje’? 

P: ik hoor het je namelijk zelf zeggen. Die datum moet je het inleveren dan moeten ze dat ook doen. 

J: ze mogen het wel later inleveren, maar dan haal je je diploma niet op de afgesproken datum.  Ik 

probeer zo consequent mogelijk te zijn. Het gaat wel om hun toekomst. Ik wil niet dat wanneer zij niet 

voor de afgesproken datum  hun diploma kunnen krijgen en daardoor hun vervolgopleiding niet 

kunnen starten, dan probeer ik er wel voor te zorgen dat de studenten de herkansing versneld kunnen 

doen.  

P: je voelt je mede verantwoordelijk voor het welzijn van de studenten 

J: ja maar ook voor mijn eigen organisatie. Want ik wil ook niet mijn collega’s op de kop zitten met de 

vraag om voor mijn studenten spullen sneller aan te leveren. Of dat ik de studentenadministratie moet 

laten stressen om voor sommige van mijn studenten alsnog een diploma te laten maken. Dat wil ik ook 
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niet. Dus ik wil naar allebei kijken. Beslissen over de uitkomsten de studenten beslissen zelf maar ik zet 

een datum. De student weet dan ook waar hij aan toe is. En redt de student dat niet, dan weet hij dat 

ook. Dus ik vind het belangrijk. Het is dus wel een 8 waard. 

 

P: vraag 6 

J: ik denk dat de communicatie belangrijk is. De betrokkenheid hangt daar weer  nauw mee samen. De 

randvoorwaarden komen daarna.  

P: randvoorwaarden, welke zijn belangrijk 

J: ik dacht al dat ik deze vraag zou krijgen en ik heb er over nagedacht, maar ik weet het gewoon niet. 

Waar moet ik dan aan denken. 

P: ik denk voor mijzelf: welk proces gaat een begeleider in. Als school zijnde moet je je docenten de 

tijd ook gunnen om het proces zich eigen te maken, maar ook om de studenten goed te kunnen 

begeleiden. Dat vind ik dus een randvoorwaarde. 

J: Nu merk ik dat een randvoorwaarde tijd is. Ik heb nu twee klassen voor de PvB om deze te 

begeleiden. En het is heel veel tijd wat je er in steekt. Ik ben heel veel tijd kwijt met de mail en bellen 

mij. Ik heb een student die mij 4x per uur belt en het zijn ook vier verschillende vragen waar hij mee 

komt. En je wil die student zo snel mogelijk dat antwoord geven, omdat zij in hun examenperiode 

zitten en ik vind het ook vervelend wanneer ik een opdracht in moet leveren en wanneer mijn 

begeleider er 3 dagen over doet voordat deze antwoord geeft en ik dan pas weer verder kan. Dus 

daarin ben ik heel erg betrokken bij ze, maar de tijd die je daarvoor zou moeten krijgen dat je die daar 

ook werkelijk voor krijgt. En die tijd krijg ik gelukkig wel. Maar soms denk ik ook weleens dat een dag 

van 24 uur nog te kort is.  

Voor de rest, randvoorwaarden, ja wat ik wel zou willen is dat de administratieve dingen bij mij 

weggehaald worden. Ik zie nu al dat ik voor 42 mensen de diploma’s moet gaan aanvragen. Tenminste 

ik moet 2 formulieren per studenten inleveren en dan pas kan het naar de studentenzaken voor het 

aanvragen voor de diploma’s , dan nog de uitnodigingen maken en versturen. Dit kan toch centraal 

geregeld worden. Een standaard brief kan daarvoor toch gebruikt worden. Nu is het per opleiding per 

taakgroep anders. Dit tijd zou ik graag aan de studenten willen geven en niet welk plaatje zou ik er nu 

nog bij willen zetten. Dus daarin heb ik weleens zo iets van wat is dit toch een papieren tijger. Dat is 

zonde.  

P: Randvoorwaarde zou wat jou betreft ook efficiëntie kunnen zijn? 

J: Absoluut, er wordt nu niet handig mee omgesprongen. Het levert mij heel veel stress op. Ik lig er nu 

al wakker van. 

P: vraag 10 

J: wat ik net zei; de communicatie en de betrokkenheid. Ik ga altijd op de relatie zitten met de student. 

dus ik denk dat dat mij sterk punt ligt. Ik vind het altijd zo naar om te zeggen, maar ik denk dat dat het 
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is. Ik voel mij heel erg betrokken bij de student. en als de assessor zegt dat een examendossier niet 

klopt, nou dan trek ik mij dat zelf aan. Dan denk ik dat ik die student niet goed heb begeleid en dan 

denk ik hoe moet ik dat anders doen. Het gaat mij aan het hart als een student tegen mij zegt ik ga het 

niet redden. Dan denk ik, nee dat kan niet, je moet mee, je moet mee naar die eindstreep, maar ja het 

zij zo, maar ik vind het vreselijk. Ik ga dan bij mijzelf ook te rade of ik iets over het hoofd heb gezien 

wat had ik anders kunnen doen. Dus die betrokkenheid die staat bij mij heel hoog en daarbij dus ook 

de communicatie. 

P: vraag 11 

J: en dan zou ik de scholing mogen gaan geven of dan zou ik hem moeten volgen? 

P: beide; de aandachtsgebieden kunnen worden ingebracht 

J: voordat je kunt beginnen met de start van een PvB moet je allereerst de student goed kennen. In 

zoverre dat zij weten dat dit kan ik van de begeleider verwachten de begeleider spreekt duidelijk uit 

wat zij van de student verwacht. Daar begint het al mee. Wat verwachten wij van elkaar en als wij dat 

weten dan kunnen we aan het werk gaan en kunnen wij gaan sparren. Okay  het is jouw leerproces en 

ik ga jou begeleiden ons einddoel is het diploma en dat moet jij gaan halen, niet ik. Maar ik ga je wel 

begeleiden daar waar dat nodig is omdat doel  te behalen.  

P: het begint dus met het kennen van de student. vervolgens weet de begeleider wat er moet 

gebeuren. Wij kunnen daarbij samen op pad gaan. De begeleider moet de inhoud van de PvB kennen. 

J: precies, dat is stap één. Dat merk ik nu heel erg. Ik ben natuurlijk assessor geweest en nu zit ik aan 

de andere kant van het bureau en wat ik merk is dat ik op heel veel dingen moet letten. Deze vragen 

ga ik van studenten krijgen. En naarmate ik langer in het proces zit, merk ik dat ik ook steeds meer in 

die Proeve ga zitten. Maar ik heb nu ook zo iets dat ik dit ook graag voor volgend schooljaar zou willen. 

Ik zit er nu midden in en ik weet wat ik kan verwachten.  Dus dan kan ik de student nog beter  

begeleiden dan dat ik dat nu doe. Dat gevoel heb ik in ieder geval. Want ook ik leer hier heel veel van. 

Maar je hebt er zoveel tijd en energie in gestopt, in die Proeve, om met deze studenten aan het werk 

te gaan dat ik denk dat ik dat volgend graag nog een keer zou willen doen.  

P: PvB ROC versus beroepenveld. In het oog van de grotere scholen van de basisscholen. Is dat ook een 

idee voor het ROC zelf. Je krijgt dan een Pool van mensen die ervaringsdeskundig zijn? 

J: ja, daar moet je expert in hebben als het ware. De mensen worden dan in hun expertise ingezet. Je 

moet wel de inhoud kennen van de PvB en werkervaring in dat gebied hebben. Iemand moet 

vakinhoudelijk wel wat te bieden hebben. Iemand kan echter wel coachen zonder het vakgebied te 

kennen. 

P: het droombeeld: een pool van PvB begeleiders, die vakinhoudelijk deskundig zijn en die hebben ook 

met elkaar 1x in de zoveel tijd, om te sparren wat nu belangrijk is in de begeleiding van de PvB, wat er 

ingezet moet worden, welk randvoorwaarden er moeten zijn etc. 

J: Ja dat zou iets heel moois zijn. Je kunt met elkaar ook eens gaan bekijken of er overlap mogelijk is in 

de PvB opdrachten. 
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P: wil je kwaliteit waarborgen, dan moeten de randvoorwaarden in orde zijn 

J: ja, wil jij een begeleider van een PvB worden dan moet je betrokkenheid tonen naar de student toe 

is essentieel. Ook werkelijk voor je studenten willen gaan. Ik weet wat voor een stressvolle tijd het is 

voor de studenten. En je moet vakinhoudelijk deskundig zijn. Die twee randvoorwaarden moet je 

hebben wil je een goede begeleider zijn. En dat wil niet zeggen dat ik dat allemaal heb, want ik sla 

soms ook een beetje door, dat weet ik ook wel.  

P: gelukkig ben je mens. Je kunt elkaar daar ook in ondersteunen. 

2e deel; nu de beoordelaar. (22.50) 

P: vraag 1 

J: als beoordelaar heb je niet zoveel met de student te maken. De student levert wat bij jou in. Je kijkt 

dat na. En je geeft er feedback op of het goed is of niet. Daarin hoef je dus niet de student dus niet 

altijd persoonlijk te zien of te spreken. Ik kan dat ook op de mail zetten. Je moet alleen in de mail wel 

alert zijn op je manier van hoe je iets op de mail zet. Daar moet je over nadenken, want een student 

kan dat op een hele verkeerde manier interpreteren. Het liefst wil je de student wel zien, maar ook 

daar speelt de factor tijd een belangrijke rol. Want naast de rol van assessor ben je docent, slb’er. Je 

bent met zoveel dingen bezig, dus als beoordelaar heb je lang zo veel band niet nodig, en dat mag ook 

niet want je moet heel objectief blijven. 

P: dat is dus een belangrijk verschil dat je als begeleider heel betrokken moet zijn, heel empathisch 

moet zijn, verantwoordelijkheid moet nemen. En dat stukje geldt natuurlijk ook voor jou als assessor je  

altijd bewust zijn van je objectiviteit. 

J: ja zeker, en dat is heel en ik weet dat dat wat ik nu ga zeggen heel naar kan overkomen, maar ik vind 

het, het is het examen, en het examen is heel belangrijk. Een begeleider daar kunnen ze bij uithuilen 

als het niet lukt, maar als beoordelaar moet je  een bepaalde terughoudendheid in acht nemen. De 

student moet niet bang zijn, maar ze moeten wel weten, o ja dat is mijn beoordelaar. Dus die relatie 

moet anders zijn. 

P: dus dat zou nooit samen op kunnen gaan wat jou betreft. 

J: nee, om objectief te kunnen zijn kun je anders niet goed functioneren. Ik zou die rol als begeleider 

en als beoordelaar niet in één rol kunnen doen voor mijn2 groepen, wan t dan zijn ze allemaal 

geslaagd.  

P: ja, okay 

J: ik heb ook gemerkt dat toen ik de rol van beoordelaar had en ik aan de andere kant stond de 

studenten niet kende en dat hoefde van mij ook niet. Ik zag wat hun werk was, ik heb gezien wat ze 

hebben gedaan en hen gevraagd naar het waarom en daarmee was de kous af. Je bent daarmee 

geslaagd of je bent daarmee gezakt en daarin kan ik dan ook heel koud en kil zijn. Dat hoeft niet. 

Wanneer ze gaan huilen dan geef je wel even een hand op de schouder en stel je hen gerust: “Stil 

maar, het komt allemaal wel goed…” je probeert ze wel gerust te stellen, maar ik ben op dat moment 

niet hun begeleider.  



Piety: 
onderzoeksrapport: 

Weet wat je meet 
65 

 

 

P: je bent je dus bewust van een andere rol. Dezelfde schaalverdeling 

J: reflectiecyclus van Korthagen. Ik zou ze die vraag  wel kunnen stellen om de reflectiecyclus van 

Korthagen uit te kunnen leggen. De student kan dan soms goed na moeten denken van hoe was dat 

ook al weer. Het is niet vanzelfsprekend wat we doen. Ik vind het wel heel belangrijk dat ze iets 

hebben meegekregen. We hebben een hele mooie job gekregen om met deze studenten te kunnen 

werken. Als ze het niet weten dan is het niet zo dat ik het direct afkeur en zeg: “Het is niet goed.” 

P: ik begrijp daaruit dat wanneer je een student de vraag stelt over bijvoorbeeld het reflecteren 

volgens de cyclus van Korthagen en hij komt daar heel specifiek niet uit. Dat het op basis van wat je bij 

de begeleiders rol aangaf het niet zo belangrijk vindt dat het via de reflectiecyclus van Korthagen gaat, 

maar dat ze wel een gedegen reflectie moeten kunnen geven. 

J: ja dat klopt helemaal goed. 

P: de schaalverdeling van de empathie.  

J: ik vind dat je als beoordelaar wel empathisch moet zijn in zoverre ik begon altijd mijn gesprek met : 

ben je zenuwachtig?”  “Poe, ja heel erg.” “Nou ja, dat is niet nodig.” Je moet helemaal met een REG 

dan is het juist in het begin wel belangrijk om empathisch te zijn, maar zodra we met het gesprek gaan 

beginnen, dan word ik wat killer, wat kouder, wil ik zakelijk zijn. Ik wil weten wat je gedaan hebt en als 

je daar niet uitkomt dan ben ik weer empathisch maar nee examen is gewoon zakelijk. 

P: ik benoem het dan maar zelf. Je speelt op een flexibele manier in op de behoeften van de student.   

J: absoluut.  

P: en daar steek je op in en daar houd je rekening mee. 

J; Ja, maar ik denk dat je deze punten. Je moet ze absoluut hebben en ze zijn ook belangrijk je gebruikt 

ze allen op een andere manier. 

P: Oké. Dus het belang is hetzelfde. 

J: precies. Het is bij beide je basis om met de studenten om te gaan, maar je gebruikt jet op een andere 

manier als het ware. 

P: dus eigenlijk als ik het goed van jou beluister is de kracht van de PvB in de communicatie, 

betrokkenheid en de randvoorwaarden voor beide partijen, dus voor de begeleider en voor de 

beoordelaar van essentieel belang. Je vervult als beoordelaar alleen een andere rol, want het gaat om 

een beoordeling van het examen en dat realiseer je je ook.  

J: ja 

P: eigenlijk hoor ik van jou en je moet mij maar corrigeren wanneer ik je verkeerd interpreteer mag je 

als begeleider subjectief zijn. 

J: ja 
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P: maar als beoordelaar ben je objectief en dat ben je je ook bewust. 

J: ja 

P: daarin herken je en erken je de problemen van de student, maar je zit er met een andere pet op. 

 

J: ja dat klopt 

P: en die vervul je daar dan ook 

J: ja dat klopt. Ik kan als begeleider bijvoorbeeld zeggen tegen een student wanneer hij het helemaal 

niet meer ziet zitten: “Joh, ik heb al zoveel van je gezien. Het komt allemaal wel goed. Ik heb er alle 

vertrouwen in.” Als beoordelaar kan ik alleen maar geruststellend praten, dus wel empathisch zijn 

maar ik blijf op een zakelijke afstand. En daar ben ik mij van bewust. Daarom vind ik het ook zo 

belangrijk dat ik de student niet ken. Ken ik de student wel, ja dan denk ik bijvoorbeeld wel van ja je 

hebt het heel zwaar gehad thuis en zo. 

P: zou het zo kunnen zijn dat een beoordelaar vakinhoudelijk niet zo goed op de hoogte behoeft te zijn 

om een beoordeling uit te kunnen spreken van willekeurig van welke studenten dan ook. 

J: ja zeker en dan komen bij nog een droombeeld van mij (12.30). Ik denk dat het goed is dat ik 

bijvoorbeeld assessor ben voor jeugdzorg. Ik weet niets van jeugdzorg. Zij moeten mij dan gaan 

vertellen in wat voor instelling ik ben. Wat is de visie van de instelling. Hoe hebben zij gehandeld als er 

iets gebeurt. wat is hun dilemma. Ik ga er volstagen objectief in bij wijze van spreken. Dus ik moet alle 

informatie van de student krijgen en ik krijg dan ook een heel goed beeld van wat zijn rol is binnen het 

werkveld. 

P: is het dan ook zo dat je meer van de praktijk afhankelijk bent van de student inbrengt. Ik bedoel 

daar mee te zeggen dat wanneer je zelf niet inhoudelijk deskundig bent dan kan de student je van alles 

wijs maken en dat de beoordelaar denkt dat hij alles heel goed weet. De praktijk kan dat een halt toe 

roepen of om een motivatie vragen of zie ik dat verkeerd? 

J: daarom is het ook belangrijk dat je bepaalde examenscholen hebt, want daar heb je dan op een 

goede manier een band mee  en weet je ook dat is op die manier goed.  

P: Oké. Zou je kunnen zeggen dat de beoordelaar wel kennis moet hebben van het KD maar als zo 

danig niet vakinhoudelijke ervaring heeft, maar dat je samen met de praktijk tot een oordeel komt. 

J: ja, ik denk het wel, maar dan moet je wel zeker weten dat de praktijk de juiste basis heeft. 

P: dus daar zit je randvoorwaarde. 

J: ja daar zit je randvoorwaarde het moet een gezonde instelling zijn. 

P: oké dat is duidelijk. Je zou dat in de scholing dus mee moeten nemen. 

J: ja zeker. 
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Deel 3 

P: Vr. 1: 

J: ja 

P vr. 2 

J: ja 

P: vr. 3 

J: nee, ik vind dat heel naar om dat te zeggen maar ik kom er nu achter dat niet alles bij elkaar klopt. Ik 

wil daar graag over in gesprek gaan met diegene die het heeft gemaakt. 

P: nou dat is prima toch? Ik heb dat van meerdere opleidingen gehoord dat de richtlijnen van de 

opdrachten afwijken van de criteria die bij de beoordelingen worden gevraagd. Wanneer dat 

onduidelijkheid geeft dan is dat belangrijk om terug te horen, dus ik ben blij met je nee. 

J: O.  

 P: ik was net zo goed blij geweest met een ja. Het is goed. Dan wil ik nu over gaan naar vr. 4: 

J: nee, o, wacht door verschillende partijen, ja dat klopt wel. Sorry er zijn verschillende partijen bij 

betrokken die op verschillende momenten een beoordeling geven. 

P: vr. 5 

J: met wat verbeteringen hier en daar heb ik er absoluut vertrouwen in. De inhoud is hartstikke goed. 

De criteria zijn ook wel goed maar er zitten teveel formulieren in. 

P: vr. 6 

J: nee 

P: vr. 7 is dezelfde vraag dan vr. 5 

P: vr 8 

J: op de inhoud. Wat ze moeten doen. Wat ze moeten laten zien wat ze kunnen. 

P: kun je uitleggen wat je daarmee bedoeld. 

J: de opdrachten sluiten prima aan bij wat ze in hun toekomstige beroep moeten laten zien. 

P: het pas dus bij hun beroep en hoe zit dat met het niveau van de PvB past die ook bij hun toekomstig 

beroep 

J: o, absoluut ja.  
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P: dan de laatste vraag. De borging van de kwaliteit van de PvB die gestalte heeft gekregen in het 

studentendeel, het beoordelaarsdeel en het examendeel. Op welke manier moeten wij de scholing 

dan aanbieden. Of is juist het KD belangrijk of gaan wij de rollen en verantwoordelijkheden van de 

verschillende actoren uiteenzetten en daar een scholing op aanbieden? 

J: je moet bij de basis beginnen en dat is het KD kennen. De scholing moet gericht zijn op de inhoud 

van de PvB. Dat geldt voor de begeleider maar ook voor de beoordelaar. De PvB en de verantwoording 

dit dat heeft uit het KD dat zit wel goed. Ik redeneer daarbij vooral vanuit het oogpunt van de student. 

De student moet weten waar hij aan toe is en daarmee wordt de kwaliteit  

Gewaarborgd. Ik zie er naar uit om samen met jou verder samen te werken en te sparren over de 

verbeteringen. 

P: vraag 1 

Pa: Het allerbelangrijkst is één mond. Verschillende begeleiders begeleiden ze niet allemaal op 

eenzelfde manier. Ze weten ook niet allemaal alles op dezelfde manier. Wat ik merk is dat ze er wel 

wat bij bedenken soms en het klopt dan niet of ze zeggen het op een andere manier. Kijk, ik vind het 

helemaal niet erg dat leerlingen gaan shoppen, want kennis ophalen en shoppen is helemaal niet erg, 

maar als een begeleider dingen zegt die pertinent niet juist zijn, dan gaat het een eigen leven leiden. 

Een ander moet dan weer gaan zeggen: “Ho, ho, zo zit het niet.” Ja, dan krijg je een ontzettende wir 

war van miscommunicatie en zie je de ruis ontstaan. Ja dan krijg je dat de leerlingen gaan zeuren. De 

groep die als begeleider op de PvB staat moet eigenlijk zwaar geïnstrueerd worden. Zo van; zo gaan wij 

het doen, zo is het de bedoeling. Je krijgt dan oorlog. 

P: is het groepsgerelateerde. Hoeveel leerlingen zijn er die met de PvB zijn gestart, over welke 

opleiding gaat het dan en over hoeveel begeleiders hebben wij het dan? 

Pa: het is voor de HZW. We hadden dit jaar 65 leerlingen. We zitten er met 4 docenten op waarvan er 

twee al ervaring met de begeleiding van de PvB hebben. Dat komt omdat wij heel vaak meegaan met 

de leerlingen. Dat betekent in een opleiding van twee jaar dat je in het tweede jaar met de leerlingen 

meegaat in de PvB. Dat betekent dat het voor degene met ervaring toch twee jaar geleden dat zij de 

PvB hebben begeleid en in tussentijd is de PvB weer herschreven, doordat er steeds weer 

verbeteringen zijn doorgevoerd of veranderingen en dus moet je daar weer even indraaien en 

inkomen. Maar als je nieuwe docenten hebt die nog niet op het tweede jaar hebben gezeten, ja die 

weten het dan niet en die moeten ingepraat worden. Je kan niet van tevoren voordat de PvB begint 

alles al aftimmeren dat blijkt gewoon niet te kunnen. Ook hoe goed je met elkaar bezig bent van 

tevoren. Er zijn altijd weer vragen en vraagtekens en komma’s dat net even anders loopt. Daarom is 

ook één van de besluiten die we nu genomen hebben, is dat we degene die nu op het tweede jaar 

staan ook volgend jaar in het tweede jaar neerzetten.  

Om die PvB wat meer voortgang te geven en dat we die ook wat meer nu met elkaar kunnen 

herschrijven en we er achterkomen, wat moeten we eigenlijk nog veranderen en dan weten we dat 

ook van elkaar. 
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Dan hief je niet meer aan een andere groep docenten over te dragen die het volgend schooljaar doet. 

Snap je, want daardoor krijgen wij wat meer continuïteit waardoor we wat meer de kwaliteit kunnen 

waarborgen.  

P: je zegt dat één stem belangrijk is en in de begeleiding…. 

Pa; ja in ieder geval wat proces betreft. Dat ze gaan shoppen zo van hoe zet ik iets op papier dat is 

alleen maar leuk om dat van verschillende docenten te horen, want de één zegt a. en de ander zegt b. 

Op een bepaald moment heb je wel het hele alfabet bij elkaar. Je hoeft het niet te doen zoals één 

docent dat wil. Juist niet. Ik vind het juist fijn dat ze gaan shoppen. Zo van; hoe zet ik dat noou naar, 

maar qua proces, dus welke stappen moet je doen. Ja dan, alle sstappen staan tot op de letter 

beschreven. Toch kom je er dan achter dat of mensen het niet lezen of ze begrijpen het niet en dat kan 

ook nog goed. De PvB is behoorlijk complex ook voor een begeleider. 

Dus hopen nu nog een keer met dezelfde docenten in het tweede jaar de PvB te laten begeleiden. Ook 

dat lukt niet altijd, want docenten gaan ook wel weer eens weg, zoals nu een collega die met pensioen 

gaat. Dus krijgen wij er volgend jaar weer een docent bij die het ook niet weet. Maar goed, drie van de 

vier weten het wel. 

P: Naast het proces wat ook belangrijk is, geef je nu aan dat een docent ook ervaringdeskundigheid 

moet hebben om de PvB goed te kunnen begeleiden. Er moet tenminste één docent die het helemaal 

weet.  

Pa: Ja. Je moet één hebben waar je op terug kan vallen. Die echt aanspreekpunt is, die ook knopen 

door kan hakken. Die weet hoe de hele boel in elkaar steekt. Zonder dat kan je niet verder. Dan krijg je 

een rommeltje.  

P: daarnaast heb je ook te maken met het beroepenveld. Hoe doen jullie dat en kun je aangeven wat je 

in dat proces belangrijk vindt? 

Pa: dat is één van onze grootste problemen eigenlijk. De link met het beroepenveld, en dan praat ik 

nog niet eens over de stagebegeleiders, maar het feit dat wij bij de opleiding HZW misschien wel in 7 

of 8 verschillende beroepenvelden zitten, die allemaal Zorg gaat doen, want nee, dan doet zij nu net 

weer een ander stukje zorg bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg, dat zit weer anders in een 

verpleeghuis of in de somatiek. Ze zitten ook bij kinderdagverblijven of bij ‘maat op straat’ we zitten bij 

buurthuizen, peuterspeelzalen, bij verslaafdenopvang. Nou ja, je kunt het zo gek niet bedenken, tot in 

de manage toe weet ik allemaal niet wat. Dus het loopt zover uit elkaar, dat het eigenlijk iedere keer 

weer zo is dat ik afwacht waar de leerling mee komt. En hoe wij dat op papier zet. De PvB moet ook zo 

algemeen geschreven zijn dat ze alle beroepenvelden van toepassing kunnen zijn. Dat kan bij ons dus 

niet. Wij hebben al twee verschillende PvB’s één voor zorg en één voor welzijn. Want anders kun je 

hem echt niet maken. Maar eigenlijk zou je er 7 of 8 moeten hebben. Wil je het helemaal op het 

beroepenveld laten aansluiten. Maar dat is gewoon niet te doen. Dat is hetzelfde met de stageboeken. 

Je kunt ook geen 7 of 8 verschillende stageboeken maken. We hebben er drie om er maar zoveel 

mogelijk mee af te dekken, maar je kan dat niet voor allemaal. Daar is onze opleiding te gecompliceerd 

voor. Ik ben jaloers op de mensen die Verzorgende opleidingen doen of verpleegkunde. Je doet dan 

alleen VZ of VP, maar bij ons zit alles in alles. Je moet eens horen wat ze allemaal willen worden; 
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sociaal maatschappelijke dienstverlener, arts, ze met kinderen werken, ze gaan nar een ziekenhuis, ze 

hebben allemaal ideeën van waar ze allemaal naar toe willen, maar ze zitten allemaal wel in 

verschillende stagebedrijven.  

Dus wij kunnen per stagebedrijf de PvB daar niet even lekker op aanpassen. Dat gaat gewoon niet. 

P: heb je wel het idee dat de beroepenvelden er wel uitkomen qua begeleiding in de PvB? En kun je de 

pijnpunten aangeven waar het beroepenveld dan met name tegen aan loopt? 

Pa: amper. De complexiteit en de hoeveelheid. Dat zijn de puntenpunten. Alle huizen/ stagebedrijven 

hebben over het algemeen geen tijd. Om een voorbeeld te geven: wij hebben 2 jaar geleden avonden 

gegeven voor het beroepenveld waarin wij ze de PvB gaan uitleggen. Maar ook daar blijkt al dat de 

mensen uit de verschillende beroepenvelden komen. De één komt uit zorg, de ander komt uit welzijn, 

of uit GHZ, buurthuizen, thuis op straat. Dus op zo’n avond ga je al differentiëren. Je kan niet zeggen: 

“Kijk eens. Dit is stap 1, nee, want dit is stap 1a en misschien is dit wel stap 1.a.1 of 1a.2 of 3 o, en voor 

dat beroepenveld moet je dat zo zien en voor dat beroepenveld zo. Dus dat loopt zover uit elkaar, dus 

wij hebben gemerkt dat de verwarring voor de mensen uit de verschillende beroepenvelden alleen 

maar groter wordt. Wij hebben ervoor gekozen om ieder beroepenveld apart te gaan informeren. Dat 

doet de stagebegeleider. Je bent dan alleen wel afhankelijk van het feit of iemand die daar zit ook al 

ervaring met de PvB heeft. Zit daar iemand die daar zit er ook naar wil luisteren. Ja, kijk, als iemand het 

al voor het 3e jaar doet, ja, dan weet hij het wel, maar wanneer dat niet zo is en zeker wanneer het 

gaat om iemand die jong is en alles voor de eerste keer doet ja die komt daar helemaal niet uit. Dus 

daar moet ontzettend op gestuurd worden.  

P: en lukt jullie dat? 

Pa: Ja, ja dat lukt wel net aan. Het ligt aan de ervaring van de begeleider die ook de stagebezoeken 

moet informeren over e PvB en ervaring heeft met de uitleg over die PvB. Die weet dan ook dat hij niet 

de hele PvB in één keer moet uitleggen. Die moet uitleggen wat voor in zoverre veranderd dat de 

formulieren die nodig zijn voor de stage-instellingen, die heb ik op gekleurd papier afgedrukt. 

Want ze moeten gaan lezen wat voor de begeleider is en wat voor de assessor is. Nou daar was al 

zoveel gedoe over. Dus ik heb alles opnieuw afgedrukt. De witte zijn voor school, de gele voor de stage 

en de blauwe voor je reflectie eindgesprek.  

Klaar.  

P: prachtig, Paul. En kunnen  de leerlingen daar wat mee? 

Pa: Daar kunnen ze wat mee. Ik heb ze vandaag voor het eerst uitgedeeld en we gaan het hopen dat 

dit voor de leerlingen meer duidelijkheid biedt. Ook dat is, en ik doe het nu voor het zoveelste jaar, het 

is dus weer een aanpassing. Ik had er zoveel gezeur over van ja welke formulieren moet ik nu weer 

gebruiken en welke werkt nu wel en welke werkt nu niet. Nou, toen kwam s’ nachts het licht. Ik dacht: 

“Ja, zo ga ik het doen. Ik maak voor ieder deel een aparte kleur.” Nu zeg ik gewoon dat ze dat of dat 

kleurtje er tussen uit moeten halen en ik hoop dat dat gaat werken. We zullen het zien.  
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P: wat is eigenlijk van je merk is dat het begeleiderproces en het beoordelingsproces heel nauw met 

elkaar verweven zijn. Klopt dat? 

Pa; Ja, dat komt doordat de leerling heel veel hulp vragen en die hulpvraag is heel groot en heel divers. 

Het niveau 2 leerlingen ze kunnen daar niet zelf direct mee aan de slag. Ze komen heel veel vragen. 

Kan ik dit goed en doe ik dit goed? Moet ik het zus of zo doen. Op dat moment ben je ook eigenlijk al 

aan het beoordelen. Dus het loopt eigenlijk in elkaar over. Dat is hier op school dan hè.  

Maar op stage, daar waar ze de PvB gaan uitvoeren, daar weten wij natuurlijk al wat ze gaan 

uitvoeren. Want zij hebben daar hun feedback al op gehad van school. De beoordeling is dan voor een 

groot stuk op school al geweest. Ze gaan ook hiermee shoppen bij verschillende docenten. En eigenlijk 

stimuleren wij dat ook.  

P: en dat sluit altijd wel op elkaar aan?  

Pa: ja, en als het niet overeenkomt dan zeggen de leerlingen dat heus wel. Dan gaan wij als docenten 

daar met elkaar over in conclaaf. Zo van ik zie het zo, ja maar ik zie dat zo, en dan kom je uit. En dan is 

het weer, dat één iemand zijn die dat proces ook in de gaten houdt en ook zegt van zo en zo gaan wij 

het doen. Zo klopt het. Snap je, het is belangrijk dat één iemand dat proces in de gaten houdt. En dat 

het niet een eigen leven gaat leiden. Zo van we doen maar met zijn allen zo. Nee, het moet wel binnen 

de paden blijven.  

P: wat ik daarin hoor is een enorme tijdsinvestering ook hè? 

Pa: gigantisch! 

P: Komen jullie uit met de tijd die jullie voor de begeleiding hebben toegewezen gekregen? En kun je 

bij benadering zeggen hoeveel tijd jullie dat eigenlijk kost? 

Pa: Nou dat kan ik heel precies zeggen. We beginnen de 7e periode de donderdagmiddag en de 

vrijdagmiddag uit te roosteren voor de PvB.   En dat loopt dan de hele 8ste periode door. We hebben de 

data vastgesteld waarin ze alles kunnen inleveren. We hebben daar 3 data voor vastgesteld. Nou, je 

raadt het al, de meeste leerlingen leveren het op de laatste datum in. Dat is toevallig vandaag. Dan 

hebben wij daarna nog de tijd om het proces te doen. Dus dat betekent dat je ruim anderhalve periode 

twee middagen in de week bezig bent met de PvB n de begeleiding die daarbij nodig is. Dat doe je voor 

vier docenten. 

P: en dan heb je het alleen nog maar over de begeleiding Paul? 

Pa; Ja, dan heb je het alleen maar over de begeleiding. Daarna pas, als je de inleverdata hebt gehad. 

Dan heb je twee weken de tijd om het examendossier na te kijken van de leerlingen. En als het goed is 

heeft dan iedere leerling een ‘go’, dan gaan wij het hele pakket achterna fietsen van nu moet ik bij die 

op gesprek en nu bij die en dan bij die. Dan ben je vanaf halverwege mei en een groot deel van de 

maand juni bezig om achter al die gesprekken aan te hollen. Dus dat kost heel veel tijd. 

P: komen jullie daar in zijn totaliteit mee uit? 
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Pa; zoals wij het nu doen wel. De vraag is alleen of je het naar de leerlingen toe wel fijn is om 

gedurende anderhalve periode alleen maar bezig te zijn met de PvB. Dat is een half schooljaar. Daarin 

wijken wij niet af van andere opleidingen, maar het is wel veel. Het vergt heel veel van de leerlingen en 

ze vragen ook heel veel, want ze weten het niet. Je kan nog zo,n goede PvB hebben geschreven, dan 

komen ze eerst bij jou om te vragen, hoe moet het? 

P: welke kwaliteiten moet als begeleider zeker hebben om de PvB goed te kunnen begeleiden? 

Pa: ja, de leerling moet je aanvoelen. Heel erg. En ook ontzettend veel geduld. Dat zijn de twee 

hoofdkwaliteiten. En dan heb ik het niet eens alleen over de begeleiding van de PvB, maar zo wie zo 

moet je voor niveau 2 leerlingen ontzettend veel geduld hebben. Een niveau 2 leerling vraagt een hele 

andere begeleiding dan een niveau 3 of een niveau 4 leerling.  

Want ze vragen gewoon 100% van je. Eigenlijk hebben zij nog het liefst dat jij al het werk doet en dat 

zij dan gaan kijken of alles wel goed gaat. Dat is eigenlijk wat een niveau 2er wil. Laat mij nu maar 

achter mijn facebook zitten of achter mijn msm. Ze willen wel, maar als je ze niet goed begeleidt dan 

ben je ze kwijt. Alles hangt dus samen met een goede begeleiding en dan kunnen ze het ook. En o ja 

dat is ook nog een belangrijke kwaliteit; je moet iemand kunnen motiveren. Je moet als begeleider ook 

alleen maar, of alleen maar, maar in ieder geval wel bijna altijd positief ingesteld zijn.  

Met negativisme bij niveau 2 dan ben je ze zo kwijt. Je moet ze altijd positief kunnen stimuleren. Al is 

het dat je denkt mmmmmm, dan nog hangt het af hoe je dat tegen de leerling brengt. Je moet het 

natuurlijk wel benoemen, maar dat kun je ook op een positieve manier doen. Zo van: “Oké, dat heb je 

al heel goed gedaan, maaaar….” En dan doen ze het wel. Dat is heel belangrijk. 

P: Er is een basisvertrouwen van de leerlingen nar jou toe. Hoe doe je dat? 

Pa: ja daar denk je niet over na. Dat is nu een niveau 2 docent. 

P: zou je kunnen aangeven wat daar dan de kwaliteiten van zouden moeten zijn? 

PA: Poe, dat vind ik wel heel moeilijk. Volgens mij zit dat een beetje in je. 

P: heeft dat alles te maken met het flexibel kunnen zijn, en empathisch zijn? 

Pa: Ja, maar dat vraag ik van de leerlingen ook. Ik hamer heel erg op de empathie. Kun jij je als leerling 

verplaatsen in de ander? Hoe zou je het zelf vinden op die of manier benaderd te worden?  

Ik heb veel liever dat ze begrijpen van iemand die bijvoorbeeld dement is dat hij dingen niet meer kan 

en daar ook zelf heel boos om kunnen worden. Dat zij dan aan kunnen voelen wat dat is om dingen 

niet meer te kunnen die je vroeger wel kon. En dat doe ik in de lessen ook. Ik laat ze de dingen liever 

voelen. Want ja, ik kan ze wel vertellen: “Ja die mensen die zijn de weg een beetje kwijt.” Een reactie 

van: “Nou ja, so what….” Snap je dat. Je past je opdrachten daar ook op aan. Dat is denk ik het niveau 2 

waar je als docent mee om moet kunnen gaan.  

En, en dat is wat ik ze de eerste week ook al vertel is eerlijkheid. Eerlijkheid is wat mij betreft het 

belangrijkst. Ik ben eerlijk naar hen toe, maar ik verwacht dat ook van hen terug. Ik ben 100% eerlijk. Ik 

accepteer van hen geen smoesjes. Als ik daar achter kom dan hebben zij een heel groot probleem. En 
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dat vertel ik ze de eerste week al. Zeg maar gewoon dat je geen zin hebt, dan kan ik na 3 weken eens 

aan je vragen hoe het toch komt dat je geen zin hebt. Want als je 3 weken lang vertelt dat je hoofdpijn 

of buikpijn hebt, dan stuur ik je naar een dokter of je zit te liegen. Die eerlijkheid die geef ik ze en die 

verwacht ik ook terug. 

En zeker nadat je ze twee jaar hebt gehad. Ze komen ook met eerlijke vragen en soms komen ze ook 

met opmerkingen waarvan je denkt: :”Nou ja, dat had je beter niet kunnen zeggen….” Maar dat geeft 

dan wel dat ze je vertrouwen. Maar ja, wat je geeft dat krijg je hè? 

Het leuke van de niveau 2 leerlingen is ook dat wanneer je ze binnenkrijgt dat het een stelletje 

ongelofelijke ongeleide pubers zijn en dat wanneer je ze twee jaar hebt gehad dat ze dan vertrekken 

als een dametje. Ze weten wat meer over het leven en hoe je om moet gaan met de mensen. Ja kijk 

maar in het begin naar alle ruzies die er zijn, in het 2e jaar heb je dat niet meer. Ze weten wel hoe het 

speelt, ze weten wel hoe het in de groep zit, ze weten hoe het met jou werkt. Ze weten hoe een 

docent werkt. Snap je? Ze zitten natuurlijk in de tijd van de omslag van de pubertijd naar de 

adolescentie. Dat is de mooiste tijd en dat zien wij gebeuren. 

P: merk je dat ook in de voorbereiding van de PvB. De eerlijkheid die je wil. Is dat ook belangrijk bij de 

PvB? 

 

PA; ja eerlijkheid en duidelijkheid. En aangezien de PvB voor de begeleiders niet altijd even duidelijk is, 

is het ook voor de begeleiders die het niet goed weten onmogelijk om het bij de leerlingen goed over 

te brengen. Dat gaat  niet. Dus, degene die wel weten hoe het werkt. Die zijn veel duidelijker naar de 

leerling toe. De leerling gaat dat ook merken. Het probleem is echter, dat wanneer een begeleider het 

allemaal niet zeker weet, dat een leerling dan naar diegene toegaat waarvan zij weten dat zij/ hij het 

wel zeker weten. Zij krijgen daar duidelijkheid van. Het gevolg daarvan is, is dat degene die het wel 

helder voor ogen heeft en de leerlingen duidelijkheid kan geven overvraagd wordt. Die docent komt ’s  

avonds helemaal kapot thuis omdat hij de antwoorden weet. Als de andere begeleiders de leerlingen 

ook nog eens een keer doorsturen naar die ene begeleider dan zit die er veel te zwaar in. Je kunt in je 

eentje niet 65 leerlingen dragen. 

P: hoe zou je dat op kunnen lossen? 

Pa: een andere PvB. Een andere aangepaste PvB. In plaats van vier verschillende opdrachten één grote 

opdracht. Daarbij het aan de leerling duidelijk maken wat er van de leerling en wat er van de 

begeleider verwacht wordt. En dat die begeleiding zich ook even stort op hoe steekt zoiets in elkaar en  

niet wanneer hij er wel ligt dan les ik hem wel door wanneer dat mij uitkomt. Zo werkt dat niet. Je 

moet het eigenlijk net zo doen als bij het KRD met trainingen. Dat hebben we vroeger ook wel gedaan. 

Eigenlijk zou je iedere docent die de begeleiding van een PvB gaat doen van te voeren eerst gaan 

trainen.  

En dat hoeft helemaal geen 26 dagdelen te zijn. Ik denk dat je 2 of 3 middagen met de begeleiders 

moet gaan zitten en alle PvB dingen moet gaan doornemen. Alle inns en outs, alle punten en komma’s 

met elkaar bespreken. 
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P: Hoe zie jij dat verder voor ogen? 

Pa: dat hangt af van het niveau wat je gaat begeleiden.  

P: dus iedereen die met de PvB te maken krijgt moet je helemaal doordrenken met de PvB als ik jou 

goed begrijp. Maar hoe en wat heb je daarbij volgens jou nodig. Heb je daar bijvoorbeeld ook de uitleg 

van het KD bij nodig. 

Pa; Nee, ik denk niet dat dat nodig is. Zoals de PvB nu geschreven is is de verantwoording wel oké. Wat 

meer het proces bewaken. Want het nadeel is, of het nadeel, niet ieder leerling doet alles tegelijk. 

Leerling 1 is met a bezig en leerling b is met weet ik wat waar mee bezig. Je wordt als begeleider dus 

steeds heen en weer geslingerd in je hoofd. Je moet steeds schakelen en erbij blijven. Omdat wij ook 2 

verschillende PvB hebben hè, één van zorg en één van welzijn en het zijn niet steeds je eigen leerlingen 

dus je moet steeds vragen wie nu wat doet. Je bent een soort trainer van een voetbalspel, maar dan 

heb je niet één team maar er lopen er 11 tegelijk. Dat is niet te managen en als iedereen, alle 

begeleiders het dan allemaal kunnen, dan wordt het beter, dan wordt het gemakkelijker, maar nu is 

het gewoon te complex. En als je ze daar nu allemaal in traint dan krijg je dat je meer met één mond 

gaat praten. Men weet dan wat met moet doen. Er is duidelijkheid. Het wordt duidelijk leerling, voor 

de begeleider en voor de beoordeling  die door de beoordelaar moet worden gedaan. Die weet dan 

precies waarop hij moet beoordelen. Daar moet je op letten en daarop ook. Dat wordt van de 

beoordelaar ook verwacht. de criteria zijn vooraf bekend en deze moeten dan ook beoordeeld worden 

en de beoordelaar mag zelf niet denken dat hij iets niet belangrijk vindt of juist wel. Hij moet zich aan 

de voorgeschreven criteria houden.  

P: dus eer moeten een haarfijne afstemming zijn tussen de begeleider en de beoordelaar.  

Pa: absoluut 

P: en dat is binnen de PvB van de HZW ook gewoon uitgezet. Dat kan niet zonder elkaar. 

Pa: precies. De oefening vooraf en de nazorg gebeurt op school en de uitvoering is in het 

beroepenveld. Wij hebben gemerkt dat dat stukje voor de leerlingen heel belangrijk is. Dat zou 

eigenlijk in de PvB beschreven moeten worden.  

P: zou je kunnen uitleggen hoe je dat voor je ziet? 

Pa: nou de leerling die gelijk aan de opdrachten wil beginnen en deze voor zich ziet of dat nu gaat over 

huishouding en wonen of ADL dan kan hij daar niet gelijk mee aan de slag. Wij hebben daar speciale 

formulieren voor ontwikkeld die ze voor de PvB opdracht gaan gebruiken. Maar voordat zij de 

opdracht uit kunnen voeren moeten zij eerst een onderzoekje doen over welke doelgroep het eigenlijk 

gaat waar zij de huishouding of de ADL moeten gaan ondersteunen. Zonder dat zijn ze er eigenlijk nog 

niet aan toe om dat direct in de praktijk te laten zien. Het werkt moet dus vooraf op school wordt 

voorbereid. En pas dan kunnen zij het gaan uitvoeren. Zij worden het zich dan pas bewust waarom zij 

huishouden en ADL op die manier moeten of kunnen ondersteunen. Dat komt natuurlijk ook nog 

doordat wij zoveel verschillende werkvelden hebben waar de leerlingen stage lopen. Bij VZ is dat 

bijvoorbeeld niet zo. Dat maakt de PvB begeleiden ook zo intensief, omdat je continue moet 

schakelen.  
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P: speelt dat ook mee dat de begeleiding en de beoordeling zo dicht naast elkaar loopt dat dit je 

parten gaat spelen. Kun je de rol van begeleider en van de beoordelaar op een gegeven moment nog 

wel van elkaar onderscheiden? 

Pa: ja, dat lukt wel. Daar zie ik geen problemen in. Juist omdat het zo naadloos op elkaar aansluit. 

Ik denk ook dat de begeleider tegelijkertijd  ook beoordelaar moet zijn.  

P: het moet dus eigenlijk hand in hand gaan. Lukt dat ook op die manier? 

Pa; ja, bij ons wel. 

P: en hebben jullie de begeleiding en de beoordeling zoals jullie die op school hebben ook duidelijk van 

hoe die in het beroepenveld moet worden uitgevoerd. Zijn er verschillen? En welke verschillen of 

overeenkomsten zijn er dan? 

Pa: ja heel duidelijk. De PvB daaraan doet het beroepenveld eigenlijk niets de PvB wordt op school 

geschreven. De begeleiding op school is erg groot. De leerling moet van tevoren bedenken wat hij wil 

gaan doen en wat er moet gebeuren. Wanneer de school dan al het geschrevene van de leerling heeft 

beoordeeld en vindt dat de leerling het goed gedaan heeft, dan mag de leerling het pas gaan uitvoeren 

in de praktijk. Maar voordat zij het daar moeten uitvoeren moeten zij er eerst mee naar de 

praktijkopleider die gaat beoordelen of zij het ook goed genoeg vinden om daar in de praktijk uit te 

voeren. Ze feedback vragen. Het voortraject is dus bij het beroepenveld weggehaald. Ze voeren de PvB 

daar alleen maar uit. De leerling kiest wat hij nu eigenlijk wil gaan uitvoeren bij zijn stage.  

Wij begeleiden ze op school op die manier dat zij weten dat het om opdrachten gaat die zij al hebben 

geleerd in dat beroepenveld waar zij stagelopen. Het werk is dus niet vreemd voor hen.  

Voor het beroepenveld is het dus eigenlijk gesneden koek. Alleen de leerling moet het nog op papier 

krijgen.  

P: en jullie zorgen dus voor een stukje kwaliteit van de PvB voordat zij deze gaan uitvoeren in het 

beroepenveld.  

Pa: ja, en dat uitvoeren is dus eigenlijk een kwestie van uitvoeren. Wanneer je daar onzeker over bent 

vraag dan eerst of je nog mag oefenen en daarna kun je het voor de beoordeling doen. Zij vinden het 

altijd erg spannend. Dat moeten wij niet onderschatten. Want opeens wordt je dan beoordeeld. En 

dan eens kijken wat doet die leerling nu met dat extra stukje spanning. Nou en dat is voor het 

beroepenveld eigenlijk heel makkelijk. Het is goed of niet goed. Er wordt een reflectieverslag van 

geschreven en de derde opdracht vindt op school plaats. Dus wij toetsen echt wat de leerling op de 

stage gedurende de PvB periode heeft gedaan.  

P: kun jij mij aangeven wat bij jullie nu eigenlijk de kracht van de PvB zoals die bij jullie is? 

Pa: dat een leerling eigenlijk niets nieuws hoeft te doen. Dat is de kracht van de PvB. Hier hoeven ze 

verder niet over na te denken. Ze worden steeds met bekende dingen geconfronteerd en er is niets 

nieuws. Zij laten zien wat ze eigenlijk al beheersen. 
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P: ik hoor steeds vertouwen en vertrouwdheid terug komen klopt dat? Alles wat voor de student 

bekend en vertrouwt is dat wordt ingezet. Eigenlijk een soort van eerlijkheid. Je ent daarin 

voorspelbaar. 

Pa; want weet je wat het leuke is; dat wat ze het hele jaar doen en waar ze nog nooit over nagedacht 

hebben van hoe zet ik dat op papier. Op het moment dat ze het op papier hebben, kijken ze anders 

naar datgene wat ze doen. 

P: wat leuk! Ze worden het zich dus bewust. 

Pa: ja, maar dat is het leuke ook. Eigenlijk zou je dat eerder moeten doen, maar dan zijn ze er nog niet 

aan toe. Als oefening zou het wel kunnen. Zij draaien mee in het dagelijkse ritme en zijn zich niet 

bewust van het waarom van dat ritme in het beroepenveld. Pas wanneer ze het op papier hebben 

worden zij het zich wel bewust. O, is het daarom dat wij dat op dat of dat moment gaan doen.  

We hebben het dan weer over empathie. Voel nu eens hoe dat voelt dat er zoveel verschillende 

mensen aan je zitten. Dat is uitgewerkt in de PvB. Dan gaan ze het uitzoeken en uitwerken. (epilepsie 

bijvoorbeeld. Wat is het, waardoor komt het) empathie vind je niet op het internet. Dat moet hen 

aangeleerd worden. 

P: en dat is het grote stuk wat jullie in de begeleiding en de beoordeling van de PvB dus eigenlijk doen. 

Ik wil nu toch nog even inzoomen op de randvoorwaarden. De leerlingen komen voorbereid het 

beroepenveld. Je moet daarbij ook rekening houden met de randvoorwaarden die daar nu eenmaal 

ook bij nodig zijn. Kun jij aangeven welk randvoorwaarden jij nodig vindt en kun je dat motiveren? 

Pa: tijd, is de grootste voorwaarde. Een mentor is onontbeerlijk. Een eigen mentor moet naar de 

stageplek toe. Dat moet vertrouwt zijn voor de leerling. Het werkt voor die leerlingen van niveau 2 

heel verwarrend. Zij kunnen dat niet aan. En de PvB is voor hun een zeer zwaar examen. Ik vraag mij 

wel eens af of mijn eigen examenvoor docentschap niet lichter is geweest dan het examen voor de 

leerling die niveau 2 moet halen. Het is echt een grote kluif voor hen om dat te doen. Als de 

begeleiders daar niet heel strak op kunnen zitten dan kun je het niet draaien zoals die nu is.  

P: een eigen slb’er is dus het meest belangrijk voor de leerling. 

Pa: ja. 

P: scholing hoe ziet die er uit voor de begeleider en de beoordelaar? 

Pa: ik heb dat volgens mij al laten vallen. Één mond in het proces is essentieel anders gaat de leerling 

daar kijken waar hij het het gemakkelijkst krijgt. Alles moet duidelijk zijn voor de leerling. Dat gaat zelfs 

zover dat de lettergrootte en het lettertype, een legenda e.d. zijn voorgeschreven. Iedereen moet alle 

stappen precies weten. En het hoe van de PvB te begeleiden. 

P: dus om het proces goed in te zetten, moet degene die het ontwikkelwerk en hè denkwerk daarvoor 

heeft gemaakt en geschreven dat die dar ook nauw bij betrokken moet worden. 

En de stappen die ergens in zitten ook duidelijk naar voren moeten komen. Er mag daarover geen 

miscommunicatie ontstaan. Die moet je in die scholing niet missen. 
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Pa: nee precies. Dat is duidelijk.  

Deel 3: kwaliteitsborging, 

Nee, ik ga er van uit, maar ik heb er nooit naar gevraagd. 

Ja 

Nee,  

4  ja 

5 ja, maar ik zou nog wat dingen willen veranderen in de toetsinstrumenten, maar volgens mij kun je 

dat ieder jaar. 

6. ja 

7. en 8 daar hebben wij het eerder al over gehad. 
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P: Welkom, dan betekend dit dat het opgenomen wordt. Dus Agnieska test. 

Welkom. Fijn dat je dit interview met mij wil gaan doen, het is voor mijn masteropleiding zoals 

ik net even kort heb geschetst en voor jou was de situatie helder. 

Ik wil maar gelijk beginnen met vraag 1: wat vind jij in de communicatie tussen de student en 

de begeleider durende de proeve nu belangrijk en zou je dat ook kunnen motiveren? 

A: Even misschien een heel klein beetje inleidend: ik ben zojuist in de afrondingsfase beland 

van de begeleiding van de proeve kinderopvang niveau 4 en ik merk dat wat ik heel belangrijk 

vind is om de studenten duidelijkheid te kunnen geven en ook en om eerlijk kunnen en echt 

zijn. 

Ze vinden het soms lastig maar en met eerlijkheid bedoel ik waarschijnlijk gewoon de feed-

back maar als begeleider niet schuwen om te zeggen je bent bijna op de goede weg, je bent 

niet op de goede weg, denk hieraan, denk daaraan, zoals je nu aanlevert klopt niet met de 

opdracht of dit is niet wat we verwachten en ik heb nu al gemerkt dat ze daar echt heel goed 

baat bij hebben gehad. Ze hebben minder baat bij pamperen dan bij echt hele duidelijke taal 

wat wil je van ons want dan gaan wij het leveren of niet maar echt duidelijkheid. 

P: Dus in die communicatie is eerlijkheid en duidelijkheid wat jou betreft toch heel erg 

belangrijk in de begeleiding. 

A: Zeker als jij het zegt is het ineens in twee zinnen klaar 

Ik vind zoals jij het vertelt hoort het gewoon ook thuis snap je want dan heb je een gesprek 

met elkaar, ik geeft alleen maar even een samenvatting. 

P: Dan komen we bij de tweede vraag: Wat vind je in de communicatie tussen de begeleider 

en het beroepenveld van de begeleiding nu belangrijk. Dus wat doet de school voor het 

beroepenveld en wat vind je daarin belangrijk? 

A: En dat nog steeds met betrekking tot de proeve. 

P: Zeker. 

A: Ook daarin vind ik duidelijkheid heel erg belangrijk. Ook daarin vind ik dat je het 

beroepenveld heel duidelijk moet maken dat het niet vanzelfsprekend is dat de student door 

zijn proeve heen komt. We doen heel erg ons best voor en wij vinden dat hij ver genoeg is om 

aan de proeve te beginnen maar dat we met z’n drieën, dus de student, beroepenveld en wij 

als school met zijn drieën een hele stabiele driehoek moeten vormen om dat diploma voor 

elkaar te krijgen en dat het echt een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid is, het is niet 

(4:04) aan mij als docent om die proeve wel of niet goed te keuren of uitsluitend te begeleiden 

ook zij hebben daar een hele duidelijke taak in en wat ik altijd heel erg benadruk is dat we op 

basis van deze proeve en de manier waarop de student erdoorheen is gekomen besluiten met 

z’n allen of wij een gekwalificeerde beroepsoefenaar, zeg maar, loslaten. Het is echt puur 

gebaseerd op mijn ervaring bij het beoordelen van proeves en het contact met het 

beroepenveld dat men in het verleden toch het idee had van ja als we nu al met de proeve 
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bezig zijn dan komt het allemaal wel goed en dan zijn ze al zover en dat is niet zoals ik het 

voor de student wil neerzetten (5:14). De student moet wat mij betreft goed weten dat ie nu 

moet laten zien dat hij het kan. Dat wij denken dat hij het kan mag duidelijk zijn, hij mag 

starten maar in die proeve moet hij heel hard werken en dat mag het werkveld ook wel weten 

P: Dus eigenlijk zeg je dat, als ik het goed beluister: het is eigenlijk een soort 

driehoeksverhouding waar vanuit de school je duidelijk aangeeft dat zij taken en rollen hebben 

en ook een stuk verantwoordelijkheid nemen in de beoordeling van het examen van de 

student want je leidt tenslotte op voor het beroepenveld en je moet het niveau hebben van een 

beginnend beroepsbeoefenaar en die uitspraak kunnen wij niet doen zonder dat wij ook weten 

vanuit het beroepenveld van jullie hebben daar een deskundig oordeel over gegeven en daar 

zijn jullie ook aan gehouden. 

Hartstikke mooi. Gaan we door naar vraag 3: Hoe ziet de communicatie er tussen de 

begeleider van de student op school en de begeleider van het beroepenveld uit. Als je nu 

bijvoorbeeld spreekt vanuit school naar de inhoudelijke kennis van hoe bereid je een student 

nu eigenlijk voor en hoe worden de opdrachten nu ingezet en hoe ziet dat proces eruit. 

A: Wat ik nu kan doen is de situatie beschrijven zoals ik die heb meegemaakt, Ik denk dat dat 

het meest zuivere is. Wij organiseren een bijeenkomst voor een beroepenveld met betrekking 

tot de pvb en daarin bieden we ze de mogelijkheid om daarbij aanwezig te zijn om vragen te 

stellen enz., enz. Helaas is er maar een klein percentage wat daar gebruik van maakt. Verder 

is het zo dat de student altijd de schakel is tussen het beroepenveld en ons. Ik druk ze altijd 

zeer op het hart dat de begeleider vanuit de bpv plek altijd welkom is met alle vragen. Ik 

prefereer zelf het contact per mail omdat ik dat wat uitgebreider kan doen maar ze bellen ook 

wel eens en ik moet heel eerlijk zeggen dat ze vaak pas bellen op het moment dat de student 

in de eindfase is van de opdrachten dus niet aan het begin wat moeten ze nou doen maar op 

het moment dat de student een beetje klaar is dat ik zoiets heb van wat doen ze het goed. 

Daaruit proef ik dat zij ook graag feed-back willen hebben hebben wij het goed begrepen en 

daarnaast vind ik dat ook die verantwoordelijkheid ook mijn verantwoordelijkheid is en te 

checken of die student alle stappen maar de verantwoordelijkheid vanuit de beroepscontext is 

er ook om dat contact met ons te zoeken. En dus inderdaad ook wat tijd betreft heb je dat ook 

niet voor het oprapen om continu contact op te nemen dus ik ruim de tijd wel in maar ik laat 

hen naar ons toekomen omdat het de proeve is van de student. Het is zijn zaak om ervoor de 

zorgen dat er op de juiste manier gecommuniceerd wordt. Dat als die begeleider mij nodig 

heeft dat ik weet waar ik hem kan bereiken dat hij weet waar hij mij kan bereiken. 

En die verantwoordelijkheid leg ik voor 100% bij de studenten als de proeve goed gaat, laat 

dat duidelijk zijn. Dus als ik bij een student waarbij ik verwacht dat hij er goed doorheen komt, 

op het moment dat ik denk van nou er is iets, of er worden heel veel vragen gesteld of 

helemaal geen vragen gesteld vanuit de student ga je dat checken. Dan ga ik proactief contact 

opnemen met de stageplek van joh hoe gaat het eigenlijk: ik heb daar vragen over. Maar de 

eerlijkheid gebied mij te zeggen dat het is op de momenten dat ik iets proef, iets voel, iets 

hoor, ik iets merk dat de student misschien niet helemaal eerlijk is dat hij niet durft te vragen of 

is de stageplek daar goed mee bezig, dan doe ik het proactief en anders laat ik het heel erg bij 

de studenten, bij de stageplek zelf. 
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P: Beluister ik daarin goed dat je in de begeleiding toch wel dat het heel belangrijk is dat je de 

student ook kent? 

A: Ja, vind ik wel. Nu je die vraag zo heel specifiek stelt vraag moet ik hem na 3 jaar al kennen 

eigenlijk, ik vind het heel erg fijn om iets meer van de studenten te weten. Ik denk dat het een 

groot voordeel is. Trouwens ik heb een aantal studenten meegekregen van een collega omdat 

die verlenging kregen en daarmee sloten ze aan in mijn klas en ik moet heel eerlijk zeggen dat 

het proces van uitleggen hoe ik het begeleid voor hen ook best lastig was, betekent niet dat 

mijn collega of ik het beter of slechter doet we doen het anders. Ik stel heel duidelijk vragen en 

laat de student zelf komen. Dit zijn de mogelijkheden, jij moet het doen en daar hadden deze 

nieuwe studenten best even tijd voor nodig om daaraan te wennen want ik ging er niet 

achteraan, heb je pagina 3 gedaan, heb je pagina 5 gedaan, ik zei ik wil graag dat je pagina 3 

tot 5 doet, mag ik het zien en het was een cultuur omslagje dus nu ik dat even zo naast elkaar 

zet denk ik in ieder geval als je een periode kan meemaken voordat ze aan de proeve 

beginnen dat ze in ieder geval even kunnen wennen aan wie je bent en wat jij van ze vraagt 

en hoe betrouwbaar ben je dus als jij iets zegt wat doet het dan, dat is heel hard nodig, vind ik 

wel. 

P: Dat is wel een hele belangrijke dus van het kennen van elkaar. En wat mag je als student 

ook van de begeleider verwachten en o het is wel belangrijk dat je op die en die manier gaat 

opereren (13:38). 

A: En de continuïteit van het proces. In het midden stel je voor je hebt de formats gedaan bij 

die ene docent en je gaat vervolgens de uitvoering of docent, bedoel ik begeleider en het 

uitvoeren bij de volgende (?) ik heb dat niet alleen als prettig ervaren, die van mij zijn gewend, 

ik heb dat met je afgesproken dus gaan we het doen. Gaan we het niet doen, wie heeft er nu 

een probleem, niet ik, het is jouw proeve, dat heeft gevolgen. De manier waarop het eerst is 

begeleid was nou dat doen we straks wel, dat vul ik wel een keer aan ze moeten zeer terecht 

wennen aan het feit dat zo doen we het niet, ik moet op jou kunnen vertrouwen. Ook ik ben nu 

heel hard aan het werk om zeker te weten dat je een betrouwbare en volwaardige 

pedagogisch medewerker bent aan het eind. Nogmaals zeg hen maar niet dat het goed is of 

fout maar ze moeten terecht wennen aan de nieuwe manier. 

P: En dat werkt visa versa. 

A: Absoluut Als student moet je er ook aan wennen dat de student er niet op uit is jou te 

plagen omdat hij gewoon net alles een dag later inlevert, nee hij doet dat omdat hij het zo 

gewend is. Hij heeft niets tegen mij moet ik ook even aan wennen. Ze moeten gewoon doen 

wat ik vraag. 

P: Wat vind je belangrijk om met het beroepenveld te bespreken? Als je het over 

tijdsinvestering hebt of het bespreken van de begeleidingscriteria of ervaringsdeskundigheid in 

het beroep, dat soort zaken 

A: De verwachtingen vanuit school uitspreken naar het beroepenveld vind ik zeer belangrijk. Ik 

moet heel eerlijk zeggen dat we daarin tekort schieten maar ik heb helaas geen brainwave 

hoe we dat beter zouden kunnen doen. De grote organisaties zijn wat mij betreft die begrijpen 

wel dat het tijd vraagt van hen. Dus inderdaad tijdsinvestering is een hele belangrijke maar 

ook het bewust maken van het niveau wat er verwacht mag worden van de student en dat 
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heeft te maken met: wat vragen wij nu: we schrijven prachtige opdrachten uit. We hebben 

fantastische beoordelingsformulieren maar wat vraagt het nou van de student, is het genoeg 

als hij het kind aanleert om handjes te wassen, nee, dat is niet wat wij willen wat betekent het 

op niveau 4 en (17:10) ik denk dat het heel belangrijk is om zo’n bpv plek duidelijk te maken 

welke verantwoordelijkheden hebben en op welk moment ze ook mogen stoppen met het pamperen 

van een student, de student moet verantwoordelijk en zelfredzaam zijn, dat is niet op alle plekken 

duidelijk, wat mij betreft. Zij willen nl ook vreselijk  graag dat die student slaagt want daarna krijgt hij 

een invalcontract en dan is het klaar. (17:46) 

A: Tijd: vier, zes en acht. Flexibiliteit, o, nu moet ik weer gaan nadenken. Weet je ik vind het wel 

belangrijk en flexibel mag je zijn, maar binnen de gegeven regels. Je mag de regels niet flexibel maken. 

Ik vind dat de regels, de kaders er moeten zijn. En daarbinnen mogen we schipperen, maar op het 

moment dat jij de PvB niet kan inleveren op 11 mei dan is dat een gegeven en dat betekent dat 

wanneer er een termijn is en je het pas inlevert op de 22 mei dat je dan bezig bent met je eerste 

herkansing. Want dat betekent, het staat op ieder beoordelingsformulier dat je maximaal 2 maal mag 

herkansen dat je bezig bent. Wanneer jij er dan voor kiest om het de 22ste in te leveren dat je dan al 

voor een herkansing kiest. Dat is de flexibilisering. Je mag het gerust later inleveren, maar je maakt dan 

wel gebruik van de herkansing en die keus is dan aan jou (de student). we zeggen dus niet we leveren 

de 11e niet in maar de 12e wel. Ik sta daar niet achter omdat dat het beeld vertroebeld.  

P:  ja, ja, en dan kom je dus eigenlijk weer met die eerlijkheid en die duidelijkheid van het begin hè? 

A: ja.  

P: dus dat zou voor jou een 10 zijn. 

A: ja, ja 

P: randvoorwaarden definiëren  

A: tijd om ze te mogen begeleiden. Leg ik het goed uit dat de randvoorwaarden voor mij als begeleider 

zijn bedoeld om de student te kunnen begeleiden? 

P: ja; 

A: wat ik hard nodig heb is kennis van het beroepenveld. Ik vind dat echt van grote waarde kennis. 

Eigenlijk is kennis noodzakelijk van een groot gebied van de kinderopvang waar wij mee te maken 

hebben. In mijn geval is dat binnen de kinderopvang de ontwikkelingsgebieden van de kinderen. Dat 

blijft in de PvB terug komen. Dat is randvoorwaarde. Ik vind  vraagbank ook belangrijk. Ik moet mijn 

ideeën kunnen toetsen en de beoordelingscriteria vind ik ook belangrijk om de PvB goed te kunnen 

begeleiden. Die vind ik belangrijker dan de opdrachten op zich. 

P: deskundigheid in het beroepenveld 

A: zoals ik al eerder had aangegeven. Ik heb daar eigenlijk heel hard een vrouw nodig met ‘ballen’ een 

vrouw die ook eerlijk durft te zijn naar de student in de vroege periode van de PvB. En ook in de 

vroege fase van alle stages. Echt een begeleider die eerlijk durft te zijn. Zij moeten daar ook tijd voor 

krijgen. Het kost hen nogal wat tijd. Ze moeten ook kennis hebben van wat er gevraagd wordt over de 
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PvB zoals die bij ons wordt afgenomen. Dat is een gemis als ze dat niet hebben. Ze gaan dan maar een 

beetje rondfladderen en de student komt dan niet goed tot zijn recht. Als zij ons weten te vinden om 

die kennis op te doen, dan is dat ook goed, maar ze moeten wel weten wat de PvB inhoud. En ze 

moeten durven om die verantwoordelijkheid te nemen. En verder vind ik dat de student die de PvB 

moet doen niet begeleid mag worden door iemand die een lager niveau heeft dan waarvoor de 

student wordt opgeleid. Wij vragen een bepaalde ontstijging van de basislijn en  als je begeleider dat 

niet kan dan wordt het ingewikkeld. En dat kom ik pas bij niveau 4 tegen. Bij niveau 3 kom je dat veel 

minder tegen.  

P: dus dat is wel een punt van aandacht waarbij we in de randvoorwaarden rekening mee moeten 

houden. 

P: waar ligt jou expertise als het gaat om de begeleiding van de student? 

A: tjong, heb je even. Communicatie daar ligt mijn expertise. Waarom ligt het niet in de andere 

gebieden. In de randvoorwaarden niet omdat wij daar allemaal recht op hebben om het maar zo te 

zeggen. Dus is het ook niet iets wat ik bijzonder heb, meer dan een ander. Ik heb wel heel veel kennis 

van kinderopvang en ik heb heel veel kennis van ontwikkelingspsychologie en pedagogiek. Dat is zo en 

dat maakt het makkelijker, maar die kunnen ze ook uit de boeken halen op het moment zelf of bij 

anderen. Maar waar het gaat om de PvB, daar waar het gaat om het structureren van het spul , het 

structureren in hun hoofden, waar gaan wij eigenlijk voor. Wat zijn de hoofddoelen, wat zijn de sub-

doelen, wat ga jij doen wat vindt jij belangrijk, heb je een planning gemaakt. Mijn geduld in de 

communicatie is wel het belangrijkste. Ik zie er misschien niet zo uit, maar ik ben reuze geduldig met 

ze. En ik kan, ik ben heel precies en dat vraag ik ook van hen. Ik vraag hen om in hun bewoordingen 

alles wat ze leveren goed te doen en te overdenken. Dat levert hen op voor later. Of dat nu gaat om de 

formats of de andere zaken of de uitvoering in beide  gevallen loont het ontzettend. En overigens is 

dat ook iets wat ik terug krijg van de studenten. Ik zeg dan dat ik alleen maar help bij het structureren, 

maar dan zeggen ze ja, maar dat is het nu net. Ik kan alles lezen, maar het is zo prettig als iemand dan 

zegt: “Zo wat heb jij gedaan. Oké wat gaan we doen en hoe ga je het doen?” ik doen het dus vooral 

coachend, maar ik schijn heel veel duidelijkheid te bieden. 

P: dat komt als ik jou goed beluister door jou over-view waardoor je de student veel structuur en 

duidelijkheid kan bieden en hen op weg kan helpen door de hele PvB heen. 

A: ja, ja. 

P: scholing op de begeleiding. Zou dat dan een insteek moeten zijn. 

A: absoluut. Wat je namelijk als begeleider vooral doet is het proces begeleiden. En in het begeleiden 

van het proces is wat mij betreft de communicatie echt het allerbelangrijkste. En een begint, exact 

zoals je zei, waar gaat het over zodat wij dan echt met een helicopter-view over de hele PvB kunnen 

begeleiden. 

Ik moet ook zeggen dat ik zelf heel veel heb gehad aan die bijeenkomst die wij met het beroepenveld 

hebben gehad, met die enorm grote opkomst, weet je nog wel jij hebt toen alles prima uitgelegd. Zo 

van tjak, tjak ,tjak ,tjak, dat gaf bij mij structuur in mijn hoofd. Dat heeft mij ook heel veel rust 

gegeven. 
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Deel 2 

P: dezelfde vragen komen terug, maar ik ben heel benieuwd waar de verschillen zitten. Ik vind het heel 

belangrijk om er grip op te krijgen war wij ons op moeten focussen als het gaat om de begeleiding en 

waar moeten wij ons op focussen als het gaat om de beoordeling. Ik ben echter ook benieuwd waar de 

overeenkomsten zitten. De vraag (1) wordt gesteld 

A: ja. Duidelijkheid. Allereerst moet je weten wanneer slaagt hij, wanneer is het goed en wanneer is 

het niet goed. En de criteria die zijn richtinggevend en die moeten ook zo goed mogelijk leesbaar zijn 

hè? 

 Dus wat wij nu b.v. heb je 26 criteria op dat niveau behaald en zoveel niet of je zit er overheen, dan 

heb je een onvoldoende. Dat is heel duidelijk. Je kunt het er mee eens zijn of oneens zijn, maar het is 

wel heel duidelijk. En ook de manier waarop de criteria zijn beschreven is voor de student fijn om zo 

duidelijk mogelijk te hebben zodat ze weten waar zij naartoe kunnen werken. En ik denk niet dat het 

trouwens ten koste gaat van hun creativiteit. Het is alleen een heel proces voor de student voordat hij 

daar is. Je hebt niet opeens met één criterium opeens je papier op zak. Absoluut niet. Hoe duidelijker 

de criteria zijn opgesteld die zij allemaal moeten behalen, hoe duidelijker het voor de student ook is. 

P: ja precies. Om de student tijdens de beoordeling in de communicatie goed te kunnen voorzien heb 

je dus eigenlijk duidelijke criteria nodig? De cesuur, het antwoordmodel, hoe de cirteria zijn 

opgebouwd. Dat heb je allemaal nodig voor de communicatie bij de beoordeling. 

A: vind ik wel. Het geeft de student heel veel rust. 

P: de beoordelaar ook? 

A: ja, ja, ja, dat vind ik wel. 

P: zou je kunnen zeggen dat dezelfde verantwoordelijkheid die je bij de begeleiding benoemde je dat 

ook kunt doortrekken naar de beoordeling in het beroepenveld. 

A: ja zeker. Ze moeten nogal eens wat dingen beoordelen waar wij dan weer op moeten kunnen 

rekenen volgens ons model gebeurt. De marge van de objectiviteit  moet gewaarborgd blijven, dus dat 

vind ik wel.  

P: tijdsinvestering bij de beoordeling? Heb je enig idee bij een niv. 4 

A: bij de assessor op school 3 uur in het begin. Niet dat de formulieren zo ingewikkeld zijn, maar je 

moet ze wel even kunnen koppelen. Het beroepenveld dat vind ik lastiger te zeggen, omdat dat ook 

afhankelijk is van het beroepenveld waar zij de opdrachten uitvoeren. Het ligt daar dus een tikje 

anders. 

P: is de over-view van school wel aanwezig mbt de tijdsinvestering enz.  

A: ja, het is niet altijd even gemakkelijk te bekijken. Dat geef ik simpelweg toe. Ik ga ze niet tot op de 

letter lezen. Maar ik wil wel graag bij het invullen van de formats betrokken worden. Ik ben benieuwd 

wat ze hebben gedaan en hebben bedacht. Ik stel zoveel mogelijk vragen, zeker in e beginfase. Zeker 
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als begeleider en op basis daarvan kun je de complexiteit ook vasts stellen weet je. Is het complex 

genoeg. Binnen mijn klas zijn er altijd vragen geweest. 

P: de schaal 

A: reflectiecyclus van K: is bij de beoordeling veel minder belangrijk dan bij de begeleiding, het gaat nu 

veel meer om de inhoud. Als ze heel goed kunnen uitleggen wat ze waarom hebben gedaan, dan vind 

ik dat veel belangrijker dan dat ze de stappen onder elkaar moeten kunnen uitleggen.  

P: hoor ik daarin dat een mondelinge reflectie de voorkeur heeft boven een beschreven reflectie 

volgens een aantal stappen? 

A: o ja, ik ben ook echt een fan van de reflectie eind gesprekken. Ik denk met goede vragen een 9. Zie 

je mij recht op gaan. Ik vind het echt heel belangrijk. Waar heeft het je gebracht. Ga je het morgen 

weer zo doen of doe je het dan anders en waarom dan? Ik stop nu met praten. Dit kan ik dus 

eindeloos. Dit vind ik. Dit is het. 

P: dit is de pit in de appel. 

A: ja, absoluut. 

P: wat leuk om te horen. Empathisch zijn en flexibel zijn. 

A: bij flexibel zijn. Ik ben tevreden met de kaders. Binnen de kaders kan ik flexibel zijn en geef ik een 

 7. Maar empathisch zijn binnen de beoordeling?  

P: ik zie de vraagtekens in je ogen komen. Zie ik dat goed? 

A: empathisch zijn is toegestaan wanneer de zenuwen de student belemmeren het gesprek in te gaan. 

Dat is de enige plek 5 ½  

P: beslissen 

A: ook op een schaal. Wel heel lastig, maar ook wel heel belangrijk, nou ja het hoeft ook niet zo lasitg 

te zijn als de criteria duidelijk zijn. Een 8. Ja een 8. 

P: randvoorwaarden voor beoordeling, zijn die anders dan de randvoorwaarden bij de begeleiding? 

A: ik vind echt kennis moet hebben van het beroepenveld en de inhoudelijk kennis van de hele 

opleiding moet hebben. Ontwikkelingspsychologie, pedagogiek etc. Je moet dat allemaal goed in de 

smiezen hebben, omdat je als assessor anders geen goed oordeel kunt vellen. Je wilt toch mensen in 

het beroepenveld afleveren die een goed proces kunnen doorlopen. We willen graag mensen 

afleveren die goed werk verrichten. En dat houdt dus in dat er een bepaalde mate van kennis is. En als 

je als assessor die verbindingen niet kunt maken, dan vind ik dat je te kort schiet. Ik vind juist op 

inhoud juist op de inhoud het spul moet beoordelen. Dus dat is een randvoorwaarde voor de assessor. 

Niet alleen het invullen van de formulieren, maar kent hij het proces, de inhoud, maar echt kennis 

hebben dus. 

P: je geeft aan dat inhoudelijke kennis een randvoorwaarde voor jou is. Zou het ook zo kunnen zijn, en 

ik breng het maar gewoon zo naar voren om eens met jou te overdenken hoor, dat je als assessor geen 
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inhoudelijke kennis hebt en wel bij het REG zit en daarbij inhoudelijk gevoed wordt door de 

praktijkopleider? 

A: zeker. Absoluut, maar dan moet je wel een verrekte goede assessor zijn die vertaalslag kan maken. 

Eigenlijk gebeurt dat ook als er audits worden gehouden. Je gaat dan op zoek naar de mensen die het 

inhoudelijk wel weten en je laat je daardoor voeden. Wat een goede eigenlijk. Ja het kan. Inderdaad 

onder voorwaarde dat je een back-upje hebt. Je moet als assessor ook slim zijn in het stellen van de 

goede vragen.  

P: waar ligt jou expertise wat betreft de beoordeling van de student 

A: op de kwaliteit van de inhoud. 

P: daarom vind je het waarschijnlijk ook zo belangrijk dat een assessor kennis van zaken heeft tijdens 

de beoordeling? 

A: ja, ja. 

P: duidelijkheid, eerlijkheid en over- view komen bij jou dus steeds terug. 

Deel 3 

Vr.1 

A; ja 

Vr 2 

A: niet genoeg 

P; vr. 3 

A: ja 

P: vr. 4 

A: ja 

P: vr. 5 

A: van de PvB ja 

P: vr. 6 

A: ja 

P: vr. 8 

A: in de brede benadering. Wij toetsen zeer aardig over alle kerntaken. Wij krijgen een bijzonder breed 

beeld van het kunnen van de leerling. 
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P: vr. 9 

A: punt 1: de samenhang tussen het KD en de beoordelingscriteria. Die zou ik als basis nemen. 

Vervolgens de koppeling tussen de opdrachten en de criteria om je verder te leiden. Wat zijn de 

marges voor het beoordelen. Dus voor het alsnog het interpreteren ook als die zijn de 

beoordelingscriteria nog zo helder er is altijd ruimte voor interpretatie. De kwaliteit cyclus dan zou ik 

het daar in het belang van de PvB goed uitleggen. Waarom hebben wij een PvB, wat is de meerwaarde 

daarvan. Wat betekent het voor ons en wat betekent het voor de student. Je wilt een goede student 

afleveren die met een goed diploma de school verlaat. 

P: ik zou nog terugkomen op je vraag 5. Vind jij dat daar nu de kwaliteit in gewaarborgd wordt. 

A: ja, ja, absoluut. Uit mijn klas gaat geen één student weg die met de PvB niet goed bezig is geweest 

en waarvan ik ook de overtuiging heb dat die goed bezig is geweest. En wat de stage daarvan zegt vind 

ik wel belangrijk maar het examen en het examendossier wordt niet met een nietje ingeleverd. Het is 

maar één keer in hun leven dat zij dit diploma halen en dat mogen wij doen!!! Dat is toch geweldig! 

P: nou zeker! 
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Deel 1 

P: vraag 1 

L: de communicatie in alle opzichten, zoals bijvoorbeeld ook internet? In dit geval maar 2 uur 

begeleiding in de week dus is internet heel belangrijk. Zij sturen mij de concepten van de PvB toe en ik 

geeft commentaar. Ik bespreek dat ook met hen op school. Dat vraagt veel tijd. Twee uur per week 

begeleid ik de studenten ook. Zij werken dan zelfstandig en ik ben verder aanwezig voor de 

begeleiding en het lezen van stukken. Ik merk wel dat ik het prettig vind dat ik voorbereid ben. Zij 

kunnen het mij dus beter van tevoren via de mail de spullen opsturen. Onvoorbereid is dat moeilijk. 

Kleine groepjes begeleiden dat kan maar een te grote groep (meer dan 20) lukt niet. Dan is de 

begeleiding te intensief. De studenten moeten mij de spullen toesturen en zij moeten mij achter de 

broek aanzitten. En dat doen zij niet zo goed. Ik heb natuurlijk meer te doen, dus als ik het niet lees, 

dan moeten zij mij achter de broek aanzitten om te vragen om hun stukken door te lezen.  

P: dat is duidelijk. Vraag 2 

L: als begeleider vind ik dat belangrijk. 

P: kun je aangeven hoe je dat doet? 

L: ik doe dat telefonisch en ik ga ook op bezoek. Ook al hoeft dat niet. Dat staat nergens maar ik doe 

dat wel. Ik houd dan een soort tussengesprek, een soort intervisiegesprek.  Daar zouden wij eigenlijk 

ook uren voor moeten hebben, want het is wel belangrijk. Wij hebben daar nu geen uren voor, maar ik 

doe het wel. Het werkveld vindt dat ook heel belangrijk. Voor de studenten is het ook belangrijk dat je 

langskomt. Zij doen en maken de meest prachtige projecten en moet je er toch naar toe om te kijken 

wat ze doen?  

P: welke opleiding begeleid? 

L: SCW, SMD en OA 

P: je geeft aan hoe de communicatie er op school uit ziet d.m.v. internet, telefonische contacten en de 

MWB begeleiding. 

L: ja tijdens die uren zijn ze ook verplicht om te komen. Zij mogen niet thuisblijven of zo.  

P: communicatie ook middels het beroepenveld. Wat bespreek je met hen. 

L: de opdrachten moet het beroepenveld wel doen. Dat doen ze nu vaak niet. Ze laten alles aan de 

student over. Het zijn producten/ opdrachten die ze doen in de praktijk, dus vind ik dat het werkveld 

daar ook een verantwoordelijkheid in heeft. Bovendien zijn het ook beoordelaars. En ik heb gemerkt 

dat ook tijdens die gesprekken dat sommige begeleiders alles aan de studenten hadden overgelaten 

en niets hadden doorgenomen.  

P: en daarmee waren ze dus eigenlijk ook niet deskundig proef ik uit jouw woorden? 

L: nee, dat vind ik ja. Ik loop daar ook als buitenstaander binnen. Niemand kent mij. Dat vind ik ook een 

nadeel trouwens. En ik vind dat de scholen wisselend zijn in de begeleiding daar waar het om de 
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opleiding OA gaat. Het komt soms voor dat een beoordelaar plotseling niet bij het REG aanwezig is en 

niet voor vervanging heeft gezorgd. Op een andere school is dat bijvoorbeeld wel weer gebeurd. Dat is 

heel goed. Zo hoort het ook vind ik.  

Eigenlijk moet je vooraf, voordat de PvB begint, de werkvelden uitnodigen om hen in te lichten over 

het hoe en wat ban de PvB. Dat vind ik erg belangrijk.  

 

P: de werkvelden moeten dus vooraf goed ingelicht zijn voordat zij überhaupt ook maar een goede 

begeleiding/beoordeling kunnen geven? 

L: precies. Het hoeft ook maar een paar uur te duren. Het is belangrijk dat je na de voorlichting altijd 

bereikbaar bent voor die mensen. Want zij stoppen al hun energie daarin natuurlijk ik heb gemerkt dat 

zij dat ook waarderen. Dat zij ook de contacten willen hebben. En dat maakt niet uit of dat nu 

telefonisch of via internet is, als er maar contact is. 

P: je geeft dus aan dat de beroepenvelden goed op de hoogte moeten zijn. (vraag over 

schaalverdeling) 

L:  ik begeleid in hun reflectiecyclus van Korthagen: 9 

Empathisch: 9; hoog , is heel belangrijk. Flexibel zijn: die vind ik moeilijk: het vraag veel van je. Een 7 of 

een 8. 

Het beslissen: de student is daar ook 50 % voor verantwoordelijk, de andere helft is de verantwoording 

van de begeleider, een 7 zou ik zeggen. 

 

P: reflecteren en empathisch zijn geeft je direct een 9. Komt dat ook door de studierichting, denk je? 

Of vind je het zo wie zo belangrijk ongeacht de studierichting die de student doet? 

 

L: ja. Zeker. Het zou mooi zijn dat iedereen dat kan, maar het is ook wel afhankelijk van de 

studierichting. Je hebt het reflecteren nodig voor je leerproces en de producten die je uitvoert. Je gaat 

met zoveel mensen om.  

Bij SCW is het ook belangrijk om goed te kunnen reflecteren. Je moet goed weten wat je waarom doet. 

Anders krijg je ook geen geld meer. Want alle projecten worden vaak gefinancierd en als het niet goed 

is, dan krijg je ook geen geld meer.  

 

P: vraag randvoorwaarden in de begeleiding 

 

L: dat je meer tijd hebt. Het hangt er nu een beetje bij. Het is iets wat ik er tussendoor doen. Terwijl 

het lezen van de PvB dat vergt ontzetten veel tijd en het er naar toe gaan ook. Die tijd krijg ik niet. 

 

P: hoeveel tijd ben je kwijt? 

 

L: dezelfde tijd die je nodig hebt voor het bezoeken van je stage en de begeleiding daarvan. Dat is voor 

een niveau 4 student 6  uur per student op jaarbasis. Voor de PvB zou diezelfde tijd voor dat halve jaar 

dan gelden. Twee keer langskomen lukt niet, maar 1 keer langskomen moet wel lukken. Je bent per 

student al snel 1 uur aanwezig. Je moet eigenlijk niet alleen bij het REG aanwezig zijn, maar ook bij de 
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uitvoering van een paar opdrachten. Je kunt niet alles van het papier aflezen. Want hoe heeft de 

student het werkelijk gedaan. Dat weet je dan niet. Het bezoek en het gesprek zou dan 3 uur per 

student moeten worden ingezet.  

De PvB vind ik een leuke manier van examen doen. Het is veel leuker dan vroeger. Het is veel 

concreter, maar dan moeten wij daar ook naar toe kunnen. Dit ook om de werkvelden te begeleiden.  

Die weten vaak niet hoe ze iets moeten beoordelen of moeten begeleiden. Je moet hen dus ook 

helpen. 

 

P: dus dat is wel belangrijk, maar wij voorzien onvoldoende in de faciliteiten. 

 

L: ja, je kunt wel zeggen dat de student 24 uur per week stage loopt en dus eigenlijk een soort lesdag 

heeft. ,aar als je daar als school nooit bij bent wat is dan de meerwaarde. Zij werken heel hard, maar 

weten vaak niet wat nu echt de bedoeling is en als zij dan ook nog geen begeleiding krijgen vanuit 

school, dan kom je vanuit school daar wel heel gemakkelijk van af. Je kunt daardoor ook werkvelden 

verliezen. Want ook het werkveld moet veel lezen en zij moeten ook wel weten waar zij het over 

hebben.  

 

P: kracht van de PvB heb je boven al benoemd. Zie communicatiepunten: telefonisch, internet. Lijfelijk. 

 

L: ja zeker. Je moet ook in het beroepenveld soms hulp krijgen van de begeleiders daar. Ik heb dat ook 

moeten ervaren dat ik inhoudelijk niet genoeg op de hoogte was en afhankelijk was van wat de 

praktijkopleider inbracht. Je moet elkaar dus ook kunnen helpen.  

 

P: je moet dus als assessor ook goed geïnformeerd zijn. En moet je goed ingepraat zijn. 

 

L: ja zeker. Daar krijg je volgens mij ook geen tijd voor. Een assessor moet er ook zomaar instappen. 

 

P: deel 2. Vraag 1 

L: dat je van tevoren zegt in het gesprek hoe het gaat lopen. Hoe je het gaat aanpakken, wat de 

bedoeling is. En dat het belangrijk is dat het beroepenveld ook meedoet in dat gesprek. En dat is nog 

vaak niet het geval. Met vragen stellen. Ze zijn over het algemeen zo weinig kritisch als het om hun 

stagiaire gaat. Ze laten het helemaal maar gebeuren door de assessor. 

 

P: dus scholing zou bij het REG zou voor het beroepenveld zeker erg belangrijk zijn. 

 

L: zeker, want je zit nu als assessor vaak alleen met drie mensen te praten.  

Het beroepenveld moet eigenlijk ook meedoen. Zij zijn tenslotte ook beoordelaars. En als zij dan mee 

gaan doen dan geven ze soms de antwoorden en dat is ook niet handig. Dus je moet zorgen dat ze ook 

kritisch blijven.  

 

P: er moet, als ik het correct beluister van jou, een beschrijving komen van de rollen en 

verantwoordelijkheden die het beroepenveld tijdens het REG heeft. 

L: ja want dan is het duidelijk. Het beroepenveld doet veel, maar soms lezen ze hun stukken ook slecht 

waardoor er ook zulke dingen ontstaan. Het beroepenveld vindt het ook raar dat een assessor iemand 
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is die zij niet kennen en de student ook niet. En dat vindt ik eigenlijk ook raar. Het mag best iemand 

van buiten zijn, maar wel iemand die zij kennen. Het is niet een landelijk examen waarbij iemand 

wildvreemd zomaar langskomt en daar lijkt het nu wel een beetje op. en dat vind ik jammer voor de 

student. Je bent dan veel tijd  kwijt om de student gerust e stellen en dat zou niet nodig moeten zijn.   

 

P: dat is eigenlijk een stukje betrokkenheid die ik daarin beluister die je voor de student hebt. Je 

creëert veiligheid,zorgt voor een ontspannen sfeer voordat het REG begint enz.  

 

L: ja, ja, dat moet je natuurlijk altijd doen, maar je hebt maar ¾ uur de tijd en dan verlies je met het 

creëren van die veiligheid weer veel tijd en dat heb je eigenlijk niet. Het moet nog snel ook en dat is 

jammer. 

 

P: zijn dat tegelijkertijd de randvoorwaarden die jij belangrijk vindt bij het REG of als beoordelaar van 

de student tijdens de PvB? En de tijd bij het REG? 

 

L: dat is prima, je hebt voldoende tijd. ¾ vind ik mooi. 

 

P: schaalverdeling 

 

L: Reflectiecyclus van Korthagen bij de beoordeling: bij niveau 4 zeker. Een 9. Het is heel belangrijk.  

Empathisch zijn: 8. dat moet je wel kunnen zijn. De student kent mij bijvoorbeeld niet. Als je dan direct 

begint dan kan een student van de zenuwen wel een black-out krijgen. Of ze klappen dicht. Je moet 

wel empathisch zijn, maar het kan ook een valkuil zijn. Dat vind ik soms moeilijk dat ik niet teveel wil 

gaan helpen in de antwoorden. Dat is mijn leerdoel. Dat soort empathie is natuurlijk niet handig. Dit 

empathie heeft dus een grens. 

Flexibel zijn: binnen de kaders kan ik flexibel zijn. Soms is dat moeilijk want als je dan streng moet zijn 

dan heeft dat eerst wel gevolgen voor de sfeer van het REG. Dat vond ik heel moeilijk, want het 

beroepenveld vond mij niet aardig. Ze wilden namelijk eerder naar huis en wilden daarom het REG 

inkorten en samenvoegen. 

 

P: wat lastig. Wat vond het in die situatie het moeilijkst? 

 

L: ik zat mij af te vragen of ik te star was. Of ik toch niet had moeten toegeven. Maar ik dacht bij 

mijzelf: “Het is wel een examen, dat kan toch niet? “ 

 

P: nee dat kan ook niet. Beluister ik daarin dat je ook wel beslissingen durft te nemen? 

 

L: dat is best moeilijk. Je moet soms impopulaire beslissingen nemen. Jij bent degene die de knoop 

door moet hakken, maar het is wel belangrijk. Je voelt je dan wel alleen staan, maar het moet wel. 

Tussen de 8 en de 7 

 

P: scholing beoordelaar 

L: handvatten geven hoe je dat gesprek voert. Een soort lijstje wat je kan afvinken. Heb ik overal aan 

gedacht? Daardoor iedereen het beetje op dezelfde manier. Een soort interviewscript maken. 
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Wanneer zeg je de student nu bijvoorbeeld wanneer er op bepaalde punten een onvoldoende moet 

geven. Hoe  en wanneer breng je dat? Dat moet je wel aanbieden. Het is een soort slecht nieuwe 

gesprek. Je kunt bijvoorbeeld zo’n gesprek niet voeren als de student boos wordt. Hij blijft dan in zijn 

boosheid hangen. Dat vind ik nog steeds moeilijk.  

 

P: als ik je goed beluister wil je tijdens zo’n scholing bijvoorbeeld willen weten hoe je start met een 

slecht nieuws gesprek. En gesprekstechnieken moeten ook aanbod komen. 

 

L: ik neem aan dat iedere docent hier dat wel heeft. Maar je handvatten krijgen wat doe je wel en wat 

doe je niet. En iedereen mag het zijn eigen manier doen natuurlijk, maar dat je ook de waardering laat 

zien aan de beoordelaars die er bij zitten ook. Die meedoen. Want zij voelen zich op een of nadere 

manier ook beoordeeld. Dat komt volgens mij doordat je als vreemde daar komt. Daarom vind ik het 

ook heel belangrijk dat de beoordelaars van de praktijk zich ook veilig voelen en dat de assessor komt 

om de student te beoordelen en niemand anders. Ik zou dat zelf ook hebben. Stel je voor dat iemand 

van het Calibris opeens aan zou schuiven, dan dank ik ook dat die mij komt te beoordelen.  

 

P: het geven ven goede informatie is daarin dus heel belangrijk. 

 

L: ja, ja. het aantal formulieren zijn heel veel. Ik begrijp de logica ook niet. De manier waarop vind ik 

wel heel leuk.  

 

Deel 3 

Zijn PvB instrumenten vastgesteld? Ja 

Toetsbeleid bekent? Ja 

Instrumenten deugdelijk? Ja  

Scholing kwaliteitscriteria: REG; er zijn heel veel criteria het verschil tussen c en d niveau vind ik heel 

subtiel. Waarom alleen maar reflecteren en niet ook vragen naar kennis. Criteria mogen soms wat 

duidelijker. Je moet dingen soms wat gemakkelijker maken. 

P: zou een team van deskundigen dan wenselijk zijn die met elkaar de criteria gaan beoordelen en 

daarin proberen een kwaliteitsverbetering te maken? 

L: ja, dat zou geweldig zijn. Dat is een goed idee. De opdrachten zijn heel erg leuk en duidelijk. Maar de 

criteria sluiten soms niet aan bij de opdrachten en hoe moet je dat dan weer beoordelen? 

P: dus daar zou de scholing dan ook over moeten gaan van hoe gebruik je eigenlijk die 

beoordelingsformulieren? 

L: maar dan moeten de formulieren wel eerst vereenvoudigd zijn. Die evaluatieformulieren zijn 

trouwens ook een ramp. Het is veel te veel.  

P: nou kijk eens aan. Dan kunnen we daar tegelijkertijd ook eens naar kijken.  
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Deel 1 en 2 tegelijkertijd 

P: vraag 1 

A: Nou in ieder geval moet er een vertrouwensrelatie zijn.. ik heb gemerkt dat dat niet altijd een 

probleem hoeft te zijn, maar zeker wanneer leerlingen wat onzeker zijn dat merk ik dat leerlingen dat 

ook niet prettig vinden. Ik probeer dan in de gesprekken daar iets mee te doen. Ik probeer dan het 

gesprek op een prettige manier te laten verlopen. Dat ik ook een aanloopje neem tijdens dat gesprek. 

Een soort social talk in het begin. Dat werkt over het algemeen wel goed.  

P: heb je het dan over de begeleider of als assessor. 

A: nee dan heb ik het over de rol van assessor. Ik doe dat voor de opleidingen SCW en OA. De rol van 

de slb’er/ begeleider is een heel andere rol. Ik heb dat bij SCW ook meegemaakt. Mijn collega en ik 

hadden toen beiden allebei de rollen die wij onder elkaar hadden verdeeld, maar dat is voor niemand 

duidelijk. Wanneer je de rollen duidelijk scheid, dan is dat duidelijk voor iedereen.  

P: de rol van de slb’er is dus duidelijk op een nadere manier belangrijk dan de rol van de assessor. 

A: ja heel duidelijk, want je bent de leerling, zeg maar, aan het begeleiden naar de PvB. Tegelijk moet 

je ook in de gaten houden dat een assessor jou daar ook min of meer op beoordeelt. Dus collega’s 

beoordelen elkaar ook. En op zich vind ik dat wel goed. Hoewel het ook wel eens lastig is. Want het 

kan ook voorkomen dat je dingen tegenkomt waarvan je zegt dat kan echt niet terwijl je collega het 

goedgekeurd heeft. En zeker als je elkaar dan goed kent en in één team samenwerkt, dat kan dat nog 

wel eens gevoeligheden opleveren.  

P: vraag 2: communicatie met het beroepenveld. 

A: ik spreek nu niet als slb’er maar ik vind het wel belangrijk dat dat contact er is. Ik heb gemerkt met 

het REG dat mensen er behoefte aan hebben dat er ook russendoor contact is met iemand van school. 

Dat er iemand komt kijken. Dat er getelefoneerd wordt, of er ook vragen zijn. Bij de OA was de 

capaciteit zodanig dat we tot een noodoplossing moesten besluiten wat tot gevolg had, dat bij de 

meesten tussendoor geen contact is opgenomen en dat wordt gemist. 

P: en dat is dan met name het proces van de PvB en de uitvoering van de PvB. 

A: ja, maar ook de aanloop daar naar toe. Tijdens de uitvoering van de opdrachten zouden ze het wel 

prettig vinden dat wij ons gezicht eens zouden laten zien. Of anders in ieder geval via de telefoon. 

P: hoe zou het contact er volgens jou uit moeten zien tussen de slb’er/ begeleider en het 

beroepenveld? 

A: tijd en ruimte moet er zijn,dus dat betekent gewoon langsgaan. Ook kijken of er vanuit de 

praktijkopleider nog vragen zijn, want ik merk toch wel een bepaalde onzekerheid bij die 

praktijkopleiders en daar kan de slbér begeleider wel wat aan doen. De slb’er kan ook duidelijkheid 

geven over de rest. Ook over de REG bijvoorbeeld. En op die manier houdt de slb’er/ begeleider dan 

ook contact met de student. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. 



Piety: 
onderzoeksrapport: 

Weet wat je meet 
93 

 

 

 

P: dus het is van essentieel belang dat de slb’er/ begeleider dat hele proces goed in de gaten houdt en 

ook kent. 

A: ja en daarbij realiseer ik mij tegelijkertijd dat dit heel veel tijd kost voor de slb’er/ begeleider. En dat 

dat er in de praktijk lang niet altijd inzit. 

P: vraag schaalverdeling 

A: reflectiecyclus van Korthagen: een 8, want dat is een toepasselijk slot van de hele procedure. Het 

hoort ook bij het reflecteren op de hele PvB, dus daar hoort het REG ook bij. Dat heb ik vanmiddag in 

mij gesprek ook geprobeerd. En dat doe ik telkens op een open manier zodat mensen ook een oordeel 

durven te geven. 

Empathie vanuit wie? Die moet er wel zijn, maar ook wel op een zakelijke manier. Dus ik zou zeggen 

een 6. Om daarmee duidelijk  te maken dat er ook wel wat afstand moet zijn. Als er alleen maar 

empathie is dan is dat ook niet goed. 

Flexibel zijn is heel belangrijk, maar er zijn ook grenzen aan. Ik kan wel zeggen dat het een 10 moet 

zijn, maar ik realiseer mij ook dat dat altijd niet kan. Ik moet dat ook zien in het licht van de school en 

in de context van de school en alles daarom heen. En dan moet de slb’er ook wel flink flexibel zijn dus 

dan zeg ik een 8.  

Beslissingen durven nemen: dat moet een hoog cijfer krijgen. In feite is dat het eindpunt van het 

traject dus een 10.  

 

P: randvoorwaarden bij de begeleiding 

 

A: duidelijkheid aan informatie. Er moet sprake zijn van een bepaalde vertrouwensrelatie. En verder is 

een belangrijk randvoorwaarde de communicatie en dat kun je dan verder wel invullen natuurlijk, 

maar die moet er wel zijn. En die heb ik wel gemist. Ik ben er ingevlogen zeg maar en dat lag niet aan 

de collega of zo maar gewoon aan de situatie. Dus die drie punten zijn wat mij betreft de belangrijkste 

randvoorwaarden. En dan natuurlijk nog een heel duidelijk beoordelingskader wat ook haalbaar is. Het 

kader wat er nu bij OA ligt is wat mij betreft onvoldoende werkbaar. Het leidt er alleen maar toe dat je 

op je eigen manier gaat beoordelen, war ik in principe helemaal geen voorstander van ben, maar waar 

je wel toe gedwongen bent. Omdat die criteria gewoon niet helder zijn. Als je iemand wilt beoordelen 

tijdens het REG dan ben je zo een uur bezig om dat in te vullen terwijl je met dat gesprek bezig bent. 

Dus dat werkt niet. Daar zou ik echt wat aan willen doen. De PvB op zich een prima model. Zeker bij 

een beroepsopleiding, en ik merk ook van de mensen uit het werkveld dat zij dat ook zo vinden, alleen 

dan moet je een beoordelingskader hebben wat haalbaar is. Dat natuurlijk ook wel transparant is, 

maar dat niet tot in de finesses probeert uit te vissen of het allemaal wel goed is. Want dat werkt zo 

niet. Je moet iemand naar zo’ n gesprek en ook door de voorbereiding daaraan voorafgaand door de 

map door te nemen, moet je integraal beoordelen of de student het ja dan nee gehaald heeft. Is 

iemand een beginnend beroepsbeoefenaar ja of nee, dat is de hamvraag en dat hangt niet van al die 

ingewikkelde beoordelingscriteria af die er nu zijn. Daar ben ik vast van overtuigd. De beoordeling 

komt voort uit datgene waar je met elkaar van overtuigd bent en wanneer er twijfels zijn dan is het zo 

wie zo al lastig om dat goed te doen. Daar helpen de criteria niet bij.  
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P: heb je het dan met name over de complexiteit van het REG of over de hele PvB en de 

beoordelingsformulieren die daarbij gebruikt moeten worden. 

A: voor elk beoordelingsformulier bij die opdrachten ook zou ik zeggen: “Het is veel te veel”. Je krijgt 

niet de gelegenheid om een gedegen oordeel van de praktijkopleider over de hele PvB te krijgen bij 

het REG. Je moet samen een oordeel geven over het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar en 

dat is op zich al ingewikkeld genoeg. 

 

P: heb je er over nagedacht hoe je dat zou kunnen veranderen. 

 

A: je kunt het grotendeels al wel oplossen door een veel beknopter beoordelingsformulier te maken, 

met duidelijke criteria. De beoordelingscriteria raken niet de kern met wat je wilt beoordelen. Het 

moet ook haalbaar zijn qua tijd. Als je echt alles gaat doen zoals aangegeven staat dan ben je zo een 

paar dagen bezig om het allemaal verantwoord in te vullen. Dat kan gewoon niet. En het zegt 

uiteindelijk ook niets over de kwaliteit van je beoordeling. Dat vind ik nog wel het meest opvallend. Ik 

ben er van overtuigd na die REG dat je met elkaar de conclusie kan trekken of een student wel of niet 

een beginnend beroepsbeoefenaar is en daar heb ik die moeilijke criteria niet voor nodig. Je moet als 

assessor wel de dossiers goed doornemen en met de ervaring van de mensen uit het beroepenveld 

moet je duidelijk kunnen aangeven of iemand wel of niet geschikt is voor het beroep waarvoor hij is 

opgeleid. Bij de mensen waarbij je twijfels hebt, daar moet je dan wat meer tijd in steken om tot een 

conclusie te komen.  

Je moet iemand wel goed kunnen aangeven waarom iemand het bijvoorbeeld niet heeft gered, maar 

je iemand ook een duw in de goede richting kunnen geven waar hij dan een volgende keer aan zou 

kunnen denken om het dan in ieder geval beter te kunnen doen. 

 

P: beluister ik goed dat je de dilemma’s die met name in het REG worden benoemd dat je die van een 

te hoog abstractieniveau vindt om een student naar behoren te kunnen beoordelen. En dat je liever 

een uitspraak van het beroepenveld en de assessor hebt of een student ja dan nee geschikt is voor het 

beroep waarvoor hij het examen heeft afgelegd? Heb je ideeën hoe je het REG anders zou kunnen 

aanpakken als beoordelaar? 

 

A: ik heb het nu zelf zo gedaan dat ik bij iedere student dezelfde benadering heb gevolgd. Dezelfde 

soort vragen werden bij iedereen gesteld. Op die manier beoordeel je iedere student op eenzelfde 

manier. Op die manier kan ik de student eerlijk beoordelen. 

 

P: dus van tevoren zou er dan een soort standaard vragenlijst aanwezig moeten zijn die de assessor bij 

iedere student dan gebruikt? 

 

A: en en dan wil je ook dat ze gaan reflecteren, dus dat de student ook naar zichzelf zal moeten kijken. 

Veel studenten kunnen dat al heel goed. Sommigen hebben een soort tunnelvisie. En dat maakt het 

dan wel weer lastig om zo’n student te beoordelen.  

 

P: zou het zo kunnen zijn dat je de student de keus geeft om of een zelf een dilemma in te brengen of 

dat je aan de hand van de vragen de student bevraagd?  
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A: Het kan, maar ik weet niet of je het daarmee voor de student gemakkelijker maakt om het zo te 

doen. Soms kunnen de keuzes beter door de assessor worden gemaakt, omdat een student erg 

onzeker is bijvoorbeeld en je voor hem de keus moet maken, omdat de student anders volledig stokt. 

 

P: wat ik daarvan in jouw verhaal met name beluister is het van belang om zo wie zo het proces van de 

student die hij heeft afgelegd gedurende de PvB dat te beoordelen. Daarbij zijn de dilemma’s 

secundair. Daarbij is de rol van de assessor met name belangrijk om een correcte inschatting te 

kunnen maken waar men de student op wil bevragen. Hoe zou een scholing, als die er zou komen,  

voor de begeleider en voor de assessor er dan uit moeten zien?  

 

A: voor de begeleider is het vooral van belang om te weten welke rol hij heeft. En ik merk nu in de 

praktijk dat dat best wel lastig is. En dan kan het voorkomen dat een assessor tegen een begeleider 

zegt dat iets net even iets anders moet. Of je hebt dat wel als voldoende beoordeeld, maar ik kan geen 

go geven hoor. Dus die begeleider moet dus zo wie zo heel goed op de hoogte zijn van de eisen, de 

voorwaarden en de PvB. Nog meer dan de assessor eigenlijk, want anders gaat het daar al mis. Ook 

voor de contacten met de praktijk. Dus qua procedure moet het ook heel goed tussen de oren zitten 

bij de begeleider. En natuurlijk moet er ook getraind worden op het begeleiden van de leerlingen. Je 

moet leren om de PvB te begeleiden zonder dat je de boel van de student gaat overnemen. Dat is ook 

wel lastig heb ik gemerkt. 

En bij de assessor gaat het natuurlijk om beoordelingstechnieken en gesprektechnieken. Die zijn beide 

erg belangrijk. Je moet de student gerust kunnen stellen en je moet bij machte zijn om uit de student 

te kunnen halen wat er in zit. En bij de beoordelingstechnieken moet het er met name om gaan om te 

beoordelen of de student gehaald heeft wat hij moet halen. En weet door te vragen en ook kan 

doorvragen d.m.v. reflectievragen. Daarom is die reflectie ook zo belangrijk. Dus zo zou ik het doen. 

 

P: alle ‘ins en outs’ moet de begeleider in ieder geval kennen. Anders heeft iedereen daar last vast. De 

student de assessor en de praktijk. 

 

A: ja, maar de begeleider is dan wel het meest belangrijk want die wordt anders op zijn vestje 

gespuugd door de assessor dat hij iets niet correct heeft afgehandeld. 

 

P: zou je kunnen aangeven hoeveel dagdelen die scholing in beslag zou moeten nemen? 

 

A: ik denk vanuit mijn ervaring 4 dagdelen al een aardig eind kan komen. 

 

P: hoe zouden die 4 dagdelen er dan uit moeten zien volgens jou? 

 

A: de begeleider moet in eerste instantie weten hoe zo’n gesprek in zijn werk gaat. En je kan natuurlijk 

ook zeggen dat de begeleiders 3 dagdelen apart een scholing krijgen en het laatste dagdeel 

gezamenlijk met de assessoren. Dan kun je beiden oefenen wat de opbrengst van beide scholingen is 

geweest. Het kan de luikjes bij de mensen openen. Je doet nu de dingen vaak intuïtief.  
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P: zou het een oplossing zijn dat je binnen onze opleidingen vaste begeleiders en assessoren zou 

krijgen die zich alleen maar richten op de PvB? 

 

A: dat zou op zich wel goed zijn. Alleen moeten het niet mensen zijn die ver van het onderwijs afzitten. 

Tegelijk moeten ze ook wel voeling hebben met de praktijk. Wanneer je inhoudelijk niet zo goed op de 

hoogte bent van een opleiding dan kost het je veel meer voorbereidingstijd.  

 

P: het is dus belangrijk dat de begeleider en de assessor op de hoogte moet zijn van de beroepsinhoud. 

 

A: Ja beslist. Ik zou dat in ieder geval lastiger vinden. Voor andere opleidingen moet ik dan behoorlijk 

schakelen, want een ander beroep komt soms uit een heel andere wereld. Je kunt dan ook gemakkelijk 

de verkeerde vragen stellen en dat moet je zien te voorkomen.  

 

P: deel 3 

Vr. 1: A:  ja, die zijn niet vastgesteld. 

Vr. 2: A: toetsbeleid waarvan? 

Vr. 3: A: nee, in de zin van niet werkbaar en niet transparant ook niet voor de mensen uit de 

beroepspraktijk, te gedetailleerd, te veel omvattend. Het doet onvoldoende recht om een integrale 

indruk te krijgen van een kandidaat. Het is zo gesegmenteerd dat je het totaal beeld dreigt kwijt te 

raken, terwijl het daar in essentie om gaat. Bij de eindtermgerichte opleidingen was dat ook al het 

geval en verbazingwekkend genoeg lopen wij weer in dezelfde valkuil. Het zegt helemaal niets over de 

kwaliteit van het examen. In tegendeel je raakt verder weg van de kwaliteit van het examen omdat je 

het spoor bijster raakt. 

Vr. 4: A: ja 

Vr. 5: A: in de manier van examineren wel, maar in de manier van beoordelen niet. Ik vind de manier 

van examineren echt heel goede manier van examineren. Het doet recht aan de manier van 

examineren en wat je in de praktijk wil gaan doen met je beroep. De studenten laten integraal zien dat 

zij de competenties die nodig zijn voor hun beroep ook daadwerkelijk kunnen doen. Dus in die zin vind 

ik dit een prima manier van examineren. Veel beter dan die vakgerichte examens die je vroeger had. 

Vr. 6: A: ja 

Vr. 7: A: de kracht van de PvB geef je eigenlijk in het antwoord bij vr. 5 al aan. 

Vr. over scholing: 

A: de criteria moeten helder zijn. Het abstractie niveau moet niet te hoog zijn. Het zou zonde zijn dat 

het model vermoord wordt door het beoordelingsmodel. Het zou zonde zijn , want het model is een 

fantastische manier van examineren. Ik ben heel enthousiast over het model omdat je hiermee goed 

kan vaststellen of iemand het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar heeft.  

 

P: dank je wel voor je inbreng. 
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Interview Praktijk: deel 1 

P: vraag 1 

 

C: de begeleider en niet de praktijkopleider dan is wat mij betreft dat er bij de communicatie over de 

PvB in ieder geval regelmatig contact is. Dat vind ik heel belangrijk. Dat de begeleider de ruimte heeft 

om te observeren wat de student doet, omdat dat ook naderhand goed te kunnen bespreken. Of de 

student alles goed gedaan heeft of dat er nog aandachtspunten zijn. En dus regelmatig 

werkrapportages invult die gericht zijn op wat de student moet doen. De student kan op deze manier 

aan zijn bewijsmateriaal komen, zeg maar.  

 

P: hoe ziet bij jullie zo’n werkrapportage er dan uit? 

 

C: een werkrapportage bestaat altijd uit een deel wat door de student wordt ingevuld waarin hij 

beschrijft wat zijn leervraag is. Dus wat zijn gericht vraag voor feedback is. Er staat in wat de 

werkbegeleider na zijn observatie invult en op basis daarvan vult de student eigenlijk weer in wat zijn 

leerdoelen zijn op basis wat er uit de feedback van de werkbegeleider is gekomen.  

 

P: dus het is eigenlijk een voorgangsproduct waar de student weer verder kan. 

 

 C: ja, maar het is ook materiaal waarmee zijn functioneren ook inzichtelijk wordt gemaakt, omdat het 

hier ook gaat om een stukje werknemerschap. Maar het kan ook specifiek voor het leren worden 

gebruikt. Daar wordt het ook voor gebruikt.  

 

P: ja, en jullie leiden dan met name verpleegkundigen op. 

 

C: ja, wij leiden met name verpleegkundigen op en we hebben ook doktersassistenten.  

 

P: de werkrapportages wijken in de begeleiding dus niet af van de begeleiding die de student in de PvB 

periode van de begeleiders krijgt. 

 

C: nee, alhoewel de werkrapportages in de PvB als bewijs natuurlijk wel belangrijker zijn. Ze moeten 

tijdens die PvB gericht om feedback vragen en dat de begeleider ook gericht terug moeten geven aan 

feedback aan de student want het komt soms nog weleens voor dat een student opschrijft ‘lekker 

gewekt vandaag’ daar heb je dan dus niets aan. Daar zitten wij vanuit de instelling ook bij de 

begeleiders  wel bovenop dat zij zeker in die fase echt niet zo kan dat er zo’n bewijsstuk binnenkomt.  

 

P: hoe verloopt de communicatie tussen de school en de instelling en hoe zou die er uit moeten zien? 

 

C: voor de PvB moet de school de communicatie onderhouden met de praktijkopleider. De 

praktijkopleider is degene die dat hier doet. Want zij is verantwoordelijk voor de leerprocessen van de 

studenten binnen een bepaalde afdeling. De werkbegeleider is degene die op de afdeling zelf de 

processen van de student in de gaten houdt. Als iedereen contact met de school wil gaan 

onderhouden dan wordt het een chaos. Want iedereen denkt wel wat en wil wel wat en dat kan niet.  

De communicatie met de school ligt dus in de lijn met de praktijkopleider en niet met de begeleider.  
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P: en hoe zou die communicatie er uit moeten zien? 

 

C: qua voortgang moet je contacten onderhouden met de slb’er en over de vordering. Of wanneer er 

dingen zijn die niet gaan zoals ze moeten gaan. Daar moeten in ieder geval contacten over zijn. 

 

P: er zijn er voldoende contacten tussen de praktijkopleider en de school? 

 

C: van school uit loopt dat goed. Er zijn goede contacten. Ik heb ook nog over geen problemen 

gehoord, dus dat loop naar wens.  

 

P: fijn om te horen. Ik ga op school ook eens checken hoe zij dat hebben vormgegeven voor deze 

opleiding, omdat dat misschien voor andere opleidingen ook een idee zou kunnen zijn. 

 

C: dat is een goed idee. Ik hoor er geen klachten over dus dat loopt prima. 

 

P: tijdsinvestering van de student gedurende de PvB door de begeleider. Heb jij enig idee hoeveel tijd 

dat de begeleider kost? 

 

C: vind ik moeilijk. Voor een begeleider is het zo wie zo een dienst, dus die is daar gedurende de dienst 

die hij draait wel een groot deel van de dag mee bezig. Ze werken samen op en ze zijn daar dus een 

groot deel mee bezig. Zeg nu dat er gemiddeld op zo’n dag 6 uur in de PvB gaat zitten omdat je anders 

niet kan beoordelen hoe de student werkt. En dat gebeurt door meerdere begeleiders gedurende de 7 

dagen dat de student met de opdracht van de PvB bezig is. Er staat niet één begeleider op, maar 

meerderen.  

 

P: tijdens de uitvoering van PvB zijn ze m.n. met opdracht 1, als ik dat goed begrijp, per dag ongeveer 6 

uur mee bezig en gedurende 7 dagen. 

 

C: ja, gemiddeld zo’n 4 tot 6 uur per dag. Voor een praktijkopleider; die lopen rond en checken op de 

afdelingen of de studenten werkelijk begeleid worden tijdens de uitvoering van de PvB. Dat zijn dus ½ 

uurtjes.  

 

P: weet een begeleider ook precies wat er van hen verwacht wordt? 

 

C: de begeleiders die nu de PvB begeleiden hebben een scholing gehad hier in huis waarin een aantal 

onderdelen behandeld zijn. Met name het beoordelen en het objectief beoordelen  met name, zeg 

maar, en het feedback geven. Zo wie wat de PvB precies inhoudt. Dus in die zin zijn de begeleiders 

goed geïnformeerd en voorbereid. 

 

P: en hoe bevalt dat de begeleiders dat zij deze training hebben gehad of hebben zij daarin nog 

aangegeven welke specifieke dingen zij nog missen? 
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C: de begeleiders zijn er tevreden over, maar of dat ook voldoende is geweest dat vind ik nog moeilijk 

te zeggen, omdat wij nu voor de eerste keer de PvB uitvoeren en alles nog geëvalueerd moet worden. 

En wat de begeleiders er dan van vinden wordt dan pas echt duidelijk.  

P: schaal verdeling: 

 

C: reflectie: 8. Dat is op zich heel belangrijk 

Empathisch zijn: daar zou ik een 10 aan willen geven. Dat mag je als eerste wel verwachten. En dan 

heb je het over de begeleider naar de student toe. Ja dat vind ik heel erg belangrijk. 

Flexibel zijn: dat zit feitelijk ook op een 10. Want wanneer je niet flexibel bent dan krijgt de student 

ook geen ruimte om dingen zelf op zijn eigen manier te doen om uit te proberen en noem maar op. 

Beslissingen durven nemen: 10. Het is de inhoudsdeskundige. Zij zijn degene die op de werkvloer 

werken. Die kunnen beoordelen of iemand het wel of niet beheerst, denk ik.  

 

P: randvoorwaarden in de begeleiding. 

 

C: dat er een begeleider is . zo wie zo als. Dat er middelen zijn die de student nodig heeft. Dat zie ik 

eigenlijk als randvoorwaarde. De middelen zijn dan eigenlijk die dingen die nodig zijn om de student te 

kunnen begeleide en te beoordelen. 

 

P: je hebt het dan over de producten die de student meekrijgt waarin vermeld staat wat er allemaal 

moet worden gedaan in de PvB etc.? 

 

C: ja dat zijn ook de protocollen, de informatie van de patiënten. Alles wat de student nodig heeft om 

bij de patiënt te kunnen doen wat hij zou moeten doen om aan zijn leerproces ook te kunnen voldoen. 

Dat betekent ook de werkrapportage, en zo wie zo de begeleider. Dat is de eerste denk ik. 

 

P: waarin ligt de kracht van de begeleiding van de PvB  volgens jou? 

 

C: zo wie zo dat je bespreekt wat de student moet doen en waar alles aan moet voldoen. De 

begeleider moet met de student bespreken hoe die zijn begeleiding ziet. En dat je afstemming hebt 

hoe je dat gezamenlijk gaat aanpakken. En dat de begeleider de spullen heeft waarmee hij ook iet s 

kan tijdens het begeleiden en het beoordelen. Je moet betrokken zijn anders gaan wij er niet komen, 

vrees ik, dus dat zou eigenlijk ook een 10 moeten zijn als ik dat een score zou moeten geven. Eigenlijk 

moeten ze alle drie een 10 zijn, want het één kan niet zonder het ander. De randvoorwaarden moeten 

er ook zijn, anders weet je weer niet hoe je de dingen moet aanpakken en zo, dus dat is ook heel 

belangrijk. 

 

P: een duidelijke communicatie met daarbij de betrokkenheid en de randvoorwaarden die daarbij 

aanwezig zijn, zorgen er gezamenlijk dus voor dat de kracht van de PvB gewaarborgd is. 

 

C: ja precies.   

 

P: welke deskundigheid zou een begeleider in het werkveld eigenlijk moeten hebben voor de 

begeleiding van de PvB? 
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C: nou, hij moet met name deskundig zijn in zijn vakgebied. Dat is de eerste. Dan moet hij objectief 

kunnen beoordelen voor zover je van objectief kan spreken. Ik denk dat hij op de hoogte moet zijn hoe 

hij zo objectief mogelijk moet kunnen beoordelen en begeleiden. Zo wie zo moet hij op de hoogte zijn 

van de inhoud van de PvB en moet hij het belang van de PvB inzien, zeg maar. Die vaardigheden 

bezitten qua betrokkenheid, communicatie wel verwachten van de begeleider. Ook het REG moet hij 

weten hoe hij dat moet doen. Dus alle onderdelen van de PvB moeten bij de begeleider bekent zijn. 

 

P: en welke deskundigheid moet iemand van school hebben voor het begeleiden van de PvB? 

 

C: nou die moet in ieder geval weten wat de PvB inhoud en met name de theorie weten van het 

beroep. Dat zie ik ook wel zo. De begeleiding van de school is gericht op de theorie en de begeleiding 

van de werkvelden is gericht op de uitoefening van het beroep, dus op de inhoud van het vak. Daar is 

de scheiding en je mag vanuit school dus ook verwachten dat zij weten wat er naar de praktijk gaat en 

wat uit de praktijk terugkomt. Dat hij kan checken op de inhoud. 

 

P: dus de school kijkt meer naar het theoretisch kader en de begeleiding van het beroepenveld richt 

zich met name op de inhoud van het vak/ het beroep. En hoe zie jij dat in het licht van de 

voorbereiding van de student op de PvB? 

 

C: ja, de voorbereiding, vind ik, hoort voor een groot deel van school uit te gebeuren, zodat een 

student genoeg bagage heeft om het te gaan doen. Dat zou een hele mooie zijn dat ze hier dan verder 

kunnen op de inhoud. 

 

P: waar ligt de expertise van begeleiding van de student vanuit het werkveld? 

 

C: op de inhoud. De uitvoering ook toepassen ook van de kennis zeg maar. 

 

P: mooi is dat eigenlijk dat de uitvoering en de begeleiding en de beoordeling zo mooi hand in hand 

kunnen gaan. 

 

C: ja dat is het mooie ook van deze manier van examineren. 

 

P: scholing hoe? Het zou mooi zijn dat je verschil en overlap kunt aangeven mbt tot de werkbegeleider 

en de praktijkopleider. 

 

C: communicatie: er zit volgens mij een gezamenlijkheid in daar waar het gaat om de inhoud van de 

PvB. Als het gaat om de werkbegeleider zit daar met name het stuk beoordeling erbij.  Hoe ziet zo’n 

plan van aanpak er uit? Hoe werk ik daarmee? Dat hij een beetje een beeld ervan heeft hoe het er uit 

moet zien een check weet hoe iets moet gebeuren zoals het er staat. De PvB en de eisen die daarbij 

gebruikt moeten worden dat zij ook weten hoe dat moet en waarom dat zo moet. En dat geeft nu nog 

wel eens wat deining. Omdat het als erg veel ervaren wordt. Dat is tenminste hun eerste beleving en 

daar zou door een scholing veel duidelijkheid door kunnen ontstaan. Daardoor wordt het dan 

waarschijnlijk nog beter gedaan dan dat het tot nog toe gedaan wordt. (1535) 
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Met name de formulieren worden als erg veel ervaren en dat geldt dan met name voor de 

praktijkopleider en weer minder voor de werkbegeleider. De krijgt alles binnen en ervaart dat als een 

hele hoop papiertjes die dan weer gelezen en beoordeelt moeten worden.  

Dat is nu de beleving van de PvB zoals die er nu ligt. Ik weet alleen niet hoe het gaat als er meer 

ervaring mee is of er dan iets in die beleving verandert. Als ik het zelf ook zie, dan denk ik bij mijzelf: 

“Moeten wij dat nu allemaal doen?” Dus dat herken ik wel.  

 

P: heeft dat de aandacht in de evaluatie ook gekregen en wordt daar ook wat mee gedaan of is dat nog 

niet gedaan? 

 

C: ja daar wordt naar gekeken op dit moment. Wij hebben een evaluatie gehad als werkveld met 

school hierover.  

 

P: we hebben het nu over de communicatie gehad en wat belangrijk is over de inhoud van die 

communicatie. Kun je daar de betrokkenheid ook in meenemen of zeg je dan als het over die 

betrokkenheid dan gaat dat je dat anders ziet.  

 

C: nee, ik denk dat in eerste instantie die betrokkenheid in iemand zelf zit. Dat je een bepaalde 

interesse heeft voor de student. Ik denk niet dat het altijd bij iedere werkbegeleider in dezelfde mate 

aanwezig is, zal ik maar zeggen.  Ik denk wel dat door duidelijkheid te geven en door een zo helder 

mogelijk, of als je het zo wilt noemen transparant bent, de betrokkenheid van de werkbegeleider kan 

vergroten. Ik denk dat er altijd een marge blijft die niets met leerlingen heeft. Weet je, al geeft je dan 

nog zoveel informatie dat gaat het nooit worden. Dat is tenminste onze ervaring. Daar moet je met ze 

over in gesprek gaan en daar moet je met de PvB zeker goed naar kijken van wie geef je nu de 

begeleiding van zo’n PvB. En iedere praktijkopleider weet wel welke werkbegeleider hij moet inzetten 

voor de PvB.  

 

P: het dus eigenlijk een screening vooraf voordat je überhaupt een scholing begint.  

 

C: Ja, je hebt natuurlijk altijd een aantal mensen die een leerling lastig vinden. Je hebt altijd een aantal 

mensen die dat altijd lastig vinden en je hebt altijd een aantal mensen die dat hartstikke leuk vinden 

om te doen. Ik denk dat je deze mensen die dingen moet laten doen. 

 

P: dus het is eigenlijk van het grootste belang om eerst zeker te weten welke mensen de ‘feeling’ met 

de leerling hebben voordat je de scholing in kan gaan. Die scoren in de scholing dan ook al beter, 

omdat je die interesse al van tevoren hebben.  

 

C: ja en als je als school deze scholing zou aanbieden dan zou dat denk ik op zich dat de betrokkenheid 

al vergroten omdat ze dan zien wie aan de andere kant zit. Omdat dat nu alleen de praktijkopleiders 

zijn die de contacten met de school onderhouden. Dus voor de betrokkenheid zou dat volgens mij best 

wat kunnen opleveren.  

 

P: leuk om te horen. Dat is ook wel weer een nieuwe uitdaging. De randvoorwaarden waar ik het ook 

over wil hebben, geef je eigenlijk tussen neus en lippen ook wel aan hè: door de contacten te 
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onderhouden blijf je transparant en is het proces voor beide partijen duidelijk. Er moet wederzijdse 

betrokkenheid zijn en qua inhoud moet je zorgen dat dat op orde is, zodat een ieder weet waar je het 

over hebt. 

Zijn er nog meer randvoorwaarden die jij belangrijk vindt en naar voren zou willen brengen? 

C: nee, niet wat ik zo één, twee, drie kan benoemen. Nou ja wat er aan de orde is geweest volstaat 

volgens mij. 

 

P: zou jij een inschatting kunnen geven van het aantal dagdelen wat volgens jou noodzakelijk zou zijn 

om een werkbegeleider en een praktijkopleiders naar behoren te kunnen scholen? 

 

C: de scholing is nu één dag, maar er is nog geen evaluatie geweest en ik weet dus nog niet wat dat 

oplevert. Ik vermoed dat daar nog wel dingen uitkomen, met name voor de werkbegeleiders wat zij als 

een tekort hebben ervaren. En wat zij nog aangeboden zouden willen hebben. 

 

P: o, wat goed. Ik zou daar graag bij betrokken willen worden? Is dat goed? 

 

C: dat is prima. Het wordt dan eens te meer duidelijk dat je gezamenlijk de PvB begeleidt en 

beoordeelt. Dat het dus een samenwerkingsverband is tussen hier en de school.  

 

P: stel dat mijn interventie zou gaan over een training die in de begeleiding en de beoordeling van de 

PvB zou voorzien. Zou ik dat dan kunnen bespreken met de werkbegeleiders om te beoordelen waar 

de behoefte vanuit het werkveld ligt? 

 

C: ja dat lijkt mij heel zinvol, maar dan wel met werkbegeleiders die er mee bezig zijn geweest, anders 

dan krijg je van die blanco mensen die van alles willen, maar eigenlijk niet weten waar het echt over 

gaat. 

 

P: dan kom ik graag nog een keer terug om dat met de werkbegeleiders te bespreken. Zou dat 

kunnen? 

 

C: nou heel graag. 

 

P: nou dat is fijn. Aan het eind van het interview wil ik daar graag een concrete afspraak over maken. 

Ik ga nu over naar deel twee. Dat zijn dezelfde vragen, maar dan gezien vanuit het oogpunt van de 

beoordelaar. Dan gaan wij over naar vraag 1. 

 

C: daar zit volgens mijn optiek geen verschil tussen. 

 

P: dus dan gaat het weer over de feedback, het aanwezig zijn, de instrumenten die aanwezig moeten 

zijn etc. 

 

C: precies.  
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P: dus bij jullie wijkt de begeleiding van de student en de beoordeling van de student niet van elkaar 

af.  

 

C: nee, ik denk dat beide partijen net betrokken en op de hoogte moeten zijn en moeten kunnen 

communiceren met de student. ik denk niet dat daar bij ons een verschil in zit. Daar verwacht je ook 

hetzelfde van. 

P: dus eigenlijk kun je ook dan ook de schaalverdeling aanhouden zoals je die eerder ook hebt 

beoordeeld. Het beslissingen durven nemen moet dan ook weer op een 10 staan? 

 

C: nou die moet zeker op een 10 staat ja.  

 

P: de randvoorwaarden en de betrokkenheid zijn die voor beide partijen dan ook hetzelfde? 

 

C: ja, wat mij betreft wel.  

 

P: met de PvB en scholing zou je dan ook dezelfde kant opgaan als ik jou goed beluister? 

 

C: ja, maar dan moet je nog wel een stukje beoordelen, maar dat moet een ander werkbegeleider ook. 

Het zou in het geheel niet verkeerd zijn dat de beoordeling op zich eens goed weer onder de aandacht 

komt. Van hoe beoordeel nu en hoe beoordeel je nu objectief etc.  

 

P: ja, precies, dus eigenlijk is het zo dat wanneer je de begeleiding goed doet, dat je er niet om heen 

kunt dat je ook moet weten hoe de beoordeling er uit ziet. 

 

C: precies, want in de andere periodes moeten de werkbegeleiders hun beoordelingen aan de 

leerlingen geven. Dus wat mij betreft zitten daar geen verschillen in. Dat is een normale situatie dat je 

ook bij de begeleiding van een beoordeling weet en deze ook correct kan toepassen. de 

werkbegeleider is daar mede verantwoordelijk voor. 

 

P: ja, ik vind dat wel een hele mooie dat je zegt dat de begeleiding niet zonder de beoordeling kan en 

de beoordeling kan niet zonder de begeleiding. Ze onlosmakelijk met elkaar verbonden wat jou 

betreft. Dus eigenlijk hebben ze wel verschillende rollen, maar ze dienen hetzelfde belang. 

 

C: ja, en ik denk ook en dat zeg ik ook dat de PvB eigenlijk niet moet afwijken van datgene wat de 

leerling al die tijd gedurende het ontwikkeltraject heeft meegemaakt. Daar moeten de 

werkbegeleiders ook zo objectief mogelijk beoordelen en ook op basis van de bewijsstukken die er 

liggen etc.  

 

P: Ja, oké. En is dat ook zo dat de PvB aansluit bij de praktijk zoals de student die van te voren heeft 

meegemaakt? 

 

C: nou ik denk met de aanpassingen die zijn afgesproken zeker. Wij hebben ze eerst altijd natuurlijk 

voorbereid op eerst het oefenen en dan het contract en dan ga je voor het echt, dus voor de 
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beoordeling zeg maar. Nou dat systeem dat zagen wij niet terug in de PvB. Maar dat zal worden 

aangepast als ik het goed begrepen heb. Dan ga je meer op… en dat zat in de PvB niet.  

 

P: ik kom nu bij deel 3 terecht. 

Vr.1: ja, tenminste dat is wel gedaan want anders kunnen de studenten niet verder. Dus dat zou een 

hele rare zijn. Ik weet wel dat er soms wat langer over gedaan is dan dat van oorsprong de bedoeling 

was. 

Vr. 2: ja, die stukken hebben we van voor naar achter en weer terug doorgenomen en meegemaakt, 

dus dat is wel bekend ja. Nee, dat is duidelijk. 

Vr.3: ik denk na aanpassing wel ik denk dat daar natuurlijk wel een paar aanpassingen in, maar daarna 

zeker wel. 

Vr. 4: ja, ze worden door verschillende mensen beoordeeld. 

Vr.5: ja ik denk het wel. Je zult eigenlijk ieder jaar wel weer wat aanpassingen moeten maken, maar ik 

denk zeker dat het een prima instrument hebben. Ik zou niet weten waarom niet eigenlijk. 

Vr. 6: ja 

Vr. waar ligt de kracht van de PvB 

C: waar de kracht volgens mij met name zit, is dat je de mensen in de daadwerkelijke situatie neerzet. 

Dus in die zin authentiek zoals het dan met een mooi woord genoemd wordt. Ze worden door mensen 

die deskundig zijn beoordeeld worden. En dat het gaat om de inhoud en dat het niet alleen maar 

scorelijstjes geworden zijn, waardoor iemand in een soort van gedwongen situatie komt. De turflijsten 

zijn gelukkig verdwenen. Je krijgt dan een vreemde situatie waarin de leerling niet goed beoordeeld 

kan worden. Het is nu een echte situatie waarbij de beoordelaar meeloopt en inhoudelijk deskundig is 

en dus heel goed weet wanneer de leerling iets goed of niet goed doet.  

De student kan nu met de PvB laten zien wat hij kan zonder dat de beoordelaar gelijk bij hem in de nek 

hijgt. Dus dat vind ik de sterkte van de PvB zoals hij er nu ligt en dat de praktijk ook mee beoordeelt. 

Dat vind ik heel belangrijk. En niet zoals wij dat dan ook wel eens horen dat iemand van de school de 

beoordeling doet van een uitvoering. Dat vind ik niet kunnen.  De beroepspraktijk behoort een 

toekomstig beroepsbeoefenaar te beoordelen. Dat oordeel is zuiverder dan de beoordeling van school.  

P: dat is fijn om te horen. Nu de scholing mbt de kwaliteitscriteria. 

C: ik denk voor het beoordelen op de vloer.  

P: dus eigenlijk is het dan wel heel belangrijk dat ik dan eens met de werkbegeleiders om de tafel ga 

zitten om in kaart te brengen wat ze zo al tegenkomen, en de criteria hoe die nu zijn ontstaan, en waar 

komen die vandaan en hoe zijn ze duidelijk? 

C: ja precies en zijn ze bruikbaar en reëel. Misschien komen ze nog wel met criteria die nu ontbreken 

waarvan ze zeggen dat ze iets missen. Dat zou zo maar kunnen. 

P: ja oké. Ik zou graag een afspraak willen maken om te kijken wat dat zou kunnen zijn en wil graag als 

jij tenminste geen dingen nog naar voren wil brengen het interview afsluiten. 

C: nee, ik zou het niet weten. 

P: nou, dan sluit ik het interview af. Dank je wel C! 
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Bijlage 3: de observatieverslagen 

 

De observatieverslagen 

 

Bij de observaties heb ik de interviewvragen als uitgangspunten voor de observaties genomen. 

Hierdoor hoop ik zicht te krijgen op de antwoorden die ik tijdens de interviews heb gekregen en de 

daadwerkelijke uitvoering van een begeleiding of een beoordeling.  

Ik heb vier observaties bij de begeleiding gedaan en ben aanwezig geweest bij twee 

beoordelingmomenten. Ik kon slechts bij twee beoordelingmomenten zijn vanwege de tijd (de 

leerlingen waren al gestart met de examinering), de privacygevoelige omstandigheden waar onze 

opleidingen (Onderwijs, Welzijn en Zorg) nu eenmaal mee te maken hebben, en een respondent vanuit 

de praktijk die aangaf dat de aanvraag te snel kwam waardoor zij zich niet goed voor zou kunnen 

bereiden. 

 

Observatie 1:  

Er is sprake van een open communicatie tussen de begeleider en de student. De student kwam eerst 

enigszins gespannen over. De oorzaak daarvan kwam, na doorvragen van de begeleider, doordat de 

student onzeker was of alles van de PvB naar behoren verliep. De student vond de uitvoering van de 

PvB goed om te doen, maar vond het ook wel veel werk en dat maakte haar onzeker. 

De begeleider nam vervolgens samen met de student het examendossier door om te kijken of de 

student alles naar behoren had afgerond en genoeg bewijzen had om het reflectie eindgesprek in te 

kunnen gaan. Het was voor de student de afronding van de uitvoering van de PvB. 

De begeleider toonde zich betrokken bij de student door de onzekerheid van de student te benoemen 

en er ook op in te gaan. 

De begeleider onderhield een functionele relatie, waarmee ik wil zeggen dat de begeleider genoeg 

empathie toonde voor de student, maar zich niet in de student ‘verloor’ waardoor de student alleen 

maar onzekerder zou zijn geworden. 

De student kreeg hierdoor de ruimte om vragen die zij nog nodig vond te verheldering voor het 

reflectie eindgesprek en vragen te stellen rondom de bewijzen in het examendossier. Een 

randvoorwaarde die er mijn inziens ontbrak was een duidelijke checklist waardoor de begeleider snel 

inhoudelijk kon beoordelen of de student ook daadwerkelijk alles in het examendossier had zitten. 

De kwaliteitscriteria werden door de begeleider niet aantoonbaar ingezet. Dat wil zeggen dat de 

begeleider het aangeleverde dossier niet op inhoud beoordeelde, noch een duidelijke volgorde 

hanteerde om te bekijken of de student daadwerkelijk deugdelijk bewijsmateriaal in het dossier had 

zitten. 

De begeleider heeft de student echter wel heel goed kunnen begeleiden bij de vereiste laatste stappen 

van de PvB. Zij gaf aan welke spullen en afspraken de student moest maken. Bijvoorbeeld of de 

afspraak met het beroepenveld was gemaakt, welke datum hiervoor besproken was, het tijdstip 

daarvan en de locatie waar de assessor zich moest melden voor het reflectie eindgesprek. De 

begeleider checkte deze informatie met het formulier die in het examendossier zat. Het gesprek werd 

afgerond met duidelijke afspraken. 
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Observatie 2:  

Er is sprake van een open communicatie tussen de begeleider en de student. De student kwam 

beheerst en zelfverzekerd over. De student vond de uitvoering van de PvB goed om te doen en vond 

ook wel dat zij alles goed op orde had. 

De begeleider nam vervolgens samen met de student het examendossier door om te kijken of de 

student alles naar behoren had afgerond en genoeg bewijzen had om het reflectie eindgesprek in te 

kunnen gaan. Het was voor de student de afronding van de uitvoering van de PvB. 

De begeleider toonde zich betrokken bij de student door met de student in gesprek te gaan over het 

verloop van het hele proces van de PvB. Ze hadden hierbij een ‘gelijkwaardig’ gesprek. Dat wil zeggen 

dat de student duidelijk kon aangeven waar de knelpunten voor haar hadden gezeten. Deze zaten met 

name in het opschrijven van de lessen die zij moest uitvoeren. Zij vond dat eigenlijk veel te veel. 

De begeleider onderhield hierin een functionele relatie, waarmee ik wil zeggen dat de begeleider 

genoeg empathie toonde voor de student. 

De student kreeg genoeg ruimte om haar ombehagen te ventileren. De student stelde 

verhelderingvragen aangaande het reflectie eindgesprek. 

Een randvoorwaarde die er mijn inziens ontbrak was een duidelijke checklist waardoor de begeleider 

snel inhoudelijk kon beoordelen of de student ook daadwerkelijk alles in het examendossier had 

zitten. De kwaliteitscriteria werden door de begeleider niet aantoonbaar ingezet. Dat wil zeggen dat de 

begeleider het aangeleverde dossier niet op inhoud beoordeelde, noch een duidelijke volgorde 

hanteerde om te bekijken of de student daadwerkelijk deugdelijk bewijsmateriaal in het dossier had 

zitten. 

De begeleider heeft de student echter wel heel goed kunnen begeleiden bij de vereiste laatste stappen 

van de PvB. Zij gaf aan welke spullen en afspraken de student moest maken. Bijvoorbeeld of de 

afspraak met het beroepenveld was gemaakt, welke datum hiervoor besproken was, het tijdstip 

daarvan en de locatie waar de assessor zich moest melden voor het reflectie eindgesprek. De 

begeleider checkte deze informatie met het formulier die in het examendossier zat. Het gesprek werd 

afgerond met duidelijke afspraken. 

 

Observatie 3:  

Er is sprake van een open communicatie tussen de begeleider en de student. De student kwam 

beheerst en zelfverzekerd over. De student vond de uitvoering van de PvB goed om te doen en vond 

ook wel dat zij alles goed op orde had. 

De begeleider nam vervolgens samen met de student het examendossier door om te kijken of de 

student alles naar behoren had afgerond en genoeg bewijzen had om het reflectie eindgesprek in te 

kunnen gaan. Het was voor de student de afronding van de uitvoering van de PvB. 

De begeleider toonde zich betrokken bij de student door met de student in gesprek te gaan over het 

verloop van het hele proces van de PvB. Ze hadden hierbij een ‘gelijkwaardig’ gesprek. Deze student 

moest nog een toets rekenen maken voordat zij verder kon met de afronding voor de PvB. De toets 

was aanwezig en de student werd ‘onder toezicht’ van een andere docent in een aparte ruimte 

neergezet waar zij de toets kon gaan maken. De sfeer was ontspannen. De begeleider onderhield 

hierin een functionele relatie, waarmee ik wil zeggen dat de begeleider genoeg empathie toonde voor 

de student, maar ook duidelijk aangaf dat alles eerst naar behoren moest worden afgerond voordat de 

student het reflectie eindgesprek zou kunnen ingaan. Voor de student was dit ook duidelijk.  
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De student nam alles nogal ‘relaxed’ op en verdween met een pen om de toets voor het rekenen te 

maken. De begeleider vroeg om de tas, de telefoon etc. van de student zodat de student niet in de 

‘verleiding’ werd gebracht. 

Een randvoorwaarde die er mijn inziens ontbrak was een duidelijke checklist waardoor de begeleider 

snel inhoudelijk kon beoordelen of de student ook daadwerkelijk alles in het examendossier had 

zitten. De kwaliteitscriteria werden door de begeleider aantoonbaar ingezet. Dat wil zeggen dat de 

begeleider het aangeleverde dossier door de student liet ondertekenen voor het inleveren. 

De begeleider heeft de student echter wel heel goed kunnen begeleiden bij de vereiste laatste stappen 

van de PvB. Zij maakte duidelijke afspraken met de student over de datum, het tijdstip den de locatie 

van het reflectie eindgesprek en waar de assessor zich moest melden voor het reflectie eindgesprek. 

De begeleider checkte de informatie met het formulier die in het examendossier zat en vroeg of zij de 

mail naar de betreffende instanties had gestuurd met een cc’tje naar de begeleider. De student gaf 

aan dat zij dit had gedaan. De begeleider checkte dit niet en kon dat ook niet omdat de begeleider niet 

was ingelogd in ‘groupewise’.  Het gesprek werd afgerond met duidelijke afspraken. 

 

Observatie 4:  

Er is sprake van een open communicatie tussen de begeleider en de student. De begeleider nam 

vervolgens samen met de student het examendossier door om te kijken of de student alles naar 

behoren had afgerond en genoeg bewijzen had om het reflectie eindgesprek in te kunnen gaan. Het 

was voor de student de afronding van de uitvoering van de PvB. De begeleider stelt een aantal vragen 

over de activiteiten die de student bij de uitvoering van de PvB heeft ingezet en welke bewijzen zij 

hiervoor in het examendossier heeft toegevoegd (het maken van een pizza bijvoorbeeld met een paar 

kinderen van een groepje leerlingen van de basisschool). De student legt dit hele proces uit. De 

begeleider stelt de nervositeit van de student vast en lachend beaamd de student deze nervositeit. Het 

stelt de student gerust en zij legt verder uit waar zij de bewijslast heeft toegevoegd. De student vindt 

het reflectie eindgesprek spannend. 

De begeleider toont zich betrokken bij de student en erkent de spanning die met dit soort gesprekken 

altijd aanwezig is, en dat dit ook normaal is. De sfeer blijft ontspannen. De begeleider onderhoud een 

functionele relatie, waarmee ik wil zeggen dat de begeleider genoeg empathie toont voor de student 

toont, maar zich niet verliest in de student har nervositeit. De begeleider legt het proces van het 

reflectie eindgesprek uit en stelt de vraag of er nog onduidelijkheden zijn bij de student. 

Een randvoorwaarde qua omgeving waren goed, omdat de student alleen was met de begeleider en 

daardoor ook gemakkelijk haar vragen kon stellen en zich kon uiten in haar nervositeit.  

De kwaliteitscriteria werden door de begeleider aantoonbaar ingezet. Dat wil zeggen dat de begeleider 

het aangeleverde dossier door de student liet ondertekenen voor het inleveren. 

De begeleider heeft de student goed kunnen begeleiden bij de vereiste laatste stappen van de PvB. Zij 

maakte duidelijke afspraken met de student over de datum, het tijdstip den de locatie van het reflectie 

eindgesprek en waar de assessor zich moest melden voor het reflectie eindgesprek. De begeleider 

checkte de informatie met het formulier die in het examendossier zat en vroeg of zij de mail naar de 

betreffende instanties had gestuurd met een cc’tje naar de begeleider. De student gaf aan dat zij dit 

had gedaan. De begeleider checkte dit niet en kon dat ook niet omdat de begeleider niet was ingelogd 

in ‘groupewise’.  Het gesprek werd afgerond met duidelijke afspraken. 

 

Observaties bij de beoordeling 
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Observatie 1 

De assessor begint het reflectie eindgesprek met een algemeen vragenrondje. De assessor zit naast de 

student en zit met de armen over elkaar. De student stelt zichzelf voor, de praktijkopleider stelt 

zichzelf voor en de assessor stelt zichzelf voor. Daarna stel ik mijzelf ook voor en leg nogmaals uit wat 

mijn bedoeling van de observatie is. De student, de assessor en de praktijkopleider hebben alle drie 

toestemming gegeven om bij deze beoordeling aanwezig te zijn.  

Het algemene vragenrondje wordt duidelijk benoemd afgesloten en er wordt aangegeven door de 

assessor dat hij wil gaan starten met het eindgesprek. Hij stelt de student nogmaals gerust en gaat 

vervolgens starten met de vragen. De assessor maakt gebruik van open vragen, vraagt door en kijkt 

daarbij de student aan. De assessor anticipeert op de communicatie met de student door regelmatig te 

‘hummen’, ja te knikken en vervolgvragen te stellen. De student komt in eerste instantie gespannen 

over, wat natuurlijk heel logisch is, maar komt gaandeweg het beoordelingsgesprek wat losser. Het 

blijft voor de student soms wel even zoeken naar de motivatie van de ingezette activiteiten en haar 

eigen leermomenten daarbij. Wat vond zij nu moeilijk en waarom was dat dan en hoe ging zij daarmee 

om. 

De assessor probeert daar toch op in te zoomen en neemt geen genoegen met een beperkt antwoord. 

Stelt vragen op een andere manier. Laat het weer even liggen en komt op een ander moment terug op 

de leermomenten van de student. Dit doet hij door te refereren naar eerder ingebrachte argumenten 

van de student. De student heeft een goed beeld van zichzelf. 

De assessor hanteert een functionele relatie waarmee ik wil zeggen dat de assessor een open houding 

heeft naar de student toe, zit rechtop, kijkt de student aan, checkt regelmatig of hij de antwoorden 

van de student goed begrepen heeft, vat samen etc. De assessor is daarin betrokken en empathisch 

maar is zich bewust van zijn rol als assessor (zie daarvoor voorgaande observatiepunten). 

De assessor sluit het gesprek af en vraagt aan de student of zij een andere ruimte wil gaan zoeken 

zodat de resultaten eerst met de praktijk kunnen worden besproken en vervolgens kunnen worden 

vastgesteld. De assessor maakt correct gebruik van de kwaliteitscriteria. Hij zoekt het 

beoordelingsformulier op en bespreekt de punten eerst met de beoordelaar van de praktijk. Ze zijn het 

samen eens over de scores die moeten worden ingevuld. De student komt ‘met de hakken over de 

sloot’ door de PvB en het reflectie eindgesprek heen. 

Deze uitslag wordt met de student besproken en vervolgens voor akkoord ondertekend. 

De manier van feedback geven wordt op een respectvolle manier gedaan. De bevindingen van de 

assessor en van de beoordelaar van de praktijkopleider worden aan de student uitgelegd en 

onderbouwd. De student kan zich in de feedback en de aandachtspunten die er worden meegegeven 

wel vinden. De student is blij met het eindresultaat en de beoordelingsformulieren worden vervolgens 

door iedereen ondertekend. (behalve door mij natuurlijk). Met een felicitatie voor de student wordt 

het reflectie eindgesprek beëindigd.  
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Observatie 2 bij een beoordeling 

De beoordelaar van het beroepenveld zit bij het reflectie eindgesprek en doet mee aan een algemeen 

vragenrondje. De assessor zit naast de student en zit met de armen over elkaar. De student stelt 

zichzelf voor, de praktijkopleider/ beoordelaar vanuit de praktijk stelt zichzelf voor en de assessor stelt 

zichzelf voor. Daarna stel ik mijzelf ook voor en leg nogmaals uit wat mijn bedoeling van de observatie 

is. De student, de assessor en de praktijkopleider hebben alle drie toestemming gegeven om bij deze 

beoordeling aanwezig te zijn.  

Het algemene vragenrondje wordt duidelijk benoemd afgesloten en de assessor start met het reflectie 

eindgesprek. De beoordelaar van de praktijk heeft een open houding en laat het voorzitterschap van 

de assessor duidelijk bij de assessor. De assessor stelt de student nogmaals gerust en gaat vervolgens 

starten met de vragen. De beoordelaar vult de vragen van de assessor aan door bij het doorvragen van 

de assessor de student soms op weg te helpen met een aantal voorbeelden. Deze voorbeelden helpen 

de student weer bij het concreet maken van haar leermomenten. De student komt in eerste instantie 

gespannen over, wat natuurlijk heel logisch is, maar komt gaandeweg het beoordelingsgesprek wat 

losser. Het blijft voor de student soms wel even zoeken naar de motivatie van de ingezette activiteiten 

en haar eigen leermomenten daarbij. Wat vond zij nu moeilijk en waarom was dat dan en hoe ging zij 

daarmee om. 

De assessor probeert daar toch op in te zoomen en neemt geen genoegen met een beperkt antwoord 

en weer vult de beoordelaar vanuit de praktijk aan. En weer helpt de student om op het goede spoor 

te komen. De student heeft een goed beeld van zichzelf. 

De beoordelaar vanuit de praktijk is duidelijk betrokken bij de student. De beoordelaar toont door 

haar manier van aanreiken van voorbeelden die de student zelf heeft voorbereid en uitgevoerd aan 

zich betrokken te voelen bij de student. zij hanteert daarbij toch een professionele houding, omdat zij 

de antwoorden de student zelf niet in de mond legt, maar de student vervolgens zelf met concrete 

antwoorden laat komen. De student heeft bijvoorbeeld met een groep leerlingen de kringloopwinkel 

bezocht om de leerlingen ervan te doordringen dat ze zorgvuldig om moeten springen met het milieu. 

Het leermoment voor de student is daarbij geweest dat zij van te voren duidelijk moet weten wat haar 

doelen van deze ‘mini-excursie’ zijn. Dat was voor de student eerst best lastig om te verwoorden. De 

beoordelaar uit de praktijk stelt de student ook de vraag wat zij heeft geleerd over de voorbereidingen 

van de activiteiten die zij heeft gedaan met de leerlingen. De student gaf aan dat zij soms erg lang 

onzeker is over de manier van uitleggen en ook de lengte van de uitleg. Hier loopt zij nog regelmatig 

tegen aan. Zij vraagt hierbij regelmatig om feedback welke zij dan ook krijgt van de begeleider. Het is 

voor de student een blijvend punt van aandacht. De beoordelaar knikt begrijpend en instemmend.  

De assessor sluit het gesprek af en vraagt aan de student of zij een andere ruimte wil gaan zoeken 

zodat de beoordeling eerst met de beoordelaar van de praktijk kan worden besproken en vervolgens 

kan worden vastgesteld. De assessor en de beoordelaar van de praktijk bespreken de 

beoordelingscriteria van het beoordelingsformulier; dit zijn de kwaliteitscriteria voor de beoordeling 

van het reflectie eindgesprek. Ze zijn het samen al snel eens over de scores die moeten worden 

ingevuld. De beoordelaar geeft een duidelijke weergave van haar bevindingen en kan haar 

bevindingen/ beoordeling goed onderbouwen met voorbeelden. De student komt ‘met de hakken over 

de sloot’ door de PvB en het reflectie eindgesprek heen. 

Deze uitslag wordt met de student besproken en vervolgens voor akkoord ondertekend. De 

beoordelaar van de praktijk vervult hierbij een actieve rol. Zij laat de uitleg niet alleen aan de assessor 

over, maar participeert in de uitleg over de beoordeling. 
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De manier van feedback geven wordt op een respectvolle manier gedaan. De bevindingen van de 

assessor en van de beoordelaar van de praktijk worden aan de student uitgelegd en onderbouwd. De 

student kan zich in de feedback en de aandachtspunten die er worden meegegeven wel vinden. De 

student is blij met het eindresultaat en de beoordelingsformulieren worden vervolgens door iedereen 

ondertekend. (behalve door mij natuurlijk). Met een felicitatie voor de student wordt het reflectie 

eindgesprek beëindigd.  

Ook bij deze beoordeling waren een aantal randvoorwaarden van belang. Bijvoorbeeld;  

 Er was een aparte ruimte waar het eindgesprek plaats kon vinden. Dat was voor alle 

partijen prettig en bevorderde een ontspannen sfeer.  

 De opstelling van de ruimte zag er netjes en verzorgd uit.  

 Er was rust tijdens het gesprek.  

 Er was een duidelijke rolverdeling tussen de assessor en de beoordelaar van de 

praktijk. Dit was van tevoren niet afgesproken, maar kwam van nature tot stand.  

 De formulieren waren aanwezig waarmee de student moest worden beoordeeld.  

 Het examendossier van de student was aanwezig waardoor de bewijsstukken 

gemakkelijk terug te vinden waren. 

 Er zat een duidelijke opbouw in de beoordeling. 

 De assessor en de beoordelaar uit de praktijk waren goed op de hoogte van de inhoud 

van de opleiding. 
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Bijlage 4: transcript groepsinterview 

 

Groepsinterview  

 

P: vraag 1: belang van de communicatie in de begeleiding? 

 

G: van de student naar de begeleider? 

P: ja en andersom 

G:Duidelijke formulering en duidelijkheid mbt tot wat er van de leerling verwacht mag worden. 

Daar liepen wij in het begin erg tegenaan op de wijze waarop de dingen geformuleerd moesten 

worden. En welke taken daar bij elkaar hoorden. 

 

P: du de opdrachten waren niet altijd even duidelijk van hoe die voorbereid en uitgevoerd moesten 

worden? 

G: nou ja zij war en de eersten die met de PvB moesten starten. Dus dat is altijd moeilijk in te schatten 

van hoe moet je dat opstellen. Zij stellen dat op en daar gaan zij dan mee naar school en de school zegt 

dan dat zij dat te summier vinden en dat het uitgebreider moet. Je moet de hele situatie beschrijven 

en ja dan is het voor ons ook even kijken o ja wij moeten inderdaad eerste de criteria goed lezen om te 

kijken of zij inderdaad voldaan daaraan. En dat was… 

Na onze training vond ik dat met name lastig, maar ook de student vindt dat heel moeilijk. In welke 

vorm ze iets moesten gieten en hoe ze het moesten inleveren aan welke criteria moest iets dan 

voldoen. Wat wel en wat niet. Het opstarten duurde daarom heel lang.  

 

P: is het dan met name het invullen van het format waar jullie het dan over hebben? 

 

G1: ja dat format. Dat format is ook heel uitgebreid en voordat je dan als begeleider ook in de gaten 

hebt hoe de student dat moet toepassen. Wat meet ik nu en wat zie ik nu. Het ging ook over 

verschillende bladzijden hè? Tenminste wat ik daarvan heb gezien.  

G2:Voor iedere observatie weer een nieuwe rapportage en alles weer opnieuw, opnieuw, maakte dat 

het heel veel werd.  

Ja het is alleen wel bewijsmateriaal. Je moet natuurlijk wel na ieder stukje wel weer zorgen dat je dat 

kunt bewijzen. Het hoort er wel bij maar is tegelijkertijd heel lastig. Je wilde als begeleider vaak nog 

meer opschrijven, omdat er vaak nog meer gebeurde dan dat ze op dat moment feitelijk hoefden te 

bewijzen.  

G1:Wij weten daarnaast ook niet zo goed wanneer je je handen ervan af moet trekken en de student 

zijn gang maar moet laten gaan of dat je hem er op wijst dat sommige dingen wel op enig moment 

gezien moeten worden.  

Of doe je net als een rij instructeur bij een examen: je laat ze maar gaan, je zegt dat ze linksaf moeten 

gaan en ze gaan wat anders doen. Ja dan is het een ingreep en ben je dus gezakt. Wanneer geef je nu 

een onvoldoende? Wij moesten er ook nog een beetje aan wennen. Hoe ver ga je en wat is nu een 

ingreep of stel dat er bloed geprikt moet worden om 8.00 uur ’s morgens en dat gebeurt bij ons op de 

afdeling nogal eens en de leerling doet het dan niet wanneer mag je hem daar dan wel op attenderen 

en wanneer niet en grijp je in en is dat dan gelijk een onvoldoende beoordeling of mag je het gerust 



Piety: 
onderzoeksrapport: 

Weet wat je meet 
112 

 

 

bespreken en zorg je dat het bloed wel geprikt wordt zonder dat de leerling gelijk een onvoldoende 

beoordeling krijgt, omdat een klein onderdeel niet uit eigen initiatief wordt gedaan. 

Ze moeten in principe de tijden wel strak aanhouden en ook al mogen ze dan zelf nog niet prikken het 

is wel belangrijk dat zij de tijden in de gaten houden en ons dan vragen om dat bloed op die tijd te 

prikken.  

Dat vind ik dan moeilijk om dat in te schatten en te beoordelen. 

G3: Wij hebben van te voren wel alles eerst doorgenomen en alles eerst besproken van wat ben je van 

plan en hoe wil je dat gaan doen. Wanneer kom je naar mij toe en wanneer niet. Het is erg moeilijk 

want je werkt zelf eigenlijk ook nog mee. Het is ook niet zo… 

G1: ja in hoeverre werk je mee of moet je het laten afhangen van wat zij zeggen wat je moet gaan 

doen. Zo hoort het officieel. Zij hebben de regie en zij moeten gaan beslissen wanneer wat moet gaan 

gebeuren. Maar hoever ga je daarin. Mag ik dat bed opmaken of moet zij dat tegen mij zeggen. 

G2: ja maar dan heb je het alleen maar over de basisvaardigheden dat vind ik…. 

G3: ja, nou dat soort dingen zijn de praktische dingen, maar jij (de student) houdt de grote lijnen meer 

in de gaten. Jij loopt de visites jij coördineert. En als er echt bijzondere verpleegkundig technische 

handelingen zijn dan verwacht ik van jou dat jij mij dat vertelt. Maar de ADL alleen, ja dat vind ik niet 

zo belangrijk. Dat weten ze allang dus daar ga ik niet heel specifiek op letten. Dan vraag je alleen hoe 

zij dat heeft gedaan. 

G1: ja zo hebben wij dat ook gedaan anders word je gillend gek. 

G2: ja wij ook anders is het geen doen. Jij hebt het dan over een handeling van het toilet die wel echt 

noodzakelijk was en die niet direct werd uitgevoerd. Ja wat doe je dan.  

G3: ja dan sta je te popelen. 

G1: ja dat heb je dan ook later beschreven in een stukje en dan komt het een dag later wel op tijd. 

Zoals dat bloedprikken. Dat deed ze de volgende dag wel om 8.00 uur maar ze vergat dat dan weer om 

10.00 uur en dat vind ik dan niet goed. De regie ligt bij haar en zij moet daarom denken.  

G2: ja dat zijn dan ook weer de stukken die je daarin beschreven hebt. 

G1: ja 

G3: ja, ze had jou kunnen zeggen van te voren al dat zij graag wilde dat jij dat zou gaan doen. Dan legt 

ze die verantwoordelijkheid bij jou neer en dat mag dan ook, omdat zij er van tevoren al over 

nagedacht heeft en daarmee zorgt ze dan wel goed voor de patiënt. 

G1: ja, maar dat deed ze dus niet. 

G3: tja, ik vind het wel belangrijk dat ze dat soort dingen terugkoppelen. Dan vind ik het goed. Ja. 

 

P: dus wanneer wij een training zouden gaan maken die in de begeleiding van de PvB voorziet, dan zou 

het voor jullie belangrijk zijn om daar in mee te nemen wat de student wel en niet van te voren moet 

afspreken met de begeleider dan wel de beoordelaar. Als niveau 4 leerling wanneer die begint met de 

uitvoering van de opdrachten dan moet de student eerst alles doorspreken met de beoordelaar van 

dat moment. Wat ga ik doen, wie moet wat doen en hoe verdeel ik de werkzaamheden en waarom is 

die keuze door mij zo gemaakt. Het initiatief moet dus vanuit de student komen. De student bepaalt 

wat er die dag gebeurt en wie wat gaat doen.  

Wanneer de student daarbij een aantal dingen niet doet of vergeet aan te geven dat maakt dan dat de 

student een onvoldoende krijgt voor dat onderdeel van de opdracht. De kaders moeten daarbij helder 

worden uitgewerkt. Daarna kun je een herkansing krijgt. 
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Begrijp ik het dan goed dat die punten jullie als begeleider van de student in de praktijk enorm zou 

helpen dat je het proces goed met elkaar doorneemt. 

 

G4: je hebt het nu over het proces, maar ik denk dat het de andere kant op ook zo werkt. De student 

moet van school uit ook goed begeleid worden. Zij moeten in dat proces beter sturen. Nu hadden wij 

soms het idee dat ze op school ook niet precies wisten wat zij er mee aan moesten en dat maakte het 

voor de student en de begeleiders in de praktijk ook niet gemakkelijker door.  

 

G3: ja, soms hebben ze het idee dat ze alles zelf moeten doen en dat hoeft natuurlijk niet. Normaal 

gesproeken zorg je ook niet alleen voor alle patiënten. Dat doe je ook met elkaar, dus dan ook. Het 

initiatief en de verdeling van taken gebeurt dan alleen door de student en niet door de begeleider en/ 

of beoordelaar.  

Dat viel mij ook op. Ze moeten dan gewoon komen en vragen stellen. Ik wil zien dat ze inzicht tonen en 

weten waar ze mee bezig zijn. Hebben ze het totaal overzicht ja of nee. Dat vind ik belangrijk.  

 

G1: wij hebben de student, samen met de werkbegeleider afgesproken dat zij voor de PvB echt begon 

eerst een paar weken laten oefenen waarbij ze zelf alles moest doen wat ze in de PvB ook moest doen. 

Als ze eerst niet oefenen dan weten wij niet goed of ze dan wel goed voorbereid zijn voor de echte 

PvB. 

 

G4: dat is volgens mij ook iets van hier. Eerst moeten ze oefenen en dan mogen ze pas beginnen met 

de echte uitvoering van PvB. 

 

G1, G2, G3 en G4: ja, want ze moeten nu al zo snel de PvB doen. Ze moeten goed voorbereid zijn. Het 

geeft anders teveel stress voor de studenten. Er is dan veel onduidelijk. Ze moeten wel komen met 

hun dingen. Maar dat komt ook omdat ze pas laat kwamen met de PvB en hoe de opdrachten er uit 

zagen en hoe die beoordeeld moesten worden.  

De complexiteit van de patiënt, wie moest er bij betrokken worden en de student stond nog steeds op 

de meest routinematige handelingen en dat kon daarna dus niet meer. En als je dan te weinig 

gelegenheid hebt gekregen om te oefenen met de complexiteit van de patiënt ja dan heb je een 

probleem met de uitvoering van de echte PvB. De student moet dus wel in de gelegenheid zijn om te 

oefenen met de juiste patiënten in de juiste omgeving voor de echte PvB begint.  

Dat heeft dus ook te maken met de overplaatsing van de studenten. De ene student heeft daarbij 

meer voorbereidingstijd nodig dan de ander. Alle studenten worden voor de uitvoering van de PvB 

overgeplaatst naar een andere afdeling.  

Voor mij was het niet helemaal duidelijk in welke vorm en hoedanigheid de PvB eigenlijk gedaan 

werden. Bij de studenten kreeg ik niet echt de indruk dat zij zich daarin verdiept hadden. Over het 

algemeen kwam de PvB te laat. 

 

P: het is dus een hele zoektocht om een goede PvB te maken. Ik vind jullie inbreng wel heel waardevol, 

waarin jullie aangeven dat de voorbereiding voor de studenten wel heel belangrijk is. 

De keuzes liggen bij de student en dat moet voor de student helder zijn. 
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G1: ja hun denkpatroon moet veranderen. Eerst werkten ze altijd in opdracht van de begeleider, maar 

nu moet de belgeleider, dan wel de beoordelaar in opdracht van de student gaan werken en dat 

moeten ze wel goed weten. De student moet nu zelf gaan nadenken.  

 

P: heb jij die ervaring ook G3 dat er teveel naar de begeleider werd gekeken? 

G3: nou dat kan ik niet zeggen. Ik had alles met de student eerst grondig doorgenomen. Dus dat 

scheelt. Dat schept duidelijkheid. De student heeft de verantwoordelijkheid dus als er dan iets gebeurt 

waarbij ze hulp of iets dergelijks bij nodig hebben, dan moeten ze weten wanneer zij met de vragen 

ook moeten komen. Zij moeten dan de keus maken: ik ga naar de begeleider toe of ik ga naar de arts 

toe. Dat schept helderheid hebt. Ik heb dat van tevoren goed met de student doorgesproken dat zij 

degene is die mij aanstuurt en dat zij het initiatief neemt bij alle handelingen die moeten worden 

gedaan. Ook wanneer zij de handelingen zelf niet mag uitvoeren. Zij moet dat wel weten en iemand 

dan vragen om dat te doen. Dan toont de student inzicht.  

Tussendoor kan de student dan nog eens vragen of alles wel lukt. Dan weet ik of de student het nog in 

het hoofd heeft. 

 

P: zou het voor jullie belangrijk zijn om een soort proef PvB te doen? 

 

G1 t/m 4: ik denk dat dat te veel wordt. Ze doen het eigenlijk al. Het is alleen dat zij nu degene zijn die 

het initiatief moeten tonen en dat geeft bij hun de stress. En dan is er nog al het papierwerk. Dan denk 

je tjonge. Maar ja ze moeten het ook allemaal bewijzen dat ze de dingen hebben gedaan dus daar 

ontkom je dan ook weer niet aan. Sommige studenten dachten dat ieder criterium gehaald moest 

worden en gemotiveerd moest worden. Ik denk dat wanneer een student niet zo in de stress van het 

examen had gezeten dat de student er dan in het totaal veel beter was uitgekomen.  

Het zit vaak al in de kleine dingen. Persoonlijk heb ik soms de teksten ook moeten analyseren. Het 

abstractie niveau  is m.i. te hoog. 

 

P: dus jullie vinden het studentendeel in de opdrachtbeschrijvingen van een te hoog abstractie niveau. 

 

G 1 t/m 4: ja daar hebben wij echt tegenaan zitten te hikken hè? Je hebt de werkprocessen, je wilt ook 

eigenlijk dat alle gezien is, maar  eigenlijk denk ik soms ook, moet ik dat allemaal zitten af te vinken. Ja 

daar willen we dus absoluut niet naar toe. Nee, dat vind ik ook. 

Dat doe je toch wel. Je hebt al die nummers, die moeten allemaal behaald worden. Gelukkig staat er 

dan wel bij hoeveel punten zij op een bepaald niveau moeten halen en da weet je wanneer zij een 

voldoende of een onvoldoende hebben gehaald. Maar onze student had te weinig bewijsmateriaal dus 

daar moest ze wat mee doen. Het is echter wel heel veel. 

Weer een andere student schreef per dag op wat ze allemaal gedaan had. Zij had een soort logboek 

bijgehouden. Nou ja, dan heb je wel bewijsmateriaal, maar mensen nog aan toe dan krijg je wel veel 

papier binnen. 

 

P: hoe zou je dat nu kunnen ondervangen? Dat de punten niet teveel worden maar dat je wel meet 

wat je wilt meten. Hebben jullie ideeën? 
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G1 t/m 4: dit was haar eigen gemakzucht. Het staat eigenlijke wel heel netjes in het studentendeel 

beschreven. Als een student netjes alle puntjes langsgaat dan kan hij het met gemak halen, want dan 

mis je niets. Ja ,maar dat was voor mij al niet eens heel helder. Laat staan voor de student. ik moest er 

al een hele studie van maken, dus…  

Het is een praktijkexamen, dus ja dan moet je eigenlijk een voldoende geven. Maar dan is de 

communicatie wel heel belangrijk.  

Of leggen wij in de praktijk de lat te hoog? Een leek moet uit de student zijn papieren kunnen zien wat 

hij gedaan heeft en daar moet uit blijken dat hij het beroepsniveau aankan. Dat hebben wij ook met de 

training geleerd.  

Soms moet je buiten de aangeboden punten gaan schrijven omdat de student wel alles goed heeft 

laten zien. Je moet zien te voorkomen dat iemand die goed kan schrijven en het in de praktijk niet 

toont wel door het examen heen rolt. Het is tenslotte een praktijkexamen en niet een papieren tijger.  

 

P: dat staat nu in het beoordelaarsdeel wel beschreven dat er naar de hele context moet worden 

gekeken. Daardoor komen jullie als begeleider en/ of beoordelaar en als student ook beter tot hun 

recht. Hoe kunnen wij dat in een training meenemen. 

 

G2: je kijkt nu teveel naar de beoordelingsformulieren waar je langsloopt ongeacht de context. 

Misschien moet je bij de beoordelingsformulieren minder specifiek maken en daarbij meer gaan 

focussen op meer algemene beelden.   

 

P: hoe maak je de formulieren nu zo dat ze passen bij de opdrachten zonder dat het afvinklijsten 

worden. Ik vind dat nog een lastige. Hebben jullie enig idee? 

 

G1 t/m 4: de studenten gebruiken de lijsten te letterlijk. Hoe vertalen jullie dat op school? Daar 

moeten jullie veel meer aandacht aan besteden. Daar zit de frictie volgens mij.  

De studenten weten niet hoe en wat ze precies met de opdrachten in de praktijk moeten doen. En  dat 

begint al in het 1ste leerjaar, dus al vanaf het begin. 

 

P: ik proef dat daar een discrepantie zit tussen  de voorbereiding van de school met de opdrachten die 

in de praktijk moeten worden uitgevoerd en hoe de studenten hier mee om moeten gaan. 

 

G1: er zou eerder een algemeen format moeten komen die voor de student helder is. Nu moeten de 

studenten zelf invullen welke patiënten daar in de examentijd moeten worden verzorgd. De patiënten 

liggen er vaak korter dan dat de student het format had ingevuld en ingeleverd en teruggekomen. Zij 

moeten echter wel inschatten welke patiënten zij daarbij kunnen verwachten? 

 

P: is een format aanpassing dan nodig? Moet het specifieker zijn? 

 

G2: alles moet ook niet teveel voorgeschreven zijn. Er liggen zoveel soorten patiënten. Er zijn nu 

gelukkig voorbeelden, zodat je die ook kan gebruiken. Dat maakt het gemakkelijker. 

 

P: dus vanuit de voorbeelden zou genoeg duidelijkheid geven. Van daaruit kun je dan gezamenlijk een 

keuze maken. Is dat een idee? We moeten daarbij de kwaliteit wel waarborgen. 
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G2: de school moet daarin eerst het voortouw nemen en goed voorbereiden. 

 

P: ja maar ik vind het ook belangrijk dat de praktijk dat zinvol vindt. Je moet het eigenlijk gezamenlijk 

goed vinden. 

 

G2: het voortraject hoort op school. Maar ik vind het wel leuk om daarna naar die dingen te kijken. 

Het moet niet een papieren tijger te worden. Het begeleiden en maken van formats en 

beoordelingscriteria vind ik wel belangrijk. Het is voor ons ook wel interessant om van te voren te 

weten wat er nu echt wordt verwacht en waarom iets zo is opgebouwd zoals het is opgebouwd. 

Het is dan wel duidelijk. 

 

P: het is dus eigenlijk belangrijk om ook het vervolgtraject gezamenlijk op te trekken. Wanneer je dat 

gezamenlijk doet dan weet je van elkaar ook waar je tegenaan loopt. De schoolbegeleider en de 

werkbegeleider geven beiden hun input. Geeft dat niet veel meer betrokkenheid tussen beide partijen 

en voorkomt het daarnaast niet dat de formulieren en dergelijke van een te hoog abstractie niveau 

worden ervaren? Of zien jullie dat niet zitten. 

 

G1 t/m 4: ik denk dat dat wel zinvol is. Ik vind dat wel prima. De student wil het ook weten. Het 

praktijkdeel krijg je daarmee ook beter in kaart. Ik vond het wel een hele kluif om alles door te lezen. Ik 

houd mij meer vast aan de praktijk. Achteraf kijk je dan weer naar de formulieren. 

 

P: ik denk dat dat een heel wijs besluit is. Je kijkt dan eerst vooraf welke aandachtsgebieden er zijn en 

weet dan ook waar je op moet letten. Het is ook niet de bedoeling dat je steeds met je formulieren 

achter de student aan rent om te kijken welke punten hij wanneer wel of niet laat zien. De context is 

daarin belangrijk. Jullie kunnen vanuit jullie expertise best wel een gefundeerde beoordeling geven aan 

de student. 

 

G1 t/m 4: ik zou graag van de hoeveelheid papier af zijn.  

 

P: er zijn op basis van de evaluatie al een aantal veranderingen doorgevoerd. Zo zullen de meeste 

reflectieverslagen verdwijnen. De student maakt nog één reflectieverslag  van een opdracht en maakt 

één evaluatieverslag over de hele PvB. 

 

G1 t/m 4: o, dat is prachtig. Dat is zinvol.  

 

P: zou dat een onderdeel van de training kunnen zijn om eens een evaluatie en de criteria die daarbij 

moeten worden aangetoond mee te nemen? Vinden jullie dat zinvol? 

 

G4: het lijkt mij niet zozeer thuis horen onder een training maar meer onder een soort werkgroep die 

zich eens buigt over dit soort dingen. Daar kun je van elkaars deskundigheid gebruik maken. En dat 

maakt dat je een goed product krijgt. 

G1 t/m 4: ja want in het trainingprogramma was dat verder wel goed. Wij hebben daar wel goed 

geleerd hoe wij de student moeten begeleiden en beoordelen, maar wij zijn niet goed op de hoogte 
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van het wel en wee van de PvB. Het op elkaar afstemmen vind ik wel heel belangrijk. Dat ontbreekt nu 

echt nog. 

Mensen met elkaar die deskundig zijn in hun vakgebied en gezamenlijk kijken naar de inhoud van de 

PvB. Dat maakt het wel tot een uitdaging. 

 

P: het is ook altijd weer een worsteling voor iedereen om een examen te ontwikkelen die  past bij de 

opleiding en recht doet aan de eisen die het beroep stelt maar die ook de inspectie stelt. 

G1 t/m 4: laat ik het dan positief stellen dat ik vind dat de PvB voor een mbo opleiding veel beter dan 

de voorgaande examens die er waren. De examenvorm vind ik te loven. Het past nu echt bij het 

beroep waarvoor zij worden opgeleid. Het bereidt de studenten beter voor op dat wat echt ook komen 

gaat en het zorgt ervoor dat ze zich daar ook van bewust zijn. Dat vind ik het mooie van deze PvB. Je 

ziet gelijk hoever de studenten daar al in zijn of niet. En het eigenaardige is ook dat de studenten dat 

zo hebben ervaren. Zij vonden het allemaal een waardevolle manier van examineren waarvan ze veel 

geleerd hebben. Ondanks de stress en het gevecht van de papieren afwikkelen. 

 

P: dus de beoordeling blijft een aandachtspunt. 

 

G1 t/m 4: ja, het moet behapbaar blijven. De studenten zoeken hun eigen bevestiging in hun 

bewijsvoering en dat is toch ook wel belangrijk. 

 

P: welke bewijslast is dan belangrijk? 

 

G1 t/m 4: het examendossier moet goed gevuld zijn met datgene wat de student heeft voorbereid en 

uitgevoerd. Wij weten als vakinhoudelijk deskundigen echt wel wat wij willen zien of juist niet willen 

zien. In het voorbereidingstraject (het formatieve deel van de opleiding) moet daar veel aandacht voor 

zijn. Er wordt fors ingestoken op het klinisch redeneren. Dat is een belangrijk deel van de opleiding. Ze 

worden daar nu goed in opgevoed. Ook voor de doorstroming. 

 

P: gaat de begeleiding en de beoordeling bij jullie eigenlijk hand in hand. 

 

G1t/m 3: ja, je vult later samen met de praktijkbegeleider de formulieren in. In een training zou je naar 

de eenduidigheid van de beoordeling moeten kijken en in de werkgroep moet er naar de 

bruikbaarheid worden gekeken. Hoe meer criteria er zijn hoe meer interpretatieverschillen je ook 

krijgt en dat maakt het zo lastig om te beoordelen. Het blijft lastig. Het is weer opnieuw zoeken naar 

een wenselijke situatie.  

 

P: het is dus als interventie belangrijker om ipv een training die naar tevredenheid is verlopen een 

werkgroep te gaan formeren waarin je met elkaar zoekt naar een eenduidigheid in taalgebruik en 

helderheid in de beoordelingsformulieren. 

 

G1 t/m4: nou inderdaad daar is veel winst te halen.  
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