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Voorwoord 
 

In document is het onderzoek te lezen dat ik heb uitgevoerd op het ROC Leiden, domein 

Zorg. Het onderwerp is een persoonlijke keuze geweest, ingegeven door een diep 

gewortelde behoefte om bij te dragen aan een oplossing voor dit knelpunt, hopend op het 

vinden of creëren van handvatten. 

Het gehele proces is behoorlijk intensief geweest en ik ben mij ervan bewust dat het ook 

voor mijn partner Arthur en voor mijn kinderen Julius en Perine een extra belasting is 

geweest. Ik ben ze dankbaar voor de steun en hulp in dit soms toch wel eindeloze proces. En 

hoewel het geweldig is zoveel tijd aan ontwikkeling en studie te mogen besteden, kijk ik 

enorm uit naar het moment dat er, naast het “leven lang leren traject” er weer volop tijd is 

om een “gewoon” boek te lezen! 
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Samenvatting 

 

Focus op (afnemende) sturing is een onderzoek dat gericht is op het begeleiden van 

studenten naar zelfstandig (beginnend) beroepsbeoefenaars.  

De oorsprong van het onderzoek ligt in het feit dat vanuit de docenten bij domein Zorg 

steeds meer de klacht te horen valt dat het niveau van de studenten lijkt te dalen en dat het 

steeds moeilijker wordt om een klas te “managen”. Na een eerste verkenning onder 

studenten en docenten, bleek een groot deel van de oorzaak te herleiden te zijn op de rol 

van de docent bij de binnenschoolse begeleiding van de studenten en dan specifiek op het 

“leren zelfstandig te leren”. Het onderzoek heeft zich vervolgens daarop gericht, waarbij de 

centrale vraagstelling van het onderzoek is: Hoe kunnen docenten instrumenten om 

studenten te begeleiden bij zelfstandig leren effectief inzetten?  

Het doel van het onderzoek is: de docenten van domein Zorg te ondersteunen bij het 

studenten Verzorgende IG BOL leren zelfstandig te leren, zodat de studenten worden 

opgeleid tot zelfstandig (beginnend) beroepsbeoefenaars. 

 

Het betreft hier een kwalitatief onderzoek, dat is uitgevoerd op ROC Leiden bij studenten en 

docenten van domein Zorg, Verzorgende IG opleiding. Studenten en docenten zijn door 

middel van semigestructureerde diepte interviews individueel ondervraagd. De interviews 

zijn uitgevoerd aan de hand van een interviewleidraad, vervolgens getranscribeerd en 

gelabeld met begrippen uit het theoretisch kader.  

 

Na onderzoek onder de docenten werd duidelijk dat veel van hen worstelen met de wijze 

waarop de student naar zelfstandigheid moet worden begeleid en dat visies op afnemende 

sturing onderling sterk wisselen en verschillend worden uitgevoerd. De behoefte aan 

handvatten wordt veelvuldig geventileerd en het ontbreken ervan als een groot gemis 

gezien. De invoering van het competentie gericht onderwijs (cgo) heeft andere lesvormen en 

benaderingswijzen met zich meegebracht, niet elke docent weet daar raad mee.  

 

De rol van de docent is veranderd, dat is terug te lezen in de literatuur en de opbrengsten 

van het onderzoek sluiten daarbij aan. Wanneer er veranderingen optreden in de manier 

waarop het onderwijs wordt gegeven, betekent dat voor docenten  dat zij hun manier van 

lesgeven moeten gaan aanpassen. Aan bod moeten komen: een andere visie op leren en 

lesgeven ontwikkelen, bereidheid tot het leren van nieuwe bekwaamheden, begrip hebben 

voor het inzetten van de innovatie, ontwikkelen van vaardigheden om het nieuwe onderwijs 

in praktijk te brengen, reflecteren op de nieuwe didactiek met het doel ervan te leren, en 

deel uitmaken van een gemeenschap van docenten die allemaal nieuwe dingen aan het 

leren zijn.  

Bij de start van het competentie gericht onderwijs heeft het aan die onderbouwing sterk 

ontbroken. Docenten dreven op (oude) verworven kennis die zij inzetten in nieuwe situaties 

die om andere strategieën vroegen. Bovendien werd er geen tijd genomen om pas op de 
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plaats te maken en te reflecteren. De opbrengsten van het onderzoek hebben duidelijk 

gemaakt dat er onder docenten behoefte is aan scholing. De grote verschillen in uitvoering 

en visie, gestaafd door de ervaringen van de studenten, pleiten ook voor een gerichte 

aanpak en afstemming onder docenten. Behalve een behoefte aan, kan er geconcludeerd 

worden dat interventies een noodzaak zijn, er wordt veel op intuïtie en ervaring gevaren. 

Sinds de start van het cgo is er veel blijven liggen of niet (verder) ontwikkeld. 

 

Aanbevelingen voortvloeiend uit het onderzoek zijn het oprichten van een leergemeenschap 

voor docenten, waardoor er onderlinge afstemming plaats kan vinden, draagvlak gecreëerd 

kan worden, alsmede een platform voor het ontwikkelen van visie op leren en lesgeven, 

gereflecteerd kan worden op (nieuwe) didactiek en geëvalueerd kan worden. Daarnaast een 

implementatie van “leercoaching” en een vaste plek voor studievaardigheden in het 

curriculum. 
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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

 

Eind jaren negentig ben ik bij ROC Leiden gestart als docent bij domein Zorg. In die 

beginjaren heb ik lesgegeven volgens het eindtermgerichte (EGO) principe, geënt op 

“Gekwalificeerd voor de toekomst”, het rapport van de Commissie Kwalificatiestructuur 

Verpleging en Verzorging1. Typerend voor het werken met eindtermen was de nadruk die 

relatief sterk op het ontwikkelen van bepaalde (technische) vaardigheden of handelingen 

lag. Per opleiding waren er een aantal deelkwalificaties (combinaties van eindtermen) 

vastgesteld, waarbij per deelkwalificatie werd aangegeven dat de beroepshouding 

geïntegreerd diende te worden (Commissie kwalificatie structuur, 1996). Door de taxonomie 

keuze (Romiszowski, 1984) kwam er een scheiding tussen kennis en vaardigheden, hetgeen 

een scheiding tussen theorie- en praktijkvakken in de hand werkte. Daarbij was de wijze van 

lesgeven voornamelijk frontaal, waarbij de student de rol van consument kon aannemen. 

Ook de keuze voor zogenaamde “blokstages”, waarbij de studenten een paar keer per jaar 

twee of drie weken achter elkaar stage liepen, maakte de integratie van theorie (school) en 

praktijk niet gemakkelijker. Opvallend was dat de startende studenten, over het algemeen, 

erg enthousiast en gemotiveerd aan hun opleiding begonnen. Het enthousiasme en de 

motivatie sloegen echter al na een aantal weken om naar demotivatie en frustratie en 

leidden vervolgens tot uitval. Met name de redelijk strakke scheiding tussen theorie en 

praktijk werd door de studenten als onprettig ervaren.  

Zaken zoals de strakke scheiding tussen theorie en praktijk zijn in de afgelopen jaren veel 

minder geworden door de ommezwaai naar competentiegericht opleiden (CGO), waarbij het 

kwalificatiedossier (Calibris, 2010) als leidraad geldt en waar de beroepscontext centraal 

staat. Aan de hand van de kwalificatiedossiers en in nauwe samenwerking met de praktijk, is 

er bij ROC Leiden een geheel nieuw curriculum voor de zorgopleidingen gemaakt. De stage 

heeft een andere vorm gekregen: de “blokstages” zijn ingeruild voor “lintstages”, waarbij er 

twee of drie dagen per week (aantal dagen verschilt per opleidingsjaar) stage wordt gelopen 

en in de overige dagen op school trainingen worden gevolgd. Trainingen die veelal zijn 

gericht op samenwerkend leren, en als doel hebben het bevorderen van de zelfstandigheid 

van de student en van de directe transfer tussen theorie en praktijk.  

Met de beschreven veranderingen zou logischerwijs verwacht kunnen worden dat het 

rendement ook hoger zou zijn, met andere woorden: dat er meer studenten de eindstreep 

zouden halen. Opmerkelijk vind ik het dat dat niet het geval blijkt te zijn. Het enthousiasme 

en de motivatie waarmee de studenten binnenkomen is nog steeds aanwezig, maar het lijkt 

                                                           
1 Commissie Kwalificatiestructuur (1996). Gekwalificeerd voor de toekomst. Kwalificatiestructuur en eindtermen voor Verpleging en 
Verzorging. Zoetermeer/Rijswijk: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport 
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voor de studenten steeds moeilijker te worden om aan de opleidingseisen te voldoen en die 

motivatie vast te houden. Vanuit de docenten hoor je steeds meer klachten dat het niveau 

van de studenten lijkt te dalen en dat het steeds moeilijker wordt om een klas te “managen”. 

Dit heeft geleid tot mijn besluit om als onderwerp voor mijn onderzoek de focus te richten 

op de rol van de docent bij de binnenschoolse begeleiding van deze studenten en dan 

specifiek op het “leren zelfstandig te leren” omdat het uiteindelijke doel is om de student op 

te leiden tot een zelfstandig beginnend beroepsbeoefenaar. 

 

1.2 Belang van de opleiding 

 

 

 
        Figuur 1, hét Leids Onderwijs Model 

 

 

De opleiding heeft als kerntaak kwalitatief hoogstaand onderwijs te verzorgen, waardoor de 

kwaliteit van de zorg in Nederland gewaarborgd blijft. ROC Leiden heeft haar visie vastgelegd 

in hét Leids Onderwijs Model. In hét Leids Onderwijs Model zijn vier pijlers te 

onderscheiden: maatwerk, beroepscontext, werkplekleren en samen leren (Figuur 1.). 

Elementen die nauw aansluiten bij het competentiegericht onderwijs. 

ROC Leiden breed wordt van elke opleiding verwacht dat die getoetst kan worden aan de 

uitgangspunten van hét Leids Onderwijs Model, het leerproces van iedere student centraal 

staat daarbij centraal. De begeleiding is daar een cruciaal onderdeel van, het gehele proces 

valt of staat ermee. 
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Voor de opleiding en dus ROC Leiden  is tevens een hoog slagingspercentage van belang in 

verband met de bekostiging en het voortbestaan van de opleiding. De studenten starten 

gemotiveerd en zijn allen potentiële werknemers in de zorg, waar de tekorten aan goed 

opgeleid personeel enorm toenemen. Een juiste begeleiding zal meer studenten naar de 

eindstreep leiden, studenten die volgens de laatste inzichten zijn opgeleid en begeleid. 

 

1.3 Doel van het onderzoek 

Docenten van de opleiding Verzorgende IG BOL bij ROC Leiden hebben hoge verwachtingen 

van de studenten. Zij stellen eisen aan de studenten en hebben verwachtingen ten aanzien 

van de input, het vermogen en de voorkennis van de studenten. Vanuit de studenten zijn er 

ook verwachtingen ten opzichte van de trainingen en de begeleiding. De ideeën van de 

opleiding/docenten enerzijds en de studenten anderzijds komen niet met elkaar overeen. 

Met de komst van het competentiegericht onderwijs lijkt die discrepantie toe te zijn 

genomen. Uiteindelijk doel dat aan het eind van de opleiding bereikt moet zijn is dat de 

studenten zijn opgeleid tot zelfstandig (beginnend) beroepsbeoefenaars:  

Het doel van het onderzoek is om de docenten van domein Zorg te ondersteunen bij het studenten 

Verzorgende IG BOL leren zelfstandig te leren, zodat de studenten worden opgeleid tot zelfstandig 

(beginnend) beroepsbeoefenaars. 
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2. Het theoretisch kader  
 

De kernbegrippen die in de doelstelling naar voren zijn gekomen, worden in dit hoofdstuk 

aan de hand van relevante informatie uit de literatuur omschreven. Welke verbanden 

worden er in de literatuur gelegd tussen de kenmerkende elementen van het 

competentiegericht onderwijs en de rol van de docent bij de sturing van de student naar een 

zelfverantwoordelijke beginnende beroepsbeoefenaar? Welke verandering heeft er 

plaatsgevonden en wat wordt er van de docent verwacht? 

Die beschrijving zal besloten worden met een conclusie en moet uiteindelijk resulteren in 

een conceptueel model dat de relatie tussen de verschillende factoren inzichtelijk maakt. 

 

2.1 Competentiegericht onderwijs 

Redenen voor de invoering van het competentiegericht onderwijs waren o.a.: 

ongemotiveerde studenten die vroegtijdig en zonder diploma de school verlaten; docenten 

die zich geen raad weten met ongemotiveerde studenten; bedrijfsleven stelt andere eisen, 

zoals zelfstandigheid, samen kunnen werken in teams, flexibel in te zetten vaardigheden en 

persoonlijke kwaliteiten (Korthagen & Lagerwerf, 2011). 

2.1.1 Oorsprong  

 

De onderwijskundige uitwerking van cgo vaak gebaseerd is op het constructivisme. Binnen 
het constructivisme zijn twee hoofdstromingen te onderscheiden: het cognitieve- en het 
sociale constructivisme (Valcke, 2010). De cognitieve stroming ziet leren als een proces 
waarin de student actief kennis construeert. Kennis en opvattingen van een student 
veranderen doordat nieuw aangeboden informatie in het geheugen wordt ingepast. 
Studenten moeten daarbij zoveel mogelijk geactiveerd worden om eigen kennis te 
construeren (Lowyck & Verloop & 2003). Dat gebeurt bijvoorbeeld door middel van 
activerende opdrachten waarbij studenten zelf op zoek moeten gaan naar antwoorden of 
door het gezamenlijk of in groepjes beredeneren van mogelijke antwoorden. 

De andere stroming binnen het constructivisme richt zich op het belang van sociale 

interactie, waarbij het construeren van kennis in grote mate samenhangt met de 

aanwezigheid van interactie met andere personen (Woolfolk, Hughes, & Walkup, 2008), wat 

zich uit in samenwerken met medestudenten (Van der Linden, Erkens, Schmidt & Renshaw, 

2000). Een begrip daarbij is de “zone van naaste ontwikkeling”(Vygotsky, 1997), waarbij de 

student of zelfstandig een probleem oplost, of dat onder begeleiding van een docent/in 

samenwerking met medestudenten doet. Indien voor de laatste optie wordt gekozen blijkt 

dat de kwaliteit van denken en uitvoeren van een hoger niveau is en wordt dan bij het 

zelfstandig uitvoeren. Een andere variant daarvan is het LT model (Learning Together). 

Groepjes van vier of vijf studenten werken samen, waarbij ze allemaal een rol hebben en 

duidelijke doelen (Johnson en Johnson, 1999). In het curriculum van de opleiding 

Verzorgende IG is die manier van werken en leren terug te vinden in het onderdeel “Werken 
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aan projecten”(WAP), waarbij de opbouw hetzelfde verloopt en dezelfde methode wordt 

gebruikt als bij de studieloopbaanbegeleiding. 

2.1.2 Inhoud 

In definities van competentiegericht leren wordt verwezen naar nieuwe leerprocessen en 

instructiemethoden. Het is gebaseerd op de opvatting dat leren een sociaal- interactief, 

contextueel, zelfregulerend en reflectief proces is (Simons in Van der Werf, 2005). De kern is 

gericht op de kennis die studenten opdoen en het gebruiken van de kennis daar waar dit 

nodig is. Dat kan worden bevorderd door zelfsturingprocessen van studenten te stimuleren 

(Van Driel, 2006).   

Optimaal leren vraagt samenwerking tussen docenten onderling en bekwaamheid 

(Alexander, 2006). Docenten blijken moeite te hebben met o.a. voeren van een coachend 

gesprek, stimuleren en controleren van samenwerkend leren, individuele begeleiding van 

studenten in grote groepen (De Bruijn, Leeman & Overmaat, 2006). Veel strategieën die 

studenten helpen bij het reguleren van het eigen leerproces kunnen gelabeld worden als 

ontwikkelen van studievaardigheden of studeerstrategieën (Zimmerman, 2000). Docenten 

kunnen studenten helpen om strategischer te gaan leren door ze uit te leggen  en te laten 

zien dat strategie bepalend is in leren en uitvoeren. Veel studenten hebben nooit 

strategieën voor leren en oplossen van complexe problemen geleerd (Alexander, 2006). 

Gebruik van checklisten voor strategieën is een goed middel, waarbij docenten kunnen 

volgen en sturing daarop kunnen laten afnemen (Alexander, 2006). 

  

2.2 Veranderingen in de rol van de docent 

  

De plaats van de docent is midden in de leeromgeving. Een krachtige leeromgeving in het 

beroepsonderwijs is een combinatie van traditionele kenmerken, zoals gericht instrueren en 

nieuwe kenmerken waaronder adaptief instrueren, coachen en bevorderen van 

zelfregulerende vaardigheden (De Bruijn et al, 2006). Maar ook loopbaanoriëntatie- en 

begeleiding behoort tot de kerntaken van de docent (Meijers, Kuijpers & Bakker, 2006). 

Voor de docent betekent dat veel verschillende rollen en vaardigheden. Bij het werken aan 
projecten (WAP), dat veel elementen van projectonderwijs in zich heeft, wordt 
verondersteld dat een docent projectgroepen kan begeleiden, de samenwerking binnen de 
groepen kan coachen en om kan gaan met meeliftgedrag van leerlingen. Daarnaast is er de 
rol van studieloopbaanbegeleider en assessor, portfoliobegeleider, authentieke toetsmaker, 
diagnosticus, uitdager, model, activator, monitor, reflector, evaluator van de leerprocessen 
van leerlingen, onderwijsontwikkelaar, ICT-er, enzovoort (Vermunt, 2006). Moerkamp en 
Hermanussen (2011) hebben een onderzoek gedaan naar de professionele identiteit van 
docenten. Daarin stond de vraag naar de relatie tussen professionele identiteit van docenten 
in het middelbaar beroepsonderwijs en onderwijsveranderingen centraal. In het onderzoek 
zijn aan het begrip professionele identiteit vier aspecten onderscheiden:  
–      Zelfbeeld: hoe zie ik mezelf als leraar, wat kan ik en wat wil ik?  
–      Motivatie: waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe, wat zijn mijn doelen?  
–      Taakperceptie: wat zie ik als mijn belangrijkste taken en wat niet?  
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–      Perspectief: wat voor leraar wil ik in de toekomst zijn, hoe zie ik mijn ontwikkeling? 

Uit de analyse van de resultaten komen drie oriëntaties in de beroepsidentiteit naar voren: 

de leermeester, de didacticus en de pedagoog. De meeste docenten hebben iets van alle 

drie de identiteiten, maar met een duidelijk zwaartepunt op een identiteit of soms twee 

(Moerkamp & Hermanussen, 2011). 

Bij domein Zorg ligt bij de meeste docenten het zwaartepunt op “leermeester”. De motivatie 

van de docenten wordt ontleend aan het beroep waaruit de meeste zelf afkomstig zijn en 

waarvoor ze de studenten opleiden. Ze drijven op praktijkervaring en hebben als doel kennis 

en liefde voor het beroep overbrengen. Omdat de docenten zich sterk identificeren met de 

beroepspraktijk, stellen zij hoge eisen aan de studenten (Moerkamp & Hermanussen, 2011).  

 

De start van competentiegericht onderwijs betekende dat docenten nieuwe dingen moesten 

leren en, zoals reeds beschreven, andere rollen hebben gekregen. Wat telt als goed 

docentschap is dus aan verandering onderhevig. Shulman en Shulman (2004) hebben een 

model ontwikkeld voor onderwijzen met de volgende componenten:  

• Een docent moet een bepaalde visie hebben op onderwijzen en het leren van leerlingen.  

• Een docent moet de bereidheid en motivatie hebben om energie te investeren in  een 

bepaalde manier van onderwijs. 

• Een docent moet de concepten en principes begrijpen die ten grondslag liggen aan een 

bepaalde onderwijsvorm. 

• Een docent moet in staat zijn om een bepaalde manier van onderwijs in de praktijk te 

realiseren.  

• Een docent moet in staat zijn te reflecteren op zijn of haar ervaringen en ervan te leren.  

• Een docent moet in staat zijn om te functioneren als lid van een schoolgemeenschap en 

om leergemeenschappen te vormen met andere docenten en collega’s.  

Vooral de samenhangen tussen de verschillende componenten zijn van belang. Wanneer er 

veranderingen optreden in de manier waarop het onderwijs wordt gegeven, betekent dat 

voor docenten  dat zij hun manier van lesgeven moeten gaan aanpassen (Vermunt, 2006). Bij 

het aanleren van nieuwe facetten zullen alle onderdelen van het model van Shulman en 

Shulman (2004) aan bod moeten komen: een andere visie op leren en lesgeven ontwikkelen, 

bereidheid tot het leren van nieuwe bekwaamheden, begrip hebben voor het inzetten van 

de innovatie, ontwikkelen van vaardigheden om het nieuwe onderwijs in praktijk te brengen, 

reflecteren op de nieuwe didactiek met het doel ervan te leren, en deel uitmaken van een 

gemeenschap van docenten die allemaal nieuwe dingen aan het leren zijn (Vermunt, 2006).  

Bij de start van het competentie gericht onderwijs heeft het aan die onderbouwing sterk 

ontbroken. Docenten dreven op (oude) verworven kennis die zij inzetten in nieuwe situaties 

die om andere strategieën vroegen. Bovendien werd er geen tijd genomen om pas op de 

plaats te maken en te reflecteren. 

Een middel, specifiek voor het reflecteren, is de concerngestuurde didactiek waarbij de 

concerns die docenten zelf in de beroepspraktijk hebben ervaren startpunt voor het leren 

vormen. Concerns zijn leerbehoeften, dingen die niet goed gaan, punten waar docenten niet 
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tevreden over zijn. Leren van praktijkervaringen en deze inzichten koppelen aan 

theoretische noties staat bij deze vorm van opleiden voorop. Individueel en in kleine 

groepjes reflecteren docenten op hun praktijkervaringen. De reflectiecirkel van Korthagen is 

een belangrijk hulpmiddel om die reflectie te structureren (Korthagen, Koster, Melief & 

Tigchelaar, 2002). 

 

 

Figuur 3, Reflectiecirkel van Korthagen. 

 

 

 

 

2.3 Verschillende rollen en instrumenten. 

 

Bij de rol van coach (Kessels, 2002), wordt als belangrijke determinant voor leersucces de 

terugkoppeling die lerenden ervaren bij instructie (Bandura, 2000) genoemd. Die 

terugkoppeling beïnvloedt de mate waarin lerenden geloven in hun eigen vermogen om 

doelen te bereiken op basis van hun eigen acties, ook wel self-efficacy genoemd (Bandura, 

1986). Instrumenten die docenten daarbij kunnen gebruiken zijn coaching (De Jong en 

Glaudé, 2002), scaffolding (Vygotsky, 1997) adaptief instrueren en het bevorderen van 

zelfregulerende vaardigheden (De Bruijn et al, 2006).  

 

2.3.1 Coachen en scaffolding 

 

Coachen wordt beschreven als “situationeel sturen en ondersteunen gericht op de 

ontwikkeling van zelfsturing bij studenten en leercoaches” (De Jong en Glaudé, 2002), terwijl 

scaffolding in de constructivistische literatuur wordt beschreven als indirect sturend gedrag 

(Valcke, 2010). Bij coaching ligt de nadruk op gedrag van de lerende zelf, terwijl de 

instructieverantwoordelijke motiveert, reflectie uitlokt, leergedrag reguleert en de act van 

de lerende volgt.  

Scaffolding wordt ook wel beschreven als “steigers bouwen” omdat leraren als een soort van 

steiger het leren van leerlingen ondersteunen. Als de leerling het zelf kan, kan de steiger weg 

(Volman, 2011). Hier ligt de nadruk op de “taak”. Rekening houdend met de aanpak van de 

student kan de instructieverantwoordelijke de taakmoeilijkheid aanpassen, herstructureren 

en/of alternatieve toetsing aanbieden (Valcke, 2010). 
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2.3.2 Adaptief instrueren en bevorderen van zelfregulerende vaardigheden 

 

Belangrijke didactische vaardigheden voor het bevorderen van begrip zijn: contextualiseren, 

generaliseren, integreren en voordoen. Binnen een krachtige leeromgeving passen docenten 

de inzet aan aan de kennis en zelfstandigheid van de studenten, dat vereist flexibele 

instructievormen (De Bruijn et al, 2006). 

De terugkoppeling die studenten ervaren bij instructie beïnvloeden de self-efficacy van 

studenten, de terugkoppeling wordt vergeleken met een thermostaat (Bandura, 1986). Een 

hoog niveau van self-efficacy wordt geassocieerd met betere beheersing van leerstrategieën, 

meer zelf-monitoring en uiteindelijk een hoger leerresultaat (Zimmerman, 2000). 

Het bevorderen van zelfregulerende vaardigheden is een vorm van coachen waarbij 

docenten de studenten helpen bij het ontwikkelen en onderhouden van discipline en 

motivatie (De Bruijn et al, 2006). Daarbij blijkt het moeilijk te zijn om een goed evenwicht te 

vinden tussen sturen en loslaten, vanuit een authentieke situatie theoretische vragen stellen 

gaat niet vanzelf. Bovendien worden vernieuwingen door docenten altijd op een eigen wijze 

gebruikt en geïnterpreteerd (De Bruijn et al, 2006). 

 

2.3.3 Loopbaanbegeleiding 

 

Naast de rol van coach is de kerntaak van de docent in het competentiegericht onderwijs 

loopbaanoriëntatie- en begeleiding (Meijers et al, 2006). 

Bij de zorgopleidingen van ROC Leiden is met de start van het competentiegericht onderwijs 

ook gestart met studieloopbaanbegeleiding volgens het principe “leercoaching” (Van der 

Hoeven, 2008), een methode van begeleiden die gericht is op de ontwikkeling van 

zelfstandig leren en het vergroten van het zelfsturend vermogen van de student en de 

begeleider. Het krijgt vorm door middel van samenwerkend leren en vanuit de invalshoek: 

wat wil, wat kan, wat doet en wat presteert de student (Van der Hoeven, 2008).  

 

 
      Figuur 2, het kwadrantmodel 

De studieloopbaanbegeleiding wordt ingezet als een training, waarbij de studenten door 

allerlei oefeningen zich stapsgewijs vaardigheden aanleren. 

Binnen het docententeam is een onderscheid te maken tussen studieloopbaan begeleiders 

en docenten. Het is mogelijk om beide taken te hebben, terwijl er ook docenten zijn die geen 

studieloopbaan begeleiders zijn. De studieloopbaan begeleider werkt met de methode van 
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leercoaching (Van der Hoeven, 2008). De periodieke reflectiegesprekken die de 

studieloopbaanbegeleider voert met de studenten worden ook aan de hand van het 

kwadrantmodel voorbereid waarbij groei wordt “gemeten” met behulp van een (speciaal 

voor onze zorgopleidingen ontwikkelde) competentiekaart. Dezelfde competentiekaart 

wordt ook in de praktijk gebruikt als onderdeel van de beoordeling. 

 

2.4 Conclusie 

 

Docentschap in het beroepsonderwijs vereist integratie van meerdere kennisinhouden, 

vakvaardigheid en inzetbaarheid. Dat vraagt verschillende vaardigheden van docenten en 

begeleiders, die niet makkelijk in één persoon te verenigen zijn. Moerkamp & Hermanussen 

(2011) komen voor het gehele mbo tot de verdeling: leermeester, didacticus en pedagoog. 

De “eigenschappen” van de identiteiten bestuderend kan geconcludeerd worden dat bij 

domein zorg de meeste docenten de meeste elementen van leermeester in zich hebben, 

hetgeen zich uit in de hoge eisen die aan de studenten worden gesteld en de beroepseer die 

hoog in het vaandel staat. 

Het competentiegericht leren heeft geresulteerd in nieuwe eisen aan de didactische 

vaardigheden van docenten. Waar het in het traditionele onderwijs met name ging om 

instructie, heeft de rol van de docent in het huidige onderwijs andere accenten gekregen 

zoals die van een coach en een studieloopbaanbegeleider. Dat brengt vaardigheden met zich 

mee waar veel docenten moeite mee hebben (De Bruijn et al, 2006) en leidt ertoe  dat het 

zwaartepunt van leermeester verschuift zodat er een (meer) evenredige verdeling ontstaat 

tussen de drie identiteiten. 

Een belangrijk hulpmiddel daarvoor is het model over onderwijzen (Shulman & Shulman, 

2004). Als alle elementen uit dat model aan bod zijn gekomen leidt tot aanpassingen in het 

docentschap. 

Van de student wordt verwacht dat die opgroeit tot een zelfstandig beroepsbeoefenaar, die 

tijdens de opleiding zoveel mogelijk moet worden geactiveerd door de docent tot zelf kennis 

opdoen, zelfsturing en zelfregulatie. Manieren om dat te bewerkstelligen moeten gezocht 

worden in het begeleiden van zelfstandig leren, hetgeen vaak gelabeld wordt als het 

ontwikkelen van studievaardigheden, dat ook de basis vormt voor optimaal leren 

(Alexander, 2006) maar ook het learning together (Johnson en Johnson, 1999) en de ZPD 

(Zone of Proximal Development) ( Vygotsky, 1997) zoals gehanteerd in de WAP groepen. 

Hulpmiddelen daarbij zijn leercoaching (van der Hoeven, 2008) en een training 

studievaardigheden. 
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2.5 Conceptueel model 
 

 

Leermeester 

Pedagoog  

 

 

 

 

(pedagogisch-didactische) 

vaardigheden 

Didacticus                              
       
            
  Professionele 

                                              docent                
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2.6 Variabelenschema  
 

Kernbegrippen Variabelen Indicatoren 

Onderwijsmodel  

 

 

 

 

 

 Mate van kennis van 

docenten   

 

Mate van kennis over het  LT 

model. 

Mate van kennis over coaching. 

Mate van kennis over scaffolding. 

Mate van kennis over adaptieve 

instructie. 

Mate van kennis over het 

bevorderen van zelfregulerende 

vaardigheden. 

Mate van kennis over  

Studievaardigheden/het 

ontwikkelen van Leerstrategieen. 

Zelfstandig leren  

 

 

 Mate waarin 

instrumenten worden 

ingezet. 

LT model. 

Coaching. 

Scaffolding. 

Adaptieve instructie. 

Zelfregulerende vaardigheden. 

Studievaardigheden/het 

ontwikkelen van Leerstrategieen. 

Zelfstandig leren  Visie van studenten 
Mate van visie op zelfstandig 

leren van studenten. 

Onderwijsmodel  Visie van docenten 

Mate van visie op onderwijzen en 

het leren van studenten. 

Mate van bereidheid en 

motivatie tot investeren van 

energie in cgo. 

Mate van vermogen tot 

reflecteren op ervaringen en 

ervan leren. 

Mate van functioneren als lid van 

een schoolgemeenschap en om 

leergemeenschappen te vormen 

met andere docenten. 

Mate van begrip over concepten 

en principes cgo. 

Mate van vermogen tot realisatie 

van cgo-principes in de praktijk. 
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2.7 Centrale vraag en deelvragen  

 

Centrale vraag voor het gehele onderzoek is: 

Hoe kunnen docenten instrumenten om studenten te begeleiden bij zelfstandig leren 

effectief inzetten? 

In de analysefase van het onderzoek is het van belang om meer te weten te komen over de 

huidige wijze van begeleiden en de knelpunten waar docenten tegenaan lopen. Daartoe zijn 

de volgende vragen geformuleerd: 

 Hoofdvraag voor de analysefase: 

Wat verstaan studenten en docenten van de opleiding Verzorgende IG BOL, onder 

zelfstandig leren en hoe en in welke mate zetten docenten bepaalde instrumenten in om 

studenten zelfstandig te leren leren? 

Om tot een beantwoording van deze vragen te komen zijn de volgende deelvragen 

geformuleerd:  

1. Wat verstaat de student onder zelfstandig leren? 

2. Welke visie hebben de docenten op onderwijzen en (zelfstandig) leren?  

3. Welke instrumenten zet de docent in om studenten te leren zelfstandig te 

leren?  

a.               Hoe en in welke mate wordt het Learning Together model toegepast?  

b.               Hoe en in welke mate maakt de docent gebruik van het instrument 

“coaching”?  

c.                Hoe en in welke mate  gebruikt de docent “scaffolding”?  

d.               Hoe en in welke mate past de docent adaptieve instructie toe?  

e.               Hoe en in welke mate bevordert de docent zelfregulerende  

  vaardigheden bij de student?  

4.               Hoe flexibel zijn de gehanteerde instructievormen? 

5.              Welke plek hebben studievaardigheden en het ontwikkelen van 

   leerstrategieën in het curriculum? 

6               Wat mist de docent bij het begeleiden van studenten naar zelfstandige 

  beginnende beroepsbeoefenaren? 
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3. Onderzoeksopzet 

In dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek uiteen gezet en een verantwoording 

gegeven van de wijze van onderzoek. 

 

3.1 Typering en werkwijze van het onderzoek 

 

Het betreft hier een kwalitatief onderzoek, dat is uitgevoerd op ROC Leiden bij studenten en 

docenten van domein Zorg, verzorgende IG opleiding. Bij de aanvang van het onderzoek 

heeft er allereerst een empirische verkenning plaats gevonden om vanuit de beleving van de 

student en docent een beeld te krijgen van de kenmerken en de ervaringen omtrent 

begeleiden en sturing geven en krijgen. Die verkenning is uitgevoerd door middel van 

interviews aan de hand van een topiclijst die geënt is op het theoretische kader. In die fase 

zijn er vier studenten en twee docenten geïnterviewd. De interviews van de studenten 

duurden ongeveer dertig minuten per interview, de interviews met de docenten varieerden 

van een uur tot anderhalf uur. De daaruit voortvloeiende data is gebruikt om een scherpere 

probleemanalyse te kunnen maken. Vervolgens zijn de centrale vraagstelling en de daarbij 

behorende deelvragen (par. 1.4) scherper geformuleerd en is de topiclijst bijgesteld. Daarna 

zijn er semigestructureerde diepte interviews onder experts (de docenten) afgenomen. Deze 

interviews zijn individueel afgenomen bij drie docenten, die samen met de twee eerder 

geïnterviewde docenten een team vormen. Gebruik is gemaakt van - door de onderzoeker 

zelf ontwikkelde - open vragen. De lengte van de interviews bedroeg ongeveer een uur per 

persoon. Er is voor interviews gekozen als onderzoeksinstrument omdat er zo dieper op de 

vragen in gegaan kon worden.  

Voor de analyses van de interviewdata is gebruik gemaakt van de gefundeerde 

theoriebenadering (Swanborn, 1994; Wester & Peters, 2004).  

 

3.2 Respondenten 

 

De interviews zijn gehouden met de docenten van het team Verzorgende IG BOL en met 

eerstejaars studenten Verzorgende IG BOL.  

In totaal zijn er vijf docenten geïnterviewd, twee in de verkenningsfase, drie in de kernfase. 

Het team bestond op het moment van afname uit zes collega’s, een collega was echter 

(langdurig) ziek. De gemiddelde leeftijd van de geïnterviewde docenten is 45 jaar, de 

ervaring van deze docenten met de doelgroep is wisselend, van vijf jaar tot 35 jaar.  

Bij de verkenning zijn er studenten geïnterviewd, dat waren er in totaal vier afkomstig uit 

dezelfde groep, tevens de doelgroep waar het onderzoek op is gericht. Na uitleg over de 

onderzoeksvraag en een verzoek mijnerzijds aan de groep hebben zij zich vrijwillig 

aangemeld. Uiteindelijk heb ik de selectie gemaakt, deze is gebaseerd op de vooropleiding 

van de studenten, aangezien een variatie daarin mijns inziens de meeste informatie zou 

verschaffen. Twee van de studenten hadden, voordat ze met de opleiding Verzorgende IG 
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starten, een opleiding op niveau twee op ROC Leiden afgerond. Een student had op een 

ander ROC een start gemaakt met een niveau drie opleiding en was na een jaar overgestapt 

om dat die opleiding niet beviel. Student nummer vier kwam rechtstreeks van de middelbare 

school. 

De selectie van de docenten die ik heb geïnterviewd is een doelbewuste geweest, ik wilde 

het voltallige team van de opleiding Verzorgende IG bevragen, waardoor de centrale 

vraagstelling en deelvragen concreet beantwoord konden worden en vervolgens worden 

geanalyseerd (Evers, 2007). De selectie voor vooronderzoek en kernonderzoek was geen 

bewuste. In het vooronderzoek kwamen tijdens de interviews met de twee docenten en de 

vier studenten zoveel gegevens naar voren dat het om een aanscherping van de 

probleemanalyse vroeg. De druk in het team heeft ertoe geleid dat ik in het kernonderzoek 

de overige drie docenten heb geïnterviewd, de twee docenten die in het vooronderzoek 

reeds waren geïnterviewd konden niet nogmaals geïnterviewd worden. Uiteindelijk is, voor- 

en kernonderzoek bij elkaar optellend, het hele team (minus een zieke collega) 

geïnterviewd. 

De vragen in het vooronderzoek zijn gebaseerd op de eerste probleemanalyse. Daarin kwam 

naar voren dat docenten vonden dat het niveau van de studenten leek te dalen en dat de 

gestelde eisen niet of nauwelijks door de studenten werden behaald. In de literatuur die 

daarvoor is onderzocht kwam een breed scala aan onderwerpen en oorzaken naar voren. De 

interviewvragen in het vooronderzoek zijn daardoor zeer breed geformuleerd, aangezien van 

tevoren niet duidelijk was waar de oorzaak van het genoemde probleem aan te relateren 

was: motivatie van de student, of de opleiding voldoende relatie met het beroep heeft, 

vooropleiding van de student? Maar ook, of en hoe de student samenwerkend leren ervaart, 

hoe de docent  daar handen en voeten aan geeft, wat er onder begeleiding en (afnemende) 

sturing wordt verstaan.  

Naar aanleiding van de respons die ik kreeg op de vragen in het vooronderzoek, werd helder 

dat de angel in de (afnemende) sturing zat die door de docenten werd gegeven en de wijze 

waarop deze werd gegeven. Dat was de aanleiding om gerichter naar literatuur over dát 

onderwerp te gaan zoeken. De focus te richten op de docenten en de interviewvragen voor 

de docenten in het kernonderzoek te richten op visie op onderwijzen en vormen van 

begeleiding die leiden tot (meer) zelfstandigheid.  

De docenten zijn bevraagd naar de kenmerkende eigenschappen die naar hun opvatting of 

perceptie zijn te onderscheiden aan  het begeleiden van studenten en de mate van sturing 

en afnemende sturing die daarbij wordt gehanteerd.  

 

3.3 Dataverwerking en data-analyse 

Voor de analyses van de interviewdata is gebruik gemaakt van een onderdeel van de 

gefundeerde theoriebenadering (Swanborn, 1994; Wester & Peters, 2004). Deze benadering 

heeft een inductief karakter, oftewel op basis van brede informatie verkregen uit de 

interviews, wordt er naar een theorie gezocht die past bij de verzamelde data (Swanborn, 
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2010). In mijn onderzoek is er geen sprake van theorievorming, maar heb ik deze benadering 

gebruikt om thema’s te vinden. 

De kwalitatieve analyse van de interviewdata is gericht op een exploratie van de 

onderzoeksvragen. In de lijn van de gefundeerde theoriebenadering is er sprake van twee 

fasen: de exploratiefase en de specificatiefase. In de exploratiefase is gebruik gemaakt van 

de uit de literatuurstudie en de empirische verkenning verkregen ‘sensitizing concepts’. Met 

behulp van deze concepten is het verkregen materiaal gelabeld en zijn er nieuwe 

trefwoorden uit afgeleid. De ‘sensitizing concepts’ vormden daarbij attenderende en   

richtinggevende begrippen die gaandeweg de analyses nader werden geconcretiseerd. Op 

deze wijze dienden de begrippen en omschrijvingen uit de literatuurstudie en de empirische 

verkenning als basis voor het coderingssysteem bij de kwalitatieve analyses van de 

interviews. 

 

Aangezien dit onderzoek kwalitatief van aard is, is het van belang dat de betrouwbaarheid 

wordt gegarandeerd zodat het voor anderen inzichtelijk is waar de onderzoeksconclusies op 

gebaseerd zijn. Daarom zijn de interviews, uiteraard in overleg met de geïnterviewden, 

opgenomen op geluidsband en allemaal door de onderzoeker afgenomen. Van de 

bandopnamen zijn gelijk na de interviews transcripties gemaakt.   Om interpretatie van de 

tekst door de transcribent te vermijden is er voor gekozen zo letterlijk mogelijk te 

transcriberen. Deze werkwijze leidt tot een zo natuurgetrouw mogelijke weergave van elk 

interview. Vervolgens is er in het tekst bestand de niet-relevante tekst geschrapt. In de tekst 

die overbleef, fragmenten, ben ik gaan labelen. De labels zijn geordend en vervolgens ben ik 

de analyse eenheden gaan interpreteren.  

Op basis van de analyses van deze transcripties kan de beschrijving van de begeleiding van 

studenten en de sturing die daarbij plaats vindt op een objectieve en betrouwbare wijze 

plaatsvinden (Maso & Smaling, 1998). 
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4. Resultaten 

 

In deze paragraaf worden de ervaringen, gevoelens en behoeftes van de respondenten 

weergegeven in relatie tot de kernbegrippen uit het theoretisch kader. Dat wordt gedaan 

aan de hand van de deelvragen. 
 

4.1 Deelvraag 1: Wat verstaat de student onder zelfstandig leren? 

 

De studenten beschouwen zelfstandig leren als: zelf aan het werk zijn, zonder sturing of 

bemoeienis van de docent.  

“In het begin werd je heel erg gepusht, nu wordt je wat meer losgelaten, heb je het niet dan 

is het jouw probleem”. 

 

Studenten hebben het gevoel dat ze begeleid worden in het zelfstandig leren leren. 

Gevraagd daar naar, gaven de studenten enkele voorbeelden, met name met het werken 

aan de projecten konden ze de vraag concreet beantwoorden: 

“Ja, we worden er wel echt in gecoacht. Sowieso met de projecten is er altijd een docent bij, 

als je iets niet snapt kun je het altijd vragen maar ook inderdaad van als er iets niet gaat of 

er is een beetje een botsing, dan wordt  er ook gezegd door de docent we kunnen het ook 

zus of zo”. 

 

Studenten ervaren daarbij een afnemende sturing door de docenten, dat werd niet als 

negatief ervaren. 

“In het begin werd er echt achter je aan gezeten en nu wordt dat wel minder, er is een 

afname”. 

 

De manier waarop de afnemende sturing wordt toegepast wordt door de studenten niet als 

positief ervaren:  

“In het begin kreeg je echt instructie, dus wat we nou precies moeten doen, maar nu ligt het 

eigenlijk allemaal een beetje in onze handen”. 

 

Het meest opvallende was dat, in relatie tot zelfstandig leren, de opvattingen van de 

studenten goed naar voren kwam door het benoemen van voorbeelden waarbij de 

begeleiding als positief werd ervaren. Structuur en instructie zijn daarbij de sleutelwoorden:  

“De manier van lesgeven vond ik wel heel goed: de persoon legde het echt heel duidelijk 

uit, wat we  moesten doen en hoe we dat allemaal moeten aanpakken”. 
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4.2 Deelvraag 2: Welke visie hebben de docenten op onderwijzen en (zelfstandig) leren?  
 

Zoals het variabelenschema (par. 2.7) laat zien, bestaat deze deelvraag eigenlijk uit twee 

vragen: welke visie hebben de docenten op onderwijzen en welke visie hebben zij op 

(zelfstandig) leren.  

Bij de vraag naar visie op onderwijzen kwam het woord “groei’ als gezamenlijke component 

sterk naar voren, het zien van groei, maar ook daar een taak in zien:  

“Het zelfvertrouwen van studenten laten groeien”. 

“Belangrijk dat ik, zowel in theorie als in stage,  inzet en groei bij studenten zie”. 

 

In de visie bleek een stapsgewijze aanpak als belangrijke factor gezien te worden: 

“Systematisch het besef van eigen bekwaamheid bij de leerling ontwikkelen”. 

“Studenten moeten de tijd krijgen om zich te ontwikkelen tot professionele werkers”.  

 

De rol van de docent is prominent aanwezig in de visie van de ondervraagden:  

“Als docent moet je de student leren planmatig te denken”. 

“De docent moet duidelijk grenzen aangeven, streng zijn”. 

 

Ook bij de visie op zelfstandig leren zien de docenten een belangrijke rol weggelegd voor de 

docent:  

“Het is een uitdaging voor mij als docent om de intrinsieke motivatie te prikkelen zodat de 

student zelf aan het stuur van zijn opleiding gaat zitten”.  

 

De wijze waarop de docent de rol uitvoert wordt door de docenten benoemd als 

“afnemende sturing”. Voorbeelden daarvan worden gegeven: 

“Vraag geen dingen van leerlingen die ze nog niet kunnen, wel vast trainen”. 

“De navigatie langzamerhand overlaten aan de lerende”. 

“Mijn studenten moeten niet door mij aangedreven worden. Gaandeweg de opleiding 

moeten ze zelf leren te ‘ verlangen’ naar meer te leren over zichzelf en het beroep 

waarvoor ze op school zitten”.  

 

 

4.3 Deelvraag 3: Welke instrumenten zet de docent in om studenten te leren zelfstandig te 
leren?  

 

Het leren zelfstandig te leren wordt op verschillende manieren ingezet door de 

geïnterviewden. De docenten vinden allemaal het begeleiden van groepjes, zoals bij het  

“Learning Together”, lastig. 

“Deze manier van werken moet je goed begeleiden, studenten zijn net mensen en hebben 

de neiging snel tevreden te zijn en weinig kritisch naar elkaar (is ook bedreigend)”. 
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Wat dat “goed begeleiden” inhoudt, was moeilijk concreet te beantwoorden. Docenten 

duiden dat met woorden als “helder” en “strak”: 

“Start met heldere instructies en strakke begeleiding, als e.e.a. loopt kan je afnemende 

sturing toepassen en meer eigen verantwoordelijkheid bieden”. 

 

Houvast biedt een methode of stappenplan. Daar zijn geen afspraken over, elke docent doet 

dat op zijn eigen manier.  Bij de een is dat door individuele gesprekken, de ander gebruikt 

een training of opdrachten om structuur aan te brengen.  

“Instrumenten zijn: reflectiegesprekken, methodische werkbegeleiding, positieve feedback, 

complimenten etc.” 

“BPV begeleidingswijzer biedt een duidelijke structuur”. 

“Werkvormen waarbij je studenten stimuleert, waarbij studenten elkaar nodig hebben om 

te leren”. 

 

Bij de opleiding Verzorgende IG wordt bij studieloopbaanbegeleiding de methode 

“leercoaching” (Van der Hoeven, 2008) gebruikt. Docenten noemen het als een van de 

instrumenten bij het leren zelfstandig te leren. Weinig tot geen implementatie van de 

methode maakt dat de docenten de rol als coach als lastig ervaren, dat geldt ook voor de 

methode.  

“Er zit heel veel verschil in wat de een doet en wat de ander doet, dat daar niet genoeg 

overeenstemming is, ook omdat het model van leercoaching op het moment dat die 

groepen daarmee begonnen zijn nog niet zo uitgekristalliseerd was”. 

 

Als ander criterium bij zelfstandig leren leren wordt vertrouwen bieden genoemd door de 

docenten. Rond de student wordt aan “scaffolding”’ gedaan, met als doel het 

zelfvertrouwen van de student te stimuleren. 

“Studenten (BOL) van 16/17 jaar zijn zoekende en vertonen vaak onzeker druk gedrag. Wat 
helpt om te groeien zijn succesmomenten. Die moet je als docent voor ze creëren binnen 
een veilige omgeving. Daarmee groeit het zelfvertrouwen”. 
“Stimuleren en belonen laat vertrouwen groeien”. 

 

Adaptieve instructie wordt geleverd door variatie in werkvormen en stimulatie van 

samenwerking tussen verschillende leerstijlen. 

“Dus niet iedereen op dezelfde manier benaderen. Een docent moet goed opdrachten 

kunnen construeren waarbij hij de samenwerking stimuleert binnen verschillende 

leerstijlen”. 

“Ik moet variëren in mijn manier van lesgeven”.  

 

Terwijl als instrumenten voor het ontwikkelen van zelfregulerende vaardigheden bij de 

student het stellen van vragen en reproducerende opdrachten worden gebruikt.   

“Constant herhalen van sturende vragen, studenten worden soms ‘s nachts wakker en dan 
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horen ze mijn vragen”. 

“Rol van de docent: vragenstellend, stimulerend bezig zijn, afnemende sturing”. 

 

Het afnemen van sturing wordt bewust gehanteerd door de docenten. Door gebrek aan 

afstemming en afspraken is veelal intuïtie de leidraad. 

“Bij het begeleiden van studenten start ik heel sturend, dat neemt af in de loop van het jaar. 
Dat doe ik op intuïtie”. 

 
4.4 Deelvraag 4: Hoe flexibel zijn de gehanteerde instructievormen? 

 

Deze vraag bleek moeilijk concreet te beantwoorden. De ondervraagden hadden zelf wel het 

idee dat ze flexibel met instructie omgingen, dat werd echter meer uitgedrukt in  “de wijze 

waarop”: 

“Ik pas mijn inzet tijdens de les aan aan de kennis en zelfstandigheid van de student door ze 

uit te dagen”. 

“Door veel in gesprek te blijven zie je wat een student nodig heeft”. 

 

Eén van de geïnterviewden gaf aan veel verschillende werkvormen te hanteren en daar ook 

mee te experimenteren. Naar aanleiding van een training had zij haar werkvormen 

aangepast en maakte ze meer gebruik van feedback die door haar studenten werd gegeven.  

“Ik MOET variëren in mijn manier van lesgeven, door de verschillen van studenten zal  het 
competentiegericht onderwijs alleen maar succesvol  zijn als maatwerk centraal staat” 

 

Die wijze van maatwerk leveren wordt geconcretiseerd:  

“Een docent moet goed opdrachten kunnen construeren waarbij hij de samenwerking 
stimuleert binnen verschillende leerstijlen”. 

 

Van de geïnterviewden was zij echter de enige die daar actief mee bezig is. 

 

4.5 Deelvraag 5: Welke plek hebben studievaardigheden en het ontwikkelen van 
leerstrategieën in het curriculum? 

 

Deze vraag is niet gesteld tijdens de interviews, het bleek  een vraag te zijn die in de 

leerplannen van de verschillende jaargangen opgezocht kon worden. Aangezien de vraag in 

eerste instantie wel bij de interviewvragen was geplaatst, is ervoor gekozen deze wel bij de 

resultaten te vermelden. 

 

Met studievaardigheden is in de afgelopen jaren wisselend omgegaan in het curriculum. 

Twee jaar geleden is ervoor gekozen om de studievaardigheden als aparte training aan de 

eerstejaars aan te bieden, gedurende twee periodes een uur per week. 

Vervolgens is er een discussie ontstaan of studievaardigheden niet ondergebracht hoorden 

te worden in de training “studieloopbaanbegeleiding”, aldus geschiedde. De 
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studievaardigheden zijn echter niet concreet in deze training toegevoegd, zodat de 

uitvoering per studieloopbaanbegeleider verschilt. 

 

4.6 Deelvraag 6: Wat mist de docent bij het begeleiden van studenten naar zelfstandige 
beginnende beroepsbeoefenaren? 
 

Alle ondervraagden gaven aan dat  zij wat misten. Dat was behoefte aan specifieke scholing.  

“Ik zou  wel een training willen hebben gericht op werken met gedifferentieerde groepen”. 

 

Maar ook algemene (basis) scholing gericht op werkvormen die in het cgo worden 

gehanteerd werd benoemd, waarbij cgo als vernieuwing werd gezien: 

“Een onderdeel zal ook scholing docenten moeten zijn. Kortom investeren in mensen en 
middelen om vernieuwing van de grond te krijgen”. 

 

Alle ondervraagde docenten missen onderlinge afstemming. 

“Er zit heel veel verschil in wat de een doet en wat de ander doet, dat daar niet genoeg 

overeenstemming is”.  
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5. Conclusie 

Het doel van dit onderzoek is een antwoord te vinden op de vraag hoe docenten 

instrumenten om studenten te begeleiden bij zelfstandig leren effectief in kunnen zetten, 

zodat de studenten worden opgeleid tot zelfstandig (beginnend) beroepsbeoefenaars. Deze 

doelstelling is onderzocht aan de hand van de volgende onderzoeksvraag: 

Wat verstaan studenten en docenten van de opleiding Verzorgende IG BOL, onder zelfstandig 

leren en hoe en in welke mate zetten docenten bepaalde instrumenten in om studenten 

zelfstandig te leren leren? 

Het antwoord op die vraag is onderzocht aan de hand van zes deelvragen, die betrekking 

hebben op de visie van de studenten en docenten op onderwijs en zelfstandig leren. Daarbij 

is onderzocht in welke mate docenten methoden en instrumenten hanteerden om 

studenten te begeleiden en of (en in welke mate) er sprake was van sturing.   

 

De studenten beschouwen zelfstandig leren als: zelf aan het werk zijn, zonder sturing of 

bemoeienis van de docent. Er wordt door de studenten afnemende sturing ervaren, dat 

wordt niet als negatief benoemd omdat de studenten gedurende het eerste jaar het prettig 

vinden om zelf meer invloed op hun leerproces te krijgen. De manier waarop de sturing 

afneemt, wordt als minder positief ervaren, aangezien er sprake is van een verloop van 

strakke sturing en instructie naar volledige zelfstandigheid in een tijdsbestek van enkele 

maanden. In die context wordt er ook gesproken over de behoeften van de studenten. Die 

behoeften zijn structuur en duidelijke uitleg en instructie door docenten.  

 

De docenten hebben een visie op onderwijzen waarbij ‘groei’ van de student voorop staat. 

De docenten zien het als een van hun taken die groei te zien en daar ook een rol in te spelen. 

De manier waarop dat gebeurt is door middel van het de studenten aanleren planmatig te 

denken en door streng en duidelijk te zijn. Alles in afnemende mate, zodat de student steeds 

zelfstandiger gaat functioneren. De uitvoering is erg persoonsafhankelijk en daarin 

verschillen de visies sterk. Waar  de een vaart op intuïtie, gebruikt de andere docent een zelf 

bedachte methode met sturende vragen en weer een ander houdt vast aan een methode die 

niet is geïmplementeerd in het team. Docenten zijn zich bewust van die verschillen en 

ervaren het als een gemis dat er niet meer afstemming en beleid is. 

 

Planmatig leren denken door studenten wordt door de docenten als (ander) belangrijk 

onderdeel van hun taak gezien. Ook daar zijn verschillen in de wijze waarop dat wordt 

aangeleerd en uitgevoerd. Dat kan zijn van het gebruiken van de BPV opdrachten als kapstok 

voor een structuur tot het laten maken van een Plan van aanpak (PAP). Dat sluit aan bij het 

geschuif in het curriculum dat heeft plaatsgevonden met de training studievaardigheden. De 

basisvaardigheden met betrekking tot studie en planning die daarin worden aangeleerd 

wordt niet (meer) expliciet aangeboden, maar is docentafhankelijk. Dat maakt de verschillen 

tussen docenten en studenten groter. 
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In de interviews werd door de docenten aangegeven dat zij behoefte te hebben aan scholing 

en afstemming. De grote verschillen in aanpak en de ervaringen van de studenten pleiten 

sterk voor afstemming onder docenten. 
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6. Discussie  

 

Kritische reflectie op het onderzoek. 

 

Terugkijkend op het proces is het onderzoek qua methodologie goed verlopen. Wel heeft 

het aanscherpen van de onderzoeksvraag nogal wat tijd gekost. Gekozen is daarbij voor 

verkennende interviews onder studenten en docenten. Positieve bijkomstigheid is dat die 

aanpak heeft geleid tot iteratie, waardoor de antwoorden steeds bruikbaarder en 

betrouwbaarder zijn geworden. Daarnaast heeft het ertoe geleid dat ik de focus van breed 

(studenten en docenten) uiteindelijk naar een stuk smaller (alleen docenten) heb verlegd.  

Veldonderzoek door middel van het houden van semi gestructureerde diepte interviews is 

op een gedegen en verantwoorde wijze verlopen. Qua tijdsplanning was het nogal eens wat 

moeilijker, gezien de hectiek in het team, onder andere door ziekte van teamleden en de 

daarbij behorende ziektevervanging. Opmerkelijk was wel dat zowel studenten als docenten 

positief hebben gereageerd en open en eerlijk antwoord hebben gegeven op de vragen. 

Wat betreft de focus van het onderzoek, opvallend was dat gedurende het proces de 

doelgroep is verschoven van student naar docent. Duidelijk werd, na een eerste verkenning, 

dat de oorzaak van het probleem gezocht moest worden in de rol van de docent. De 

verkennende interviews hebben geleid tot die switch.  

Persoonlijk is het hele onderzoeksproces en de bijbehorende uitkomsten een behoorlijke 

“eyeopener”geweest. Een probleem dat al zo’n tijd speelt en waar meerdere oplossingen in 

de loop der tijden zijn voor bedacht, die elke keer weer niet afdoende bleken te zijn, heeft 

geleid tot veel frustratie en gevoelens van onmacht bij docenten. De mogelijkheid om daar 

mee aan de slag te gaan en diep in te kunnen duiken geeft veel voldoening. 

Een volgende keer zou mijn tijdspad er wel anders uitzien, het heeft mij nu te lang geduurd 

voordat ik mijn onderzoeksvraag helemaal helder had en dat brengt aan de achterzijde van 

het onderzoek een gevoel van gejaagdheid met zich mee. Achteraf bezien zou ik graag nog, 

naast de diepte interviews, enkele observaties uitgevoerd hebben, daar was nu helaas geen 

tijd meer voor. 

 

Kritische reflectie op de opbrengsten van het onderzoek 

 

De rol van de docent is veranderd, dat is terug te lezen in de literatuur en de opbrengsten 

van het onderzoek sluiten daarbij aan. Wanneer er veranderingen optreden in de manier 

waarop het onderwijs wordt gegeven, betekent dat voor docenten  dat zij hun manier van 

lesgeven moeten gaan aanpassen (Vermunt, 2006). De vraag hoe flexibel de gehanteerde 

instructievormen zijn, konden niet veel docenten (concreet) beantwoorden. Van alle 

geïnterviewden was er maar één actief mee bezig en de nadere vraagstelling bleek achteraf 

ook niet geheel aansluitend. 

Bij de veranderingen zou verder aan bod moeten komen: een andere visie op leren en 

lesgeven ontwikkelen, bereidheid tot het leren van nieuwe bekwaamheden, begrip hebben 
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voor het inzetten van de innovatie, ontwikkelen van vaardigheden om het nieuwe onderwijs 

in praktijk te brengen, reflecteren op de nieuwe didactiek met het doel ervan te leren, en 

deel uitmaken van een gemeenschap van docenten die allemaal nieuwe dingen aan het 

leren zijn (Vermunt, 2006). Bij de start van het competentie gericht onderwijs heeft het aan 

die onderbouwing sterk ontbroken. Docenten dreven op (oude) verworven kennis die zij 

inzetten in nieuwe situaties die om andere strategieën vroegen. Bovendien werd er geen tijd 

genomen om pas op de plaats te maken en te reflecteren. De opbrengsten van het 

onderzoek hebben duidelijk gemaakt dat er onder docenten behoefte is aan scholing. De 

grote verschillen in uitvoering en aanpak, gestaafd door de ervaringen van de studenten, 

pleiten ook voor afstemming onder docenten. Behalve een behoefte aan, kan er 

geconcludeerd worden dat interventies een noodzaak zijn, er wordt veel op intuïtie en 

ervaring gevaren. Sinds de start van het cgo is er veel blijven liggen of niet (verder) 

ontwikkeld. 
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7. Aanbevelingen 

Aansluitend op de conclusies van het onderzoek kom ik tot de volgende drie aanbevelingen: 

 

 Richt een leergemeenschap op voor docenten. 

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er gebrek is aan afstemming tussen de 
docenten. Ook zijn er grote verschillen in aanpak en uitvoering van het onderwijs door 
de docenten. Wanneer er veranderingen optreden in de manier waarop het onderwijs 
wordt gegeven, betekent dat voor docenten  dat zij hun manier van lesgeven moeten 
gaan aanpassen (Vermunt, 2006). Aan bod moeten komen: een andere visie op leren en 
lesgeven ontwikkelen, bereidheid tot het leren van nieuwe bekwaamheden, begrip 
hebben voor het inzetten van de innovatie, ontwikkelen van vaardigheden om het 
nieuwe onderwijs in praktijk te brengen, reflecteren op de nieuwe didactiek met het doel 
ervan te leren, en deel uitmaken van een gemeenschap van docenten die allemaal 
nieuwe dingen aan het leren zijn (Vermunt, 2006).  
 
Aanbevolen wordt om de volgende doelen voor de leergemeenschap te formuleren:  

 onderlinge afstemming; 

 creëren van draagvlak; 

 platform voor  het ontwikkelen van visie op leren en lesgeven; 

 plek om te reflecteren op nieuwe didactiek; 

 plaats om te evalueren. 

 

 Zorg voor implementatie van “leercoaching”: 

Optimaal leren vraagt samenwerking tussen docenten onderling en bekwaamheid 

(Alexander, 2006). In de gesprekken die zijn gevoerd met de  docenten werd duidelijk  

dat die afstemming er niet is. Onderdelen die als lastig worden ervaren zijn de 

differentiatie in de groepen en de uitvoering van “leercoaching” (Van der Hoeven, 2008). 

Dat lijkt naadloos aan te sluiten op de constatering in een eerder onderzoek dat 

“docenten moeite blijken te hebben met o.a. voeren van een coachend gesprek, 

stimuleren en controleren van samenwerkend leren, individuele begeleiding van 

studenten in grote groepen” (De Bruijn, Leeman & Overmaat, 2006). Dat zijn 

vaardigheden die terug zijn te vinden in “leercoaching” (Van der Hoeven, 2008). Een 

methode waarmee een aantal jaren geleden is gestart, maar niet is geïmplementeerd. 

Ook hebben niet alle docenten de bijbehorende training (geheel) gevolgd. 

 

Aanbevolen stappen daarin zijn:   

 Ontwikkel een training voor alle docenten. 

 Waarborg frequente herhaling. 

 Bouw reflectie- en evaluatie momenten in. 
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 Geef studievaardigheden een vaste plek in het curriculum: 

Veel strategieën die studenten helpen bij het reguleren van het eigen leerproces kunnen 
gelabeld worden als ontwikkelen van studievaardigheden of studeerstrategieën 
(Zimmerman, 2000). Docenten kunnen studenten helpen om strategischer te gaan leren 
door ze uit te leggen  en te laten zien dat strategie bepalend is in leren en uitvoeren. Veel 
studenten hebben nooit strategieën voor leren en oplossen van complexe problemen 
geleerd (Alexander, 2006). 
Het geschuif met de training studievaardigheden in het curriculum sluit aan bij de grote 
verschillen die zijn te constateren in de begeleiding. Docenten gaan allemaal hun eigen 
aanpak bedenken, terwijl de basis niet altijd aanwezig is of wordt gelegd. Gezien de 
verschillen tussen de studenten onderling vraagt deze training wel om een zekere mate 
van flexibiliteit/maatwerk. 
 
Aanbevelingen bij studievaardigheden zijn: 

 Bij voorkeur onderbrengen bij de training studieloopbaanbegeleiding. 

 Doel van de training: het ontwikkelen van studievaardigheden of studeerstrategieën. 

 De training moet gedragen worden door alle docenten. 

 De training moet ontwikkeld worden in samenspraak met de 

docenten/studieloopbaanbegeleiders en studenten. 
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Bijlage I 

 

Topiclijst Anneke Lucassen 

 

Interview studenten 

Interview docenten 

 

Motivatie 

- Leren omdat je iets wilt leren ipv scoren (Goal setting Th.) 

Besteed je veel uren aan huiswerk/leren? Indicatie hoeveelheid? 

Waarom/wat is de reden? 

Voor wie en waarvoor leer je? 

Is er sprake van intrinsieke motivatie bij deze studenten? 

 

- Aansluiten bij persoonlijke interesses voedt intrinsieke motivatie (Volman, 2011) 

Welke onderdelen/vakken hebben je voorkeur? Waarom? 

Uitslag leerstijlentest? Herkenbaar/ relateerbaar? 

Hoe bekend ben je met de doelgroep? 

Sluit jouw leefwereld aan aan die van hen? 

Kun je je verplaatsen? 

Waaruit blijkt dat? 

 

- Doelen zijn meer motiverend indien zelf geformuleerd. Indien door anderen: als 

zinvol worden ervaren (Latham & Locke). 

POP/ PAP: actief mee bezig? Zinvol/ nut? 

Ultieme doel? 

Elk vak/training even nuttig/zinvol> 

Wat is de zin van de training/ vak dat jij geeft? 

Wordt dat door de studenten ook zo ervaren? 

Zo ja/nee, waaruit blijkt dat? 

Heb je moeite met de studenten bij de les te krijgen/houden? 

Welke feedback krijg je van de studenten?  

 

- Bij identificatie met opleiding en beroep: grotere inzet (v. Uden, 2010) 

Hoe ervaar je de stage? 

Voel je je deel van het team? Zo ja, waar blijkt dat uit? 

Past het beroep bij jou? 

Past de opleiding bij jou? 

Welke voorstelling had je bij de opleiding? 

Komt dat overeen met de realiteit? 
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Voel je je een verzorgende in spe? 

Is verzorgende voor jou het ideale beroep? 

Welke activiteiten op school zijn specifiek voor de studenten van deze opleiding? 

Profileert school deze studenten als VZ IG’ers? Zo ja, hoe? 

Hebben de studenten een reden om trots te zijn op de opleiding? 

Wat wordt er gedaan om ze te binden, om de identificatie op gang te helpen? 

Op welk moment komt de student in aanraking met het beroep? 

Hoe wordt het gevoel voor het beroep tot stand gebracht? 

 

Criteria voor: 

- Beroepsgericht opleiden:  

Sluit school aan bij het beroep? 

Voorbeelden van ja of nee? 

Wat had je verwacht en komt dat uit? 

Wat mis je/ wat komt overeen?  

Sluit school aan bij het beroep? 

Motivatie/ voorbeelden.  

Wat versta je onder beroepsgericht opleiden? 

Hoe komt dat naar voren bij jouw lessen? 

In hoeverre wordt school afgestemd met de praktijk? 

Hoe intensief zijn de contacten met de praktijk? 

 

- Samenwerkend leren:  

Wat versta je onder samenwerken? 

Werk je in leercoachgroepen? 

Rolverdeling in de groep? 

Voel je je afhankelijk van je groepsgenoten? 

Welke ondersteuning krijg je bij het samenwerken? 

Voorkeur individueel of in groep? 

Waarom/ waar leer je het meest mee? 

 Wat versta je onder samenwerkend leren? 

 Hoe kom dat tot stand in jouw lessen? 

Welke rol speel jij daarin? 

 

- Actief kennis construeren 

Manier van leren: waar steek je het meeste van op? 

Voorbeelden: opdrachten maken: individueel of samen? Vaardigheidslessen/ werken 

aan projecten, enz?  

Bereid je je voor/Maak je altijd je huiswerk? 

Is je kennis gegroeid (in vergelijking met begin schooljaar)? 
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Zo ja, kun je aangeven wat en hoe? 

 Welke werkvormen gebruik je om studenten actief kennis te laten construeren? 

 Ben je in de loop der jaren daar anders over gaan denken/ zijn je werkvormen  

 veranderd? 

 

- Leerdynamiek opdrachten: 

Welke opdrachten spreken je het meeste aan? 

Vind je dat makkelijk of moeilijk? 

Gaat je voorkeur uit naar makkelijk of moeilijk en waarom? 

Sluiten die opdrachten aan bij het beroep/ de stage? 

 Gebruik je verschillende opdrachten? 

 Welke criteria hanteer je? 

 Welke ervaringen heb je mbt rendement? 

 

- Binding student met school:  

 Is deze school een bewuste keuze geweest? 

 Zo ja, waarom? 

 Zo nee, motivatie? 

 Sta je nog steeds achter je keuze? 

 Heb je het naar je zin op school? Motivatie? 

 Verwachtingen van tevoren? 

 Past deze groep bij deze school? Motivatie? 

 Wordt er voldoende aan binding gedaan? Motivatie? 

             

- Binding student met opleiding:  

Is deze opleiding een bewuste keuze geweest? 

 Motivatie? 

 Komen verwachtingen uit? 

 Voel je je een student VZ IG? 

 Ben je trots op je opleiding? 

 Bestaat er een definitie van VZ IG’er? 

 Zo ja: Past dat bij deze studenten? 

Zo nee: kun je beschrijven hoe je deze groep typeert? 

 

- Toenemende zelfsturing: 

Zie je verschil in de opdrachten, in vergelijking met het begin van het jaar? 

Is er verschil in je hulpvraag gekomen? 

 Zie je verschil in de mate/wijze van begeleiding? 

Verschil in begeleiding/ benadering door docenten? 

Ben je bewust van de wijze van sturing die je hanteert?  

Kun je die beschrijven en motiveren?  
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- Maatwerk: 

Voel je je als individu behandeld of als iemand uit een groep? 

Wat versta je onder maatwerk? 

Pas je dat toe bij deze studenten? 

      

- Aansluiten op autonomie student: 

Voel je je serieus genomen op school en in de stage? 

Voel je je op school/stage anders behandeld dan thuis? 

Bepaal je graag zelf je doelen? 

Krijg je de ruimte die je wilt hebben?  

 Wat versta je onder autonomie van de student? 

 Pas je dat toe? 

Zo ja, hoe? 

 Zo nee, motivatie? 

 

- Variëren in werkvormen:  

Kun je verschillende manieren van werken/ werkvormen benoemen? 

Verschillen aangeven? 

Voorkeur? Motivatie? 

Varieer je in werkvormen? 

Welke? 

Voorkeur? 

Motivatie? 

Feedback studenten? 

 

- Deskundigheidsbevordering: 

Wat heb je de laatste jaren gedaan aan  deskundigheidsbevordering? 

Wat is direct te relateren aan CGO? 

Mis je vaardigheden/ kennis? 
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Bijlage II 

 

Aanvullende vragen onderzoek Anneke 

 

1. Welke visie heb je op onderwijzen? 

 

2. Welke visie heb je op het leren van leerlingen? 

 

3. In hoeverre ben je bereid om energie te investeren in “nieuwe”  

manieren van onderwijs? 

 

4. Ken je de principes en concepten die ten grondslag liggen aan ons 

onderwijs en heb je het idee dat je ze begrijpt? 

 

5. In hoeverre wordt door jou (en in je team) gereflecteerd op ervaringen 

met het onderwijs? 

 

6. Wat versta je onder zelfstandig leren van studenten? 

 

7. Welke instrumenten/methoden zet je in om studenten te leren 

zelfstandig te leren? 

 

8. Ervaar je het “Learning Together – model” (samenwerken in groepjes, 

iedereen een rol en met duidelijke doelen) als zinvol bij het zelfstandig 

leren leren? 

 

9. Coaching = situationeel sturen en ondersteunen gericht op de 

ontwikkeling van zelfsturing bij studenten. 

In hoeverre en hoe maak je daar gebruik van/ zet je dat in? 

 

10. In hoeverre is er bij jou sprake van toepassing van “ scaffolding” (= 

letterlijk: steigers bouwen: als de student het zelf kan kan de steiger weg. 

Bij scaffolding ligt de nadruk op “ taak” en rekening houdend met de 

student kan de docent de moeilijkheid van de taak aanpassen, 

herstructureren of toetsing aanpassen)? 
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11. In hoeverre pas je je inzet tijdens de les aan aan de kennis en 

zelfstandigheid van de student? 

 

12. Help je de studenten bij het ontwikkelen en onderhouden van discipline 

en motivatie? 

 

13. Stel je tijdens je lessen vaak theoretische vragen vanuit een authentieke 

situatie? 

 

14. Heb je een evenwicht gevonden tussen sturen en loslaten? 

 

 

 

 

 

 

 

 


