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Hoofdstuk 1 interventievoorstel bij het ontwerponderzoek 

1.1 Aanleiding/ context  

Uit het onderzoek ‘Weet wat je meet’ waarbij de centrale vraag ‘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?’ is onderzocht, kwamen onderstaande punten naar 
voren: 

 Om een deskundige begeleiding als de docent of begeleider in het beroepenveld te 
kunnen geven is onderling contact essentieel.  

 Het is 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 beroepsuitoefening. Zij geven aan dat leren en begeleiden van de 
student hand in hand behoren te gaan door de school en het beroepenveld.  

 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.  

 Er is veel onduidelijkheid over het gebruik van de beoordelingsformulieren die bij de PvB 
moeten worden gebruik. Dat staat een deskundig oordeel in de weg. 

 De docent en de begeleider zijn vaak niet staat om de feedback correct toe te passen, 
doordat zijzelf niet goed kunnen reflecteren. 

Bij de interventie is het van belang om rekening te houden met bovenstaande punten. 

1.2 Interventie 

Om de kwaliteit van de kwalificerende fase te waarborgen zijn verschillende interventies nodig. 
Interventies zijn gebeurtenissen en handelingen die er op gericht zijn om de deskundigheid van een 
docent en de begeleider van het beroepenveld te vergroten en rekening houden met de bij punt 1.1 
beschreven punten. Er zal een trainingsprogramma worden ontwikkeld die twee dagdelen duurt en 
uit drie delen bestaat. Namelijk: 

1. De beoordelingsformulieren beoordelen aan de hand van vooropgestelde criteria. 
2. De kernkwaliteiten van Daniel Ofman (2007) en het ‘Ui-model’ van Korthagen (2004) 

behandelen en oefenen. 
3. Het spelen van het spel ‘De kaarten op tafel bij de examinering’. 

1.3 Doel van de interventie 

Het doel van de interventies is om de deskundigheid van de docenten en de begeleiders van het 
beroepenveld te vergroten, zodat de kwaliteit van de kwalificerende fase gewaarborgd wordt. De 
deskundigheid kan vergroot worden door een trainingsprogramma te ontwikkelen die inspelen 
op de bovenbeschreven punten. Het doel van het beoordelen van de beoordelingsformulieren 
aan de hand van vooropgestelde criteria krijgen docenten en beoordelaars de gelegenheid om 
te oefenen met de beoordelingsformulieren en krijgen zij tevens inzicht in de opbouw van de 
beoordelingformulieren en de criteria waar een beoordelingsformulier vanwege de inspectie aan 
moet voldoen. Door de kernkwaliteiten van D. Ofman (2007) en het ‘Ui-model’ van Korthagen 
(2004) toe te passen bij de interventie krijgen de docenten en beoordelaars inzicht in hun eigen 
kwaliteiten en leren betrokkenen hun eigen allergieën, valkuilen en uitdagingen te herkennen. 
Daarna kunnen de deelnemers van de training oefenen met het geven en ontvangen van 
feedback middels gebruikmaking van de kernkwaliteiten en het ‘Ui- model’ van Korthagen. Door 
middel van het spel wordt een ieder die met examinering te maken krijgt de mogelijkheid 
geboden om moeilijke items te bespreken met behulp van de vragen, beweringen en stellingen 
die op de kaarten vermeld staan. 
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Hoofdstuk 2 Het theoretisch kader  
 

In de inhoudelijke onderbouwing van het ontwerponderzoek 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 drie 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 inzet van de interventie garant kunnen staan 
voor de kwaliteitsborging van de begeleiding en beoordeling van de student gedurende de 
uitvoering van het examen. Eerst zal er vanuit het theoretisch kader worden gekeken naar de 
definitie van professionalisering in het algemeen, dan naar het theoretisch kader van het nut van 
reflectie en daarna zal er een theoretische onderbouwing worden gegeven van het nut van een 
spelvorm bij een interventie.  
 

2.1.1 Professionalisering in het algemeen 
 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). 

2.1.2 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). 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.  
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2.1.3 Professionele begeleiding van de docent en de begeleider van het beroepenveld. 
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). 
 

2.2.1 Professionele begeleiding en beoordeling door middel van reflectie. 
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. 
 

4

3

2

1

5

Alternatieven ontwikkelen en 
daaruit kiezen

uitproberen

Handelen/ ervaren

Terugblikken 

Bewustwording van 
essentiële aspecten

 
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. 
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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. 
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 deze interventie 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. Wanneer de begeleider en de beoordelaar 
zichzelf kent en de kennis heeft vergaard door middel van het eerste onderdeel van de 
interventie dan wordt er overgegaan naar een informeel spel. Dit spel heeft als doel om op een 
leuke, ontspannen en prikkelende manier met elkaar in gesprek te raken over de belangrijke 
zaken die rondom de examinering van een student een centrale rol spelen. 
Maar welke onderbouwing biedt de theorie ons voor een informeel spel? 
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2.3.1 Professionaliseren door middel van een spel  

De inleiding. 
Zoals van Oers (2005) zegt is spel niet gebonden aan een bepaalde leeftijdsgroep. We spelen 
allemaal wel eens en iedereen weet hoe spelen aanvoelt, maar theoretisch omschrijven wat spel 
inhoudt blijkt niet zo eenvoudig. In de loop der jaren werd er heel wat gefilosofeerd over wat spel 
nu eigenlijk is, maar in de literatuur is er geen sluitende definitie te vinden. De meest duidelijke 
definiëring in functie van dit onderzoek komt van Huizinga (1985) die het spel definieerde via 
een opsomming van een aantal karakteristieken. Na Huizinga hebben nog heel wat andere 
auteurs het spelbegrip kwalitatief proberen te analyseren in termen van essentiële 
spelkenmerken. Enkele kenmerkende karakteristieken van een spel zijn volgens ( Huizinga, 
1985; Janssen-Vos, van Oers, 2005; Weisler & McCall 1999)) bijvoorbeeld dat er bij een spel 
altijd sprake is van een vrije handeling. Desinteresse of gedwongen deelname zal immers niet 

leiden tot intense betrokkenheid. Absolute vrijheid in handelen bestaat echter niet, ook in spel 
moeten er regels gevolgd worden. Tóch, zegt van Oers (2001 in Janssen-Vos, 2004), staan de 
regels in het spel wel een belangrijke mate van handelingsvrijheid toe waarbij de deelnemer 
ruimte krijgt tot improviseren. Een ander kenmerk van een spel is dat spel geen gevolg heeft 
voor het dagelijkse leven (Huizinga, 1985; van Oers, 2005).Een spel is regelgestuurd (Janssen-

Vos et al., 1996; Huizinga, 1985). Deze regels scheppen orde in het spel. Spel zorgt ook voor 
uitdaging en spanning (Huizinga, 1985; Weisler & McCall in Corbeil, 1999). De deelnemer van 
een spel wil in zijn activiteit slagen, er moet iets .lukken. En dit gegeven brengt spanning met 
zich mee. Huizinga (1985) geeft aan dat in deze spanning ook een zekere ethische inhoud ligt. 
De speler wordt immers op de proef gesteld om zich aan de regels te houden. Hier nauw mee 
verbonden is het feit dat spel voor plezier zorgt. Spelen is prettig. Het zorgt voor een positieve 
ervaring en betrokkenheid. Behalve deze kenmerken wordt spel volgens Huizinga (1985) als 
laatste gekenmerkt door zijn herhaalbaarheid. 

2.3.2. Wat is een informatief spel 
Een informatief spel, educatief spel of leerspel wordt door het Centrum Informatieve Spelen 
(C.I.S., 1999) als volgt omschreven: .een informatief spel is een spel wat een uitnodiging in zich 
heeft om handelend een thema te verkennen. In deze zijn spelen en leren niet te scheiden in 
middel en product, maar vallen ze samen. Bij een informatief spel wordt het accent meer op een 
thema gelegd dat met het spel verkend wordt. De interactie die tussen de deelnemers 
plaatsvindt is daarbij van essentieel belang. Het doel van informatieve spelen is volgens 
Depoortere (2001, p.13 e.v.) tweeledig: .enerzijds kunnen spelers actief bezig zijn en zijn ze 
geboeid door de speldynamiek, anderzijds worden de spelers geconfronteerd met een bepaalde 
inhoud of problematiek. Volgens Depoortere (2001) is dit een positief gegeven omdat de 
combinatie van de twee aspecten de confrontatie en bewustwording van de spelers met het 
onderwerp bevordert. Daarnaast speelt er bij een informeel spel nog een ander kenmerk een 
belangrijke rol. De begeleider wil via het spel een verborgen programma realiseren zodat de 
kennis van de deelnemers toeneemt. 
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2.4 Het conceptuele model bij de Interventie 
 

Trainings-programma 

professionalisering

bij examenprocessen

Begeleiden 

Beoordelen 

Begeleiden

Beoordelen 

Deskundigheid beroepenveld neemt 

toe
Deskundigheid docenten neemt toe

 
Figuur 1: Conceptueel model bij de interventie 
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Hoofdstuk 3 Interventievoorstel 

3.1 interventievoorstel volgens CIMO 

 

  

Context  Interventie  Mogelijke mechanismen Beoogd resultaat  
Uit het onderzoek ‘Weet wat je meet’ 
waarbij de centrale vraag ‘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?’ is onderzocht, kwamen 
onderstaande punten naar voren: 
 

Een aantal interventies zijn in een 
trainingsprogramma noodzakelijk voor 
de betrokkenen bij de examinering. (zie 
onderstaande interventies) 

 Het management staat borg voor 
vrijgemaakte tijd voor de 
participerende docenten.  

 Gevolg: De docenten zullen het als 
prettig ervaren dat het geen extra 
‘vrije’ tijd kost  

 Het management staat niet borg 
voor vrijgemaakte tijd voor de 
participerende partijen.  

 Gevolg: De docenten zullen het 
niet prettig vinden dat de interventie 
hen extra ‘vrije’ tijd kost  

 

 Docenten zijn meer gemotiveerd 
om mee te doen. 

 Draagvlak en eigenaarschap 
creëren  

 Discussie op gang brengen 

 Kennis samenwerkings- en 
professionaliseringsprocessen  
worden vergroot 

 De kwaliteit die te maken heeft met 
de examenprocessen wordt 
vergroot. 

 Er wordt meer aan 
professionalisering gedaan 
betreffende de kwalificerende fase. 

    

 Het is 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 beroepsuitoefening.  

De beoordelingsformulieren beoordelen 
aan de hand van vooropgestelde criteria. 

 

 Docenten krijgen inzicht in de visie 
op examineringprocessen en 
dragen deze verder uit. 

 Docenten worden gestimuleerd om 
zich te professionaliseren. 

 

 Het creëren van eigenaarschap 

 De kwaliteit die te maken heeft met 
de examenprocessen wordt 
vergroot. 

 Er wordt meer aan 
professionalisering gedaan 
betreffende de kwalificerende fase. 

 Er is veel onduidelijkheid over het 
gebruik van de 
beoordelingsformulieren die bij de 
PvB moeten worden gebruik. Dat 
staat een deskundig oordeel in de 
weg. 

De beoordelingsformulieren beoordelen 
aan de hand van vooropgestelde criteria. 

 

 Docenten krijgen inzicht in de visie 
op examineringprocessen en 
dragen deze verder uit. 

 Docenten worden gestimuleerd om 
zich te professionaliseren. 

 

 Het creëren van eigenaarschap 

 De kwaliteit die te maken heeft met 
de examenprocessen wordt 
vergroot. 

 Er wordt meer aan 
professionalisering gedaan 
betreffende de kwalificerende fase. 
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 De docent en de begeleider zijn vaak 
niet staat om de feedback correct toe 
te passen, doordat zijzelf niet goed 
kunnen reflecteren. 

 

De kernkwaliteiten van Daniel Ofman en 
het ‘Ui-model’ van Korthagen 
behandelen en oefenen. 

 

 Docent wordt verder geholpen in de 
begeleiding en beoordeling die zij 
aan de studenten geeft in de 
kwalificerende fase van de 
opleiding.  

 De betrokkenen krijgen inzicht in 
eigen functioneren 

 In het begin zal het lastig zijn voor 
de docenten om een eerlijke 
zelfreflectie toe te passen. 

 Het bevorderen van zelfreflectie. 

 Het vergroten van kennis over 
samenwerkings- en 
professionaliseringsprocessen en 
het belang daarvan 

 Er wordt bewuster en gerichter 
feedback gegeven. 

 Er wordt bewuster en gerichter 
feedback ontvangen. 

 Er wordt bewuster en gerichter 
gereflecteerd. 

 De docent is beter in staat de 
‘juiste’ vragen te stellen. 

 De docent is in staat zelfreflectie 
toe te passen. 

 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.  

 Om een deskundige begeleiding als 
de docent of begeleider in het 
beroepenveld te kunnen geven is 
onderling contact essentieel. 

Het spelen van het spel ‘De kaarten op 
tafel bij de examinering’ 
 

1. Er komt een discussie op gang. 
2. De examenprocessen gaan leven bij 

de betrokkenen. 
 

 Draagvlak en eigenaarschap 
creëren  

 Discussie op gang brengen 

 Kennis samenwerkings- en 
professionaliseringsprocessen  
worden vergroot 

 De kwaliteit die te maken heeft 
met de examenprocessen wordt 
vergroot. 

 Er wordt meer aan 
professionalisering gedaan 
betreffende de kwalificerende fase 

 Inzicht in examenprocessen neemt 
toe. 
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3.3 Het variabelenschema bij de interventie 
 

Kernbegrip Dimensie Indicator Item 
Kenmerken van 
professionaliteits-
vergroting bij 
betrokkenen middels 
een trainingsprogramma 
welke aansluit bij de 
examenvorm. 
Definitie: het oefenen of 
zich machtig worden van 
kennis en vaardigheden 

Inhoud van de 
training 

Kennis vergaren d.m.v. 
oefenen met 
beoordelingsformulieren 

 Het creëren van 
eigenaarschap 

 De kwaliteit die te maken 
heeft met de 
examenprocessen wordt 
vergroot. 

 Er wordt meer aan 
professionalisering 
gedaan betreffende de 
kwalificerende fase. 

Uitleg en oefenen met 
kernkwaliteiten, reflectie en 
feedback 

 Het bevorderen van 
zelfreflectie. 

 Het vergroten van kennis 
over samenwerkings- en 
professionaliseringsproces
sen en het belang daarvan 

 Er wordt bewuster en 
gerichter feedback 
gegeven. 

 Er wordt bewuster en 
gerichter feedback 
ontvangen. 

 Er wordt bewuster en 
gerichter gereflecteerd. 

 De docent is beter in staat 
de ‘juiste’ vragen te 
stellen. 

 De docent is in staat 
zelfreflectie toe te passen. 

Spel om discussie op gang 
te brengen 

 Draagvlak en 
eigenaarschap creëren  

 Discussie op gang 
brengen 

 Betrokkenen leren van 
elkaar 

 Kennis samenwerkings- 
en 
professionaliseringsproces
sen worden vergroot 

 De kwaliteit die te maken 
heeft met de 
examenprocessen wordt 
vergroot. 

 Inzicht in 
examenprocessen neemt 
toe. 
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Hoofdstuk 4 Methodische verantwoording 
In dit hoofdstuk wordt de opzet van het interventie gerapporteerd. 

4.1 De opzet van de interventie 
Ik heb bij deze interventie gekozen voor een trainingsprogramma. Het trainingsprogramma 
neemt twee dagdelen in beslag en bestaat uit drie onderdelen. Namelijk:  

o het oefenen met de beoordelingsformulieren van een Proeve van Bekwaamheid 
(PvB) (zie opdrachtenboekje opdracht 1) 

o de kernkwaliteiten van D. Ofman (2000) en het ‘Ui-model’ van Korthagen (2004) (zie 
opdrachtenboekje opdracht 3) 

o het spelen van het kaartenspel ‘De kaarten op tafel’. 

4.2 De meetinstrumenten 

4.2.1 Motivatie evaluatie vooraf  
Voordat de deelnemers starten met de training ontvangen zij eerst een evaluatieformulier die de 
deelnemers gaan invullen (zie bijlage 1). Hiermee krijg ik inzicht in de kennis en vaardigheden 
van de deelnemers die de begeleiding en de beoordeling van studenten gaan uitvoeren in hun 
kwalificerende fase.  

4.2.2. Motivatie evaluatie achteraf 

Na de training ontvangen de deelnemers opnieuw een evaluatieformulier welke zij gaan invullen 
(zie bijlage 1). Door beide formulieren naast elkaar te leggen en deze met elkaar te vergelijken 
krijg ik informatie over de toename van de deskundigheid van de begeleiders en beoordelaars 
die studenten begeleiden en beoordelen in de kwalificerende fase. 

4.2.3 verwerking van de meetinstrumenten 

Voor de verwerking en uitkomsten van de uitgevoerde interventie verwijs ik naar de poster uit 
bijlage 2.  
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Bijlage 1: De evaluatievragen behorend bij de interventie 
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De evaluatievragen af te nemen voordat de training begint 
De gesloten vragen zijn geformuleerd als tellingen waarbij je als deelnemer aangeeft in 
hoeverre jij jezelf deskundig acht in de begeleiding of beoordeling van een student gedurende 
de kwalificerende fase van de opleiding. 
 
De antwoordcategorieën voor gesloten vragen zijn: 

1 2 3 4 5 6 
Helemaal niet  Onvoldoende  Matig  Voldoende  Ruim 

voldoende  
Goed  

 
Verantwoording algemene vragen 1 2 3 4 5 6 

1. De inhoud van de training is voor mij bekend.       

2. De inhoud van de training is voor mij relevant.       

3. Deze training helpt mij om mijzelf te professionaliseren 
op het gebied van de examinering. 

      

Verantwoording inhoudelijke vragen bij de beoordelingsformulieren 

1. Ik ben op de hoogte van inhoud van de normenbundel 
van OCW. 

      

2. Ik ben op de hoogte van de inhoud van het 
waarderingskader van OCW 

      

3. Ik ben op de hoogte van de inhoud van een 
kwalificatiedossier.  

      

4. Ik begrijp de inhoud van de beoordelingsformulieren die 
bij een PvB worden gebruikt. 

      

5. Ik begrijp hoe ik de beoordelingsformulieren moet lezen       

6. Ik begrijp hoe ik de beoordelingsformulieren moet 
gebruiken. 

      

Verantwoording inhoudelijke vragen bij de kernkwaliteiten , reflectie en feedback 

1. Ik weet welke kernkwaliteiten ik heb       

2. Ik weet welke allergieën ik heb       

3. Ik weet welke valkuilen er voor mij zijn       

4. Ik weet welke uitdagingen er voor mij zijn       

5. Ik begrijp het ‘Ui- model’ van Korthagen       

6. Ik kan het ‘Ui-model’ van Korthagen op mijzelf 
toepassen 

      

7. Ik kan op professionele manier feedback geven       

8. Ik kan op professionele manier feedback ontvangen       

Verantwoording inhoudelijke vragen bij het spel 

1. Ik weet welke relaties er tussen de begeleiders en de 
studenten van belang zijn tijdens de examenprocessen. 

      

2. Ik weet welke relaties er tussen de beoordelaars en de 
studenten van belang zijn tijdens de examenprocessen. 

      

3. Ik weet welke rollen en competenties begeleiders 
moeten hebben om een student op een professionele 
manier te kunnen begeleiden. 

      

4. Ik weet welke rollen en competenties beoordelaars 
moeten hebben om een student op een professionele 
manier te kunnen beoordelen. 

      

5. Ik wat voor een student belangrijk is.       
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De evaluatievragen af te nemen nadat de training is beëindigd  
De gesloten vragen zijn geformuleerd als tellingen waarbij je als deelnemer aangeeft in hoeverre jij jezelf 
deskundig acht in de begeleiding of beoordeling van een student gedurende de kwalificerende fase van 
de opleiding. 
 
De antwoordcategorieën voor gesloten vragen zijn: 

1 2 3 4 5 6 

Helemaal niet  Onvoldoende  Matig  Voldoende  Ruim 
voldoende  

Goed  

 
Verantwoording algemene vragen 1 2 3 4 5 6 

1. De inhoud van de training is voor mij bekend.       

2. De inhoud van de training is voor mij relevant.       

3. Deze training helpt mij om mijzelf te professionaliseren op het 
gebied van de examinering. 

      

4. Ik voel mijzelf deskundiger nu ik deze training heb gehad       
Verantwoording inhoudelijke vragen bij de beoordelingsformulieren 

1. Ik ben op de hoogte van inhoud van de normenbundel van 
OCW. 

      

2. Ik ben op de hoogte van de inhoud van het waarderingskader 
van OCW 

      

3. Ik ben op de hoogte van de inhoud van een 
kwalificatiedossier.  

      

4. Ik begrijp de inhoud van de beoordelingsformulieren die bij 
een PvB worden gebruikt. 

      

5. Ik begrijp hoe ik de beoordelingsformulieren moet lezen       

6. Ik begrijp hoe ik de beoordelingsformulieren moet gebruiken.       

7. Ik voel mijzelf deskundiger nu ik deze training heb gehad       
Verantwoording inhoudelijke vragen bij de kernkwaliteiten, reflectie en feedback 

1. Ik weet welke kernkwaliteiten ik heb       

2. Ik weet welke allergieën ik heb       

3. Ik weet welke valkuilen er voor mij zijn       

4. Ik weet welke uitdagingen er voor mij zijn       

5. Ik begrijp het ‘Ui- model’ van Korthagen       

6. Ik kan het ‘Ui-model’ van Korthagen op mijzelf toepassen       

7. Ik kan op professionele manier feedback geven       

8. Ik kan op professionele manier feedback ontvangen       

9. Ik voel mijzelf deskundiger nu ik deze training heb gehad       
Verantwoording inhoudelijke vragen bij het spel 

1. Ik weet welke relaties er tussen de begeleiders en de 
studenten van belang zijn tijdens de examenprocessen. 

      

2. Ik weet welke relaties er tussen de beoordelaars en de 
studenten van belang zijn tijdens de examenprocessen. 

      

3. Ik weet welke rollen en competenties begeleiders moeten 
hebben om een student op een professionele manier te 
kunnen begeleiden. 

      

4. Ik weet welke rollen en competenties beoordelaars moeten 
hebben om een student op een professionele manier te 
kunnen beoordelen. 

      

5. Ik wat voor een student belangrijk is.       

6. Ik voel mijzelf deskundiger nu ik deze training heb gehad       
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Verantwoording afsluitende open vragen 
 

Vraag: Verantwoording: 

1. mijn algemene oordeel over 
deze training (1= bijzonder 
slecht, 10= bijzonder goed) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. welke onderdelen of 
aspecten van deze training 
vind je goed? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. welke onderdelen of 
aspecten zouden veranderd 
moeten worden? Hoe zou 
dit gedaan kunnen worden? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ruimte voor aanvullende 
toelichting:  
 bij vraag………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HARTELIJK DANK VOOR JULLIE BIJDRAGE! 
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Bijlage 2: De poster met meetanalyse 
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