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Stimulated recall interviews: Elke week wordt een interview afgenomen o.b.v. input die de voorafgaande week 

per mail is opgehaald over het functioneren van en oordeel over de student. Dit gebruik van input n.a.v. vragen 

is gebaseerd op de methode ecological momentary assessment (EMA). 

Observaties: De werkplekopleider wordt drie keer 4 uur gevolgd gedurende een werkdag waarop de student 

ook aanwezig is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een observatieprotocol dat gericht is op het proces van 

oordeelsvorming. Tevens worden belangrijke momenten (bv. sollicitatie, tussentijdse beoordeling) geobserveerd.  
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Theoretische achtergrond
Beoordelen van werkplekleren kan het beste gedaan worden in relatie tot de specifieke werkplek waar studenten 

participeren en door opleiders die daar deel van uitmaken (Rømer, 2002). Deze opleiders zijn vaak in de eerste plaats

professionals en daarnaast krijgen ze een rol als begeleider en beoordelaar (Trede & Smith 2014). In hun rol als 

beoordelaar worden ze gevraagd om de beroepsuitoefening van de student te overzien. Dit is dermate complex dat het 

menselijk oordeel van de opleider nodig is en er niet volstaan kan worden met het toepassen van een lijst criteria of het 

invullen van een formulier (Berendonk, Stalmeijer, & Schuwirth, 2013; Govaerts et al. 2007). De vraag is hoe het oordeel van 

opleiders op de werkplek tot stand komt. Het doel van deze studie is om het proces van oordeelsvormings van de opleider 

gedurende een stage van begin tot eind in kaart te brengen om zo de beoordeling beter op waarde te kunnen schatten.

Methode
► longitudinale meervoudige case study (Yin, 2018)

► drie opleiders op verschillende werkplekken 

► half jaar intensief gevolgd tijdens begeleiding en beoordeling van één student

Tabel 1: tijdslijn onderzoeksmethodologie 

case|week 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20

C1 einde stage

C2 einde stage

C3 einde stage

Voorlopige resultaten
De resultaten worden per casus in beeld gebracht aan de hand van vijf thema’s. Vervolgens wordt de ontwikkeling 

binnen en de samenhang tussen deze thema’s geanalyseerd. 

Tabel 2: eerste resultaten casus 1

week 1-2 week 3-4 5-6

Beeldvorming Nieuwsgierig, proactief, betrokken Proactiever dan organisatie aan kan, flexibel, enthousiast, 

snel, eigenzinnig, klaar voor complexere opdracht
…

Zekerheid 4/5 en 4/5 4,5/5 en 5/5, nu is ze er wel klaar voor twee weken 

geleden nog niet, het beeld wordt stabieler
…

Informatie 

verzamelen 

Waarnemen (zien/horen), vragen stellen 

samen werken, product bekijken  

Vast moment om met elkaar te praten, informatie van 

collega’s, communicatie per mail en telefoon, vragen 

stellen, waarnemen op de werkplek 

…

Kaders Vergelijken met andere stagiaires en eerdere 

ervaringen, eerste fase van stage

Cultuur van werkplek, bevestiging beeld door collega’s, 

vergelijken met andere stagiaires en eerdere ervaringen, 

eigen gevoel 

…

Acties Afstemmen, bepalen wat relevant is voor student Complexe opdracht zoeken die past, student vertellen 

wat je vindt van functioneren, iets laten gebeuren 
…
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