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Integratiegericht coachen in het mbo 

Samenvatting 

In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) opereren studenten in verschillende contexten. 

Studenten moeten de vaardigheid ontwikkelen het geleerde in deze contexten te expliciteren en 

integreren tot beroepscompetenties. In dit onderzoek noemen we deze vaardigheid integratief denken. 

Hoewel integratie van leerinhouden alom als belangrijk wordt gezien, wordt het nauwelijks als een 

vaardigheid opgevat waarin studenten begeleid kunnen worden. Deze vorm van coaching duiden we 

aan als integratiegericht coachen. 

Voor dit onderzoek is integratief denken geoperationaliseerd aan de hand van leeractiviteiten en 

integratiegericht coachen aan de hand van interventietypen en leermechanismen voor boundary 

crossing. Daarnaast zijn in de literatuur essentiële randvoorwaarden voor integratiegerichte coaching 

aangetroffen. De bevindingen vanuit de literatuur zijn samengebracht in een analysekader voor 

integratiegericht coachen. 

Het analysekader is gebruikt als lens om in de praktijk de volgende onderzoeksvragen te 

beantwoorden: 1) Welke coaching interventies zetten docenten in tijdens integratiegericht coachen?  

2) Welke cognities van de docenten liggen ten grondslag aan hun integratiegerichte coaching? 

Het onderzoek betrof een casestudie onder zeven docenten binnen één mbo-opleiding. Er zijn elf 

audiovisuele lesopnames gemaakt in verschillende leerjaren. Daarnaast is met elke docent een 

interview afgenomen. Lesopnames en interviews zijn getranscribeerd en gecodeerd aan de hand van 

het analysekader dat waar nodig werd aangevuld met nieuwe categorieën. Na codering zijn frequenties 

berekend en is gezocht naar patronen in de data.  

Ongeveer twee derde van de ingezette interventies betreft uitleg geven en ondersteuning bieden. 

Circa 70% van de interventies stimuleert een van de leermechanismen. Er bleek sprake van een 

duidelijke focus op het mechanisme identificatie en in mindere mate coördinatie. De mechanismen 

reflectie en transformatie werden nauwelijks gestimuleerd. Herinneren bleek de meest uitgevoerde 

leeractiviteit onder studenten, gevolgd door oriënteren en kritisch verwerken. Reflecteren werd weinig 

waargenomen, analyseren en kritisch reflecteren helemaal niet. Al met al stimuleerden de ingezette 

interventies nauwelijks de mechanismen en leeractiviteiten die diepgaandere integratie in gang kunnen 

zetten bij studenten. 

De cognities van docenten bleken weliswaar in sterke mate als doelgericht gekarakteriseerd te 

kunnen worden, maar daarbij was sprake van een sterke focus op het willen activeren van voorkennis 

en herkenbaar maken van theorie. Daarnaast bleek het denken van docenten sterk gericht op het op 

gang brengen van (meer) dialoog met en tussen studenten en het zorgen voor een veilige omgeving 
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voor studenten. Naast de randvoorwaarden voor goed, integratiegericht coachen uit het analysekader 

bleken ook onderwijsvorm en tijd een rol te spelen in de cognities van docenten. 

Dit onderzoek draagt bij aan uitbreiding van de kennis over coaching in het mbo. Daarnaast 

concretiseert deze studie twee nieuwe, belangrijke vaardigheden binnen geïntegreerde curricula, te 

weten integratief denken en integratiegericht coachen. Het analysekader bleek een bruikbare lens voor 

het onderzoeken van integratiegericht coachen in de praktijk. Op basis van onze bevindingen konden 

we het analysekader uitbreiden. 

 

Sleutelwoorden: Integratiegericht coachen, integratief denken, integratie 

 



[INTEGRATIEGERICHT COACHEN IN HET MBO] 

 

5 

 

 

Summary 

Students in secondary vocational education operate in different contexts. They must develop the 

skill to give words to their learning experiences in both contexts and integrate these experiences into 

professional competences. In this research we call this skill integrative thinking. Although integration 

is widely seen as important for vocational education, it is hardly seen as a skill in which students can 

be coached. In this study we refer to this coaching as integration-oriented coaching. 

For this research integrative thinking was operationalized in terms of learning activities, 

integration-oriented coaching in terms of intervention types and learning mechanisms for boundary 

crossing. In addition, we identified essential preconditions for integration-oriented coaching. Findings 

from literature were translated into a framework for integration-oriented coaching. 

We used the framework as a lens to answer the following research questions: 1) Which coaching 

interventions do teachers use during integration-oriented coaching? 2) Which cognitions underlie the 

integration-oriented coaching of teachers? 

This research was carried out as a case study among seven teachers within one programme for 

vocational education. Eleven lessons in different years of the programme were filmed. In addition, an 

interview was conducted with each teacher, which was also filmed. All recordings have been 

transcribed and coded based on the framework for integration-oriented coaching. New categories were 

added when and where needed. After the coding process we calculated frequencies and searched for 

patterns in the data. 

Approximately two-thirds of the teacher segments that were coded as coaching intervention 

involved explanation and providing support. About 70% of the coaching interventions stimulated one 

of the learning mechanisms. There appeared to be a clear focus on identification and, to a lesser extent, 

coordination. Reflection and transformation were hardly found in the data. Remembering turned out to 

be the most frequently performed learning activity among students, followed by orientation and 

critical processing. Reflection was hardly observed, analysis and critical reflection not at all. All in all, 

the interventions used by the teachers hardly stimulated the mechanisms and learning activities that 

can initiate deeper integration within students. 

Teachers' cognitions could be characterized to a large extent as goal-oriented but proved to be 

focused mainly on activating prior knowledge and making theory recognizable to students. In addition, 

teachers' thinking seemed to be focused on initiating (more) dialogue with and between students and 

ensuring a safe environment. In addition to the preconditions for good, integration-oriented coaching 

as included in the framework, educational setting and time also turned out to play a role in the 

cognitions of teachers. 

This research contributes to the knowledge on coaching within secondary vocational education. In 

addition, this study operationalized two new and important skills within integrated curricula: 
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integrative thinking and integration-oriented coaching. The framework for integration-oriented 

coaching proved to be a useful lens for studying integration-oriented coaching in practice. Based on 

the research findings, we were able to expand the framework. 

 

Keywords: Integration-oriented coaching, integrative thinking, integration 
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1. Inleiding  

Veel mbo-instellingen hanteren geïntegreerde curricula om studenten op te leiden tot 

beroepsprofessionals voor een snel veranderende arbeidsmarkt (Ketelaar, Den Brok, Beijaard, & 

Boshuizen, 2012; MBO Raad, 2015). Deze curricula bestaan uit onderling sterk verweven 

onderwijsactiviteiten die deels op school, deels in de beroepspraktijk plaatsvinden. Studenten staan 

voor de uitdaging het geleerde uit deze contexten te integreren tot een professionele, persoonlijke 

kennisbasis. Voor veel studenten is dit een complexe opgave (Schaap, Baartman, & De Bruijn, 2012), 

waarvoor zij zich een nieuwe vaardigheid eigen moeten maken. Tot dusverre is voor deze vaardigheid 

geen eenduidig gedefinieerd concept geïntroduceerd. In dit onderzoek wordt dit wel gedaan en 

noemen we het integratief denken. Integratief denken betreft het vermogen betekenis te geven aan 

leerervaringen vanuit verschillende contexten, de bijbehorende kennis, vaardigheden en attitudes te 

overdenken en verbinden, en zich zo de noodzakelijke beroepscompetenties eigen te maken en te 

blijven ontwikkelen. Docenten spelen een belangrijke rol bij het coachen van studenten in het 

ontwikkelen van deze vaardigheid (Abbott & Nantz, 2012; Baartman, Kilbrink, & Bruijn, 2018; 

Mawdsley & Willis, 2019; Schaap et al., 2012; Woudt-Mittendorf & Visscher-Voerman, 2019). Deze 

vorm van coaching duiden we in dit onderzoek aan met de term integratiegericht coachen. 

Ondanks het belang van integratief denken voor de beroepsvorming van mbo-studenten en de rol 

van coaching hierin, ontbreekt in de onderzoeksliteratuur recente informatie op dit gebied. 

Beschikbare onderzoeken vanuit het mbo dateren van ongeveer tien jaar geleden. Destijds bleek uit 

observaties en gesprekken dat docenten moeite hadden met de uitvoering van hun coachrol en 

coaching in de praktijk nauwelijks plaatsvond (De Bruijn & Leeman, 2011; De Bruijn, Leeman, & 

Overmaat, 2006). Vragenlijstonderzoek van Ketelaar et al. (2012) laat daarnaast zien dat docenten 

uiteenlopende percepties hadden van hun coachrol. Opvallend daarbij is dat de docenten deze coachrol 

niet associeerden met de inhoud van hun vak, noch met het stimuleren van de ontwikkeling van 

beroepscompetenties bij studenten, zaken die van belang zijn bij integratie en integratief leren denken. 

De genoemde onderzoeken bieden geen informatie over hoe coaching vandaag de dag gebeurt: wat 

doen docenten in de praktijk aan coaching en waarom doen zij dit? Inzicht in wat docenten doen is van 

belang om te kunnen bepalen of de integratiegerichte coaching verbeterd kan worden. Het is 

waardevol ook inzicht te hebben in de gedachten en ervaringen van docenten tijdens het coachen, 

omdat deze het handelen van de docent bepalen (Van Diggelen et al., 2019). Zo kan een docent die 

tijdsdruk ervaart ervoor kiezen niet door te vragen bij een student, maar besluiten met het volgende 

lesonderdeel te beginnen. 

Doel van voorliggend onderzoek is inzicht krijgen in zowel het handelen als denken van docenten 

tijdens integratiegericht coachen. Dat betekent dat zowel ingezette coaching interventies als de 

onderliggende cognities onderzocht zullen worden. Vanuit theoretisch oogpunt leveren de resultaten 
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een bijdrage aan actualisering en uitbreiding van de kennis op het gebied van coaching binnen de mbo-

context. Vanuit praktisch oogpunt kunnen de resultaten bijdragen aan een dialoog met en tussen 

docenten over integratiegericht coachen en wat mogelijkheden zijn om deze vorm van coachen 

krachtiger te maken. 

 

1.1 Theoretische kader 

In deze paragraaf bouwen we met behulp van literatuur het analysekader voor integratiegericht 

coachen op dat in het onderzoek als lens is gebruikt om deze coaching in de praktijk te onderzoeken.  

 

1.1.1 Integratie en integratief denken 

Integratie betreft de verwerking van leerervaringen uit verschillende contexten en de bijbehorende 

kennis, vaardigheden en attitudes tot een coherente, persoonlijke kennisbasis (De Bruijn et al., 2005; 

Schaap, Van Der Schaaf, & De Bruijn, 2011). Baartman en De Bruijn (2011) hebben integratie 

geconceptualiseerd door een parallel te trekken met transferprocessen. Transfer betreft het vermogen 

om wat is geleerd tijdens een taak toe te passen bij de uitvoering van een volgende, andere taak. 

Centraal hierbij staat identificatie van verschillen en overeenkomsten tussen taken en het bouwen van 

mentale modellen van relaties tussen taken. Op dezelfde manier draait het bij integratie om de relatie 

tussen verschillende soorten kennis, vaardigheden en attitudes waar studenten in verschillende 

contexten mee in aanraking komen. Zo zal een onderwijsassistent-in-opleiding tijdens stage kennis 

over verschillende instructiemethoden moeten combineren met de vaardigheid om te communiceren 

met een jong kind en een attitude om proactief informatie over de leerling op te halen en te delen met 

andere professionals. In tegenstelling tot transfer, speelt integratie zich dus af binnen een taak. 

Baartman en De Bruijn (2011) hebben integratie beschouwd als proces en drie soorten integratie 

onderscheiden: low-road, high-road en transformatief. Van low-road integratie is sprake als een taak 

dusdanig herkenbaar is, dat kennis, vaardigheden en attitudes worden ingezet zonder dat de student 

hier bewust bij stil hoeft te staan. In de begeleiding van low-road integratie ligt de focus op weten hoe 

iets moet, niet op waarom dit zo is. Een voorbeeld is een onderwijsassistent in opleiding die leert hoe 

ze cijfers en absenties van leerlingen vastlegt in een administratiesysteem. Na training zal de student 

dit zonder bewuste gedachten kunnen uitvoeren, omdat de taak snel herkenbaar is en benodigde 

kennis, vaardigheden en attitudes geautomatiseerd zijn. High-road integratie vereist wel bewust 

nadenken en is nodig als een taak afwijkt van wat de student gewend is of taakuitvoering niet 

geautomatiseerd kan worden. De student moet dan eerst reflecteren op de taak en de kennisbasis 

waarover hij/zij beschikt. Voor de onderwijsassistent komt dit voor bij het bieden van extra uitleg aan 

leerlingen. Omdat deze situatie per leerling kan verschillen, moet de student bewust stilstaan bij wat 

nodig is aan uitleg en waarom. Transformatieve integratie vindt plaats als een ander perspectief of 
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nieuwe werkwijze leidt tot wijziging van de bestaande kennisbasis. Kijkend naar de onderwijsassistent 

dient dit proces zich aan als hij/zij voor het eerst in aanraking komt met een leerling met een specifiek 

gedragsprobleem en de gebruikelijke aanpak niet blijkt te werken. Ook dit vereist reflectie, maar op 

een dieper niveau dan bij high-road integratie. De student moet nu ook eigen perspectief en werkwijze 

ter discussie stellen en op zoek gaan naar andere perspectieven en werkwijzen.  

Ongeacht de soort integratie ligt de focus op betekenis geven aan leerervaringen (Akkerman & 

Bakker, 2011; Baartman & De Bruijn, 2011; Schaap, Van Der Schaaf, & De Bruijn, 2017) en het 

onderling verbinden van leerervaringen (Christidis, 2019; Griffiths & Guile, 2003). Schaap et al. 

(2012) hebben op basis van een review van empirisch onderzoek naar leerprocessen van studenten in 

het beroepsonderwijs geconstateerd, dat integratie van het geleerde op school en in de praktijk start 

met verbinding van nieuwe informatie met voorkennis. Al vroeg in de opleiding blijkt voorkennis het 

leerproces te beïnvloeden en bepalend voor hoe studenten nieuwe informatie interpreteren (Schaap et 

al., 2012). Via verbinding en betekenisgeven ontwikkelen studenten mentale modellen van onderling 

samenhangende kennis, vaardigheden en attitudes (Baartman & De Bruijn, 2011). Dit leidt tot een 

persoonlijke, professionele kennisbasis waarmee beroepscompetenties tot ontwikkeling komen 

(Schaap, De Bruijn, Van Der Schaaf, & Kirschner, 2009). Tussen kennisbasis en nieuwe 

leerervaringen bestaat een dynamische, wederzijdse relatie (Schaap et al., 2009). Enerzijds fungeert de 

kennisbasis als referentiekader voor nieuwe leerervaringen, anderzijds kunnen nieuwe leerervaringen 

leiden tot veranderingen in de kennisbasis. 

Integratie is niet simpelweg het samenvoegen van leerervaringen uit verschillende contexten 

(Heusdens, Bakker, Baartman, & De Bruijn, 2016). Het vergt hogere orde denkvaardigheid (Baartman 

& De Bruijn, 2011; Mawdsley & Willis, 2019; Schaap et al., 2017; Sill, 1996). In dit onderzoek 

noemen wij deze vaardigheid integratief denken. Een expliciete, algemeen geaccepteerde definitie 

voor integratief denken lijkt nog te ontbreken in de internationale onderzoeksliteratuur (Christidis, 

2019; Dickieson, Carter, & Walsh, 2008; Dixon, 2006; Sill, 1996; Welsh & Dehler, 2013). Wel komt 

uit de gevonden onderzoeken naar voren dat integratief denken is beschouwd als het vermogen een zo 

authentiek mogelijk vraagstuk of probleem vanuit verschillende vakgebieden te kunnen benaderen en 

op te lossen. Op basis van de definitie van integratie die we aan het begin van deze paragraaf 

presenteerden, is deze benadering van integratief denken voor ons onderzoek onvolledig. Enerzijds 

missen we aandacht voor het leren in verschillende contexten, anderzijds wordt geen onderscheid 

gemaakt in kennis, vaardigheden en attitudes, zaken die een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling 

van beroepscompetenties bij mbo-studenten. Wij definiëren integratief denken daarom als het 

vermogen betekenis te geven aan leerervaringen vanuit verschillende contexten, de bijbehorende 

kennis, vaardigheden en attitudes te overdenken en verbinden, en zich zo de noodzakelijke 

beroepscompetenties eigen te maken en te blijven ontwikkelen.  
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Om docenten handvatten te bieden voor het coachen van de ontwikkeling van integratief denken is 

het nodig dit denken verder te concretiseren. De denkprocessen die studenten uitvoeren terwijl ze leren 

worden aangeduid als leeractiviteiten (Vermunt & Verloop, 1999). Met deze leeractiviteiten kan het 

denken van leerlingen waarneembaar worden gemaakt. Vermunt en Verloop (1999) hebben drie 

categorieën leeractiviteiten onderscheiden: cognitieve, affectieve en regulatieve leeractiviteiten. 

Cognitieve leeractiviteiten zijn gericht op het verwerken van leerstof, bijvoorbeeld door het selecteren 

van informatie uit studiematerialen, het structureren van informatie en het relateren van nieuwe 

leerstof aan voorkennis. Cognitieve leeractiviteiten kunnen leiden tot een verandering in de 

kennisbasis van studenten. Affectieve leeractiviteiten zijn gerelateerd aan de manier waarop studenten 

omgaan met hun emoties tijdens het leren. Dit gaat bijvoorbeeld om de mate waarin zij zichzelf voor 

het leren kunnen motiveren en de mate waarin zij succes of falen toeschrijven aan zichzelf. Affectieve 

leeractiviteiten kunnen het leren stimuleren of hinderen. Regulatieve leeractiviteiten zijn 

leeractiviteiten waarmee studenten hun leerproces managen en richting geven. Een voorbeeld is 

evalueren of leerdoelen zijn behaald en plannen welke taken nog uitgevoerd moeten worden. In totaal 

hebben Vermunt en Verloop (1999) binnen deze drie categorieën vijftien verschillende leeractiviteiten 

gedefinieerd (Tabel 1). 

 

 

Tabel 1 

Leeractiviteiten volgens Vermunt en Verloop (1999) 

Cognitief Affectief Regulatief  

Relateren 

Structureren 

Analyseren 

Concretiseren 

Toepassen 

Memoriseren 

Kritisch 

verwerken 

Selecteren 

Attribueren 

Motiveren 

Concentreren 

Zichzelf beoordelen 

Waarderen 

Inspannen 

Emoties opwekken 

Verwachten 

 

Oriënteren 

Plannen 

Proces 

bewaken 

Toetsen 

Diagnosticeren 

Bijsturen 

Evalueren 

Reflecteren 

 

 

 

Diverse leeractiviteiten blijken een rol te spelen bij kennisontwikkeling en integratie binnen het 

beroepsonderwijs. Baartman en De Bruijn (2011) hebben beargumenteerd dat bij zowel high-road als 

transformatieve integratie reflectie een belangrijk proces is, tijdens en/of na de uitvoering van een 
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taak. Op basis van onderzoek naar de schriftelijke reflecties van docenten-in-opleiding is Mansvelder-

Longayroux (2006) tot de conclusie gekomen dat bij reflectie1 zes leeractiviteiten een rol spelen: 

analyseren, herinneren2, kritisch verwerken, diagnosticeren, evalueren en reflecteren. Conform 

Baartman en De Bruijn (2011) stellen wij dat transformatieve integratie meer kritisch reflecteren 

vereist, gericht op de eigen overtuigingen en veronderstellingen. 

Heusdens et al. (2016) en Heusdens, Baartman en De Bruijn (2019) hebben aan de hand van 

betekenistheorie beargumenteerd dat concretiseren en conceptualiseren belangrijk zijn voor 

kennisontwikkeling in het beroepsonderwijs. Concretiseren betreft het benoemen van toepassingen en 

consequenties bij het geleerde om de betekenis ervan binnen een bepaalde context beter te 

doorgronden. Dit komt overeen met concretiseren volgens Vermunt en Verloop (1999). 

Conceptualiseren is het relateren van een nieuw concept aan andere concepten. Doel is het bereiken 

van meer begrip door het concept te bezien als onderdeel van een groter geheel. Deze activiteit lijkt 

gelijk aan de leeractiviteit relateren (Vermunt & Verloop, 1999). 

Samengevat concretiseren wij integratief denken aan de hand van de volgende negen 

leeractiviteiten: herinneren, relateren, concretiseren analyseren, kritisch verwerken, diagnosticeren, 

evalueren, reflecteren en kritisch reflecteren. 

 

1.1.2 Integratiegericht coachen 

Coaching is gedefinieerd als het bieden van begeleiding tijdens het leerproces van studenten door 

uitleg geven, vragen stellen, feedback geven en ondersteuning bieden (Ketelaar et al., 2012; Van 

Diggelen, 2013). Integratiegericht coachen betreft coaching die is gericht op het stimuleren van 

integratief denken bij studenten. 

Van Diggelen et al. (2019) zijn door combinatie van theoretische en praktische perspectieven tot 

drie essentiële randvoorwaarden voor goede coaching van leerprocessen gekomen: doelgerichtheid, 

veilige omgeving en dialoog. Bij doelgerichte coaching richt de coach via bewust gekozen interventies 

de aandacht van de student op het doel van het leerproces. Doordat de student beter ziet en begrijpt 

waar de coaching toe leidt, zal de dialoog tussen coach en student gemakkelijker verlopen. Gebleken 

is dat hiermee betere leerresultaten worden bereikt en de perceptie van studenten van de omgeving 

waarin de coaching plaatsvindt positief beïnvloed wordt (Van Diggelen et al., 2019). Vanuit het 

oogpunt van integratiegericht coachen is een vierde randvoorwaarde dat docenten een grondige kennis 

van de theoretische en praktische kant van het vakgebied moeten hebben (Latham, Latham, & Whyte, 

                                                      

1 Mansvelder-Longayroux (2006) maakt onderscheid tussen enerzijds reflectie, als proces gericht op de 

interpretatie van leerervaringen, en anderzijds reflecteren, als leeractiviteit van een student. 

2 De term ‘herinneren’ is door Mansvelder-Longayroux (2006) gekozen als inhoudelijk meer passend bij het 

proces van reflectie dan de oorspronkelijke term ‘memoriseren’ van Vermunt en Verloop (1999). 
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2004; Mawdsley & Willis, 2018, 2019; Mikkonen, Pylväs, Rintala, Nokelainen, & Postareff, 2017). 

Alleen dan kunnen zij doelgericht coachen (Abbott & Nantz, 2012; De Bruijn, 2012; Schaap et al., 

2017; Sill, 1996). Een vijfde randvoorwaarde is een geïntegreerd curriculum waarin studenten 

leerervaringen in verschillende contexten opdoen (Dickieson et al., 2008). 

Doelgericht betekent in het geval van integratiegericht coachen dat de coaching integratie bij 

studenten moet bevorderen door het stimuleren van integratief denken (Van Diggelen et al., 2019). In 

een kleinschalig onderzoek hebben Bakker en Akkerman (2013) de boundary crossing theorie gebruikt 

voor het ontwerpen van een interventie voor het stimuleren van integratie bij mbo-studenten. In een 

kwantitatieve analyse hebben zij geconcludeerd dat het niveau van integratie na de interventie 

significant was toegenomen (gemiddelde effectgrootte, r(J)= 0.39). Ook is gebleken dat zowel 

studenten als docenten een positieve perceptie hadden van boundary crossing als manier om integratie 

te stimuleren.  

Boundary crossing betreft acties en interacties van een individu op de grens van verschillende 

leeromgevingen met potentieel voor het bereiken van integratie door middel van vier 

leermechanismen: identificatie, coördinatie, reflectie en transformatie (Akkerman & Bakker, 2011). 

Identificatie gaat om bewustwording van de onderlinge relatie tussen contexten in termen van 

overeenkomsten en verschillen. Een voorbeeld is een student die gewend is voor een schoolopdracht 

ruim de tijd te hebben om stapsgewijs tot een oplossing te komen, maar in het stagebedrijf ervaart dat 

hier niet altijd tijd voor is als een klant haast heeft. Het leerpotentieel van dit mechanisme zit in 

betekenisgeving aan overeenkomsten en verschillen tussen beide contexten en wat dit betekent voor 

het eigen handelen. Coördinatie betreft het organiseren van de uitwisseling van verschillende kennis, 

vaardigheden en attitudes tussen contexten, hetgeen, in figuurlijke zin, het verbinden van contexten 

vergemakkelijkt. Voorbeelden zijn het organiseren van gesprekken tussen docenten en studenten 

(Akkerman & Bakker, 2012; Ketelaar et al., 2012) of het maken van een portfolio waarin 

leerervaringen uit de stagepraktijk worden vastgelegd (Chittum, 2018). Door reflectie verbreden 

studenten hun referentiekader via het doordenken van het referentiekader van anderen. In het 

eerdergenoemde voorbeeld maakt reflectie een student bewust van de verschillende referentiekaders 

van docent, stagebegeleider en klant. Het vierde mechanisme, transformatie, resulteert in de 

totstandkoming van nieuwe kennis, bijvoorbeeld een nieuwe oplossing of werkwijze, door 

samenwerking met anderen. In het eerdergenoemde voorbeeld is sprake van transformatie als de 

student tot een onderbouwde aanpassing van de eigen werkwijze komt om te voldoen aan de wensen 

van de klant. 

 

1.2.3 Analysekader 
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Figuur 1 vat voorgaande bespreking van de literatuur samen. Naast de theorie over integratie en 

integratief denken, zijn ook de randvoorwaarden voor goed, integratiegericht coachen in het 

analysekader opgenomen. De randvoorwaarde doelgerichtheid omringt het integratieproces en de 

denkactiviteiten die hiervoor bij de student moeten worden gestimuleerd. Om doelgericht te zijn, moet 

de coaching hier immers expliciet op gefocust zijn. De docent maakt de coaching doelgericht door het 

inzetten van interventies die de vier leermechanismen stimuleren. In het analysekader zijn deze 

interventies en mechanismen daarom ook binnen de randvoorwaarde doelgerichtheid geplaatst. 

Het analysekader wordt gebruikt als lens voor onderzoek naar de actuele coaching praktijk van mbo-

docenten.  

 

 

Figuur 1 

Analysekader voor Integratiegericht Coachen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4 Feedback loop 

Van Diggelen et al. (2019) hebben gesteld dat de dialoog tijdens coaching zich kenmerkt door een 

feedback loop (zie Figuur 2). Een docent heeft een bedoeling met een ingezette interventie (intentie), 
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INTENTIE

Wat beoogt 
docent?

RESULTAAT

Wat ziet 
docent?

OORDEEL

Hoe beoordeelt 
docent dit?

BESLUIT

Welke 
vervolgactie 
kiest docent?

neemt een reactie bij de student waar (resultaat), beoordeelt deze reactie (oordeel) en kiest een 

vervolginterventie (besluit). In deze feedback loop is sprake van interactie tussen enerzijds wat een 

docent doet en anderzijds wat hij of zij denkt, vindt en ervaart tijdens het coachen. Het geheel van 

gedachten, ervaringen, waarderingen en twijfels van docenten duiden we hier aan met de term 

cognities (Mathijsen, 2006). Deze cognities sturen het handelen van de docent tijdens het coachen. 

Door zowel coaching interventies als cognities van docenten te onderzoeken kan een vollediger beeld 

van integratiegericht coachen in de praktijk worden verkregen. Daarbij kijken we idealiter niet alleen 

naar de daadwerkelijk geboden coaching, maar ook naar eventuele gemiste kansen (alternatief). 

Volgens Bakker et al. (2011) zegt de mate waarin mogelijkheden voor een coaching interventie al dan 

niet worden benut ook iets over de geboden coaching. 

 

 

Figuur 2 

Feedback Loop tijdens Coaching 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Vraagstellingen en hypothesen  

De centrale vraag in dit onderzoek is: “Hoe ziet integratiegericht coachen eruit in de mbo-

onderwijspraktijk?” Hierbij zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

 

1. Welke coaching interventies zetten docenten in tijdens integratiegericht coachen? 
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2. Welke cognities van de docenten liggen ten grondslag aan hun integratiegerichte 

coaching? 

 

2. Methode 

2.1 Ontwerp 

Voor beantwoording van de onderzoeksvragen is gekozen voor kwalitatief onderzoek in de vorm 

van een meervoudige, instrumentele casestudie (Creswell, 2014). Deze vorm van onderzoek biedt de 

mogelijkheid om diepgaand te beschrijven en analyseren wat er feitelijk in de praktijk gebeurt op het 

gebied van integratiegericht coachen. Meervoudig wil zeggen dat meerdere cases worden onderzocht. 

Hierdoor kan een breder beeld worden gegenereerd van integratiegericht coachen binnen de 

onderzochte context en daarbinnen overeenkomsten en verschillen tussen cases en groepen van cases 

vast worden gesteld. De casestudies zijn instrumenteel van aard, omdat ze dienen als illustratie voor 

integratiegericht coachen binnen de onderzochte context. 

Om een beeld te krijgen van de coaching interventies van docenten (deelvraag 1) is de praktijk 

onderzocht door het analyseren van audiovisuele opnames van lessen. Voor het verkrijgen van inzicht 

in de cognities van docenten (deelvraag 2) is gebruik gemaakt van reflectieverslagen van docenten en 

interviews. 

 

2.2 Participanten 

Dit onderzoek is uitgevoerd binnen de opleiding Onderwijsassistenten en pedagogisch assistenten van 

een mbo in het zuiden van Nederland. Aan het onderzoek hebben zeven vrouwelijke docenten 

deelgenomen. Er was sprake van convenience sampling (Creswell, 2014). De gemiddelde leeftijd van 

de deelnemende docenten lag net iets boven de 31 jaar (M = 31,3; SD = 3,9). Gemiddeld hadden de 

docenten bijna drie jaar werkervaring binnen de betreffende onderwijsinstelling (M = 2,9; SD = 1,7) en 

iets meer dan vier jaar werkervaring als docent-coach binnen het mbo (M = 4,3; SD = 2,5). 

 

2.3 Materialen 

 

2.3.1 Audiovisuele opnames 

Data over de coaching interventies van docenten zijn verzameld door het maken van audiovisuele 

opnames van lessen, zodat de werkelijke situatie het meest volledig en nauwkeurig kon worden 

vastgelegd. Daarbij is een selectie gemaakt van lessen voor beroepsgerichte vakken en 

examentraining, omdat in deze lessen in verhouding het vaakst inhoudelijk wordt gesproken over 
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leerervaringen binnen verschillende contexten. Op basis van eerder onderzoek is gekozen voor lessen 

uit het tweede en derde leerjaar (Schaap et al., 2011). Van de in totaal veertien geplande opnames 

konden er drie door omstandigheden niet doorgaan. Twee opnames betroffen leerjaar één, twee 

opnames leerjaar twee, zes opnames leerjaar drie en één opname een les aan een groep zijinstromers. 

Normaliter vinden alle lessen op school plaats. Vanwege de Corona-maatregelen werden acht van de 

elf lessen volledig online gegeven. Bij de overige drie lessen was sprake van hybride onderwijs, 

waarbij de helft van de klas aanwezig was in het lokaal en de andere helft online deelnam. Alle lessen 

waren ingeroosterd voor 45 minuten. De gemiddelde duur van de gemaakte lesopnames was 47 

minuten, met een bandbreedte van 36 tot 62 minuten. 

 

2.3.2 Reflectieformulieren 

Elke docent heeft zo snel mogelijk maar niet later dan een dag na de les een reflectieformulier 

ingevuld (Bijlage A). Hierin werd onder andere gevraagd wat zij in de les deden aan integratiegerichte 

coaching en welke drie momenten uit de les zij vanuit het oogpunt van coaching goed respectievelijk 

minder goed vonden gaan. 

 

2.3.3 Interviewprotocol 

Voor de interviews is een interviewprotocol gehanteerd (Bijlage B). Onderdeel van dit protocol was de 

selectie door de onderzoeker van drie tot vijf scènes uit de lesopname van de docent, waarbij zowel 

scenes uit het begin-, midden- als eindgedeelte van de les gekozen werden. Bij de selectie is gebruik 

gemaakt van de input van docenten in het reflectieverslag met betrekking tot sterke en minder sterke 

coaching momenten. Voor elke scène zijn de vier vragen uit de feedback loop gesteld (Figuur 2). 

Daarnaast bevatte het interviewprotocol algemene vragen over de mate waarin de docent voorafgaand 

aan de les had nagedacht over het coachen op integratie en wat de docent stimuleert respectievelijk 

belemmert bij de coaching van integratie. 

 

2.4 Procedure 

Na goedkeuring van het onderzoeksvoorstel door de Ethische Commissie van de Open Universiteit 

heeft de onderzoeker overlegd met de contactpersoon binnen de mbo-instelling over de selectie van 

docenten voor het onderzoek. De werving van docenten is gedaan door deze contactpersoon. Zij heeft 

de docenten persoonlijk of telefonisch geïnformeerd over het doel van het onderzoek en gevraagd of 

ze zouden willen deelnemen. Na een positieve reactie heeft de onderzoeker de docenten per mail 

verdere informatie verstrekt, waarna alle benaderde docenten akkoord gingen met deelname. 

De docenten hebben zelf zorggedragen voor het informeren van hun leerlingen over het onderzoek 

en aan hen de toestemmingsverklaring voorgelegd. Als een leerling niet in beeld wilde komen is hier 
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bij de plaatsing van de camera rekening mee gehouden. In het geval van online lessen kreeg de 

leerling toestemming zijn/haar camera uit te doen.  

Enkele dagen voor de lesopname ontvingen de docenten van de onderzoeker een herinneringsmail. 

Bij hybride en online lessen hebben de docenten zelf in Microsoft Teams de lesopname gemaakt en 

deze gedeeld met de onderzoeker. Voor de opnames in de klas is gebruik gemaakt van een camera op 

statief volgens richtlijnen van de onderzoeker.  

Op de dag van de les ontvingen de docenten van de onderzoeker per mail het reflectieformulier. 

Het formulier is door alle docenten binnen een dag ingevuld en geretourneerd. De ingevulde 

formulieren zijn door de onderzoeker gebruikt als voorbereiding op het interview met de docent.  

Zo snel als mogelijk na de lesopname vond met elke docent een interview plaats via Microsoft 

Teams. Gemiddeld vonden de interviews 5,8 dagen na de les plaats, met een bandbreedte van 0 tot 11 

dagen. Elk interview werd opgenomen. De interviews duurden ongeveer een uur bij twee lesopnames 

en circa een half uur bij één lesopname. Na de eerste analyse van de data is een terugkoppeling 

gegeven aan het docententeam, inclusief de docenten die deelnamen aan het onderzoek en de interne 

contactpersoon. 

 

2.5 Data-analyse  

De data vanuit de lesopnames en interviews zijn apart van elkaar geanalyseerd. Zowel lesopnames als 

interviews zijn eerst door de onderzoeker verwerkt tot letterlijke transcripties. Vervolgens zijn de 

transcripties gesegmenteerd en geanalyseerd aan de hand van coderingschema’s.  

 

2.5.1 Segmentering en codering lesopnames 

Voor de lesopnames is gekozen voor de t-unit3 als segmentatie-eenheid. Deze eenheid leent zich goed 

voor het bepalen van de stap die een spreker in een gesprek zet, zoals een vraag stellen of een 

beschrijving geven (Geisler & Swarts, 2019). De segmenten van de docenten zijn geanalyseerd aan de 

hand van coderingschema’s voor de dimensies interventietype en mechanisme, de segmenten van de 

studenten aan de hand van een coderingschema voor de dimensie leeractiviteit. De coderingschema’s 

zijn in eerste instantie gebaseerd op het analysekader voor integratiegericht coachen (Figuur 1) en 

waar nodig aangevuld met nieuwe categorieën. 

                                                      

3 T-unit = minimal Terminable unit. Een t-unit is volgens Van Wijk en Kempen (1982) “de kortste, 

welgevormde zin waarin een tekst verdeeld kan worden” (p. 128). Geisler en Swarts (2019) definiëren de t-unit 

als “one main clause plus any subordinate clause or non-clausal structure that is attached to or embedded in it.” 

(p. 73). 
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Bij het coderen van de lesopnames waren twee onderzoekers betrokken. Voorafgaand is door de 

eerste onderzoeker een codeboek opgesteld en een eerste deel van de data gecodeerd. Waar nodig 

stelde deze onderzoeker het codeboek bij door nieuwe categorieën toe te voegen. Aan de hand van het 

bijgestelde codeboek hebben zowel de eerste als tweede onderzoeker, onafhankelijk van elkaar, een 

nieuw deel van de data gecodeerd. De coderingen zijn vervolgens in een overleg vergeleken en 

besproken. Verschillen werden onderling toegelicht en bediscussieerd. Nieuw toegevoegde 

categorieën werden gezamenlijk beoordeeld op nut en noodzaak. Waar noodzakelijk werden 

aanpassingen in het codeboek doorgevoerd. De belangrijkste aanpassing betrof aanscherping van de 

definities voor feedback op taakniveau, feedback op zelfniveau en de subcategorie 

bevestigen/parafraseren binnen de (nieuw toegevoegde) categorie ondersteuning bieden, omdat de 

oorspronkelijke beschrijvingen tot te veel verschillen in codering bleken te leiden. Het proces van 

codes vergelijken, toelichten en bediscussiëren werd gevolgd tot er overeenstemming was over alle 

coderingen. Vervolgens heeft de eerste onderzoeker de codering afgerond. De coderingschema’s, met 

per categorie een voorbeeld uit de data, zijn te vinden in Bijlage C. Het definitieve codeboek is 

opgenomen in Bijlage D. 

Na het coderen zijn per case en per dimensie en categorie absolute en relatieve frequenties 

bepaald. Overzichten van deze frequenties zijn opgenomen in Bijlage F. Aan de hand van de 

berekende frequenties is gezocht naar patronen in de data, zowel op het niveau van alles cases samen 

als voor de verschillende leerjaren. In hoofdstuk drie wordt ingegaan op de resultaten van deze 

analyses. Naast de al genoemde analyses zijn op basis van de data van twee docenten twee individuele 

portretten ontwikkeld. Deze portretten bieden de lezer die hierin geïnteresseerd is inzicht in de 

specifieke context van enkele lessen en in verschillen tussen individuele docenten. Omdat ze geen 

bepalende rol spelen bij beantwoording van de onderzoeksvragen en om de omvang van het 

hoofdrapport binnen de perken te houden zijn de portretten opgenomen in Bijlage G. 

 

2.5.2 Segmentering, codering en analyse interviews 

Voor de interviews is het antwoord van de docent op een vraag van de onderzoeker als segmentatie-

eenheid gekozen (Geisler & Swarts, 2019). Indien in een antwoord sprake was van een wending wat 

betreft onderwerp, werd een antwoord verder opgedeeld in aparte segmenten. Elk segment is door de 

onderzoeker samengevat in de vorm van een zogenaamd patroon. Dit patroon beschreef wat de docent 

zei of deed in het betreffende segment inclusief een eventuele toelichting of verklaring die de docent 

hieraan koppelde. Het coderingschema is in eerste instantie gebaseerd op het analysekader voor 

integratiegericht coachen (Figuur 1), waar nodig aangevuld met nieuwe categorieën. 

Om de kwaliteit van het coderingsysteem en de analyse van de interviews te borgen waren ook 

hier twee onderzoekers bij het coderingsproces betrokken. Een deel van de segmenten uit een van de 

transcripties is door twee onderzoekers samen gecodeerd. De segmenten zijn hierbij één-voor-één 
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doorgenomen en onderling bediscussieerd. Hierbij werd eerst per segment een patroon geformuleerd, 

zijnde een kernzin, waarmee de passage samengevat en gekarakteriseerd kon worden. Vervolgens 

werd aan elk segment een code toegekend. Waar noodzakelijk zijn door de onderzoekers in onderling 

overleg nieuwe categorieën geformuleerd. Na deze gezamenlijke ronde van codering is de rest van de 

dataset door de eerste onderzoeker gecodeerd. Het volledige coderingschema is te vinden in Bijlage E. 

Na codering zijn relatieve frequenties per categorie bepaald. Dit is gedaan op individueel niveau 

vanwege het persoonlijke karakter van cognities en om recht te doen aan individuele verschillen. 

 

3. Resultaten 

3.1 Coaching interventies 

Het coderen van de data heeft geresulteerd in een aantal nieuwe categorieën binnen het codeerschema 

voor de dimensie interventietype (zie Bijlage C). Allereerst is de categorie ‘structuur’ toegevoegd voor 

segmenten waarin de docent overzicht creëerde voor de studenten. Hierbij zijn de volgende 

subcategorieën gedefinieerd: 1) lesopzet, 2) terugblik, 3) vooruitblik, 4) link examen, 5) link ander 

vak. Voor de al bestaande categorie ‘uitleg’ zijn vanuit de data vijf subcategorieën gedefinieerd: 1) 

theorie, 2) voorbeeld, 3) eigen ervaring, 4) opdracht, 5) samenvatten. Daarnaast is de subcategorie 

‘open’ toegevoegd aan de categorie ‘vragen’, bedoeld voor vragen waarmee de docent in algemene zin 

checkte of alles duidelijk was voor studenten. Voorbeelden vanuit de data voor deze categorieën zijn 

te vinden in Bijlage C.  

Voor de dimensies leeractiviteit zijn twee nieuwe categorieën toegevoegd aan het codeerschema 

(Bijlage C): oriënteren en bijsturen (Vermunt & Verloop, 1999). Oriënteren is toegevoegd voor 

segmenten waarin studenten vooruitkeken naar uit te voeren opdrachten na de betreffende les. 

Bijsturen betrof segmenten waarin studenten er blijk van gaven een andere aanpak of oplossing te 

gaan kiezen binnen de opdracht waar ze mee bezig waren. 

Voor de dimensies mechanisme zijn geen nieuwe categorieën aangetroffen in de data. 

 

3.1.1 Dimensie interventietype 

In 
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Tabel 2 staat in hoeveel lessen de categorieën van de dimensie interventietype zijn waargenomen. 

Deze tabel bevat ook per categorie de absolute en relatieve frequentie.  
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Tabel 2 

Aantal Lessen, Absolute en Relatieve Frequentie per Interventietype (N = 11) 

Categorie Aantal lessen waarin 

waargenomen 

          Absolute frequentie Relatieve 

frequentie 

in % 

 Totaal M (SD) 

Uitleg 

Theorie 

Voorbeeld 

Eigen ervaring 

Opdracht 

Samenvatten 

10 

10 

7 

7 

6 

6 

1522 

835 

235 

132 

268 

52 

138,4 (64) 

75,9 (55,8) 

21,4 (25,7) 

12,0 (12,3) 

24,4 (35,7) 

4,7 (7,4) 

32,5 

17,8 

5,0 

2,8 

5,7 

1,1 

Vragen 

Taak 

Proces 

Zelfregulatie 

Zelf 

Open 

11 

4 

5 

2 

2 

10 

900 

644 

45 

41 

24 

146 

81,8 (49,0) 

58,5 (49,1) 

4,1 (7,1)  

3,7 (4,8) 

2,2 (6,6) 

13,3 (16,8) 

 19,2 

13,7 

1,0 

0,9 

0,5 

3,1 

Feedback 

Taak 

Proces 

11 

7 

3 

  168 

40 

13 

  15 (9,7) 

3,6 (4,1) 

1,2 (2,1) 

3,6 

0,9 

0,3 

Zelfregulatie 

Zelf 

3 

11 

14 

101 

1,3 (2,7) 

9,2 (8,4) 

0,3 

2,3 

Ondersteuning 

Voordoen 

Hardop denken 

Extra uitleg  

Aanwijzing 

Bevestigen/parafraseren 

11 

- 

- 

10 

11 

11 

1692 

- 

- 

486 

419 

787 

153,8 (87,9) 

- 

- 

44,2 (34,0) 

38,1 (29,0) 

71,5 (54,9) 

 36,1 

- 

- 

10,4 

8,9 

16,8 

Structuur 

Lesopzet 

Terugblik 

Vooruitblik 

Link examen 

Link ander vak 

11 

11 

10 

9 

5 

3 

  408 

215 

38 

95 

38 

22 

  37,1 (14,7) 

19,5 (11,6)  

3,5 (3,4)  

8,6 (7,6) 

3,5 (5,6) 

2,0 (4,0) 

8,7 

4,6 

0,8 

2,0 

 0,8 

0,5 

Totaal  4690 426,4 (124,1)          100,0      
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Op de categorie uitleg geven na kwamen alle categorieën van de dimensie interventietype in de 

lessen voor (Tabel 2). Uitleg geven ontbrak in één les, wat verklaard kan worden door het feit dat deze 

les volledig gericht was op het behandelen van vragen en het bieden van ondersteuning over een uit te 

voeren examen.  

In circa 41% van de docentsegmenten was sprake van het overdragen van informatie van docent 

naar studenten vanuit het initiatief van de docent (categorieën uitleg geven en structuur bieden). In iets 

meer dan een derde van de docentsegmenten was sprake van het bieden van ondersteuning naar 

aanleiding van input of vragen van studenten (36,1%). In meer dan de helft van de betreffende 

segmenten reageerden docenten hierop met extra uitleg (10,4%) of door bevestiging of parafrasering 

van de input van de student (16,8%). Interventies die de potentie bieden voor dialoog en meer diepere 

interactie tussen docent en student (vragen stellen, feedback geven) bleken in verhouding weinig te 

zijn ingezet in de geobserveerde lessen (respectievelijk 19,2% en 3,6%). 

Van de categorie vragen stellen was circa driekwart van de segmenten gericht op taakniveau 

(13,7%). Vragen bleken vooral gericht op de lesstof. Een voorbeeld van een dergelijke vraag is: “En 

wat viel onder die stabiliteit en maatwerk, wie kan me daarbij helpen?”. Vragen van docenten bleken 

weinig gericht op 1) de door studenten gekozen aanpak of strategie (proces); 2) de mate waarin 

studenten hun eigen leerproces sturen (zelfregulatie) en 3) de persoonlijke eigenschappen van de 

studenten (zelf). 

Van de categorie feedback bleek de subcategorie zelf juist de meest voorkomende subcategorie te 

zijn (2,3%). Dat betekent dat het grootste deel van de feedback van docenten gericht was op het 

bekrachtigen van de inbreng van studenten zonder toevoeging van inhoudelijke informatie waarmee 

studenten een volgende stap konden zetten: “Ja, heel goed.” of “Oké, top.” 

 

3.1.2 Dimensie mechanisme 

In Tabel 3 op de volgende pagina staat in hoeveel lessen de categorieën van de dimensie mechanisme 

zijn waargenomen. Deze tabel bevat ook per categorie de absolute en relatieve frequentie.   
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Tabel 3 

Aantal Lessen, Absolute en Relatieve Frequentie per Mechanisme (N = 11) 

 Aantal lessen waarin 

waargenomen 

                 Absolute frequentie Relatieve 

frequentie  

in % 

 Totaal M (SD) 

Identificatie 11 2 329 211,7 (106,9) 49,7 

Coördinatie 10 703 63,9 (56,8)  15,0 

Reflectie 7 165 15,0 (19,7)  3,5 

Transformatie 2  160   14,5 (96,2) 3,4 

Subtotaal  3 357 305,2 (152,1)                71,6      

Niet 11    1 333 121,2 (76,9) 28,4 

Totaal  4 690 426,4 (124,1)                        100,0      

 

 

Uit Tabel 3 blijkt dat de docenten sterk gericht waren op het verkennen van contexten (theorie, 

stage, privéleven van studenten), het benoemen van leerdoelen en verwachtingen, en het benoemen 

van overeenkomsten en verschillen tussen deze contexten (mechanisme identificatie, 49,7% van de 

segmenten die werden aangemerkt als coaching interventie). Coördinatie, dus het verbinden van 

contexten door het stimuleren en/of organiseren van de uitwisseling van kennis, vaardigheden en 

attitudes, kwam veel minder naar voren in de data (15,0% van de segmenten die werden aangemerkt 

als coaching interventie). Een opmerkelijk resultaat is dat juist de mechanismen die studenten 

stimuleren om verschillende perspectieven te doordenken, hun eigen motieven te onderzoeken en zo 

tot diepgaandere integratie te komen relatief weinig werden ingezet door docenten (reflectie 3,5%, 

transformatie 3,4% van de segmenten die werden aangemerkt als coaching interventie). Bovendien 

werden deze twee mechanismen in minder lessen aangetroffen dan identificatie en coördinatie.  

 

3.1.3 Dimensie leeractiviteit 

In Tabel 4 op de volgende pagina staat in hoeveel lessen de categorieën van de dimensie leeractiviteit 

zijn waargenomen. De tabel bevat ook de absolute en relatieve frequentie per categorie.  
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Tabel 4 

Aantal Lessen, Absolute en Relatieve Frequentie per Leeractiviteit (N = 11) 

 Aantal lessen waarin               Absolute frequentie Relatieve  

 waargenomen Totaal M (SD) Frequentie in % 

Herinneren 11 501 45,5 (32,9) 27,1 

Relateren 1 8 0,7 (2,4) 0,4 

Analyseren - - - - 

Concretiseren 6 60 5,5 (8,8) 3,2 

Kritisch verwerken 10 198 18,0 (20,5) 10,7 

Diagnosticeren 9 84 7,6 (7,1) 4,5 

Evalueren 5 39  3,5 (4,8) 2,1 

Reflecteren 6 66 6,0 (8,9) 3,6 

Kritisch reflecteren - - - - 

Oriënteren 8 203 18,5 (22,4) 11,0 

Bijsturen 1 1 0,1 (0,3) 0,1 

Subtotaal  1 160 105,5 (59,6)              62,8 

Niet 11 688 62,5 (26,0) 37,2 

Totaal  1 848   168,0 (70,7)                   100,0 

 

 

Uit Tabel 4 blijkt dat de inbreng van studenten tijdens de lessen vooral het beschrijven van 

ervaringen, gebeurtenissen of activiteiten betrof (leeractiviteit herinneren, 27,1% van 

studentsegmenten).  Een voorbeeld hiervan vanuit de data is: “Ja, ik heb wel een dag op stage gehad, 

dat (…).”. Ook betrof het in veel gevallen antwoorden van studenten op vragen van docenten, zoals de 

reactie naar aanleiding van de vraag van een docent wat een coaching gesprek inhoudt: ”Gewoon 

waarin je de verbetering of dingen die beter moeten bespreekt, toch?”.  

Uit Tabel 4 blijkt verder dat studenten in de lessen ook relatief veel bezig waren met het 

overdenken van nog uit te voeren taken en opdrachten (leeractiviteit oriënteren, 11,0% van 

studentsegmenten) en in verhouding vaak met docenten meedachten via eigen inbreng, gedachten en 

overwegingen die verder gingen dan het beschrijven van ervaringen of gebeurtenissen (leeractiviteit 

kritisch verwerken, 10,7% van studentsegmenten). Een voorbeeld van een studentpassage waarin de 

leeractiviteit oriënteren naar voren komt is: “Dan is mijn laatste vraag, dat gesprek met die ouders hè, 

(…)  wanneer moet ik dat gesprek voeren? Nadat ik m'n rapportage heb geschreven of nadat ik m'n 

eerste observatie heb gedaan?”. De leeractiviteit kritisch verwerken blijkt bijvoorbeeld uit de 
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volgende passage: “Eh ja, ik zou in gesprek met die moeder gaan over hoe zij de situaties aanpakt (…) 

en of ze misschien ideeën heeft in hoe zij het beste dat kunnen (…).” 

De resultaten in Tabel 4 laten verder zien dat reflecteren, een belangrijke leeractiviteit voor 

diepgaandere integratie, in geringe mate werd uitgevoerd in de lessen (3,6% van alle 

studentsegmenten). Een voorbeeld van reflecteren is de volgende passage: “En hij had ook, ja twee 

kindjes dan, die allebei ja nog niet zo heel ver waren in de taalontwikkeling en het moeilijk vonden om 

zichzelf duidelijk te maken aan andere kinderen en pedagogisch medewerkers en dat merkte je wel in 

de taal, omdat ze gewoon nog weinig woordenschat hebben, dus daarom speel ik op die 

ontwikkelingsbehoefte in doordat ik nieuwe woordjes aanleer.” 

Tabel 4 maakt duidelijk dat sommige leeractiviteiten die wenselijk zijn in het kader van de 

ontwikkeling van de vaardigheid integratief denken, niet (analyseren en kritisch reflecteren) of 

nauwelijks (relateren en diagnosticeren) zijn uitgevoerd in de geobserveerde lessen. Uit de data kwam 

daarnaast naar voren dat diagnosticeren, zijnde het vaststellen van hiaten in kennis en vaardigheden 

en/of het onderzoeken van mogelijke oorzaken van moeilijkheden of successen tijdens het leren, in de 

meeste gevallen het vaststellen van moeilijkheden betrof. Een voorbeeld hiervan is de volgende 

passage: “Eh dus (…) ik ben sowieso altijd van het uitgebreid beschrijven, dus dan vind ik het sowieso 

moeilijk om eh, ja wat moet ik d'r dan in vermelden.”. Segmenten waarin studenten mogelijke 

oorzaken van moeilijkheden of successen onderzoeken kwamen niet naar voren uit de data. 

 

3.1.4 Overeenkomsten en verschillen in leerjaar 

In Figuur 3 is per groep de relatieve frequentie weergegeven voor de categorieën van de dimensie 

interventietype.  

 

Figuur 3 

Relatieve Frequentie (Aandeel in Totaal van Coaching Segmenten van Docenten) per Interventietype 

(niveau categorieën) per Leerjaar 
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Uit Figuur 3 blijkt dat in de lessen van alle leerjaren uitleg geven en ondersteuning bieden de 

meest ingezette interventietypen waren. Dat betekent dat docenten relatief veel bezig waren met 

enerzijds het aanreiken en uitleggen van nieuwe lesstof, anderzijds met het bieden van hulp aan 

studenten door aanwijzingen, extra uitleg over al eerder behandelde zaken en het reageren op inbreng 

van studenten via bevestiging en parafrasering. Wat betreft het bieden van ondersteuning laat Figuur 3 

zien dat in leerjaar twee en drie het aandeel van deze coaching interventie groter was dan uitleg geven. 

Bovendien bleek het aandeel ondersteuning bieden nagenoeg gelijk voor beide leerjaren (leerjaar twee 

circa 38%, leerjaar drie circa 39%). In de lessen in leerjaar één en de groep zijinstromers had juist 

uitleg geven het grootste aandeel in het totaal aan coaching segmenten. Ook in dit geval bleek het 

aandeel in beide leerjaren nagenoeg gelijk (leerjaar twee circa 41%, leerjaar drie circa 43%). Het 

aandeel uitleg geven bleek ook in de lessen in leerjaar twee en drie bijna even groot (leerjaar twee 

circa 30%, leerjaar drie circa 29%). 

Verder valt in Figuur 3 op dat in alle vier groepen feedback geven het kleinste aandeel in de 

coaching segmenten bleek te hebben, variërend van ruim 5% in leerjaar een tot circa 2% in leerjaar 

twee. Het aandeel vragen stellen lag in de lessen in leerjaar een en twee op een vergelijkbaar niveau: 

voor beide groepen betrof dit circa 21% van het totaal aan coaching segmenten. Voor leerjaar drie en 

de groep zijinstromers lag het aandeel iets lager, respectievelijk op 18% en 14%. 

Figuur 4 laat per leerjaar de relatieve frequentie zien voor de categorieën van de dimensie 

mechanisme. 

 

 

Figuur 4 

Relatieve Frequentie (Aandeel in Totaal aan Coaching Segmenten van Docenten) per Mechanisme per 

Leerjaar 
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Uit Figuur 4 blijkt dat in de lessen voor leerjaar twee en de groep zijinstromers coaching 

segmenten van docenten relatief het vaakst gericht waren op een van de leermechanismen. Als we 

namelijk kijken naar de categorie niet in Figuur 4, dan blijkt dat in leerjaar twee circa 15% van de 

coaching segmenten geen betrekking op een van de mechanismen had, voor de groep zijinstromers 

was dit 23%. In leerjaar één en drie lag dit aandeel hoger, namelijk respectievelijk 37% en 33%. 

Figuur 4 toont verder dat identificatie in alle leerjaren veruit het meest gestimuleerde mechanisme 

was (respectievelijk 57% (leerjaar één), 45% (leerjaar twee), 50% (leerjaar drie) en 46% (zijinstroom) 

van alle coaching segmenten). Dat betekent dat de docenten in deze lessen in sterke mate gericht 

waren op het benoemen van leerdoelen en verwachtingen, het verkennen van contexten en van 

overeenkomsten en verschillen tussen contexten.  

Uit Figuur 4 blijkt ook dat er in alle leerjaren in mindere mate aandacht was voor het verbinden 

van contexten (coördinatie) en weinig ruimte voor afweging van perspectieven (reflectie) en 

ontwikkeling van de eigen visie (transformatie). 

Tot slot laat Figuur 4 zien dat de mechanismen reflectie en transformatie niet zijn waargenomen in 

leerjaar één en transformatie niet in leerjaar drie. Er was in de lessen aan deze leerjaren dus relatief 

minder aandacht bij docenten voor mechanismen waarmee diepgaandere integratie in gang gezet kan 

worden. Voor leerjaar twee valt op dat, vergeleken met andere leerjaren, de categorieën identificatie en  

niet in verhouding kleiner zijn en de categorieën coördinatie en transformatie juist groter. Hiermee laat 

leerjaar twee een ander patroon zien dan de andere leerjaren. 

In Figuur 5 is per leerjaar de relatieve frequentie weergegeven voor de categorieën van de 

dimensie leeractiviteiten.  

 

 

Figuur 5 

 Relatieve Frequentie (Aandeel in Totaal van Studentsegmenten) per Leeractiviteit per Leerjaar 
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Uit Figuur 5 blijkt dat in leerjaar één, twee en drie herinneren in verhouding het vaakst is 

waargenomen (respectievelijk 60%, 49% en 42% van alle uitgevoerde leeractiviteiten)). In de 

betreffende lessen betrof de inbreng van studenten vooral 1) het opnoemen van eerder behandelde 

theorie; 2) een beschrijving van ervaringen en gebeurtenissen vanuit stage of hun privéleven. Wat 

opvalt in Figuur 5 is dat voor de groep zijinstromers de leeractiviteit reflecteren juist relatief het vaakst 

werd uitgevoerd (31% van de uitgevoerde kleeractiviteiten). In de betreffende les waren studenten in 

verhouding veel bezig met het overdenken van lesstof die ze hadden doorgenomen, perspectieven die 

ze hierin tegen waren gekomen en het inbrengen van hun eigen mening daarover.  

Figuur 5 laat verder zien dat in leerjaar een en twee na herinneren kritisch verwerken relatief vaak 

voorkwam (respectievelijk 27% en 33%). In de lessen voor deze leerjaren hadden studenten dus naast 

het beschrijven van theorie en ervaringen in verhouding ook veel eigen inbreng, veelal naar aanleiding 

van vragen die de docent stelde. Volgens Figuur 5 was voor leerjaar drie daarentegen oriënteren de op 

een na meest waargenomen leeractiviteit. In deze lessen waren studenten in verhouding veel bezig met 

het vooruitkijken naar uit te voeren taken en opdrachten in het kader van examens. Voor de groep 

zijinstromers blijkt dat na herinneren diagnosticeren de meest voorkomende leeractiviteit was (24%). 

In dit geval betrof dit het benoemen van moeilijkheden die een student ervoer tijdens een opdracht die 

in de les moest worden uitgevoerd. 

 

3.2 Cognities 

In deze paragraaf worden de resultaten met betrekking tot de docentcognities (onderzoeksvraag 2) 

besproken aan de hand van de categorieën in het coderingschema voor de interviews (zie Bijlage E). 

Vanuit de data zijn twee nieuwe categorieën naar boven gekomen, te weten onderwijsvorm en tijd. Bij 

onderwijsvorm ging het om cognities waarin het onderscheid in fysiek, hybride en online onderwijs 

centraal stond. Tijd had betrekking op de duur van de les. Gebleken is dat beide aspecten een rol 

spelen in de cognities van docenten met betrekking tot hun coaching. Ook de subcategorieën voor de 

categorieën dialoog, veilige omgeving en vakkennis coach zijn vanuit de data toegevoegd (Bijlage E). 

 

3.2.1 Doelgericht 

Tabel 5 op de volgende pagina bevat per docent de relatieve frequenties per categorie en subcategorie. 



 

Tabel 5 

Relatieve Frequentie in Procenten van Docentcognities met betrekking tot Integratiegericht Coachen per Categorie en Subcategorie 

Categorie Subcategorie   1D1 ZijD1 1D2 3D2 2D4 3D4 3D5 1D6 3D6 2D7 3D7 

 

Totaal 

Doelgericht Persoonlijke kennisbasis 

M - identificatie 

M - coördinatie 

M - reflectie 

LA - herinneren 

LA - kritisch verwerken 

LA - reflecteren 

LA – evalueren 

10 

13 

 

15 

5 

13 

10 

 

11 

19 

 

3 

3 

3 

11 

4 

12 

4 

 

8 

4 

 

6 

17 

 

6 

11 

6 

7 

13 

 

 

13 

10 

 

7 

13 

20 

11 

19 

 

8 

5 

11 

7 

48 

 

 

30 

 

16 

16 

6 

 

9 

6 

4 

12 

 

8 

 

4 

8 

12 

8 

8 

 

 

8 

9 

18 

2 

4 

8 

6 

3 

1 

Dialoog 

 

Docent - student 

Studenten onderling 

 3 

3 

27 11 23 13 8 

8 

4 9 8 

4 

8 

15 

10 

3 

Vakkennis coach Praktijkervaring 

Leservaring 

Opleiding 

 3 

 

3 

 6   5 

5 

 

4 

3 8 

4 

4 

 2 

1 

1 

Veilige omgeving Perspectief student 

Perspectief docent 

3  8 

15 

11 19 

3 

 3  3 4 4 5 

2 

Curriculum  13 8    33   25 8 4 8 

Onderwijsvorm  15 17 15 11 7 13 5 7 3  15 10 

Tijd  5 14 4 17  7 11  3 24 19 9 

Totaal  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Noot: ZijD1 = groep zijinstromers, docent 1; 1D2 = leerjaar 1, docent 2 etc.; M = mechanisme; LA = leeractiviteit. 



 

Uit Tabel 5 blijkt dat circa 50% van de gemeten cognities als doelgericht kon worden aangemerkt. 

De subcategorieën identificatie en persoonlijke kennisbasis kwamen hierbinnen het vaakst voor 

(respectievelijk 18% en 9%). Dit betekent enerzijds dat docenten hun handelen relatief vaak 

verklaarden vanuit hun wens om studenten meer bewust te maken van de relatie tussen theorie en 

praktijk (subcategorie identificatie). Een van de docenten zei bijvoorbeeld: “Ja, om de theorie niet 

alleen maar de theorie te laten zijn maar om ook te kijken of zij dat bij die kinderen zien, (…) of het 

voor hun gevoel ook echt zo is.” Een andere docent stelde: “Zodat zij voorbeelden uit de praktijk 

kunnen koppelen aan de theorie die zij van mij krijgen (…)  het allerbelangrijkste dat dat op een 

gegeven moment in mijn les gebeurt, (…). “  

Anderzijds bleken docenten relatief vaak bestaande kennis bij studenten te willen activeren 

(subcategorie persoonlijke kennisbasis). Zo gaf één docent aan: “Omdat ik ze zelf dan ook nog even 

terug wil laten denken. (…)  dan graven ze even terug weer naar de vorige les. Je maakt ze even weer 

bewust van o ja, wat hebben we ook alweer gedaan?” 

De mechanismen coördinatie en reflectie werden maar door een deel van de docenten genoemd als 

toelichting bij hun handelen. Het mechanisme coördinatie, waarbij het organiseren van de uitwisseling 

van kennis, vaardigheden en attitudes tussen contexten centraal staat, was zichtbaar in circa 2% van de 

cognities. Zo gaf een docent aan: “…in het vorige gesprek was dat ter sprake gekomen en (…) dan 

weten ze o ja, [naam student] komt van die school, misschien kunnen we hem ook nog wat dingen 

vragen over die school. Van hoe werkt dat op die school, hoe zitten dingen in elkaar?” Een andere 

docent verklaarde: “Omdat ik ze wel alleen kan laten opnoemen met wie ze contact hebben, maar het 

gaat mij er vervolgens om wat hebben ze aan die contacten.” 

Het mechanisme reflectie, gericht op het doordenken, vergelijken en afwegen van perspectieven, 

was zichtbaar in circa 4% van de cognities. Een voorbeeld hiervan is: “… ik probeer meer toe 

te lichten waarom ze bepaalde dingen op een bepaalde manier moeten doen. (…) ik maak ook altijd de 

koppeling naar de theorie die daarachter ligt. Dat als iemand vraagt, ja, waarom doe je dat zo, dat ze 

niet zeggen ja, omdat mijn begeleider dat doet, maar dat ze ook weten of in ieder geval de link kunnen 

leggen (…).” Deze docent ging in haar denken een stap verder dan alleen het herkenbaar willen maken 

van theorie. Ze wilde de aandacht van studenten ook richten op het waarom achter de theorie om ze te 

leren hun eigen handelen te verwoorden en te relateren aan die theorie.  

 In circa 18% van de gemeten cognities kwam aandacht voor een leeractiviteit bij studenten naar 

voren. Dit betekent dat de docenten in het denken over hun eigen coaching maar in beperkte mate stil 

stonden bij leeractiviteiten die zij beoogden bij studenten. In iets minder dan de helft hiervan ging het 

om de leeractiviteit herinneren (8%). Andere leeractiviteiten die in de gerapporteerde cognities naar 

voren kwamen waren kritisch verwerken (6%) en, in geringere mate, reflecteren (3%) en evalueren 

(1%). Dit wil niet zeggen dat in de praktijk andere leeractiviteiten niet voorkwamen bij studenten, 

maar dat ze niet benoemd werden door de docenten tijdens de interviews. 
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Gevraagd naar alternatieve interventies bleken docenten relatief vaak gericht op het mechanisme 

identificatie: circa 20% van de genoemde alternatieven was gericht op het verder toelichten van 

theorie of praktijk, bijvoorbeeld door meer voorbeelden te bespreken. Circa 11% betrof het dieper 

ingaan op het waarom achter de theorie en het benoemen van het eigen perspectief op theorie of 

praktijk. Zo zegt een docent: “Eigenlijk zou ik het (…) fijn vinden als je dan echt de koppeling zou 

kunnen maken met de theorie (…), waarom heb je het op die manier dan aangepakt en hoe heb je dat 

geleerd tijdens [naam ander vak] et cetera. Dus nog meer de koppeling tussen de lessen leggen.” 

 

3.2.2 Dialoog 

Circa 13% van de gemeten cognities kon worden gerelateerd aan de categorie dialoog (zie Tabel 5). 

Bij circa 10% was het denken van de docenten gefocust op het willen stimuleren van hun eigen 

interactie met studenten. Een docent benoemde dit als volgt: “Ik vind wel belangrijk dat iedereen 

meedoet en probeer daar iedereen bij te betrekken.” Soms ook was de focus op het realiseren van een 

dialoog tussen docent en student ingegeven door specifieke ervaringen tijdens de les. Zo zei een van 

de docenten: “Omdat (…) een beetje een leerling is die niet altijd aanwezig is, dus vandaar dat ik haar 

bewust benoemde van goh, ben jij überhaupt eigenlijk aan het opletten? Dus vandaar dat ik op die 

manier een vraag aan haar stelde.” In een kleiner deel (circa 3% van het totaal aan cognities) bleek 

het denken van de docent gefocust op het bevorderen van de interactie tussen studenten onderling. Een 

docent verwoordde dit als volgt: “…de studenten die daar nog niet mee bezig zijn ook eens te laten 

horen van anderen wat ze al bedacht hebben, om ze een beetje op ideeën of een beetje op weg te 

brengen.” 

Opvallend in de cognities in deze categorie is dat twee docenten expliciet aangaven dat de dialoog 

met studenten ook van invloed is op hun plezier in het coachen en daarmee op de diepgang van hun 

coaching. Een van de docenten lichtte dit als volgt toe: “Ja, die geeft ook een reactie, geeft ook 

voorbeelden erbij en ik merk op het moment dat ze daar de voorbeelden geeft, mijn interesse ook meer 

geraakt wordt en ik er daarom ook steeds meer op inga.”  

Gevraagd naar alternatieve interventies bleken docenten relatief het meest gericht op het realiseren 

van meer dialoog. Circa de helft van besproken alternatieven betrof deze categorie. Circa 41% had 

betrekking op meer dialoog tussen docent en student, circa 9% op meer dialoog tussen studenten 

onderling. 

 

3.2.3 Overige categorieën 

Ook de andere categorie uit het analysekader voor integratiegerichte coaching kwamen naar voren in 

de interviewdata, zij het in mindere mate dan doelgerichtheid en dialoog. Vakkennis coach kwam in 

circa 4% van de cognities naar voren (zie Tabel 5). Hierbij ging het zowel om praktijkervaring (2%), 

leservaring (1%) als kennis van de opleiding (1%). Over praktijkervaring zei één van de docenten: “Ik 



[INTEGRATIEGERICHT COACHEN IN HET MBO] 

 

32 

 

 

heb wel praktijkervaring, maar niet in de kinderopvang en ook niet op de basisschool, dus ik merk dat 

het soms best wel lastig is, want je wilt heel graag de interactie met studenten, maar je moet ook heel 

veel halen alleen uit de verhalen van de studenten en je kan weinig vanuit je eigen praktijk halen.” 

Voor een andere docent was haar ervaring met het vak van invloed op haar coaching: “…zijn vakken 

die geef ik al meerdere jaren, (…) je weet eigenlijk wel waar ze naar toe kunnen gaan qua integratie, 

welke voorbeelden er gaan komen (…) daar kan je meer de diepgang geven.” Voor twee docenten 

speelde de kennis van de opleiding een rol: “… je moet echt de opleiding van voor tot achter weten, 

durf je je daaraan te branden om die link ook te durven leggen, want anders ben je bang dat je 

verkeerde informatie gaat verschaffen.” 

De categorie veilige omgeving namen we waar in circa 7% van de cognities. In de meeste gevallen 

stond het perspectief van de student centraal voor de docent: “Want op het moment dat ik blijf 

doorvragen wordt de student onzeker, vooral in een grote setting, en dat wil ik de student niet 

aandoen. Dus ik wil het vertrouwen geven dat ze goede antwoorden heeft gegeven, maar dat er 

dadelijk misschien nog een aspect bij kan komen.” Twee docenten gaven echter aan dat de omgeving 

ook op henzelf van invloed is tijdens het coachen: “Nou ja, wat mij belemmert is toch wel soms het 

gedrag van bepaalde studenten, het non-verbale gedrag, dat houdt me altijd wel heel erg bezig. Dat ik 

denk van: o, hoe ga ik jou nou in beweging krijgen (…)? En dat kan me ook wel eens, (…), 

belemmeren dan.” 

In circa 8% van de cognities van de docenten kwam de categorie curriculum naar voren (zie Tabel 

5). Zo zei een van de docenten: “Wat ik bijvoorbeeld best wel een lastige vind, is dat mijn vak in 

leerjaar één in periode één zit. (…) dan hebben ze geen stage. (…) als je het hebt over integratie, 

zitten ze me vaak heel glazig aan te kijken.”  

Ook de mogelijkheden en onmogelijkheden op een stageplek bleken voor docenten een rol te 

spelen in hun coaching. Een docent merkte op: “Ook wel kijken hoe ze op stage hier eigenlijk mee 

bezig zijn, want je kan de student heel erg proberen te prikkelen tot uitdagende activiteiten bedenken, 

maar op het moment dat er natuurlijk op stage daar ook weinig voeding voor is en (…) kan ik me 

indenken dat dat voor studenten ook heel erg moeilijk is.” 

 

3.2.4 Nieuwe categorieën 

Uit de data kwamen onderwijsvorm en tijd als nieuwe categorieën naar voren (respectievelijk in circa 

10% en 9% van de cognities, zie Tabel 5). Zes van de zeven docenten gaven aan dat het 

onlineonderwijs belemmerend was in hun coaching van integratie, omdat ze minder zicht hadden op 

het non-verbale gedrag van studenten. Een van de docent verwoordde dit als volgt: “Het stukje waar 

ik nu voornamelijk tegenaan loop, (…), is nu het stukje online lesgeven, (…). Dat je niet iedereen ziet, 

dat je (…), niet weet of iedereen daadwerkelijk met de les bezig is. Dat je ook niet goed kunt checken. 

Normaal gesproken heb je het non-verbale contact (…) je ziet dat iemand het niet helemaal begrijpt.“  
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Door de onderwijsvorm kwam voor sommige docenten de interactie met de studenten minder goed 

op gang: “Ja, je merkt in een klas dat ze veel meer eager zijn om op elkaar te reageren (…) online 

duiken ze toch wat sneller weg. Daar vind ik een interactie op gang brengen heel lastig, (…)  je hebt 

een beperkte tijd (…) duurt soms heel lang, (…) in een klas kun je ze veel sneller daarbij betrekken.” 

Een andere docent gaf het volgende aan: “Ja, dat heeft er ook mee te maken met dat ik dat online heel 

moeilijk vindt die interactie op te zoeken (…) bang ben dat het voor de mensen thuis die de beurt niet 

hebben te lang gaat duren. In de klas (…) dan wijs ik gewoon iemand aan en die vertelt iets en ik ga 

gelijk door. Nu moet die persoon de microfoon aanzetten, vaak hoor ik het eerste stuk niet, moet dat 

herhaald worden (…).” 

Docenten gaven aan dat onder eerstejaars studenten de groepsvorming nog onvoldoende plaats had 

kunnen vinden als gevolg van het onlineonderwijs. Volgens de docenten had dit tot gevolg dat voor 

sommige studenten de omgeving niet veilig aanvoelde en daardoor de dialoog met deze studenten 

minder goed tot stand kwam.  

Naast het onlineonderwijs bleken de meeste docenten de beschikbare lestijd als beperkend te 

ervaren voor hun coaching. Gebrek aan tijd bleek vaak een reden voor het niet verder doorvragen of 

het niet betrekken van meer studenten bij een coaching interventie. 

 

4. Conclusie en discussie 

Het doel van deze studie was inzicht krijgen in integratiegericht coachen binnen de mbo-

onderwijspraktijk. We hebben ons gericht op zowel coaching interventies die docenten inzetten 

(onderzoeksvraag 1) als onderliggende cognities (onderzoeksvraag 2). Voor de eerste onderzoeksvraag 

concluderen we dat: 1) de coaching interventies van docenten overwegend het geven van uitleg en 

bieden van ondersteuning betroffen; 2) docenten met hun coaching interventies vooral gericht waren 

op het benoemen van verwachtingen en doelen met betrekking tot opdrachten en examens, en het 

vaststellen van overeenkomsten en verschillen tussen theorie en praktijk (mechanisme identificatie); 3) 

de coaching interventies van de docenten vooral bleken aan te zetten tot het opnoemen van theorie,  

beschrijven van praktijkervaringen en geven van voorbeelden (leeractiviteit herinneren).  

Mechanismen en leeractiviteiten die meer diepgaande integratie in gang kunnen zetten bij 

studenten werden in de onderzochte lessen relatief weinig aangetroffen. In dit opzicht constateerden 

we wel verschillen in leerjaar. In de lessen binnen leerjaar één werden de mechanismen reflectie en 

transformatie en de leeractiviteit reflecteren in het geheel niet waargenomen, het aandeel van de 

leeractiviteit herinneren bleek in dit leerjaar het hoogste. Deze bevindingen leveren de indicatie op dat 

docenten in lessen aan eerstejaars studenten mogelijk integratief denken minder diepgaand stimuleren. 

Dit kan te maken hebben met de beperkte praktijkervaring die eerstejaars hebben, zeker in de eerste 

onderwijsperiode. Docenten gaven zelf aan dat dit de mogelijkheden voor integratiegericht coachen 
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beperkt. De vraag werpt zich echter op in hoeverre sprake is van een selffulfilling prophecy. Mogelijk 

dat door het kiezen van andere interventietypen en mechanismen ook in het eerste leerjaar integratie 

toch al wat meer diepgaand gestimuleerd kan worden. 

Wat betreft de tweede onderzoeksvraag laten de resultaten zien dat de cognities van docenten 

weliswaar doelgericht waren, maar de nadruk lag op activering van bestaande kennis en het 

herkenbaar maken van theorie. Het denken van docenten bleek weinig gericht op mechanismen en 

leeractiviteiten die integratie bij studenten meer diepgaand kunnen stimuleren. Ten tweede bleek het 

denken van docenten gefocust op het scheppen van de juiste randvoorwaarden voor goede coaching. 

Het ging dan vooral om aandacht voor het stimuleren van de dialoog met en tussen studenten en het 

waarborgen van een veilige omgeving voor studenten. Ten derde stelden we vast dat ook de 

onderwijsvorm en beschikbare tijd de keuzes van docenten met betrekking tot coaching bepaalden. 

Dit onderzoek bevestigt de relevantie van de literatuur die ten grondslag ligt aan het analysekader 

voor integratiegericht coachen in Figuur 1. Aanvullend op Figuur 1 hebben wij het interventietype 

structuur bieden en de leeractiviteiten oriënteren en bijsturen aangetroffen in de data. Onzes inziens 

zijn dit waardevolle aanvullingen vanuit het oogpunt van integratiegericht coachen. Integratief leren 

denken vereist betekenis geven aan leerervaringen vanuit verschillende contexten en moet gedurende 

de gehele opleiding worden gestimuleerd. Het bieden van structuur in de vorm van een terugblik, 

vooruitblik of het leggen van de relatie met een ander vak of een stageactiviteit kan het denken bij 

studenten stimuleren. Studenten moeten ook leren zelf na te denken over momenten om 

nieuwverworven inzichten in te zetten en stil te staan bij opgedane ervaringen en behaalde resultaten. 

Dit vraagt van de student oriënteren (waar, wanneer en hoe moet of kan dit plaatsvinden?) en waar 

nodig bijsturen (wat moet ik meer of anders gaan doen?). 

De resultaten voor de docentcognities bevestigen de relevantie van de randvoorwaarden voor 

goede coaching zoals aangetroffen in Van Diggelen et al. (2019). Dit geldt ook voor de twee 

voorwaarden voor integratiegericht coachen, zoals gevonden in Latham et al. (2004), Mawdsley en 

Willis (2018, 2019), Mikkonen et al. (2017) en Dickieson et al. (2008). Aanvullend op deze eerdere 

studies hebben wij twee nieuwe randvoorwaarden gevonden en bestaande randvoorwaarden kunnen 

verfijnen aan de hand van subcategorieën.  

Wij onderschrijven vanuit dit onderzoek de ervaringen van Bakker en Akkerman (2013) en 

Gulikers en Oonk (2019) met de leermechanismen. De leermechanismen kunnen docenten houvast 

geven bij het vormgeven van hun integratiegerichte coaching door vanuit deze mechanismen na te 

denken over passende interventietypen en gewenste leeractiviteiten bij studenten. 

We begonnen deze studie met de constatering dat integratie een belangrijke opgave is binnen mbo-

opleidingen, maar in de onderzoeksliteratuur nog weinig aandacht lijkt te zijn voor de belangrijke rol 

die docenten hierbij spelen. Geïntegreerde curricula bieden een waardevolle voedingsbodem voor 

integratie, maar geen garantie voor succes. Dit succes ligt in onze ogen besloten in de mate waarin 
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docenten erin slagen via integratiegerichte coaching studenten aan te zetten tot integratief denken. 

Inzicht in het handelen en denken van docenten is van essentieel belang om op integratie te kunnen 

sturen en waar nodig vervolgstappen te zetten. Dit gezegd hebbende is voorliggend onderzoek in onze 

ogen in drie opzichten van grote toegevoegde waarde.  

Op de eerste plaats zijn we erin geslaagd integratiegericht coachen, een nieuw en complex begrip, 

te operationaliseren door het samenbrengen van onderzoek op het gebied van integratie, coaching en 

boundary crossing. Het ontwikkelde analysekader bleek een bruikbare lens voor onderzoek naar 

integratiegericht coachen in de praktijk. Op basis van onze bevindingen hebben we het analysekader 

kunnen uitbreiden (Figuur 6).  

 

 

Figuur 6 

Bijgesteld Analysekader voor Integratiegericht Coachen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de tweede plaats hebben we met dit onderzoek een eerste tipje van de sluier opgelicht als het 

gaat om wat mbo-docenten in de praktijk doen aan integratiegericht coachen en waarom zij dit zo 

doen. Hiermee hebben we een stap gezet in de ontwikkeling van een nieuwe kennisbasis rondom 
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integratiegericht coachen binnen het Nederlandse beroepsonderwijs. Vanwege het gekozen design 

kunnen we de bevindingen niet doortrekken naar de opleiding als geheel noch naar andere contexten. 

Deze beperking hebben we echter bewust opgezocht, omdat integratiegericht coachen een nieuw 

begrip is en we via een kleinschalig, kwalitatief design het beste inzicht in deze complexe vaardigheid 

konden krijgen én geven.  

Op de derde plaats heeft dit onderzoek geresulteerd in bewustwording en leereffect bij docenten. 

Uit onze terugkoppeling aan het docententeam van de onderzochte opleiding bleek sprake van veel 

begrip en herkenning ten aanzien van het analysekader voor integratiegericht coachen. Dit leverde 

uitspraken op als “Maar dat doen we al!” Het denken van docenten beperkte zich hierbij tot het 

curriculum en was niet gericht op het eigen handelen. Om de potentie van geïntegreerde curricula te 

verzilveren moeten docenten zich de vraag gaan stellen hoe zij met hun handelen integratief denken 

bij studenten kunnen sturen. De docenten die deelnamen aan het onderzoek hebben in dit opzicht al 

een stap gezet. Het interview, waarin zij stukjes van hun eigen handelen terugzagen en hierover 

werden bevraagd, zette volgens hen aan tot nadenken over hun lessen en coaching. Zij gaven aan het 

onderzoek als leerzaam te hebben ervaren.  

Richting de onderzochte opleiding benadrukken we expliciet dat onze bevindingen niet betekenen 

dat integratiegericht coachen binnen de opleiding onvoldoende wordt gestimuleerd. In deze studie 

hebben we namelijk maar een deel van de onderwijsactiviteiten van de opleiding onderzocht. Hoewel 

de docenten aangaven dat in deze activiteiten integratiegerichte coaching het beste zichtbaar zou zijn, 

kan het zijn dat deze coaching toch ook tijdens andere onderwijsactiviteiten plaatsvindt (e.g. 

projectgroepen, coachgesprekken). Mogelijk is de coaching daar anders van aard. Een breder beeld 

vereist verder onderzoek, waarbij ook andere onderwijsactiviteiten worden onderzocht. 

De resultaten laten wel zien dat er binnen de onderzochte lessen mogelijkheden zijn om de 

integratiegerichte coaching te versterken. Ons advies richting de deelnemende opleiding is om met 

individuele docenten of in groepjes na te denken over hoe in een bepaald vak of in een bepaald leerjaar 

andere interventies kunnen worden ingezet, zodat ook mechanismen en leeractiviteiten die meer 

diepgaande integratie in gang kunnen zetten, meer worden gestimuleerd. Daarnaast is het interessant 

om in teamverband te bespreken hoe belemmeringen die vanuit de gemeten docentcognities naar 

voren komen verminderd of weggenomen kunnen worden. 

Om de kennisbasis over integratiegericht coachen verder te vergroten adviseren we om in 

vervolgonderzoek ook andere opleidingen en onderwijsactiviteiten op te nemen. Daarnaast liggen er 

interessante mogelijkheden voor ontwerpgericht onderzoek. Zo zouden voor een specifiek vak de 

leermechanismen kunnen worden uitgewerkt in concrete coaching interventies. Dit kan variëren van 

de ontwikkeling van een keuzemenu met mogelijke interventies tot volledig uitgewerkte werkvormen 

en scripts. In alle gevallen moet het erom gaan een mix aan leeractiviteiten bij studenten te stimuleren, 

waarmee ook meer diepgaande integratie wordt nagestreefd. Dergelijk onderzoek kan docenten nog 
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concretere handvatten bieden om hun integratiegerichte coaching verder te ontwikkelen. Daarnaast is 

het interessant te onderzoeken hoe studenten de coaching ontvangen: welke leeractiviteiten beogen 

docenten, welke leeractiviteiten laten studenten zien, hoe verhoudt dit zich tot elkaar en hoe waarderen 

studenten de coaching? 

Met het oog op vervolgonderzoek plaatsen we hier nog twee kanttekeningen bij ons eigen 

onderzoek. Op de eerste plaats waren de opgenomen lessen niet evenwichtig verdeeld over de 

verschillende leerjaren. Ook bleek het in de praktijk niet realiseerbaar om bij elke docent twee lessen 

op te nemen. Voor een goed inzicht in overeenkomsten en verschillen tussen leerjaren verdient het 

aanbeveling het onderzoekontwerp hierop te optimaliseren. 

Op de tweede plaats geven de gemeten cognities geen volledig beeld van het denken van de 

docenten doordat een selectie van coaching momenten is gemaakt. De keuze voor te bespreken 

coaching momenten verdient expliciet aandacht, omdat het bepaalt welke cognities zichtbaar worden 

gemaakt. Een gevarieerde selectie van coaching momenten is raadzaam voor een evenwichtig beeld en 

om het leereffect op docenten zo groot mogelijk te laten zijn. 

We sluiten af met de opmerking dat het onderzoek inzicht geeft in integratiegericht coachen, maar 

ook bevestigt hoe complex dit fenomeen is. Op basis van de bevindingen trekken we voorzichtig de 

conclusie dat aandacht en ruimte voor interactie met studenten, het inzetten op vragen stellen en het 

veelvuldig stimuleren van alle leermechanismen gezamenlijk kunnen leiden tot relatief meer en 

diepere leeractiviteiten bij studenten. Maar tevens stellen we vast dat er niet één simpele weg naar 

succes lijkt te zijn. Succesvol, integratiegericht coachen betreft in onze ogen een verfijnd samenspel 

van factoren. Hiervoor zal zowel in onderzoek als in de praktijk voldoende aandacht moeten zijn. 
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Bijlagen 

A. Reflectieformulier 

 

Inleiding bij de vragen 

Jouw studenten leren zowel op school als in de beroepspraktijk. Een van de uitdagingen voor de 

studenten is om deze leeromgevingen met elkaar te verbinden. We hebben het dan ook wel over 

integratie. Hoe kan de lesstof van school worden gebruikt in de praktijk en andersom? Maar ook: wat 

hebben verschillende vakken met elkaar te maken voor de beroepspraktijk? De studenten moeten 

daarbij leren een eigen mening te ontwikkelen over wat ze op school en in de praktijk tegenkomen. Dit 

gaat vaak niet vanzelf. Studenten moet hier actief over nadenken en een nieuwe vaardigheid aanleren. 

Je zou kunnen zeggen dat ze integratief moeten leren denken. Als docent-coach kun je een belangrijke 

rol spelen bij dit leerproces. Door het geven van uitleg, aanwijzingen, het stellen van vragen en het 

geven van feedback kun je het denkproces, en zo de integratie, bij leerlingen stimuleren. Soms lukt dit 

goed, soms minder goed. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn, waar je als docent soms wel, 

soms geen invloed op hebt. Met de vragen hieronder laten we je nadenken over de integratie in jouw 

les, jouw coaching en aspecten die hiermee te maken hebben. 

 

Vragen 

Vraag 1) Wat heb je in deze les gedaan om de studenten de verbinding te laten leggen tussen de lesstof 

en de beroepspraktijk? 

 

Vraag 2) Wat heb je in deze les gedaan om de studenten de verbinding te laten leggen tussen jouw vak 

en andere vakken binnen hun opleiding? 

 

Vraag 3) Waren er nog andere voorbeelden van integratie aanwezig in de les (anders dan bedoeld bij 

vraag 1 en 2)? 

 

Vraag 4) Beschrijf maximaal drie momenten uit de les die jij vanuit het oogpunt van coaching van 

integratie bij studenten goed vond gaan. Geef ook aan waarom je deze momenten goed vindt. 

 

Vraag 5) Beschrijf maximaal drie momenten uit de les die jij vanuit het oogpunt van coaching van 

integratie bij studenten minder goed vond gaan. Geef ook aan waarom je deze momenten minder goed 

vindt. 
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Vraag 6) Heb je het gevoel dat in deze les mogelijkheden voor het coachen van integratie bij studenten 

onbenut zijn gebleven? Licht je antwoord toe. 

 

Vraag 7) Voelde de omgeving en sfeer waarin de les plaatsvond voor jou als docent veilig genoeg om 

de les uit te voeren zoals je gepland had? Licht je antwoord toe. 

 

Vraag 8) Was volgens jou de omgeving en sfeer waarin de les plaatsvond veilig genoeg voor de 

studenten om mee te doen met de les zoals jij dat als docent voor ogen had? Licht je antwoord toe. 

 

Vraag 9) In hoeverre had je in deze les de intentie om interactie te hebben met de studenten over de 

lesstof? 

 

Vraag 10) In welke mate ben je tevreden over de interactie die er tijdens de les was tussen jou en de 

studenten? Licht je antwoord toe. 
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B. Interviewprotocol 

 

Aan begin van het interview toestemming vragen om het interview op te nemen.  

 

Elke scene samen met docent bekijken, aansluitend de volgende vier vragen stellen over de scene:  

1. Wat beoogde je hier als docent? (Intentie) 

2. Kijkend naar het doel dat je had, wat vond je toen van de reactie van de student? (Oordeel 

resultaat) 

Om toelichting vragen 

3. Na [beschrijving interventie] ga je door met [beschrijving vervolginterventie docent]. Waarom 

koos je hiervoor op dat moment? (Vervolgbesluit) 

4. Terugkijkend, waren er andere vervolgstappen mogelijk/wenselijk? (Alternatief besluit) 

Zo niet, waarom niet; zo ja, welke en waarom niet gedaan? 

 

Na het bekijken van de scenes de volgende vragen stellen: 

5. In welke mate heb je bij deze les van tevoren nagedacht over het coachen van de studenten op 

integratie? (Dus op de relatie tussen school en stage en met andere vakken) 

 Zo ja, hoe zag dat denkproces eruit? Welke overwegingen spelen voor jou daarbij een rol? 

 Zo nee, waarom niet? 

6. Terugblikkend, wat is je mening over de les vanuit het oogpunt van coaching van integratie? 

Doorvragen/verduidelijking: Hoe bedoel je dat? / Kun je een voorbeeld geven? / Wat zou je 

anders, meer of juist minder kunnen doen volgens jou? En waarom vind je dat? 

7. Wat belemmert jou als docent bij de coaching van integratie? Welk effect heeft dit op de coaching 

in jouw lessen? En specifiek deze les? 

8. Wat stimuleert jou als docent bij de coaching van integratie? Welk effect heeft dit op de coaching 

in jouw lessen? En specifiek deze les? 
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C. Coderingschema’s lesopnames 

Tabel C1 

Coderingschema voor Dimensie Interventietype 

Hoofd-

categorie 

Subcategorie Voorbeeld van docentpassage uit transcripten van lesopnames 

Uitleg1 Theorie Schoolkinderen zijn kinderen tussen de zes en twaalf jaar. 

Voorbeeld Je kan oefenen met staan en lopen door bijvoorbeeld speeltjes 

buiten het bereik van de baby te plaatsen. 

Eigen  

ervaring 

Ik weet zelf toen ik stageliep als onderwijsassistent dat zodra de 

juffrouw dan uit de groep ging, dan dachten de kinderen in de 

klas, nu is het feest. 

Opdracht 

 

Nu gaan jullie onderstaand voorbeeld lezen en dan gaan jullie 

kijken of dit een voorbeeld van een coaching gesprek is. 

Samenvatten 

 

Dus het gaat erom dat jij vooral in dit beroepenveld weet dat het 

constant in beweging is. 

Vraag2 Taak Eh wat is het verschil in de opvoeding, denk je, tussen een peuter 

en een kleuter? 

Proces Wil je dit examen koppelen aan die waar je de vve methode voor 

nodig hebt? 

Zelfregulatie Denk je wel dat je het nog uit kunt voeren voor de herfstvakantie? 

Zelf [Naam student], heb je echt te moeilijk gedacht of viel het wel 

mee? 

Open3 Is er nog iemand die een vraag heeft? 

Feedback2 Taak 

 

Je doet nu ook al wel aannames. Dat is logisch, want je kent het 

kind natuurlijk al, maar daar moet je voorzichtig mee zijn als je 

gaat observeren. 

Proces 

 

Nee, je zit eigenlijk met je hoofd al bij hoe je het kind wilt gaan 

helpen hè, bij hoe je het kind gaat begeleiden, maar je moet nog 

een stapje terug doen. 

Zelfregulatie 

 

Dat is een keus die je zelf daarin maakt dan, [naam student], want 

alle materialen zijn gewoon altijd terug te vinden in het kanaal. 

Zelf Ja, ja, mooi, dank je wel. 
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Tabel C1 (Vervolg)  

Onder-

steuning2 

Voordoen [Zie toelichting in codeboek in Bijlage D. Geen voorbeeld uit 

lesopnames beschikbaar.] 

Hardop denken      [Zie toelichting in codeboek in Bijlage D. Geen voorbeeld uit 

        lesopnames beschikbaar.] 

Extra uitleg 

 

Dan moet jij in je product zeggen, ik heb gekozen om voor te 

lezen, aangezien de vve methode benoemt dat voorlezen goed is 

voor de taalontwikkeling enzovoorts, enzovoorts. 

Aanwijzing Dus dan is het wel handig als je indien mogelijk ook het kind 

spreekt en dan zou ik zeggen kijk op stage dan wat mogelijk is. 

Bevestigen/ 

Parafraseren 

Ja, inderdaad, dat is een onderdeel d’r van. 

 

Structuur4 Lesopzet 

 

Voor vandaag staat met name op het programma dat we weer even 

terug gaan kijken op de afgelopen hoofdstukken weer. 

Terugblik En daar hebben we het in het vorige hoofdstuk ook al even over 

gehad hè, vaardigheden die je moet bezitten. 

Vooruitblik 

 

Nou zoals ik net al zei hè, deze week is iets rustiger vaarwater. 

Volgende week ook nog, want ja dan hebben we ook gewoon 

herhaling en vragen van examens opstaan, eigenlijk hetzelfde als 

deze week. 

Link examen 

 

Ja, dus in ieder geval, het zou een voorbeeld kunnen zijn wat jullie 

dus zouden kunnen gebruiken in je examen. 

Link ander vak En ook dit heeft dus te maken met het vak pedagogiek dat jullie in 

leerjaar een hebben gekregen. 

1 Gebaseerd op Ketelaar et al. (2012) en Van Diggelen (2013). Subcategorieën door onderzoekers 

gedefinieerd vanuit de data. 

2 Bron: Ketelaar et al. (2012), Van Diggelen (2013). 

3 Toegevoegd door de onderzoekers vanuit de data. 

4 Categorie en bijbehorende subcategorieën gedefinieerd door onderzoekers vanuit de data. 
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Tabel C2 

Coderingschema voor Dimensie Mechanisme 

Categorie Omschrijving Voorbeeld van docentpassage uit transcripten 

van lesopnames 

Identificatie Coaching interventies gericht 

op het vergroten van inzicht in 

de contexten waarin studenten 

opereren in termen van 

verwachtingen, doelen, 

kenmerken, overeenkomsten, 

verschillen. 

- Kijk het is natuurlijk mooi dat je 

stagebegeleidster dat leermoment voor je 

aanbiedt, maar het is niet een criteria waar wij 

op letten. 

 - Kunnen jullie mij een voorbeeld noemen van 

een leerprobleem op stage, wat je bijvoorbeeld 

al hebt meegemaakt? 

 - Bij dyslexie en dyscalculie zie je echt op papier 

dat er fouten worden gemaakt met schrijven of 

met rekenen, dat zie je dus bij NLD veel 

minder. 

Coördinatie Coaching interventies gericht 

op het stimuleren van de 

uitwisseling van kennis, 

vaardigheden en attitudes 

tussen contexten, schriftelijk 

(via informatiebronnen, 

rapportage) of mondeling 

(door vragen, afstemmen, 

overleggen, samenwerken). 

- Je moet ook kijken met collega's, ga jij niet een 

activiteit nu bedenken en uitvoeren die 

misschien over een week al op de planning 

staat, dus stem dat met elkaar goed af. 

 - Met wie heb jij contact van externen, buiten 

jouw eigen stageplek? 

 - Nou, bij elke connectie in jouw netwerk kan je 

terecht met verschillende vragen. 

 - Dat zou ik eventjes aan [naam docent] vragen. 

Reflectie Coaching interventies gericht 

op het bekijken van een 

situatie, taak of vraagstuk door 

andermans ogen en het 

verbreden van het eigen 

perspectief via het 

doordenken, vergelijken en 

afwegen van andere 

perspectieven 

- En kun je uitleggen hoe dat dan inspeelde op de 

wensen, behoeften, problemen van de kinderen? 

- Hoe zou je dit aanpassen of aanpakken? 

- Zoals inderdaad dat voorbeeld dat [naam 

student] aanhaalt, als ik dat dan hoor, dan denk 

ik, ja, jongens, wat zeg je nou eigenlijk hè? 

- Want het kan verschillende redenen hebben 

waarom het kind het op dat moment niet zegt. 

Misschien heeft het kind er op dat moment 

helemaal geen zin in als je hem dat vraagt. 
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Tabel C2 (Vervolg)  

Trans-

formatie 

Coaching interventie gericht 

op het genereren van nieuwe 

kennis en werkwijzen door het 

integreren van perspectieven. 

- Die voorwerpen, stel nou dat je die niet hebt, 

maar je hebt dat voorwerp wel nodig om een 

bepaalde activiteit uit te voeren. Wat voor 

alternatief voorwerp zou je dan kunnen 

gebruiken? 
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Tabel C3 

Coderingschema voor Dimensie Leeractiviteit 

Categorie1 Voorbeeld van studentpassage uit transcripten van lesopnames 

 

Herinneren2 Ja, ik heb wel een dag op stage gehad, dat mijn eigen stagebegeleider ziek 

was en (…). 

Relateren Nee, dat heb ik niet op stage. Ik heb wel op stage iemand (…). Ik weet 

niet of dat ook een ontwikkelingsprobleem is? 

Analyseren [Zie toelichting in codeboek in Bijlage D. Geen voorbeeld uit lesopnames 

beschikbaar.] 

Concretiseren Is dat niet, je hebt verschillende leeftijden en elke leeftijd zit in 

clusterverbanden? 

Kritisch verwerken Eh ja, ik zou in gesprek met die moeder gaan over hoe zij de situatie 

aanpakt als Pietje dat gedrag vertoont en of ze misschien ideeën heeft. 

Diagnosticeren En het is voor mij niet echt duidelijk wat ik nou precies moet overleggen 

met mijn stagebegeleidster voordat ik begin met mijn examen. 

Evalueren Ik ben nu bezig met de activiteitenformulieren. Gedragscriteria is al 

ingevuld. 

Reflecteren Ja, dat is niet prettig, maar zij kunnen daar ook niets aan doen als een 

leerkracht ziek is. En zeker niet in deze tijd (…) Bij mij was er dus de 

stagebegeleider haar zoontje was ziek (…) en daardoor moest zij dus ook 

thuisblijven. Ja, dat heb je niet in de hand. 

Kritisch reflecteren3 [Zie toelichting in codeboek in Bijlage D. Geen voorbeeld waargenomen 

in lesopnames.] 

Oriënteren4 Maar, wacht, ik snap niet, ik zit in een babygroep, he? Hoe moet je dan 

een themahoek, ik bedoel, kinderen snappen dat toch niet of maakt dat niet 

uit? 

Bijsturen4 Daar ga ik een andere oplossing voor zoeken. 

1 Bron: Vermunt en Verloop (1999). 

2  In aansluiting op Mansvelder-Longayroux (2006) is hier gekozen voor de term herinneren in plaats 

van memoriseren. Zie toelichting in het theoretische kader. 

3 Gebaseerd op Baartman en De Bruijn (2011). Zie toelichting in het theoretische kader. 

4 Nieuw toegevoegde categorieën vanuit de data. 



[INTEGRATIEGERICHT COACHEN IN HET MBO] 

 

50 

 

 

D. Codeboek lesopnames 

 

Dimensie interventietype (ten behoeve van t-units docent) 

Codeer als UITLEG geven elke t-unit uitgesproken door de docent waarin het gaat om het behandelen 

van nieuwe uitleg of theorie. Dit kan betrekking hebben op (vetgedrukt = code subcategorie): 

 Het behandelen en toelichten van lesstof c.q. theorie uit het lesboek;  

NB. Gaat hier echt om nieuwe theorie/stof die centraal staat in de betreffende les, niet extra 

uitleg bij eerder behandelde zaken. 

 Het geven van voorbeelden uit de stage-/beroepspraktijk; 

 Het benoemen van eigen ervaringen rondom de behandelde theorie; 

 Uitleg over een opdracht die in de les of als huiswerk uitgevoerd moet worden. Het betreft 

hier uitleg over wat er van de leerlingen wordt verwacht in termen van werkwijze/werkvorm, 

beschikbare tijd, wijze van begeleiding e.d. 

 Het samenvatten van wat is uitgelegd c.q. de kern benoemen. 

 

Bij de categorie UITLEG hoort niet:  

1) Het bieden van extra informatie over een al eerder behandeld onderwerp, examen of taak. 

Dit valt binnen de categorie ONDERSTEUNING (subcategorie extra uitleg); 

2) Aanvullende uitleg nadat een docent de input van een student heeft bevestigd/geparafraseerd. 

Dit wordt gezien als extra uitleg. Dit dus coderen als ONDERSTEUNING (subcategorie extra 

uitleg). 

3) Het opfrissen van eerdere theorie. Het benoemen dat dit op de agenda staat voor de les of 

verwijzing naar een vorige les coderen als STRUCTUUR (subcategorie terugblik). 

 

Codeer als VRAAG elke t-unit uitgesproken door de docent waarin de docent aan een of meer 

studenten een vraag stelt. Deze vraag kan betrekking hebben op (vetgedrukt = code subcategorie): 

 De leerstof en/of taakinhoud; zowel leerstof/taakinhoud die centraal staat in de les c.q. het 

coaching moment als leerstof/taakinhoud die op een eerder moment is behandeld of opgedaan; 

 Het leerproces van (de) leerling(en); betreft vragen met betrekking tot bijvoorbeeld de 

gekozen aanpak of strategie; 

 De zelfregulatie van (de) leerling(en); betreft vragen over de manier waarop een leerling 

zijn/haar leerproces stuurt; 

bijvoorbeeld ook: vragen over hoever leerling zijn met een opdracht of examen. 
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 De persoon van de leerling (zelf); betreft vragen over de competenties en/of eigenschappen 

van de leerling; 

 Open vragen die niet passen onder bovenstaande subcategorieën; bijvoorbeeld vragen om in 

algemene zin te checken of alles duidelijk is voor studenten c.q. of er nog vragen zijn. 

 

Codeer als FEEDBACK elke t-unit uitgesproken door de docent waarin de docent informatie geeft 

aan een leerling over zijn/haar gedrag of prestatie. Deze informatie kan betrekking hebben op vier 

niveaus (vetgedrukt = code subcategorie): 

 Taakniveau; geeft aan of een taak juist is uitgevoerd of niet; 

Iets wordt als feedback/taak gecodeerd als de docent echt inhoudelijk ingaat op wat de student 

inbrengt, dusdanig dat student tot nadenken wordt aangezet en/of een vervolgactie kan 

ondernemen. Moet dus gericht zijn op verder brengen van de leerlingen, aanzetten tot verdere 

actie.  

 Procesniveau; geeft aan welke aandachtspunten er zijn met betrekking tot de gekozen aanpak 

of strategie; 

 Zelfregulatieniveau; heeft (onder meer) betrekking op zelfevaluatie en de manier waarop een 

leerling zijn/haar leerproces stuurt; 

 Zelfniveau; heeft betrekking op competenties en/of eigenschappen van de leerling.  

Als docent bevestigend reageert op wat student zegt, zonder dit in eigen woorden samen te 

vatten of te herhalen (dan ondersteuning/parafraseren) en zonder input waarmee student verder 

kan in leerproces (dan feedback/taak), dit coderen als feedback/zelf. Dus b.v.: Ja, goed zo. 

 

Codeer als ONDERSTEUNING bieden elke t-unit uitgesproken door de docent waarin de docent 

gevraagd of ongevraagd hulp biedt aan een of meer leerlingen. Dit kan bestaan uit (vetgedrukt = code 

subcategorie): 

 Iets voordoen; de docent laat zien hoe een taak uitgevoerd moet worden; 

 Hardop denken; de docent geeft de leerling inzicht in de denkprocessen die horen bij een 

bepaalde aanpak of oplossing; 

 Extra uitleg; de docent geeft extra informatie over een bepaald onderwerp of een bepaalde 

taak;  

ook: t-units van docent volgend 

 Aanwijzingen en tips geven; de docent biedt de leerling ondersteunende informatie om te 

komen tot een antwoord, besluit of oplossing; 

Alleen zaken als aanwijzing coderen als het echt concreet een tip is aan een student (of aan de 
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hele groep) over hoe iets te doen of aan te pakken. Als het te algemeen van aard is, dan 

coderen als extra uitleg (mits niet onderdeel van uitleg nieuwe theorie). 

 Bevestigen/parafraseren; de docent bevestigd en/of vat in eigen woorden samen wat de 

leerling heeft gezegd. Ook: afwijzing van antwoord student, omdat het onjuist is, zonder 

verdere toelichting. 

 Als docent bevestigend reageert op input student en daarbij input herhaalt (al dan niet 

in eigen woorden), wordt dit niet als feedback gezien, omdat het niet bij de student een 

vervolgactie aanspoort. 

 Indien docent na bevestigen/parafraseren zaken noemt die student niet heeft gezegd, 

dit coderen als extra uitleg (dus andere subcategorie van ondersteuning). 

 

Codeer als STRUCTUUR bieden elke t-unit uitgesproken door de docent waarin de docent overzicht 

biedt aan de studenten. Dit kan betrekking hebben op (vetgedrukt = code subcategorie): 

 Aangeven wat de opzet van de les is (lesopzet); 

 Een terugblik op een vorige les; 

 Een vooruitblik naar een volgende les; 

 Verwijzing naar examen (link examen); 

 Verwijzing naar een ander vak (link ander vak); 

  

Codeer als NIET elke t-unit uitgesproken door de docent die niet toe te wijzen is aan een van de 

andere categorieën. Dit kan betrekking hebben op (geen subcategorieën): 

 Opnemen presentie/ absentie; 

 Vragen, uitleg over de toestemmingsverklaringen voor dit onderzoek of over het onderzoek 

zelf; 

 Verzoeken voor aanzetten/uitzetten camera en/of microfoon; 

 Iets dat docent meer tegen zichzelf zet tijdens delen scherm of doorklikken presentatie; 

 Stukjes dialoog over technische problemen bij een student; 

 Vragen met als doel de mening van een student te vragen over een gekozen werkvorm of de 

lesopzet; 

 Opmerkingen in het kader van het afscheid nemen en afsluiten van de les. 
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Dimensie mechanisme (ten behoeve van t-units docent gecodeerd als coaching interventie) 

Codeer als Identificatie elke coaching interventie door de docent die gericht is op het creëren en 

vergroten van inzicht in de contexten waarin studenten opereren (met name school en 

beroepspraktijk). Het gaat dan om 1) beschrijvingen en kenmerken van deze contexten, 2) 

overeenkomsten en verschillen tussen contexten, 3) de mate waarin contexten elkaar kunnen aanvullen 

en versterken. Voorbeelden: 

 Het uitleggen van lesstof (theorie). 

 Het bevragen van studenten over lesstof of over eerder behandelde lesstof. 

 Het uitleggen van een examen (uit te voeren opdrachten, eisen/verwachtingen). 

 Het noemen van een voorbeeld uit de beroepspraktijk of het geven van een beschrijving van 

hoe iets werkt in de praktijk.  

 Het beschrijven van een eigen ervaring van de docent. 

 

Codeer als Coördinatie elke coaching interventie door de docent die gericht is op het stimuleren en/of 

organiseren van de uitwisseling van verschillende kennis, vaardigheden en attitudes tussen contexten, 

hetgeen, in figuurlijke zin, het verbinden van contexten vergemakkelijkt. Het kan ook gaan om het 

benoemen van mogelijkheden hiervoor door de docent of het stimuleren door de docent van deze 

mogelijkheden. Het gaat om het verbinden van contexten, maar studenten integreren dit nog niet of 

zetten het nog niet naar hun eigen hand. Voorbeelden: 

 Het benoemen van relevante informatiebronnen, zoals een website met relevante voorbeelden 

voor de studenten. 

 Het benoemen van mogelijkheden om je eigen deskundigheid/kennisniveau te vergroten (b.v. 

verwijzingen naar bijscholing, vakliteratuur). 

 Het behandelen van onderwerpen die te maken hebben met samenwerking of communicatie 

met anderen of het aansporen om deze samenwerking/communicatie op te zoeken (b.v. 

overleg op stage, overleg met stagebegeleider, gebruik maken van je netwerk, coaching 

gesprek op stage etc.). 

 Interventies waarmee de docent studenten in de les aanmoedigt om te vertellen over wat ze 

doen binnen hun examenopdracht en andere studenten uitnodigt om hierop te reageren/input te 

leveren (= communicatie met anderen gericht op uitwisseling van kennis). 

 Interventies waarmee docent haar perspectief op iets deelt (zonder dat studenten daar zelf 

direct iets mee doen). 
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Codeer als Reflectie elke coaching interventie door de docent die gericht is op het bekijken van een 

situatie/taak/vraagstuk door andermans ogen, het verbreden van het eigen perspectief via het 

doordenken, vergelijken en afwegen van andere perspectieven. Voorbeelden: 

 Interventies waarmee studenten worden aangespoord om vanuit perspectief van een ander te 

denken (b.v. perspectief van een leerling/kind met een probleem of behoefte). 

 Interventies waarmee studenten worden aangespoord om na te denken over hun eigen 

ervaringen op stage. NB. Zo geformuleerd dat het verder gaat dan het geven van een 

beschrijving, meer gericht op hun ervaring, gedachtes etc. 

 Interventies waarmee studenten worden aangespoord om na te denken over hun eigen 

motieven voor iets. 

 Interventies waarbij docent zelf reflecteert op een situatie (voorbeeldfunctie). 

 

Codeer als Transformatie elke coaching interventie door de docent die is gericht op de ontwikkeling 

of totstandkoming van nieuwe kennis en werkwijzen door het integreren van perspectieven en/of 

samenwerking en met anderen. Voorbeeld: 

 Interventies (vragen, opdrachten, voorbeelden etc.) die studenten stimuleren om van gebaande 

paden af te wijken en echt met iets nieuws te komen, een nieuwe werkwijze of een nieuwe 

oplossing voor iets. Hoeft niet letterlijk nieuw te zijn, maar wel anders dan anders. Geen 

standaard voorbeelden/uitwerkingen. Moet duidelijk hun creativiteit stimuleren. 

 

Dimensie Leeractiviteit (ten behoeve van t-units student) 

Codeer als Herinneren elke t-unit uitgesproken door de student waarin hij/zij ervaringen, 

gebeurtenissen en activiteiten die in het verleden hebben plaatsgevonden beschrijft. Voorbeelden: 

 Antwoorden op vragen van docent waarmee eerdere lesstof wordt herhaald/opgefrist. 

 Beantwoorden van feitenvragen, waarbij iets wordt benoemd, zonder verdere toelichting of 

uitleg. 

 

Codeer als Relateren elke t-unit uitgesproken door de student waarin hij/zij ingaat op verbanden 

tussen verschillende onderdelen van de leerstof, tussen de onderdelen en het geheel, en/of tussen 

nieuwe informatie en de kennis waarover hij/zij al beschikt. 

NB. Soms brengt een student iets in vanuit stage-ervaring, waarbij deze ervaring dan wordt gelinkt aan 

iets waar de docent een vraag over heeft gesteld. Omdat in de meeste gevallen niet duidelijk is of die 

inbreng vanuit stage-ervaring komt (niet alle studenten zeggen dit er expliciet bij, slechts heel soms), 
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is ervoor gekozen al deze inbreng als kritisch verwerken te coderen en niet als relateren. Dit vanwege 

eenduidigheid. 

 

Codeer als Analyseren elke t-unit uitgesproken door de student waarin hij/zij een groter geheel 

opsplitst in de onderdelen waaruit het is samengesteld en/of stap voor stap uitzoekt welke 

verschillende aspecten er binnen een opgave, probleem of gedachtegang zijn te onderscheiden. 

 

Codeer als Concretiseren elke t-unit uitgesproken door de student waarin hij/zij zich concrete 

voorstellingen probeert te vormen bij meer abstracte informatie, ontleend aan 

informatie/verschijnselen die al bekend zijn voor hem/haar. Voorbeeld: Als student voorbeelden, 

verduidelijking of toepassing geeft bij/van iets. 

 

Codeer als Kritisch verwerken elke t-unit uitgesproken door de student waarin hij/zij meedenkt met 

auteurs, mededocenten en medeleerlingen en/of een eigen inbreng heeft en/of niet zomaar alles 

accepteert wat staat geschreven of wordt verteld door anderen. Voorbeeld: Als student meedenkt met 

docent, vragen beantwoord, en daarbij eigen inbreng, gedachten en overwegingen heeft. Niet alleen 

maar het beschrijven van ervaringen of gebeurtenissen op stage (= herinneren). 

 

Codeer als Diagnosticeren elke t-unit uitgesproken door de student waarin hij/zij hiaten in de eigen 

kennis en vaardigheden en in de beheersing van de leerstof vaststelt en/of mogelijke oorzaken van 

moeilijkheden of successen die tijdens het leren optreden onderzoekt. Voorbeeld: Uitspraken zoals ‘ik 

weet het niet’ of als student laat blijken informatie te missen. 

 

Codeer als Evalueren elke t-unit uitgesproken door de student waarin hij/zij beoordeelt in hoeverre de 

leerresultaten die zijn bereikt overeenstemmen met de geplande leerdoelen en/of in hoeverre het 

leerproces is verlopen zoals dat aanvankelijk was voorgesteld. Voorbeeld: Uitspraken waarmee 

student vertelt over stand van zaken in uitvoering opdracht (wat al gedaan) en hoe zaken gelopen zijn. 

 

Codeer als Reflecteren elke t-unit uitgesproken door de student waarin hij/zij overdenkt wat er tijdens 

het leren allemaal is gebeurd en/of nadenkt over leren, leeractiviteiten, leerervaringen, en de 

taakverdeling bij het leren tussen leerling, docent en medeleerlingen in het algemeen. Alleen mogelijk 

als wat student zegt gaat over een eigen ervaring. Als hij/zij meedenkt met docent en daarbij eigen 

gedachten en overwegingen heeft, dan coderen als kritisch verwerken. 
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Codeer als Kritisch Reflecteren elke t-unit uitgesproken door de student waarin hij/zij de reden 

waarom iets op een bepaalde manier wordt gedaan, gevoelt, gedacht overdenkt al dan niet inclusief de 

onderliggende vooronderstellingen, aannames en overtuigingen hierbij. 

 

Codeer als Oriënteren elke t-unit uitgesproken door de student waarin hij/zij zich voorbereidt op het 

leerproces door het verkennen van de kenmerken van een leertaak, leersituatie en toetsing en/of 

nadenkt over mogelijke en gewenste leerdoelen, leerstof en verwerkingsactiviteiten en ook 

hulpmiddelen om die doelen te bereiken. Voorbeelden: 

 Uitspraken waarmee student vertelt over wat hij/zij nog moet doen voor een opdracht, 

wanneer hij/zij dat gaat doen (planning) 

 Vragen waarmee student onderzoekt of een bepaald idee past binnen de opdracht. 

 Vragen waarmee student checkt hoe iets aan te pakken. 

 

Codeer als Bijsturen elke t-unit uitgesproken door de student waarin hij/zij veranderingen aanbrengt 

in de oorspronkelijke planning op basis van de resultaten van bewakende, toetsende en diagnostische 

activiteiten en/of beslist tot alternatieve leeractiviteiten, leerdoelen en/of leerinhouden gedurende het 

leren.



[VOEG HIER UW VERKORTE TITEL IN] 

 

E. Coderingschema interviews 

Tabel E1  

Coderingschema voor Codering van de Interviewsegmenten 

1. Doelgerichtheid 

o Leerervaringen 

o Persoonlijke kennisbasis 

o Leeractiviteiten 

- Herinneren 

- Relateren 

- Analyseren 

- Diagnosticeren 

- Concretiseren 

- Kritisch verwerken 

- Evalueren 

- Reflecteren 

- Kritisch reflecteren 

- Bijsturen 

- Oriënteren 

o Mechanismen 

- Identificatie 

- Coördinatie 

- Reflectie 

- Transformatie 

o Beroepscompetenties 

2. Dialoog 

o Docent – student1 

o Studenten onderling1 

 

3. Veilige omgeving 

o Perspectief student1 

o Perspectief docent1 

 

4. Vakkennis coach 

o Praktijkervaring1 

o Leservaring1 

o Opleiding1 

 

5. Curriculum 

 

6. Onderwijsvorm1 

 

7. Tijd1 

 

 

1 Nieuw toegevoegde (sub)categorieën vanuit de data. 
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F. Absolute en relatieve frequenties per dimensie per case en totaal 

Tabel F1 

Absolute Frequentie (Aantal Segmenten) voor Dimensie Interventietype, per Case en Totaal 

1D2 3D2 3D3 2D4 3D4 3D5 1D6 3D6 2D7 3D7 Totaal

Uitleg geven    129    137       -      216    173    174    217    110    163      64  1.522 

Theorie       58      47       -        40     169     102     177      56      33      53      835 

Voorbeeld       -        26       -        70       -        59      17      44      18       -        235 

Eigen ervaring       34      12       -         -         -          9      23        6      25       -        132 

Opdracht       37      51       -       106       -          4       -         -        63       -        268 

Samenvatten       -          1       -         -          4       -         -          4      24      11        52 

Vragen stellen      92      31      87      94      18      48      80      75    181    150     900 

Taak       47      31      13      82        8      47      77      41     173     108      644 

Proces         8       -          7       -         -         -         -          7       -        23        45 

Zelfregulatie         7       -          7       -         -         -         -        10       -        13        41 

Zelf       22       -         -         -         -         -         -         -         -         -          24 

Open         8       -        60      12      10        1        3      17        8        6      146 

Feedback geven      32      13      20      15        1      33      13      12      11        8     168 

Taak         9       -        12       -         -          5       -          1        6        2        40 

Proces         4       -          6       -         -         -         -         -         -          3        13 

Zelfregulatie         1        8       -         -         -         -         -          5       -         -          14 

Zelf       18        5        2      15        1      28      13        6        5        3      101 

Ondersteuning bieden    111      17     305    186    153      87      88    130    295    201  1.692 

Voordoen       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -          -   

Hardop denken       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -          -   

Extra uitleg       14       -       131      50      52      32      19      50      58      35      486 

Aanwijzing       37        2      92      66      73      20      11      47      41      16      419 

Bevestigen/parafrasering       60      15      82      70      28      35      58      33     196     150      787 

Structuur bieden      22      25      28      47      28      43      53      47      45      58     408 

Lesopzet       19      19        7      36        8      18      20      21      44      17      215 

Terugblik         3        5        6        2       -          2      12        1        1        5        38 

Vooruitblik       -          1      15        7        9        3      18      17       -        20        95 

Link examen       -         -         -          2       -        11        1        8       -        16        38 

Link ander vak       -         -         -         -        11        9        2       -         -         -          22 

Totaal 386   223   440   558   373   385   451   374   695   481   4.690  

Noot: ZijD1 = groep zijinstromers, docent 1; 1D2 = leerjaar 1, docent 2 etc.
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Tabel F2 

Relatieve Frequentie (Aantal Segmenten) voor Dimensie Interventietype, per Case en Totaal 

ZijD1 1D2 3D2 3D3 2D4 3D4 3D5 1D6 3D6 2D7 3D7 Totaal

Uitleg geven 43% 33% 61% - 39% 46% 45% 48% 29% 23% 13% 32,5%

Theorie 31% 15% 21% 7% 45% 26% 39% 15% 5% 11% 17,8%

Voorbeeld 0% 12% 13% 15% 4% 12% 3% 5,0%

Eigen ervaring 7% 9% 5% 2% 5% 2% 4% 2,8%

Opdracht 2% 10% 23% 19% 1% 9% 5,7%

Samenvatten 2% 0% 1% 1% 3% 2% 1,1%

Vragen stellen 14% 24% 14% 20% 17% 5% 12% 18% 20% 26% 31% 19,2%

Taak 5% 12% 14% 3% 15% 2% 12% 17% 11% 25% 22% 13,7%

Proces 2% 2% 2% 5% 1,0%

Zelfregulatie 1% 2% 2% 3% 3% 0,9%

Zelf 1% 6% 0,5%

Open 6% 2% 14% 2% 3% 0% 1% 5% 1% 1% 3,1%

Feedback geven 3% 8% 6% 5% 3% 0% 9% 3% 3% 2% 2% 3,6%

Taak 2% 2% 3% 1% 0% 1% 0% 0,9%

Proces 1% 1% 1% 0,3%

Zelfregulatie 5% 4% 1% 0,3%

Zelf 2% 0% 2% 0% 3% 0% 7% 3% 2% 1% 1% 2,2%

Ondersteuning bieden 37% 29% 8% 69% 33% 41% 23% 20% 35% 42% 42% 36,1%

Voordoen

Hardop denken

Extra uitleg 14% 4% 30% 9% 14% 8% 4% 13% 8% 7% 10,4%

Aanwijzing 4% 10% 1% 21% 12% 20% 5% 2% 13% 6% 3% 8,9%

Bevestigen/parafrasering 19% 16% 7% 19% 13% 8% 9% 13% 9% 28% 31% 16,8%

Structuur bieden 4% 6% 11% 6% 8% 8% 11% 12% 13% 6% 12% 8,7%

Lesopzet 2% 5% 9% 2% 6% 2% 5% 4% 6% 6% 4% 4,6%

Terugblik 0% 1% 2% 1% 0% 1% 3% 0% 0% 1% 0,8%

Vooruitblik 2% 0% 3% 1% 2% 1% 4% 5% 4% 2,0%

Link examen 0% 3% 0% 2% 3% 0,8%

Link ander vak 3% 2% 0% 0,5%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

Noot: ZijD1 = groep zijinstromers, docent 1; 1D2 = leerjaar 1, docent 2 etc. 
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Tabel F3 

Absolute Frequentie (Aantal Segmenten) voor Dimensie Mechanisme, per Case en Totaal 

ZijD1 1D2 3D2 3D3 2D4 3D4 3D5 1D6 3D6 2D7 3D7 Totaal

Identificatie     149      92      61      84     243     196     305     386     213     323     277   2.329 

Coordinatie       54      46      25      74     196      13      15      60      91     129      703 

Reflectie       33      38        4      11      23      55        1      165 

Transformatie       12     148      160 

Subtotaal 248   138   124   162   450   209   343   386   273   617   407   3.357 

Niet       76     248      99     278     108     164      42      65     101      78      74   1.333 

Totaal    324    386    223    440    558    373    385    451    374    695    481  4.690  

Noot: ZijD1 = groep zijinstromers, docent 1; 1D2 = leerjaar 1, docent 2 etc. 

 

 

 

Tabel F4 

Relatieve Frequentie (Aantal Segmenten) voor Dimensie Mechanisme, per Case en Totaal 

ZijD1 1D2 3D2 3D3 2D4 3D4 3D5 1D6 3D6 2D7 3D7 Totaal

Identificatie 46% 24% 27% 19% 44% 53% 79% 86% 57% 46% 58% 50%

Coordinatie 17% 12% 11% 17% 35% 3% 4% 16% 13% 27% 15%

Reflectie 10% 17% 1% 2% 6% 2% 8% 0% 4%

Transformatie 4% 21% 3%

Subtotaal 77% 36% 56% 37% 81% 56% 89% 86% 75% 89% 85% 72%

Niet 23% 64% 44% 63% 19% 44% 11% 14% 25% 11% 15% 28%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

Noot: ZijD1 = groep zijinstromers, docent 1; 1D2 = leerjaar 1, docent 2 etc. 
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Tabel F5 

Absolute Frequentie (Aantal Segmenten) voor Dimensie Leeractiviteit, per Case en Totaal 

ZijD1 1D2 3D2 3D3 2D4 3D4 3D5 1D6 3D6 2D7 3D7 Totaal

herinneren      12      32        4      99      64      4      50      50      26      73      87 501     

relateren       -         -         -         -         -       -          8       -         -         -         -   8        

analyseren       -         -         -         -         -       -         -         -         -         -         -   -     

concretiseren       -          4        2       -         -       -        12       -         -        16      26 60       

kritisch verwerken        9        1        6        7      24     -        21      36        2      69      23 198     

diagnosticeren      21       -          4      18        3      8        2        5        6        2      15 84       

evalueren        6       -         -        12       -        9       -         -        10       -          2 39       

reflecteren      27       -        15       -          2     -          6       -         -          2      14 66       

kritisch reflecteren       -         -         -         -         -       -         -         -         -         -         -   -     

orienteren      12        6       -        70      24    18       -          2      47       -        24 203     

bijsturen       -         -         -          1       -       -         -         -         -         -         -   1        

Subtotaal 87     43     31     207   117   39   99     93     91     162   191   1.160 

Niet      61     102      65     110      53    32      65      43      36      81      40      688 

Totaal    148    145      96    317    170    71    164    136    127    243    231  1.848  

Noot: ZijD1 = groep zijinstromers, docent 1; 1D2 = leerjaar 1, docent 2 etc. 
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Tabel F6 

Relatieve Frequentie (Aantal Segmenten) voor Dimensie Leeractiviteit, per Case en Totaal 

ZijD1 1D2 3D2 3D3 2D4 3D4 3D5 1D6 3D6 2D7 3D7 Totaal

herinneren 8% 22% 4% 31% 38% 6% 30% 37% 20% 30% 38% 27,1%

relateren 5% 0,4%

analyseren

concretiseren 0% 3% 2% 7% 7% 11% 3,2%

kritisch verwerken 6% 1% 6% 2% 14% 13% 26% 2% 28% 10% 10,7%

diagnosticeren 14% 4% 6% 2% 1% 4% 5% 1% 6% 4,5%

evalueren 4% 4% 13% 0% 8% 1% 2,1%

reflecteren 18% 16% 1% 4% 1% 6% 3,6%

kritisch reflecteren

orienteren 8% 4% 22% 14% 25% 1% 37% 0% 10% 11,0%

bijsturen 0% 0,1%

Subtotaal 59% 30% 32% 65% 69% 44% 60% 68% 72% 67% 83% 62,8%

Niet 41% 70% 68% 35% 31% 45% 40% 32% 28% 33% 17% 37,2%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 89% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
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G. Portret van twee docenten 

In deze bijlage behandelen we de cases van twee docenten om de geïnteresseerde lezer meer inzicht te 

geven in enkele individuele verschillen. Om de leesbaarheid van de tekst te vergroten, maar ook de 

anonimiteit te waarborgen, gebruiken we gefingeerde voornamen in plaats van codes voor het 

aanduiden van de docenten.  

De cases van docenten Anna en Karin hebben we gekozen, omdat deze een grote tegenstelling 

laten zien in de mate waarin de leermechanismen werden gestimuleerd. Hetzelfde geldt voor de mate 

waarin studenten tijdens de lessen leeractiviteiten lieten zien. Daarnaast illustreren de cognities van 

deze docenten ook goed het verschil in denken als het gaat om het eigen handelen als coach. 

In beide portretten geven we een globaal beeld van de aard en opzet van de lessen. Vervolgens 

bespreken we de waargenomen coaching in de vorm van interventies, mechanismen en gestimuleerde 

leeractiviteiten. Daarna gaan we in op de cognities die in de interviews werden gerapporteerd. 

 

Anna 

Bij Anna zijn lesopnames gemaakt in leerjaar een en leerjaar drie (zie ook Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden.). De lessen verschilden wat betreft onderwijsvorm en inhoud. Met de eerstejaars (de 

helft aanwezig in de klas, de andere helft vanuit huis) activeerde Anna via een spelvorm theorie die de 

studenten eerder al hadden moeten doornemen. Het herkennen van begrippen en definities stond 

centraal. Er werd summier ingegaan op deze begrippen en definities. Soms werd door Anna een kort 

voorbeeld uit de praktijk aangehaald of werden verschillen tussen begrippen verduidelijkt. In de les 

met de derdejaars (allemaal vanuit huis) behandelde Anna nieuwe lesstof die gericht was op hoe je als 

beroepsprofessional je eigen deskundigheid moet en kunt blijven ontwikkelen. Anna gaf uitleg over de 

theorie, bracht hierbij eigen ervaringen in en ging in gesprek met studenten over de theorie in relatie 

tot hun eigen stagepraktijk. 

In beide lessen gaf Anna in verhouding veel uitleg, maar aan de derdejaars aanmerkelijk meer dan 

aan de eerstejaars: 33% van de coaching segmenten in de eerstejaars les betrof uitleg tegenover 61% in 

leerjaar drie. Met de eerstejaars zette Anna daarnaast ook sterk in op het bieden van ondersteuning 

(29% versus 8% bij de derdejaars) en het stellen van vragen (24% versus 14% bij de derdejaars).  

Opvallend is dat Anna, ondanks deze verschillen, in de les aan de derdejaars de leermechanismen in 

verhouding meer stimuleerde: 56% van alle coaching segmenten in de derdejaars les stimuleerde een 

mechanisme tegenover 36% in de eerstejaars les. In de derdejaars les werd bovendien het hoogste 

percentage reflectie gemeten van alle cases: 17% van de coaching segmenten van Anna stimuleerde bij 

de studenten het doordenken van perspectieven. Zowel de inhoud van de les als de werkvorm die 

Anna koos om deze inhoud te behandelen lijken hier een rol te spelen: in de derdejaars les boden 
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zowel inhoud als werkvorm meer mogelijkheden voor variatie in coaching, zowel qua interventies als 

te stimuleren leeractiviteiten bij studenten. 

Over het totaal van de twee lessen bekeken scoorde Anna desalniettemin relatief laag op het 

stimuleren van de mechanismen: voor alle cases samen lag dit op gemiddeld 72%. Bovendien betrof in 

beide lessen van Anna maar een klein percentage van de inbreng van de studenten een leeractiviteit 

(30% van de studentsegmenten in leerjaar een, 32% in leerjaar drie, tegenover 63% gemiddeld voor 

alles cases). Bij de eerstejaars betrof dit overwegend korte statements over de theorie, dus de 

leeractiviteit herinneren (22% van de studentsegmenten). Opvallend is dat de derdejaars, ook 

vergeleken met de rest van de cases, een relatief hoog percentage reflecteren laten zien (16% van de 

studentsegmenten in de les). 

Wat betreft cognities viel bij Anna op dat ze rondom de les aan de eerstejaars, vergeleken met de 

meeste andere docenten, in haar denken relatief sterk gefocust was op dialoog en veilige omgeving 

(zie Tabel 5). Dit zou een reden kunnen zijn waarom haar coaching interventies in mindere mate 

gericht waren op het daadwerkelijk stimuleren van integratief denken bij studenten. 

Wat betreft dialoog leek Anna veel bezig met het vergroten van haar eigen interactie met 

studenten. Ze wilde studenten nadrukkelijk ruimte bieden voor inbreng en eigen oplossingen en was 

zich bewust van haar eigen rol hierin: “Wat ik mezelf trouwens wel heb aangeleerd is ook het laatste 

jaar om bewust die stiltes te lasten vallen om studenten ook wel de ruimte te geven om te kunnen 

antwoorden. Want je hebt soms snel de neiging om maar door te praten als er niks komt. Dus dat heb 

ik me wel een beetje aangeleerd om dat gewoon nu ook maar eens te laten doen en dan merk je wel 

opeens dat studenten toch wel komen met een antwoord of reactie.”  

Wat betreft veilige omgeving ging het voor Anna enerzijds om het geven van vertrouwen en 

bevestiging aan studenten, anderzijds ervoer ze dat het ook voor haar als docent belangrijk is om zich 

op haar gemak te voelen: “…het gedrag van bepaalde studenten, het non-verbale gedrag, dat houdt 

me altijd wel heel erg bezig. Dat ik denk van o, hoe ga ik jou nou in beweging krijgen en hoe krijg ik 

jou enthousiast? En dat kan me ook wel eens, dat ik dat te veel zie elke keer, belemmeren dan.” In dit 

opzicht vond ze het onlineonderwijs (categorie onderwijsvorm in Tabel 5), waar ze in beide lessen 

mee te maken had, extra beperkend. 

 

Karin 

Bij Karin zijn lessen opgenomen in leerjaar twee (helft van de leerlingen aanwezig in de klas, de 

andere helft thuis) en leerjaar drie (alle leerlingen volgden de les vanuit huis). De tweedejaars les was 

gericht op het onderwerp creativiteit. Karin koos voor een lesopzet waarin studenten direct actief aan 

de slag gingen met een stukje theorie en daarbij creativiteit en eigen inbreng moesten tonen. In de les 

aan de derdejaars blikte Karin terug op eerder behandelde theorie, waarbij ze voortdurend de interactie 

opzocht met studenten door vragen te stellen over de lesstof. Daarnaast besteedde Karin in deze les 
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tijd aan het bespreken van een examen waar de studenten mee bezig waren. Ook hierbij stimuleerde 

Karin de interactie met en tussen studenten. 

Beschouwd vanuit de dimensie interventietype viel Karin met haar lessen op vanwege een hoog 

aandeel van de categorie vragen stellen in het totaal aan coaching segmenten (26% van alle coaching 

segmenten in de tweedejaars les, 31% in de derdejaars les). Hiermee week zij af van het patroon dat 

we voor alle cases tezamen zagen, waarin dit aandeel 19% bedroeg. Daarnaast stimuleerde een relatief 

groot deel van de interventies van Karin de leermechanismen: 89% van alle coaching segmenten in de 

tweedejaars les en 85% in de derdejaars, tegenover 72% totaal voor alle cases). Extra opvallend hierbij 

was het relatief hoge percentage dat Karin in de les aan de tweedejaars bereikte voor het mechanisme 

transformatie: 21% van de coaching segmenten stimuleerde dit mechanisme. Mogelijk speelden hier 

onderwerp en opzet van de les een rol. Deze deden in sterke mate een beroep op de eigen creativiteit 

van studenten, wat valt onder het mechanisme transformatie. 

Ook zagen we in Karins lessen relatief gezien veel leeractiviteiten bij studenten: 67% van de 

segmenten van de tweedejaars betrof een leeractiviteit en zelfs 83% bij de derdejaars, tegenover 63% 

voor het totaal aan cases. Opvallend in de resultaten voor de les van Karin aan de derdejaars is dat de 

studenten in verhouding meer verschillende leeractiviteiten uitvoerden dan in de andere cases. In de 

les aan de tweedejaars werd de leeractiviteit kritisch verwerken opvallend frequent uitgevoerd (28% 

van alle studentsegmenten in die les tegenover 11% voor het totaal aan cases).  

Wat betreft cognities zagen we bij Karin in de tweedejaars les een focus op de categorie tijd en bij 

de derdejaars les op de categorie dialoog, tijd en onderwijsvorm (zie Tabel 5). Wat betreft het 

tijdsaspect zei Karin in het interview over haar les aan de tweedejaars het volgende: “Ik denk dat dat 

onbewust, ja, ik zit altijd in mijn hoofd met de tijd die ik eigenlijk kort wil besteden aan een terugblik 

en als er dan niet direct altijd reactie komt, mag ik soms best wel even nog iets meer om reactie 

vragen en dan heb ik vaak zoiets van o ja, we gaan wel door, want er staat nog een hele hoop op het 

programma, terwijl soms juist een stukje reactie van de studenten juist wel voor wat meer 

bewustwording kan zorgen.”  

Vooral in de derdejaars les ervoer Karin dat de onderwijsvorm (de les vond volledig online plaats) 

van invloed was op de dialoog die ze met studenten bereikte: “Ja, je merkt in de klas dat ze veel meer 

eager zijn om op elkaar te reageren en online duiken ze toch wat sneller weg. Daar vind ik een 

interactie op gang brengen heel lastig, want je hebt een beperkte tijd en het duurt soms heel lang, 

terwijl in de klas kun je ze veel sneller daarbij betrekken.”  

Opvallend in de resultaten voor Karin was dat zij vergeleken met de andere docenten in haar 

denken sterk gericht was op het stimuleren van de dialoog tussen studenten in plaats van tussen docent 

en student. Dit bleek uit de volgende twee interviewpassages: “…gewoon om dan eens even te kijken 

hoever ze daarmee zijn, maar misschien daarbij de studenten die daar nog niet mee bezig zijn ook 

eens te laten horen van anderen wat ze al bedacht hebben, om ze een beetje op ideeën of een beetje op 
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weg te brengen.” en “Daarbij wil ik ook wel dat ze echt met elkaar gaan nadenken oké, maar hoe doe 

ik dat dan in de stage, hoe ga ik daar dan in de stage mee aan de slag?”. 


