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Samenvatting
Professional agency is het vermogen van een student om tijdens het werken en leren zelf
acties te initiëren op basis van keuzes en hiernaar te handelen. Een begeleider kan het leren
vormgeven en hiermee de professional agency bevorderen. Het doel van dit onderzoek was
om met een kwalitatieve meervoudige instrumentele casestudy kennis te vergaren over de
samenhang tussen de door de begeleider gebruikte begeleidingsstrategieën en de professional
agency van mbo-studenten. Het ging hierbij specifiek om hybride leeromgevingen, waar
werken en leren samen komen. Negen koppels van mbo-studenten en begeleiders hebben
deelgenomen aan deze casestudie. Met behulp van within- en cross case analyses van
observaties van begeleidingsmomenten en interviews met alle deelnemers zijn verschillende
inzichten opgedaan. Er blijkt een drietal begeleidingsstrategieën te worden toegepast tijdens
de geobserveerde begeleidingsmomenten, namelijk richtende, richtende en een beetje
empowerende en empowerende en een beetje richtende strategieën. Begeleiders stimuleren
hiermee studenten bij het uiten van verschillende vormen van professional agency, namelijk
‘dialogical’ agency en ‘pro-active’ agency. Deze uitingen waren hardop denken, mening
geven en vragen stellen, verantwoordelijkheid nemen en ideeën van anderen uitwerken.
Voorzichtigheid is geboden, want begeleiders kunnen professional agency verminderen, door
tijdens het begeleiden een student het woord te ontnemen of alleen feitelijk te laten vertellen
over beroepssituaties. Begeleiders kunnen het leren van een student bevorderen, door tijdens
begeleidingsmomenten met het gebruik van begeleidingsstrategieën professional agency
bewust te stimuleren. Het gaat om een samenspel tussen begeleider, de student en diens
professional agency.
Keywords: professional agency, mbo-studenten, begeleidingsstrategieën, hybride
leeromgevingen, casestudie
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Abstract
Professional agency is the student’s ability to make choices and take actions during work and
learning situations. A guiding professional can shape the learning experience and stimulate
the student’s professional agency. The goal of this research paper was to gain knowledge
about the relation between the applied pedagogic strategies and the professional agency of
vocational education students. The specific target were hybrid learning environments, where
work and learning converge. Nine pairs of students and guidance professionals participated in
the case study. Insight was gained using within - and cross case analyses of observations of
guidance moments and interviews with all participants. Three pedagogic strategies were
apparent during these moments: steering, steering and partly empowering, and partly
empowering and steering strategies. Guidance professionals enabled students in showing
several forms of professional agency: “dialogical” and “pro-active” agency. They performed
acts of thinking out loud, giving opinions and asking questions, taking responsibilities, and
developing ideas of others. Guidance professionals do need to be cautious, because they can
reduce professional agency by interrupting students, or letting students give a factual account
of what happened. Guidance professionals can enhance students learning by stimulating the
professional agency during guidance moments by using pedagogic strategies. What makes the
difference is the interplay between guidance professional, the student, and the students
professional agency.
Keywords: Professional Agency, Vocational Education, Pedagogic Strategies, Hybrid
Learning, Environment
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Het samenspel tussen begeleiding en professional agency van studenten in hybride
leeromgevingen: een kwalitatieve analyse
1. Inleiding
Een belangrijke vaardigheid voor (toekomstige) professionals is agency; het zelf
willen en kunnen maken van keuzes en doen van handelingen. Maatschappelijke
ontwikkelingen zoals technologisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt, vereisen dat
professionals hun leven lang leren om voldoende agency te behouden (Harteis & Goller,
2014). Om studenten toekomstbestendig op te leiden is stimuleren van bewuste agency dus
noodzakelijk, wat onder andere bereikt kan worden door studenten actief te laten participeren
in de beroepspraktijk (Billet, 2006; Smid, 2020). Hierdoor kunnen studenten later proactief
reageren op de uitdagingen op het werk (Hager, 2019). Een hybride leeromgeving ondersteunt
dit. In deze leeromgeving wordt het werken en leren met elkaar verbonden en is gesitueerd op
het grensvlak van school en werk (Cremers et al., 2014; Zitter & Hoeve, 2012). Studenten
wisselen schoolgerichte taken en volledige werkprocessen en taken af, waardoor alle aspecten
van het werk aan de orde komen (Bouw, 2020).
Een begeleider bepaalt in deze hybride leeromgeving hoe de begeleiding tijdens het
werken eruitziet en bepaalt hierdoor mede hoe het leren vorm krijgt tijdens
begeleidingsmomenten (Vaughn, 2020). Hoe een begeleider de agency van een student
ondersteunt, is een onderbelicht onderdeel van onderzoek naar leren op de werkplek
(Mikkonen et al., 2017; Nieuwenhuis et al., 2017; Swager et al., 2015). Mogelijk passen
begeleiders onvoldoende alternatieven toe om de ontwikkeling van agency bij een student te
ondersteunen (Vaughn, 2020). Extra onderzoek kan begeleiders ondersteunen bij het gebruik
van begeleidingsstrategieën en het aansturen van leren (Swager et al., 2015). Het doel van dit
onderzoek is dan ook om kennis te vergaren over de samenhang tussen
begeleidingsstrategieën en de agency van studenten tijdens begeleidingsmomenten in hybride
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leeromgevingen. Dit wordt onderzocht aan de hand van opnames van begeleidingsmomenten
tussen begeleiders en studenten en interviews.

1.1 Theoretisch Kader
1.1.1 Leren in hybride leeromgevingen
Een hybride leeromgeving realiseert een geïntegreerde kennisbasis door het verweven
van school en de werkplek in een echt bedrijf of een interne bedrijfsruimte op school (Bouw
et al., 2019; Zitter & Hoeve, 2012). Studenten leren en werken gelijktijdig aan volledige,
authentieke werkprocessen in een professionele rol, die leiden tot individuele en/of collectieve
activiteiten in fysieke of digitale ruimtes. Studenten gebruiken de aangeboden instrumenten in
en uit de beroepspraktijk (Zitter, 2010). Het tempo van het werk correspondeert met het
tempo in de praktijk, maar ook is er tijd voor instructie, evaluatie en reflectie. Ervaren
professionals hebben verschillende rollen zoals collega of expert (Bouw et al., 2019).
Bij hybride leeromgevingen staat acquisitie aan de ene kant van de dimensie leren en
participatie aan de andere kant. Bij acquisitie ligt de nadruk op het verwerven van expliciete
kennis en algemene vaardigheden aan de hand van formele, doelbewuste leeractiviteiten. Bij
participatie ligt de nadruk op het opdoen van impliciete kennis door werkplekleren in de
realistische beroepscontext (Hoeve & Zitter, 2012). Het verbinden van acquisitie en
participatie leidt tot betekenisvolle ervaringen en leren in de praktijk. Dit leren is dan het
resultaat van interactie, stimulans en inhoud (Poortman et al., 2011).
Hybride leeromgevingen sluiten aan bij de sociaal culturele theorie over leren (Zitter,
2010). Het sociale, collectieve en contextuele karakter van leren staat centraal (Lave &
Wenger, 2010). Studenten hebben niet alleen een individueel leerproces waarbij kennis wordt
vergaard, maar zij participeren ook in activiteiten waarbij ze gebruikmaken van instrumenten,
hulpmiddelen en artefacten uit de gemeenschap (Eteläpelto et al., 2013; Lave & Wenger,
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1991; Zitter, 2010). Een student leert met en door anderen binnen een gemeenschap waarvan
diegene deel uit wil maken (Lave & Wenger, 1991). Dit stimuleert groei en brengt studenten
verder dan dat zij kunnen bewerkstelligen zonder begeleiding (Billet, 2002; De Bruijn, 2012).
1.1.2 Begeleidingsstrategieën in hybride leeromgevingen
Om groei te stimuleren begeleiden zowel docenten als werkplekbegeleiders de
studenten binnen hybride leeromgevingen. Dit masteronderzoek gaat over de door hen
toegepaste begeleidingsstrategieën, die het resultaat zijn van bewuste overwegingen over
begeleiding (Harms et al., 2017; Khaled et al., 2021). Khaled et al., (2022) splitsen
begeleidingsstrategie in ‘denken’ en ‘doen’. Bij het ‘denken’ identificeert een begeleider een
potentieel leermoment bij een student. Die signaleert en verzamelt informatie over een student
(Van de Pol et al., 2011), analyseert wat gaande is en krijgt een indruk van het persoonlijke
kennisniveau (Barnhart & van Es, 2015; Schaap et al., 2017). Ook past een begeleider het
eigen sociaal culturele referentiekader toe, om de situatie te kunnen interpreteren en na te
gaan welke vervolgstappen te nemen (Khaled et al., 2021). Ervaringen met studenten en
overtuigingen over werken, leren en begeleiden spelen hierbij een rol (Khaled et al., 2022).
Bij het ‘doen’ gaat het om de daadwerkelijke ondersteuning (Schaap et al., 2017). Ceelen et
al. (2021) onderscheiden drie typen begeleidingsinterventies: Beroepsmatige activiteiten
demonstreren, toevertrouwen en participatie stimuleren. Een begeleidingsstrategie krijgt vorm
op basis van persoonlijke kennis, overtuigingen en gedachtes over hoe te begeleiden. Het gaat
niet alleen om hoe de begeleider handelt, maar ook hoe die hiertoe komt en welke bronnen die
hiervoor gebruikt (Khaled et al., 2021).
Er bestaat een grote diversiteit aan typen begeleiding in de context van school en
werkplekleren, zoals uitleggen, alternatieven bediscussiëren, feedback geven en reflecties
ondersteunen (De Bruijn, 2012). Studies specifiek over begeleidingsstrategieën in hybride
omgevingen zijn schaars. Uit de kwalitatieve analyse van Khaled et al. (2021) blijkt een grote
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verscheidenheid aan begeleiding binnen hybride leeromgevingen, lopend van richten naar
empoweren, zie Figuur 1 (Khaled et al., 2021, 2022).
Begeleiders die een richtende begeleidingsstrategie toepassen zijn wat betreft ‘denken’
meer taak- en efficiëntiegericht en selecteren taken waarbij zij de student observeren (Khaled
et al., 2022; Mikkonen et al., 2017). Ze nemen de regie over van de student, bijvoorbeeld
vanwege vragen van een student of risico op fouten. Ze geven hierdoor minder
ontwikkelingsruimte (Khaled et al., 2022). Qua “doen” geven deze begeleiders één of een
paar handelingsmogelijkheden met een focus op het volbrengen van de taak (Khaled et al.,
2021). Begeleiders die vooral richten reiken onder andere handelingsmogelijkheden aan,
stellen kritische, richtinggevende vragen en laten consequenties van acties benoemen (Khaled
et al., 2022).
Aan de andere kant van de begeleidingsdimensie bevinden zich begeleiders met een
empowerende begeleidingsstrategie. Wat betreft ‘denken’ hebben deze begeleiders hoge
verwachtingen, willen het maximale uit een student halen en hebben vertrouwen in een
student (Khaled et al., 2022). Qua ‘doen’ stimuleren deze begeleiders de studenten om
meerdere handelingsmogelijkheden te formuleren en prikkelen de persoonlijke en
professionele behoeftes van studenten (Khaled et al., 2021). Soms stelt de begeleider
checkvragen om na te gaan of de opgedane kennis goed wordt verwerkt. Evalueren is vooral
gericht op aanzetten tot kritische reflectie (Khaled et al, 2022; Mikkonen et al., 2017). Zij
stellen verdiepende vragen of stellen aannames aan de orde om de student aan te zetten tot
nadenken over de situatie en gaan uit van gelijkwaardigheid. Tijdens het begeleiden kan een
begeleider tegelijkertijd richten en empoweren, maar binnen een begeleidingsmoment kan een
begeleider het ene moment meer richten en het andere moment juist meer empoweren (Khaled
et al., 2022).
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Figuur 1
Overzicht DENKEN en DOEN op het continuüm van richten en empoweren (Khaled et al.,
2022).

Voetnoot. Overgenomen uit Het richten en empoweren continuüm. Artikel in voorbereiding.
Door A. Khaled, M. Mazereeuw, & M. Bouwmans, (2022). Copyright 2022 door HU
University of Applied Sciences en NHL Stenden University of Applied Sciences.
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1.1.3 Professional agency bij studenten
Dit masteronderzoek richt zich op een specifieke vorm van agency, namelijk
professional agency, omdat het gaat over leren in een beroepsgerichte context waar de
ontwikkeling tot professional centraal staat. Professional agency betekent volgens Eteläpelto
et al. (2013) dat door een student individuele invloed wordt uitgeoefend, keuzes worden
gemaakt en een houding wordt aangenomen die invloed heeft op het werk en/of de
professionele identiteit (zie Figuur 2). Zo noemen Mikkonen et al. (2017)
verantwoordelijkheid nemen als één van de aspecten van agency om het eigen leerproces te
beïnvloeden. Een student die agency uitoefent, stelt zich actief op en ziet de mogelijkheid om
de eigen ontwikkeling te beïnvloeden (Harteis & Goller, 2014).

Figuur 2
Definitie van professional agency in een subject centraal sociaal cultureel framework.

Voetnoot. Aangepast overgenomen uit What is agency? Conceptualizing professional agency at work,
door A. Eteläpelto, K. Vähäsantanen, P. Hökkä, & S. Paloniemi, 2013, Educational Research Review,
10, p. 61. (https://doi.org/10.1016/j.edurev.2013.05.001) Copyright 2013 door Elsevier Ltd.

De definitie van professional agency gaat uit van een subject centraal sociaal-cultureel
perspectief (zie Figuur 2). De individuele entiteit en sociale entiteit staan los van elkaar, maar
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deze is wel wederzijds aan elkaar verbonden en onderling afhankelijk (Eteläpelto et al., 2013).
Binnen dit framework draait het om vaardigheden, attitude en overtuigingen van een student
die individuele zelfstandigheid genereren in relatie met de leerwerkplekomstandigheden,
bijvoorbeeld de begeleidingsstrategie. Het participeren op een leerwerkplek geeft studenten de
kans om kennis en vaardigheden te verbeteren, handelingsmogelijkheden te ontdekken en
betrokken te zijn bij leeractiviteiten (Harteis & Goller, 2014). Volgens Vähäsantanen et al.
(2019) richt de definitie van professional agency zich op professionele identiteit en wordt
deze geuit binnen praktijken en omstandigheden van de leerwerkplek van een student.
Professional agency uit zich enerzijds als individuele bewuste keuzes en ondernomen
acties met sociale consequenties en is gebaseerd op het eigen vermogen om te kunnen
handelen. Anderzijds uit dit zich in onbewust geautomatiseerd gedrag, dat afkomstig is uit
vroegere ervaringen en onbewuste routines (Eteläpelto et al., 2013). Ook de eigen
overtuigingen over de eigen capaciteiten van een specifieke taak of in een specifieke situatie
spelen een rol bij het uitoefenen van agency (Bandura, 2001; Harteis & Goller, 2014). Net als
de persoonlijke geschiedenis met de eigen ervaringen, kennis, normen en waarden van een
student (Billet, 2001, 2014). Dit is zichtbaar in Figuur 2 onder student in hybride
leeromgeving.
Vähäsantanen et al. (2017c) hebben met behulp van de definitie van Eteläpelto et al.
(2013) onderzoek gedaan naar het bevorderen van professional agency door middel van
coachingprogramma’s bij werknemers. Negentig procent van de respondenten gaven in hun
interviewstudie aan dat zij tijdens bijeenkomsten met andere medewerkers professional
agency hebben kunnen uiten door hardop denken en hun mening te geven. Dit bevorderde het
leren. Als vervolg hebben Vähäsantanen et al. (2017a) in een kwalitatieve metasynthese
subvormen van professional agency gedefinieerd, namelijk ‘dialogic’, ‘transformative’, ‘proactive’ en ‘resisting’ agency. ‘Dialogical’ agency houdt in dat wordt deelgenomen aan de
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eigen (werk)gemeenschap. ‘Transformative’ agency betekent het doen van suggesties voor het
ontwikkelen van de werkpraktijken. ‘Pro-active’ agency heeft betrekking op
verantwoordelijkheid, het instemmen en uitbreiden van suggesties van anderen en het
innemen van standpunten na het horen van anderen. ‘Resisting’ agency is juist het zich
verzetten tegen suggesties en standpunten van anderen (Vähäsantanen et al., 2017a). De mate
waarin de student agency toont, beïnvloedt de eigen participatie en het leren in de
beroepspraktijk (Billet, 2001, 2014).
1.1.4 Relationele afhankelijkheid van begeleider en student
Begeleiden is een sociaal, dynamisch, interactief en wederkerig proces (Billet, 2002;
Fillietaz et al., 2015) en heeft dus een wisselwerking met de agency van een student. Een
student en diens begeleider staan enerzijds los van elkaar, maar zijn anderzijds ook met elkaar
verbonden via de professional agency van de student. Vanuit het sociaal-culturele perspectief
is een belangrijke rol weggelegd voor interactie en participatieprocessen bij leren (Eteläpelto
et al., 2013; Lave & Wenger, 1991; Vaughn, 2020). Het accent in de interactieprocessen ligt
op acties van de student. De student bepaalt welk probleem die aanpakt en in welke mate en
praktiseert op deze manier agency, maar wordt hierin gemedieerd door de sociaal culturele
omgeving (Billet, 2006; Eteläpelto et al., 2013). De betrokkenheid van een student en de wil
om te leren enerzijds en de handelingsmogelijkheden op en begeleiding van een begeleider
anderzijds spelen een rol in dit relationele interpsychologische proces (Billet, 2001, 2006,
2014). Op deze manier ontwikkelt een student inzichten in relaties met anderen (Vaughn,
2020).
Het ondersteunen van professional agency komt tijdens een begeleidingsmoment tot
uiting in het laten uitspreken van ideeën en intenties, het voeren van dialogen, eigen
beslissingen laten maken, zelf acties uit laten voeren of na laten denken over alternatieve
handelingsmogelijkheden (Vaughn, 2020). Ook komt dit tot uiting door uitwisseling van
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informatie, kennis, ervaringen en persoonlijke standpunten (Mikkonen et al., 2017; Schaap et
al., 2017). Dialogen helpen studenten bij het onder woorden brengen van concepten, het
beantwoorden van vragen, reflecteren, het geven van een mening of suggesties voor
mogelijke oplossingen en het uiten van zorgen en behoeftes. Het erkennen van de input kan
een student inspireren om actief te participeren in zijn eigen leerproces (Mikkonen et al. 2017;
Swager et al., 2015). De begeleiding geeft een student toegang tot kennis die anders
verborgen blijft en helpt een student bij het correct uitvoeren van het werk (Swager et al.,
2015). Centraal in de begeleidingsmomenten staan de interacties die constant gaande zijn
tussen begeleider en student gedurende dagelijkse activiteiten in de onderwijs- of
beroepspraktijk (Billet, 2002; Fillietaz et al., 2015; Swager et al., 201).
Agency draait om een samenspel van interpsychologische en intrapsychologische
processen (Billet, 2006). Voor bevordering van professional agency is een dialogische
leersetting en begeleiden van groot belang (Vaughn, 2020). Als een student niet de kans krijgt
om tijdens een begeleidingsmoment actief te participeren, besluiten te nemen, suggesties te
geven of de situatie te beïnvloeden zal de student geen professional agency kunnen
uitoefenen. De mate van professional agency hangt niet alleen af van de student, maar ook
van bronnen om de student heen, zoals een begeleider. Het is dan ook een samenspel tussen
individuele omstandigheden en de omgeving. Professional agency en ondersteunende sociale
(handelings)mogelijkheden zijn samen essentieel voor processen van werkgerelateerd leren
(Vähäsantanen et al., 2017a, 2017b). Tot op heden is nog geen onderzoek gedaan naar het
samenspel tussen begeleiding en leren in hybride leeromgevingen.

1.2 Huidige Studie
De onderzoeksvraag luidt: Welke begeleidingsstrategieën sluiten aan op professional
agency van mbo-studenten tijdens begeleidingsmomenten in hybride leeromgevingen? In een
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authentieke leerwerkcontext, zoals hybride leeromgeving, zijn processen van het individu en
de sociale acties aan elkaar gerelateerd. De acties en gedachten van een student en een
begeleider, worden beiden en in samenhang onderzocht. Door dit samen te onderzoeken
komen wellicht mechanismen in het complexe samenspel tussen sociale entiteiten en
professional agency aan het licht (Eteläpelto et al., 2013).
Deelvragen:
1. Welke begeleidingsstrategieën passen begeleiders toe tijdens begeleidingsmomenten
in hybride leeromgevingen?
2. Hoe uiten mbo-studenten professional agency bij begeleidingsmomenten in hybride
leeromgevingen?
3. Wat is de relatie tussen de begeleidingsstrategieën en de professional agency van mbostudenten in hybride leeromgevingen?
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag, is een meervoudige instrumentele
casestudie uitgevoerd. Een casestudie leent zich goed om de begeleiding bij professional
agency van studenten, als hedendaags fenomeen, te onderzoeken. Dit gebeurt in de echte
praktijk van hybride leeromgevingen waardoor rijke data kan worden verzameld (Yin, 2018).
De kracht van de uitgevoerde casestudie is de observatie van het daadwerkelijk handelen van
de deelnemers in combinatie met interviews om na te gaan wat hun redenen waren om zo te
handelen. Door het beschrijven en vergelijken van meerdere cases kan diepgaander inzicht
worden verkregen in de samenhang tussen gehanteerde begeleidingsstrategieën en
professional agency van studenten tijdens begeleidingsmomenten. Dit levert overtuigender
bewijs dan het onderzoeken van één case (Creswell, 2014; Yin, 2018). De focus ligt op het
gedrag van een begeleider in relatie tot een student om zodoende de professional agency van
de student en de acties van de begeleider aan elkaar te kunnen relateren in de authentieke
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leerwerkcontext. Door deze exploratie kunnen inzichten worden verkregen over welke
begeleidingsstrategieën aansluiten op de professional agency van studenten.

2. Methode
2.1 Deelnemers
Voor deze masterthesis is gebruikgemaakt van verzamelde data over de hybride
leeromgevingen en participanten uit het project ‘Ruimte voor wendbaar vakmanschap’
(Hogeschool Utrecht, 2022). Alle deelnemers zijn afkomstig uit vier hybride leeromgevingen
met verschillende beroepsdomeinen: (1) marketing en communicatie, (2) techniek, (3) zorg en
(4) facilitair management en horeca en zijn koppels van student en hun begeleider (docenten
of werkbegeleiders) uit het middelbaar beroepsonderwijs. Zij volgden onderwijs of waren
werkzaam in hybride leeromgevingen van vier ROC’s welke verspreid liggen over noord en
midden Nederland.
De koppels zijn geselecteerd op basis van video- of audio-opnames van
begeleidingsmomenten. Het eerste selectiecriterium was interactie tussen begeleider en
student. Het tweede criterium was dat zowel de student als de begeleider in het interview
refereren naar het desbetreffende begeleidingsmoment. In Tabel 1 staan voor de negen
geselecteerde cases de algemene kenmerken weergegeven van de student en de begeleider.
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Tabel 1
Kenmerken cases en participanten
HL

Casus

Student

Leef

(N = 9)

(n = 9)

tijd

Opleiding

Niveau

Leer

Begeleider

jaar

(n = 8)

Functie

1.

1.

Thomas

19

Marketing en communicatie

4

2

Mees

Docent

2.

2.

Jip

19

Middenkader engineering

4

4

Moos

docent

3.

Loek

19

Mechatronica

4

4

Moos

docent

4.

Faas

20

Middenkader engineering

4

4

Wout

Werk

richting werktuigbouwkunde
5.

Geert

19

Middenkader engineering

begeleider
4

4

Hendrik

docent

4

1

Joop

Docent/

richting werktuigbouwkunde
3.

6.

Celine

21

Verpleegkunde

SLB’ er

4.

7.

Kaat

16

Verpleegkunde

4

1

Maartje

Docent

8.

Nora

23

Facilitair management

4

3

Stijn

docent

9.

Fedde

19

Manager/ ondernemer horeca

4

4

Bas

docent

2.2 Materialen
Voor dit onderzoek zijn twee interviewprotocollen ontwikkeld voor interviews met
studenten en begeleiders. Ten behoeve van de data-analyse zijn (1) een raamwerk professional
agency, (2) een observatieformulier voor het beschrijven van de video- en audio-opnames en
(3) een codeboek opgesteld.
In het interviewprotocol studenten (zie bijlage A) staan o.a. vragen over
nadenkmomenten van de student. Het nadenkmoment was de stimulus voor de interviewer om
te bespreken wat de student deed en dacht tijdens het nadenkmoment en de begeleiding.
Voorbeelden van vragen zijn “Wat deed jij op dat moment?”, “Hoe wist je hoe je moest
handelen?” en “Wat voor begeleiding heb je gekregen?”. Voor het interview met de

SAMENSPEL TUSSEN BEGELEIDING & PROFESSIONAL AGENCY

17

begeleider is eveneens een interviewprotocol opgesteld (zie bijlage B). Door middel van
stimulated recall werden vragen gesteld over denkwijzen en opvattingen bij inzet van
begeleidingsstrategieën aan de hand van het protocol. Voorbeelden van vragen waren: “Wat
dacht jij op dat moment?” en “Met welk doel handelde je?”.
Ter voorbereiding van de analyse is eerst een raamwerk van professional agency
opgesteld op basis van literatuur (zie bijlage C). Op basis hiervan kon een codeboek worden
opgesteld. In Tabel 2 is een gedeelte van het raamwerk weergegeven. De verschillende
vormen van professional agency zijn aangemerkt als hoofdcategorieën; ‘dialogical’ agency,
transformative agency, ‘pro-active’ agency en ‘resisting’ agency. Per hoofdcategorie zijn
uitingen van deze vormen van professional agency beschreven.

Tabel 2
Voorbeeld ‘dialogical’ agency uit raamwerk professional agency, zie Bijlage C.
Subvormen
professional
agency

Definitie subvorm
professional
agency

Operationalisering subvorm professional agency

‘dialogical’
agency

Participatie aan de
eigen
gemeenschap










Inbreng van kennis in het gesprek (O)
Vragen stellen (O)
Mening geven (O)
Uiten van gedachtes en ideeën (O)
Luisteren (O)
De ander aanmoedigen om inbreng te geven (O)
Participeren in besluitvorming (O)
Hulp vragen aan de ander (O)

Voetnoot: O = waarneembaar in video- of audio-opname, I = waarneembaar in interview

Er is een observatieprotocol geschreven om op gestructureerde wijze, chronologisch te
noteren wat gehoord en eventueel gezien werd in de opname (zie bijlage D). In de kolom
“beschrijving situatie” werd omschreven wie aanwezig was en welke activiteit(en) werden
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ondernomen. Onder “acties” welke acties door de betrokken personen werden uitgevoerd
(Spadley, 1980, p.78 in Cohen 2011, p.467). Om de betrouwbaarheid en validiteit van het
observatieprotocol na te gaan, is dit getest door de auteur en een senior onderzoeker. Zij
hebben twee video-opnames bekeken en beschreven in het observatieformulier. De
observatieformulieren zijn vergeleken en bleken met elkaar overeen te komen.
Op basis van het raamwerk professional agency en de begeleidingsstrategieën van
Khaled et al. (2022), zie Figuur 1 in het theoretisch kader, is het codeboek ontwikkeld voor
het analyseren van de observaties en interviews. In het codeboek staat per code een definitie
beschreven en de categorie van de code aangemerkt. In Tabel 3 is een voorbeeld uit het
codeboek opgenomen. (Zie bijlage E voor het volledige codeboek). In het codeboek bestaat
het aantal categorieën van richten tot empoweren uit het continuüm van Khaled et al. (2021,
2022) uit vier categorieën, namelijk richten (R1), richten en een beetje empoweren (R2),
empoweren en een beetje richten (E1) en empoweren (E2). Dit geeft een duidelijker
onderscheid op welk deel van het continuüm de begeleider zich tijdens het
begeleidingsmoment begaf. Ten behoeve van de betrouwbaarheid is het codeboek voorgelegd
aan de tweede codeerder en een senior onderzoeker om na te gaan of de definities van de
codes duidelijk waren. Op basis van de feedback zijn definities verder aangescherpt.
Vervolgens heeft de eerste codeerder een pilot uitgevoerd bij twee cases. Deze zijn tweemaal
gecodeerd om de mate van overeenstemming tussen verschillende beoordelaars na te gaan.
Deze bleken met minimaal verschil overeen te komen. Vervolgens is de tweede codeerder
getraind door de eerste codeerder om alle data te kunnen coderen en intersubjectiviteit na te
streven (Sande, 1999). Het codeboek is geïmporteerd in Atlas.ti versie 9, zodat de data
gecodeerd kon worden.
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Tabel 3
Voorbeeld codeboek denken gebaseerd op Khaled et al. (2021, 2022).
DENKEN
denken- doelen

Overwegingen voor het handelen (signaleren/
framing)
Het doel van de begeleiding

Denken- ervaringen

Eerdere ervaringen die leiden tot het
daadwerkelijk handelen van de begeleider

Denken- ervaringen- specifieke
student

Eerdere ervaringen met desbetreffende
student

Denken- ervaringen- andere
student

Eerdere ervaringen in soortgelijke situaties met
andere student(en)

Denken- Overtuiging

Gedachtes over hoe te handelen vanuit
bijvoorbeeld normen en waarden, benodigde
professionele houding etc.

Denken - overtuiging- leren

Overtuigingen over effectief leren

Denken- Overtuiging-begeleiden

Overtuigingen over effectief begeleiden

Denken-Overtuiging-werken

Overtuigingen over hoe het werk moet worden
gedaan/ uitvoering van werkprocessen

2.3 Procedure
Alle data, inclusief de data voor dit masteronderzoek, zijn verzameld door
onderzoekers van het project en niet door de auteur. Vooraf aan het verzamelen van de data is
door hen een dataverzamelingsprotocol opgesteld. Hierin is de selectie van participanten, het
instrueren en het plannen van de observatie en interviewmomenten en de daadwerkelijke
dataverzameling beschreven. De data zijn tussen april 2018 en januari 2020 verzameld.
De hybride leeromgevingen zijn op basis van ‘maximal variation sampling’
geselecteerd, volgens de criteria: (1) leeromgeving op de grens van school en werk, (2)
leeromgeving ontwikkelde zich richting hybride leeromgeving, (3) implementatie
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leeromgeving was meer dan een jaar geleden, (4) leeromgeving was een toevoeging op de
verscheidenheid aan de in het onderzoek gebruikte beroepsdomeinen, (5) in de leeromgeving
waren begeleidende professionals werkzaam die voor uitdagingen stonden met betrekking tot
begeleiden, (6) in de leeromgeving stonden begeleiders open voor participerend onderzoek
(Khaled et al., 2021). Door deze criteria kon een diversiteit aan perspectieven op leren en
begeleiden in hybride leeromgevingen worden verzameld. De studenten zijn vervolgens met
‘convenience sampling’ geselecteerd. Zij zijn via docenten van hybride leeromgevingen
benaderd door de onderzoekers voor deelname aan het onderzoek. De begeleiders zijn op
basis van directe betrokkenheid met de geselecteerde student benaderd voor deelname aan het
onderzoek. Alle participanten ondertekenden een informed consent over het gebruik van de
verzamelde data en anonimiteit werd gegarandeerd.
De studenten en begeleiders uit de cases zijn een dagdeel gevolgd tijdens het werken
in de hybride leeromgeving. Eén onderzoeker maakte video-opnames van de momenten
waarop interactie was tussen de begeleider en de student, de zogenoemde
begeleidingsmomenten. Tijdens het begeleidingsmoment mochten andere studenten of
begeleiders aanwezig zijn en deelnemen aan de interactie. Bij één hybride leeromgeving zijn
audio-opnames van de begeleidingsmomenten gemaakt vanwege de privacy van bewoners in
het verzorgingstehuis. Bijna direct erna zijn door twee onderzoekers van het project
semigestructureerde interviews over de begeleidingsmomenten afgenomen met zowel de
student als de begeleider. Tijdens de observatie werden begeleidingsmomenten
geïdentificeerd, die als stimulus werd gebruikt voor de interviews met student en begeleider.
Bij de begeleiders werd voorafgaand aan het interviews door de onderzoekers bepaald welke
videofragmenten interessante begeleidingsmomenten bevatte en representatief waren voor de
desbetreffende begeleider. De opnames zijn door de onderzoekers opgeknipt in fragmenten
ten behoeve van de interviews.
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De interviews boden de deelnemer de mogelijkheid om gedetailleerd het eigen
perspectief op het begeleidingsmoment te vertellen, waardoor aanvullende informatie is
verkregen om een completer beeld te krijgen van het moment (Creswell, 2014). Tijdens het
interview met de student werden aan de hand van het interviewprotocol open vragen gesteld
over geobserveerde leeractiviteiten en werkwijzen van de student. Het uitgangspunt waren
momenten waarop de student had moeten nadenken en frictie had ervaren tijdens het leren en
werken (Mazereeuw et al., 2019). De student kon de gevolgde werkwijze toelichten door te
beschrijven wat de student deed en zijn gedachtes en ervaringen delen met de onderzoekers.
De interviews met de studenten varieerden in lengte van 39 minuten tot 78 minuten met een
gemiddelde duur van 55 minuten.
Tijdens stimulated recall interviews met begeleiders bespraken de onderzoekers
verschillende begeleidingsmomenten. Een stimulated recall interview is een introspectieve
methode om cognitieve denkprocessen in kaart te brengen (Lyle, 2003). Aan de hand van een
stimulus, in dit geval een video- of audiofragment van de desbetreffende begeleider, werd de
begeleider teruggebracht naar het moment. Naar aanleiding van het bekijken of luisteren van
het fragment is de begeleider via open vragen bevraagd over zijn denken en handelen tijdens
het begeleidingsmoment. Zo werden het denken, ideeën, ervaringen en opvattingen
achterhaald. Deze cognities spelen een rol in het nemen van beslissingen en het feitelijke doen
(Lyle, 2003). De onderzoekers kozen samen met de begeleider video- of audiofragmenten die
zij representatief vonden voor de begeleiding. De interviews met de begeleiders varieerden in
duur van 36 minuten tot 67 minuten met een gemiddelde duur van 51 minuten. Alle
interviews zijn hierna getranscribeerd.
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2.4 Data-Analyse
De opnames van de begeleidingsmomenten en alle uitgeschreven transcripten (ad
verbatim) van de interviews zijn door de onderzoekers van het project ter beschikking gesteld
voor analyse om de onderzoeksvraag van dit masteronderzoek te beantwoorden. De video- of
audio-opnames van de begeleidingsmomenten waren al door de onderzoekers van dit project
opgedeeld in fragmenten. Deze varieerden in lengte van 0:21 tot 12:48 m: s. De data-analyse
is uitgevoerd met behulp van Atlas.ti versie 9 en Microsoft Office Excel.
Om tot synthese van de data te komen zijn verschillende stappen doorlopen, namelijk
(1) coderen van alle data, (2) within case analyse en (3) cross case analyse. Het doel van
coderen was het ordenen van de data die betrekking had op het begeleidingsmoment aan de
hand van het codeboek. Eerst zijn alle opnames opgedeeld in segmenten. Eén segment was
een beurtwisseling tussen student en begeleider. Vervolgens zijn delen in de interviews met
student en begeleider per case gemarkeerd die betrekking hadden op het begeleidingsmoment.
Eén segment in de interviews was een vraag en antwoord. Per case is de opname, het
interview met de student en het interview met de begeleider gecodeerd aan de hand van het
vooraf opgestelde codeboek, zie bijlage 5. De segmenten die niet gecodeerd konden worden
aan de hand van de a priori codes, kregen de code overig.
Nadat alle segmenten waren gecodeerd, zijn de segmenten met code overig opnieuw
bekeken. Segmenten student-overig zijn deductief gecodeerd op basis van studentkenmerken
en sociaal culturele omstandigheden uit het subject centraal sociaal cultureel framework van
Eteläpelto et al. (2013). Hierna is een nieuwe indeling gemaakt met thema’s en subcodes en
zijn deze segmenten opnieuw gecodeerd. De segmenten met code begeleiding-overig zijn
gezamenlijk door de codeerders bekeken en bediscussieerd wat de begeleider op dat moment
deed. Deze segmenten zijn alsnog met het codeboek gecodeerd, op één code na waarbij de
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begeleider de student onderbrak. Met deze stap is een overzicht gecreëerd welke codes
voorkwamen in welk datasegment.
Als tweede stap is per case een within case analyse uitgevoerd. Elke case is diepgaand
geanalyseerd door deze rijk te beschrijven aan de hand van de deelvragen met als doel om een
goed beeld te krijgen van het begeleidingsmoment (Evers, 2015; Miles et al., 2020).
Vervolgens is per case een netwerk gemaakt om verbanden tussen elementen van de
begeleiding en subvormen van professional agency in kaart te brengen (Miles et al., 2020).
Als laatste stap is een cross case analyse uitgevoerd om per deelvraag tot een synthese te
kunnen komen. Om de eerste deelvraag te beantwoorden zijn de begeleiders gecategoriseerd
in één van de vier categorieën die het meest overeenkwam met de toegepaste
begeleidingsstrategie, op basis van literatuur. Vervolgens zijn alle begeleiders binnen een
categorie vergeleken op specifieke kenmerken van de desbetreffende begeleidingsstrategie om
overeenkomsten te achterhalen.
Om de tweede onderzoeksvraag te beantwoorden is een tabel gemaakt. In de tabel staat
per type databron hoe vaak een subvorm en uiting van professional agency voorkwam en bij
welke case. Vervolgens zijn alle uitingen van professional agency en studentkenmerken met
elkaar vergeleken. Door elke casus systematisch te vergelijken met de andere cases werden
overeenkomsten tussen cases zichtbaar.
Om de derde deelvraag te beantwoorden is eerst een ‘variable-by-variable’ matrix
gemaakt om na te gaan welke specifieke interacties en mogelijk onderlinge verbanden
bestonden tussen professional agency en begeleidingsstrategieën. Vervolgens zijn de within
case netwerken van alle cases systematisch met elkaar vergeleken, zodat een overstijgend
meta netwerk kon worden gecreëerd (Miles et al., 2020) en conclusies getrokken konden
worden om de derde deelvraag te beantwoorden.

SAMENSPEL TUSSEN BEGELEIDING & PROFESSIONAL AGENCY

24

Voor de gehele analyse was intersubjectiviteit het uitgangspunt. Met regelmatig
overleg over de afstemming van de codes en analyse is dit nagestreefd (Sande, 1999). Tijdens
de stap coderen hebben twee codeerders eerst samen de data van één case gecodeerd en
bediscussieerd. Vervolgens hebben zij drie cases onafhankelijk gecodeerd. Tijdens een
afstemmingsoverleg zijn de codes met elkaar vergeleken, verschillen bediscussieerd en
besluiten vastgelegd. De definities van enkele codes zijn op basis van discussie verfijnd.
Vervolgens zijn de resterende cases door beide codeerders onafhankelijk van elkaar
gecodeerd, vergeleken en afgestemd. Na het eerste afstemmingsoverleg nam de
intersubjectiviteit toe en bestonden nog minimale verschillen tussen de codeerders. De
intercodeerderbetrouwbaarheid is niet berekend, omdat de eerste codeerder ook het codeboek
heeft opgesteld. Deze kan alleen bij onafhankelijke codeerders worden berekend (Atlas.ti,
z.d.). Tijdens de cross case analyse van de begeleiding zijn alle begeleidingsstrategieën
bediscussieerd met een senior onderzoeker uit het project. De overige analyses zijn alleen
door de auteur uitgevoerd. Er werd op regelmatige basis overleg gevoerd met de senior
onderzoeker over deze analyses.

3. Resultaten
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van deze meervoudige casestudie per deelvraag.
Paragraaf 3.1 beschrijft de begeleidingsstrategieën die begeleiders toepasten in hybride
leeromgevingen. Paragraaf 3.2 beschrijft de uitingen van professional agency die bij de
studenten zijn geobserveerd en die door henzelf zijn benoemd in de interviews. In de laatste
paragraaf komen de resultaten van paragraaf 3.1 en 3.2 samen. Hierin wordt beschreven wat
de relatie is tussen de begeleidingsstrategieën en de professional agency van de student.
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3.1 Toegepaste begeleidingsstrategieën tijdens begeleidingsmomenten
Uit de crosscase analyse blijkt een variatie aan begeleidingsstrategieën tijdens de
begeleidingsmomenten in de hybride leeromgevingen. Twee begeleiders pasten vooral een
richtende begeleidingsstrategie toe. Drie begeleiders hanteerden een begeleidingsstrategie die
richtend en een beetje empowerend is en vier begeleiders een begeleidingsstrategie die
empowerend en een beetje richtend is, zie Tabel 4. Geen van de begeleiders bleek een
empowerende begeleidingsstrategie toe te passen. Begeleider Moos komt in twee cases voor.
In casus 2 heeft hij een richtende begeleidingsstrategie en in casus 3 heeft hij een richtende en
beetje empowerende begeleidingsstrategie.

Tabel 4
Overzicht gehanteerde begeleidingsstrategieën tijdens begeleidingsmomenten
Begeleidings
strategie

Richten

Richten + beetje
empoweren

Empoweren +
beetje richten

Begeleider Bas
Casus_9

Begeleider Wout
Casus_4

Begeleider Stijn
Casus_8

Begeleider Moos
Casus_2

Begeleider Moos
Casus_3

Begeleider Joop
Casus_6

Begeleider Hendrik
Casus_5

Begeleider Maartje
Casus_7
Begeleider Mees
Casus_1

Empoweren
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3.1.1 Richtende begeleidingsmomenten
De begeleiders met richtende begeleidingsmomenten begeleiden beiden beroepsmatige
activiteiten. Begeleider Bas (casus_9) begeleidde student Fedde bij zijn rol als
restaurantmanager. Hij wilde dat Fedde een oordeel zou vellen over een soep die een andere
student had gemaakt. Begeleider Moos (casus_2) begeleidde student Jip en zijn
medestudenten bij een ontwerp voor een pontje over de Vecht. Hij luisterde naar het gesprek
tussen deze studenten. Uit de interviews over het ‘denken’, blijkt dat de begeleiders gericht
zijn op houding en kennis. Bas wil dat studenten leren om verantwoordelijkheid te nemen
voor het uitvoeren van specifieke taken. Moos wil studenten ondersteunen met
richtinggevende vragen, zodat studenten leren om hun handelen beter te onderbouwen. De
begeleiders hebben een duidelijk beeld hoe het werkproces moet worden aangepakt of hoe het
product vorm moet krijgen. Ze houden regie door te bepalen wat de student moet uitvoeren of
grijpen tijdens het werk in om studenten op het juiste spoor te houden. Zo zegt Moos dat hij
meeluistert in gesprekken en inhaakt in het gesprek als hij denkt dat ze een verkeerde kant op
gaan. Hij zei: “En dan heb ik voor mezelf ook wel vragen in m'n hoofd zitten van: Dit zou heel
belangrijk moeten zijn, wat ze zouden moeten vragen,… wat ze zouden moeten willen weten.
En als ik denk dat ik dat niet gehoord heb, dan noem ik het.”
De begeleidingsinterventies bij deze begeleiders varieerden afhankelijk van het werk dat
een student moest uitvoeren. Uit de observaties bleek dat zij beroepsgerichte ervaringen
aanboden, waarbij ze taken selecteren of ingrepen bij de uitvoering van de taak. Zo greep
begeleider Moos in tijdens het begeleidingsmoment, omdat hij vermoedde dat de studenten
belangrijke informatie over het hoofd zagen. Hij brak in en vroeg: “Heb je wel gezien dat het
vorige groepje het dak op het bootje had met die zonnepanelen erop?” Bas selecteerde een
taak. In het interview gaf hij aan waarom: “Je maakt iets en dan wil je ook weten of dat
hetgeen is dat het had moeten worden…Dit was heel in het kort de smaak van de soep…Dan
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halen we ze erbij, we laten het zien, laten ze meedenken. Het is een heel belangrijk stuk van je
restaurant, het stukje eten, dus; is dit ongeveer wat je voor ogen had?” Concluderend blijkt
dat zowel het ‘denken’ als het ‘doen’ van deze begeleiders richtend is en dus op elkaar
aansloot.
3.1.2. Richtende en beetje empowerende begeleidingsmomenten
De begeleiders met richtende en beetje empowerende begeleidingsmomenten
begeleiden alle drie beroepsmatige activiteiten. Begeleider Moos (casus_3) begeleidde student
Loek en medestudenten bij een ontwerp voor een vuilwaterpomp. Zij waren met elkaar in
gesprek over problemen in het ontwerp met de ontluchting. Begeleider Wout (casus_4)
begeleidde student Faas en medestudenten op de werkvloer bij het ontwerp van een
valbeveiliging voor boten. Faas en zijn medestudenten kwamen presenteren hoe het ontwerp
er tot dus ver uitzag. Begeleider Hendrik (casus_5) begeleidde Geert en zijn medestudenten
vanuit school bij het ontwerp voor een valbeveiliging. Het ontwerp vertoonde mankementen
en deze moesten worden opgelost. Hendrik ging hierover met de studenten in gesprek. Uit de
interviews over het ‘denken’, blijkt dat deze begeleiders vooral gericht zijn op het
ondersteunen van studenten bij kritisch nadenken en onderbouwen van mogelijke
oplossingen. Zo gaf Moos aan: “Dat [ontwerp] probeer je te visualiseren in je hoofd en dan
probeer je middels vraagstellingen bij hun ook helder te krijgen wat er dan gaat gebeuren.
Dat is wel een uitdaging… Je wil dat ze het zelf bedenken.” Kennis van zaken is een
belangrijk uitgangspunt om daarna de mogelijkheden te verkennen. De begeleiders hebben
een duidelijk beeld hoe het werkproces moet worden aangepakt of hoe het product vorm moet
krijgen, maar studenten krijgen (in overleg) ruimte voor eigen invulling. Als laatste willen
deze begeleiders het proces bewaken. Als een begeleider minder wil sturen, blijft die wel een
sterk adviserende rol houden.
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De begeleidingsinterventies richten zich bij deze begeleiders allemaal op het begeleiden
van handelingsmogelijkheden. In de observatie viel op dat begeleiders het denken van de
student sturen door middel van kritische richtinggevende vragen of door te vertellen hoe de
student moet handelen. Zo zei Wout tegen Faas: "Ik denk ook dat het goed is dat wij met de
test ook de steun op een traanplaat zetten om te kijken." In casus_5 pakte Hendrik het anders
aan. In het interview zei hij: “…dus het product speelt eigenlijk de hoofdrol in welke
oplossingen er zijn. Die draag ik een beetje aan…daar neem ik de rol zo van om alles bij
elkaar te pakken en een opstelling te maken…om het wat duidelijker te laten gaan zien.
Daarin de informatie een beetje eruit halen van de jongens hoe die erover denken. Dus ik geef
daar ongevraagd advies in.” Zo sturen begeleiders het denken van de student in de richting
die de begeleider voor ogen heeft. Concluderend blijkt dat zowel het ‘denken’ als het ‘doen’
van deze begeleiders richtend en een beetje empowerend is en op elkaar aansluit.
3.1.3 Empowerende en een beetje richtende begeleidingsmomenten
De begeleiders met meer empowerende begeleidingsmomenten, begeleiden
beroepsmatige activiteiten en participatie. Zo gaf begeleider Stijn (casus_8) aan student Nora
instructies om een event voor te bereiden. Begeleider Joop (casus_6) was met student Celine
in gesprek over haar voortgang. Bij Celine was een cliënt overleden en tijdens het gesprek
kwam dit ter sprake. Begeleider Maartje (casus_7) was met student Kaat ook in gesprek over
haar voortgang. Kaat had een lastige situatie met een mantelzorger gehad en verduidelijkten
zij deze situatie. Begeleider Mees (casus_1) was met student Thomas in gesprek over het
functioneren van de studenten waarover Thomas leidinggaf. Thomas bracht het
onprofessionele gedrag van een medestudent ter sprake. Uit de interviews over het ‘denken’,
bleek dat deze begeleiders gericht zijn op de professionele ontwikkeling van de student. De
begeleiders wilden achterhalen welke ondersteuning de student nodig had om een probleem
op te lossen of om inzichten te verwerven in een situatie. Zij kenden allen de studenten
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persoonlijk of hun functioneren op basis van eerdere ervaringen met de student. Dit gaf
studenten meer ruimte om problemen zelfstandig te mogen oplossen. Verder legden
begeleiders verbanden tussen persoonlijke en professionele ontwikkeling. Zij ondersteunden
bij het verwerven van inzichten waarbij de student bepaalde of die ook aan de slag wil met het
probleem. Zo zegt Joop over Celine: “Ik moet naar dat professionele stuk toe…Vanuit dat
persoonlijke, dus het is… ik denk: nu kijken, kun je dat ook plaatsen binnen de context van je
studie en je opleiding? Dood is onderdeel van je werk, en ja…Want ik denk: ja ergens wil ik
het wel in een kader plaatsen van… Want weet je, eigenlijk zou ze moeten zeggen van: de
dood, rouwfases, daar ga ik me in verdiepen en ik ga naar de werkplaatsen, maar nee.” Hij
laat de student zelf de keuze maken om er niet mee aan de slag te gaan.
De begeleidingsinterventies richten zich bij deze begeleiders vooral op het begeleiden
van handelingsmogelijkheden en het begeleiden van persoonlijke en professionele
ontwikkeling. Bij het begeleiden van handelingsmogelijkheden krijgen studenten een zetje om
verder te kunnen met het werkproces. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de observatie van Mees. Hij
zei tegen Thomas: “Dus dat moet veranderen [het gedrag van medestudent]…Jij gaat het met
haar bespreken?” Ook uit de interviews bleek dat studenten een zetje krijgen om zelfstandig
aan de slag te gaan met het uitvoeren van taken. In de observatie viel bij het begeleiden van
persoonlijke en professionele ontwikkeling op dat de begeleiders vragen stelden over
impactvolle ervaringen. Zij luisterden, vroegen door en vatten samen en zochten daarna
verder verdieping door de student te laten reflecteren of aannames ter discussie te stellen. Dit
bleek ook uit de interviews. Zo zei Maartje: “Ik ben echt op zoek naar wat Kaat vindt hè, want
ze heeft een bepaalde vraag die ze neerlegt, maar die komt ergens vandaan. Dus dan wil ik
gewoon weten: wat vind je van die situatie? En wat hebben jullie allemaal gedaan? Dus wel
nog steeds een verduidelijking, maar ook om te kijken: hoe kan ik haar straks het beste
helpen? Daarvoor heb ik het nodig dat ik van haar weet hoe zij tegenover iets staat. En vanuit
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daar kan ik dan weer ergens op inspelen.” Uit de interviews bleek dat deze begeleiders op
deze manier de professionele ontwikkeling wilden ondersteunen. Als laatste viel in de
observaties op dat begeleiders met meer empowerende begeleidingsmomenten hun
vertrouwen in de student uitspraken door hen te complimenteren over bijvoorbeeld
capaciteiten of groei. Concluderend blijkt dat over het algemeen het ‘denken’ en het ‘doen’
van deze begeleiders empowerend en een beetje richtend is. Het ‘denken’ en het ‘doen’
sluiten net als bij de andere begeleiders op elkaar aan.

3.2 Uitingen van professional agency tijdens begeleidingsmomenten
Uit de cross case analyse blijkt dat alle negen studenten professional agency toonden
tijdens de observaties van hun begeleidingsmoment in de leerwerksituaties. In zeven cases
benoemden studenten ook voorbeelden hiervan in het daaropvolgende interview. Zij toonden
‘dialogical’ agency in alle cases en ‘pro-active’ agency in vijf cases. Andere vormen van
professional agency zijn niet geobserveerd. Tabel 6 geeft een totaaloverzicht van het aantal
uitingen van professional agency, per subtype. Per databron is vermeld hoeveel uitingen zijn
waargenomen. In Tabel 7 staat per type uiting een quote uit het begeleidingsmoment zelf en
het interview ter ondersteuning van de resultaten.

Tabel 6
Overzicht uitingen professional agency tijdens begeleidingsmomenten per databron
Type data

Observatie

Interview

Uiting professional agency
Aantal cases professional agency

9

7

Aantal cases ‘dialogical’ agency

9

5

Hardop denken

6

2
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Mening geven

5

2

Inbreng kennis

1

1

Vragen stellen

3

1

Samen beslissen

0

1

Aantal cases transformative agency

0

0

Aantal cases ‘pro-active’ agency

2

5

Verantwoordelijkheid

1

4

Ideeën van anderen uitwerken

1

3

0

1

0

1

Aantal cases resisting agency
Twijfelen aan ideeën van anderen
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3.2.1 ‘Dialogical’ agency
In deze casestudie is ‘dialogical agency’ vertaald naar het participeren in het gesprek
tijdens het begeleidingsmoment in leerwerksituaties. Alle studenten uitten tijdens het
begeleidingsmoment een vorm van ‘dialogical’ agency. Vijf studenten onderbouwden deze
uiting in het daaropvolgende interview. Studenten uitten ‘dialogical’ agency tijdens
begeleidingsmomenten door hardop denken, het geven van meningen en het stellen van
vragen.
Uit de observaties blijkt dat zes studenten hardop dachten, waarvan vijf studenten over
de problemen die zij ervaarden tijdens het werken en leren. Faas (casus_4) vertelt in zijn
interview hierover dat hij hardop nadacht over de oplossing van het probleem, nadat hij eerst
in zichzelf had nagedacht. Ook het interview met Kaat (casus_7) ondersteunt de observatie.
Bij haar was de functie van hardop denken het verduidelijken van een lastige situatie. Nora
(casus_8) verschilde van de andere vijf studenten, want zij dacht na over de instructies die zij
kreeg en niet over een probleem.
Tijdens het begeleidingsmoment gaven vijf studenten hun mening en drie studenten
stelden een vraag aan hun begeleider. Studenten durfden hun mening te geven over het gedrag
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van anderen, het product of mogelijke oplossingen. Dit wordt ondersteund door de interviews
met Loek (casus_3) en Fedde (casus_9). Loek vertelde het niet eens te zijn met een voorstel
en heeft vervolgens hardop zijn mening geuit. Fedde benoemde dat hij een subjectief
eindoordeel over een product moest geven. De vragen waren uiteenlopend van aard.
Studenten stelden vragen naar aanleiding van een oplossing (Loek), instructies (Nora) of
vroegen om toestemming van de begeleider (Geert, casus_5). De observatie van Nora werd
ondersteund met haar interview. Ze stelde vragen over de instructies van haar begeleider ter
verduidelijking.
In drie cases komen combinaties van ‘dialogical’ agency in één gespreksbeurt voor,
zoals hardop denken en vragen stellen of hardop denken en mening geven. Loek dacht hardop
over de oplossing van de begeleider en stelde vervolgens een vraag. Nora stelde eerst de vraag
en vertelde daarna haar gedachte waarom ze de vraag stelde. Thomas (casus_1) dacht hardop
over het onprofessionele gedrag van zijn medestudent en gaf aansluitend zijn mening over het
gedrag.
3.1.2 ‘Pro-active’ agency
Zoals eerder beschreven, betekent ‘pro-active’ agency het nemen van
verantwoordelijkheid en het instemmen en uitbreiden van suggesties van anderen. Twee
studenten uitten ‘pro-active’ agency tijdens de begeleidingsmomenten door middel van het
nemen van verantwoordelijkheid of door het uitwerken van ideeën van anderen. Deze twee
studenten vertelden hier ook over in het interview. Drie andere studenten noemden ook
voorbeelden van ‘pro-active’ agency in het interview. Bij hen is geen ‘pro-active’ agency
geobserveerd.
Thomas (casus_1) nam tijdens het begeleidingsmoment verantwoordelijkheid voor het
uitvoeren van een taak. Hij wilde als leidinggevende een medestudent aanspreken op haar
onprofessionele gedrag. Uit het interview met Thomas bleek dat hij vindt dat dit tot zijn taken
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behoort en dus gaat hij dit gedrag met haar bespreken. Hij bezat al de kennis en vaardigheden
om deze verantwoordelijkheid op zich te kunnen nemen. Dit sloot aan bij het interview met
Fedde (casus_9). Ook hij zag het nemen van verantwoordelijkheid als leidinggevende als zijn
taak. Hij had hiervoor voldoende kennis en vaardigheden opgedaan in de voorgaande jaren
van zijn opleiding. Dit zijn specifieke kenmerken van de student zelf die bijdragen aan ‘proactive’ agency. Ook uit de interviews met Loek (casus_3) en Faas (casus_4) bleek dat zij
verantwoordelijkheid namen om taken uit te voeren. Zij moesten allebei met andere studenten
een ontwerp maken en gaven beiden aan dat zij taken op zich namen, zodat het project verder
kon vorderen.
Faas liet tijdens zijn begeleidingsmoment zien dat hij in staat is om ideeën van anderen
verder uit te werken door aan te sluiten bij het eerdergenoemde idee. In zijn interview
benoemt hij ook dat hij nadacht hoe het genoemde idee kon worden verwerkt in het ontwerp
en wat hiervoor moest gebeuren. Ook Loek en Jip (casus_2) benoemen in hun interview dat
zij nadachten over mogelijke oplossingen doordat anderen ideeën noemden tijdens het
begeleidingsmoment. Loek vond dit essentieel om tot een goede oplossing te komen. Bij Jip
waren de mogelijke opties door omstandigheden beperkt. Doordat een ander zijn gedachtes
hierover uitsprak, was hij in staat om na te denken over alternatieve oplossingen die beter
aansloten bij de situatie. De studenten borduurden dus voort op ideeën van anderen.

Tabel 7
Voorbeeld uitingen professional agency door studenten
Professional agency

Voorbeeld quote observatie

Voorbeeld quote interview

‘dialogical’ agency
Hardop denken

Kaat casus_7:

Faas casus_4:
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“Ze [de mantelzorger] geeft

“Toen heb ik uitgelegd hoe ik het

ons een beetje het idee dat

wou berekenen, en wat ik

wij, haar niet genoeg

allemaal zelf als oplossing had

handvaten geven, terwijl wij

voor hem…, om gerust te stellen

echt duidelijke afspraken met

dat ondanks dat de traanplaat

haar maken. Alsof wij haar te

wordt gebruikt dat het alsnog

weinig begeleiden. En dan

wel mogelijk is.”

vraag ik me af hoe kan ik
ervoor zorgen dat zij wel het
gevoel krijgt dat zij goed wordt
begeleid.”

Mening geven

Celine casus_6:

Loek casus_3:

“Nee, ik wil daar [de dood] niet

“Het ging over de ontluchting…ik

mee bezig zijn…Daar wil ik niet

weet even zo gauw niet wie, die

over nadenken…Als je er niet

kwam met iets waarvan ik dacht

mee bezig bent en je er niet

van ja…Dat werkt niet…En daar

voor openstelt, is het er ook

heb ik dan mijn zegje op gedaan.

niet.”

En toen kwam iemand anders
weer met een ander voorstel,
van, we kunnen het dan zo
doen.”

Vragen stellen

Loek casus_3:

Nora casus_8:
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Ja, maar dan zou je het daarbij

“je ziet wel een verschil tussen

kunnen laten? Kun je dan

mensen. [medestudent1] is

daarmee wel wegkomen dat

meer iemand die heel goed

die zwanenhals. Ik bedoel, het

luistert, en ik ben meer iemand

is geen, het is niet gewoon

die de vragen er bijstelt, als iets

normaal water. Er zit ook van

niet helemaal duidelijk is naar

alles bij in. Kan die…?”

mijn idee.

Faas casus_4:

Loek casus_3:

“U zei net over die traanplaat.

“Iedereen bracht elke keer weer

Ik denk niet dat het niet heel

zijn eigen stukje, van ja, hoe dit?

veel verschil maakt, omdat

Hoe dat? Hoe gaan we dit doen?

verschil qua dikte en de

Hoe gaan we dat doen? En

hoogte, van de onderste laag

daardoor kom je in dat gesprek

en de bovenste laag zou iets

steeds verder eigenlijk.”

‘pro-active’ agency
Ideeën van anderen
uitwerken

van 3 of 4mm zijn. Ik denk wel
dat het magnetisch flux dat
wel aanhoudt en alsnog wel
zichzelf vast zou kunnen
houden.”

Verantwoordelijkheid Thomas casus_1:

Fedde casus_9:

Begeleider: “Dus dat moet

“Ik als ondernemer moest dus

veranderen [het gedrag van

proeven. Ik vond hem [de soep]
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medestudent]…Jij gaat het met

heerlijk en toen hebben we

haar bespreken?”

gezegd; neem die ook mee, die

Student: “Ja.”

verkopen we ook…als ik hem
niet lekker vond, hadden ze hem
weggegooid. Dus ik was eigenlijk
het eindoordeel… daar draait
het [eindverantwoordelijkheid]
eigenlijk om.”

3.3 De relatie tussen professional agency en begeleidingsstrategie
Uit de cross case analyse blijkt dat bij elk type begeleidingsstrategie, ‘dialogical’ agency en
‘pro-active’ agency voorkomt, zie Tabel 8.

Tabel 8
Professional agency i.c.m. begeleidingsstrategie
Professional
agency

Begeleidings
strategie
Richten
Richten+ beetje
empoweren

‘dialogical’
agency
hardop
denken

‘dialogical’
agency
mening
geven

Casus_2

Casus_9

Casus_3

Casus_3

Casus_4

Empoweren +
beetje richten

Casus_1

Casus_1

Casus_7

Casus_6

‘dialogical’
agency vragen
stellen

‘pro-active’
agency ideeën
van anderen
uitwerken

‘pro-active’
agency
verantwoorde
lijkheid

Casus_2

Casus_9

Casus_3

Casus_3

Casus_3

Casus_5

Casus_4

Casus_4

Casus_8

Casus_1
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Casus_7

Wel bestaan er verschillen. Alle cases met begeleiders die een richtende begeleidingsstrategie
toepasten, oefenden studenten zowel ‘dialogical’ agency als ‘pro-active’ agency uit. Dit is bij
de cases met andere begeleidingsstrategieën niet het geval. Studenten waarbij de begeleider
een richtende en beetje empowerende begeleidingsstrategie toepaste, oefende één student
geen ‘pro-active’ agency uit. In cases met begeleiders die een empowerende en beetje
richtende begeleidingsstrategie toepasten, oefende maar één student beide vormen van
professional agency uit.
In de cases met richtende en een beetje empowerende begeleidingsstrategie is de
grootste variatie aan uitingen van professional agency. Dit heeft vooral te maken met casus_3,
want hier worden al deze uitingen door student Loek getoond, maar ook student Faas
(casus_4) denkt hardop, werkt ideeën uit en neemt verantwoordelijkheid. De uitingen van
professional agency waarbij begeleiders een richtende begeleidingsstrategie toepasten zijn
daarentegen per casus verschillend. Ook stelden deze studenten geen vragen tijdens het
begeleidingsmoment. In de cases met een empowerende en beetje richtende
begeleidingsstrategie blijken drie studenten hardop te denken en hun mening te geven. Maar
één student stelde vragen.

Figuur 3
Relatie tussen begeleidingsinterventie en professional agency
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In Figuur 3 zijn de patronen tussen begeleidingsstrategie, het ‘doen’, professional
agency en de student zelf visueel weergegeven. Uit dit figuur blijkt dat zowel begeleiders met
meer richtende begeleidingsmomenten als meer empowerende begeleidingsmomenten
‘dialogical’ agency ondersteunen. Daarnaast blijken begeleiders die meer richtende
begeleidingsstrategieën toepassen ook ‘pro-active’ agency te ondersteunen. Deze begeleiders
kunnen ‘dialogical’ en ‘pro-active agency stimuleren door het bieden van beroepsgerichte
ervaringen en het begeleiden van handelingsmogelijkheden. Studenten gaan als gevolg
hiervan mogelijk hardop denken, mening geven en vragen stellen, maar kunnen ook
verantwoordelijkheid nemen en ideeën van anderen verder uitwerken. Eén aspect dat in elk
geval geen ‘dialogical’ agency lijkt te bevorderen is als de begeleider tijdens meer richtende
begeleidingsmomenten een student onderbreekt als deze praat. De student zegt vervolgens
niets meer of geeft een gesloten antwoord.
Ook begeleiders die een empowerende en beetje richtende begeleidingsstrategie
toepassen, lijken ‘dialogical’ agency te ondersteunen, maar hier moet meer moeite voor
worden gedaan. Als deze begeleiders starten met het stellen van open vragen, met als doel de
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student laten vertellen over de stand van zaken of een beroepssituatie, zal dit niet (direct) tot
‘dialogical’ agency leiden. De student zal vooral feitelijke informatie over de situatie geven.
Pas als de begeleider verdiepende vragen gaat stellen of gewoontes van de student aan de orde
stelt, lijkt de student ‘dialogical’ agency te gaan uiten door hardop denken of een mening te
geven. Als laatste lijkt op basis van interviews met studenten dat zij hun eigen pro-active
agency kunnen ondersteunen met kennis en competentie. Zij durven op basis daarvan hun
verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering van taken. Op basis van Figuur 3 kan
geconcludeerd worden dat de begeleidingsstrategieën richten, richten en een beetje
empoweren en empoweren en een beetje richten alle drie professional agency ondersteunen en
met name ‘dialogical’ agency. Wel kost dit bij begeleiders met een meer empowerende
begeleidingsstrategie meer tijd dan begeleiders met een meer richtende begeleidingsstrategie.

4. Conclusie en Discussie
Het doel van dit onderzoek is om kennis te vergaren over de samenhang tussen
begeleidingsstrategieën en professional agency van studenten tijdens begeleidingsmomenten
in hybride leeromgevingen. Khaled et al. (2021) gaven al inzichten in hoe begeleiders in
hybride leeromgevingen leermomenten kunnen herkennen en hierop kunnen reageren. Deze
meervoudige casestudie is een aanvulling op deze inzichten, waarbij de relatie tussen
begeleider en student centraal staat. De belangrijkste conclusies zullen aan de hand van de
drie deelvragen worden beschreven.

4.1 Conclusie
De eerste deelvraag was: Welke begeleidingsstrategieën passen begeleiders toe tijdens
begeleidingsmomenten in hybride leeromgevingen? Uit de analyse van deze casestudie blijkt
dat de begeleiders drie van de vier begeleidingsstrategieën toepasten, namelijk richtende,
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richtende en beetje empowerende en empowerende en beetje richtende strategieën. Een
empowerende begeleidingsstrategie is niet waargenomen.
De tweede onderzoeksvraag was: Hoe uiten mbo-studenten professional agency bij
begeleidingsmomenten in hybride leeromgevingen. Uit de resultaten is gebleken dat studenten
in deze casestudie professional agency hebben getoond door middel van ‘dialogical’ agency
en ‘pro-active’ agency. Tijdens de begeleidingsmomenten hebben zij dialogical agency geuit
door hardop denken, mening geven en/ of vragenstellen. Sommige studenten uiten, naast
dialogical agency, ook ‘pro-active agency’, door middel van verantwoordelijkheid nemen of
ideeën van anderen uit te werken. Meer kennis en competentie over de uitvoering van
bepaalde taken blijken ‘pro-active’ agency bij studenten te bevorderen. ‘Transformative’
agency en ‘resisting’ agency zijn niet waargenomen.
De laatste deelvraag was: Wat is de relatie tussen de begeleidingsstrategieën en de
professional agency van mbo-studenten in hybride leeromgevingen? Op basis van de
resultaten kan geconcludeerd worden dat er samenhang is tussen alle waargenomen
begeleidingsstrategieën, namelijk richtende, richtende en een beetje empowerende en
empowerende en beetje richtende strategieën en ‘dialogical’ agency. Ook zijn er aanwijzingen
voor samenhang tussen het toepassen van richtende en richtende en beetje empowerende
strategieën en ‘pro-active’ agency. De begeleiders blijken tijdens een gesprek een reactie te
ontlokken bij studenten door middel van begeleidingsinterventies, zoals de richtendere
interventies aan te reiken en zeggen hoe te handelen en meer empowerende interventies
middels open vragen kritische reflectie op acties bevorderen en gewoontes van de student ter
discussie stellen. Een student gaat dan hardop denken, vragen stellen of een mening geven. De
empowerende begeleidingsinterventies kosten meer tijd, omdat voorafgaand open vragen over
de situatie gesteld moeten worden om ‘dialogical’ agency te stimuleren. Ook bleek uit de
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resultaten dat een begeleider in elk geval geen ‘dialogical’ agency stimuleert als deze een
student onderbreekt of een student alleen feitelijk over een beroepssituatie laat vertellen.
In deze casestudie is gebruikgemaakt van de begeleidingsdimensie van Khaled et al.
(2021), om de gehanteerde begeleidingsstrategieën te analyseren. Echter zijn niet alle
begeleidingsstrategieën op het continuüm van Khaled et al. (2021) waargenomen. Wat betreft
begeleidingsinterventies zijn zowel het begeleiden van beroepsmatige activiteiten als het
begeleiden van beroepsmatige participatie waargenomen, ondanks het beperkte aantal cases.
Uit de resultaten van deze casestudie blijkt dat begeleiders die vooral een richtende en
richtende en een beetje empowerende begeleidingsstrategieën hanteren vooral
handelingsmogelijkheden begeleiden. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat deze meer
gelinkt is aan het type hybride leeromgeving dan het toepassen van een meer richtende
begeleidingsstrategie. Bij vier cases ging het namelijk om de hybride leeromgeving techniek.
Uit de observatiestudie van Schaap et al. (2017) komt naar voren dat strategieën per
beroepsdomein kunnen verschillen.
De meest voorkomende uitingen waren hardop denken en mening geven. Ook bij
Vähäsantanen et al. (2017c) rapporteerden respondenten deze uitingen tijdens interviews naar
aanleiding van dialogen tussen werknemers tijdens een coachingprogramma. Deze casestudie
ondersteunt deze bevindingen waarbij in de observaties zelfs in elke case professional agency
naar voren kwam, maar niet in elk interview. Hieruit blijkt dat deelnemers mogelijk geen
‘dialogical agency’ zelf rapporteren, maar het wel geobserveerd kan worden. Verder zijn door
de combinatie van observatie en interview zowel ‘pro-active’ agency als ‘dialogical’ agency
waargenomen in verschillende cases. ‘Pro-active’ agency werd vooral in de interviews
genoemd en ‘dialogical’ agency meer geobserveerd. Mogelijk is ‘pro-active’ agency meer een
intern cognitief proces, dat alleen naar voren komt als gesproken wordt over uitgevoerde
acties en uit dit zich in gesprekken als ‘dialogical’ agency. Verder onderzoek hiernaar is nog
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noodzakelijk. Waar ‘dialogical’ agency en ‘pro-active’ agency duidelijk uit de resultaten
bleek, zijn ‘transformative’ agency en ‘resisting’ agency zowel in de observaties als in de
interviews niet waargenomen. Ook bij Vähäsantanen et al. (2017a) bleek dat niet in elke
context alle vormen van professional agency werden waargenomen.
Uit deze casestudie blijkt dat verschillende begeleidingsstrategieën, studenten
ondersteunen bij het leren. Door het ‘denken’ en het ‘doen’ van de begeleiders helpen zij
studenten met het stellen van vragen, het beantwoorden van vragen, het benoemen van ideeën
en reflecties. Ook komt uit de resultaten naar voren dat begeleidingsstrategieën niet altijd
professional agency ontlokken. Een student mist dan ondersteuning of krijgt van een
begeleider geen mogelijkheid om te reageren. Dit komt ook naar voren in de contentanalyse
van Vähäsantanen et al. (2017c) over interventies voor professional agency bij werkplekleren.

4.2 Beperkingen en toekomstig onderzoek
De conclusies van dit onderzoek moeten met enige voorzichtigheid worden
geïnterpreteerd vanwege een aantal beperkingen. De eerste beperking is dat veel aspecten uit
de definitie van professional agency in een subject centraal sociaal cultureel framework van
Eteläpelto et al. (2013) niet zijn waargenomen in deze casestudie. Professional agency is
zichtbaar geworden, maar het subject centraal sociaal culturele framework is vanuit de kant
van de student onderbelicht gebleven, omdat in de interviews niet specifiek is gevraagd naar
deze aspecten. Wel zijn er aanwijzingen dat in elk geval kennis en competentie bij een
student, professional agency mede beïnvloeden. De tweede limitatie is dat het aantal cases in
deze meervoudige casestudie beperkt is. Hierdoor moet men voorzichtig zijn met de
conclusies van dit onderzoek te generaliseren naar andere contexten binnen hybride
leeromgevingen.
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In toekomstig onderzoek zal de mogelijke relatie tussen begeleiding, professional
agency en de student zelf verder onderzocht moeten worden om meer inzichten te verwerven
over hoe begeleiding, professional agency bij studenten kan stimuleren. In dit onderzoek
moeten de individuele achtergrond van een student en de sociaal culturele omstandigheden
beter worden ingebed, omdat deze verbonden zijn met professional agency (Priestley et al.,
2012). Nu blijven mechanismen waarom een student het ene moment wel een bepaalde vorm
van professional agency uitoefent en het andere moment niet, nog onbekend. Naast
observaties en interviews kan een vragenlijst meer inzichten opleveren over dit samenspel.
Vähäsantanen et al. (2019) hebben op basis van de kwalitatieve studies een vragenlijst
ontwikkelt om de multidimensionale structuren van professionele agency beter in kaart te
brengen.

4.3 Wetenschappelijke en maatschappelijke implicaties
Door het onderzoeken van meerdere cases is het mogelijk geweest om diepgaander
onderzoek te verrichten naar professional agency en de toegepaste begeleidingsstrategieën
tijdens begeleidingsmomenten in hybride leeromgevingen. Door triangulatie is een rijker
beeld geschetst van professional agency in verschillende contexten en hoe een variatie aan
begeleidingsstrategieën deze ondersteunen. De interviews vulden de observaties aan. Het
‘doen’ van de begeleiders en ‘dialogical agency’ van studenten is zichtbaar in de observaties.
Uitspraken tijdens de interviews geven meer inzicht in het denken en handelen van studenten
en begeleiders dan alleen de observaties. De observaties kunnen de interacties tussen
begeleider en student zichtbaar maken, maar met aanvulling van informatie uit de interviews
is het mogelijk geweest om patronen te ontdekken.
Uit de uitkomsten van deze casestudie blijkt voor begeleiders in de praktijk dat zij met
verschillende begeleidingsstrategieën professional agency van studenten mede kunnen
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beïnvloeden. Professional agency en daarmee ook het leren door een student vindt mede
plaats door de mogelijkheden die een begeleider biedt. Begeleidingsinterventies die direct
‘dialogical’ agency ondersteunen, zijn handelingsmogelijkheden (deels) aanreiken, open
vragen stellen die reflectie bevorderen en aannames en gewoontes ter discussie stellen.
Begeleiders moeten ervoor waken om ‘dialogical’ agency te deactiveren door studenten te
onderbreken of alleen feitelijk over gebeurtenissen te laten vertellen. Begeleiders zouden
actief gestimuleerd mogen worden om te reflecteren op het verband tussen hun denken en
doen in relatie met het stimuleren van professional agency bij studenten.
Op basis van deze casestudie kan geconcludeerd worden dat in elk geval drie van de
vier begeleidingsstrategieën professional agency van mbo-studenten stimuleren, namelijk
richtende, richtende en een beetje empowerende en empowerende en een beetje richtende
begeleidingsstrategieën. Deze strategieën moedigen allen ‘dialogical agency’ aan. Richtende
en richtende en een beetje empowerende strategieën zetten mogelijk ook aan tot ‘pro-active
agency’. Kortom, het ‘denken’ en het ‘doen’ van een begeleider spelen mede een rol bij het
uitoefenen van professional agency door een student. Een begeleider kan tijdens
begeleidingsmomenten professional agency bewust stimuleren en daarmee het leren van een
student. Evenals het vergroten van de kennis en competentie door een student zelf. Het is
daarmee een samenspel tussen begeleider, de student en diens professional agency.
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Bijlage A. Interviewprotocol studenten – tijdens observatiedagen

Introductie
Vertel de student het volgende voor de start van het interview:
Vandaag heb je gewerkt in de leeromgeving en hebben wij met je meegekeken, aantekeningen
gemaakt en video-opnames gemaakt. Nu gaan wij een gesprek voeren over één of
meerdere momenten waar jij het moeilijk vond of tegen een probleem aanliep, dat
noemen wij nadenkmomenten. Wij gaan dan veel vragen stellen over wat jij deed en
dacht op dat moment. Ook gaan wij naar de begeleiding vragen. We nemen het gesprek
op. Vind je dat goed? Dan starten we de opname nu.

Zet voice-recorder aan.
Stap A. Achtergrondkenmerken student en werkproces
Je start met enkele vragen over de student en waar hij mee bezig is in de hybride
leeromgeving. Probeer dit kort te houden.
Student
1. Hoe lang zit je al in deze werkomgeving?
2. Heb je al eerder in deze werkomgeving gezeten? Of heb je in een vergelijkbare
omgeving gezeten?
3. Weet je wat je rol is in het project/werkproces? Licht eens toe.
Werkproces
4. Waar zijn jullie (of ben jij) hier (in het project/het werkproces) mee bezig?
5. Wat willen jullie (of jij) daar uiteindelijk mee bereiken?
6. Wat moet je daar allemaal voor doen? Doorloop je bijvoorbeeld bepaalde stappen?
7. Wie zijn er allemaal bij het project/het werkproces betrokken?
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8. Wat is de taakverdeling? Wat doe jij?
9. Hoe weten jullie (of jij) wat jullie moeten doen? Welke regels of afspraken hebben
jullie daarvoor?
10. [Dit is een moeilijke vraag, inschatten of deze vraag passend is] Wordt het werk dat je
beschrijft volgens jou al lang zo uitgevoerd hier of zijn ze dat in de organisatie aan het
veranderen? Waar baseer je dat op?
Stap B. Vragen over eigen ‘nadenkmoment’ van de student
De interviewer vraagt de student om zelf een moment te bedenken dat plaatsvond tijdens de
observaties van de onderzoekers, waarop de student heeft geleerd. Eventueel mag de
student ook een nadenkmoment noemen dat vrij recent voor de observaties van de
onderzoekers heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld de dag ervoor).



Bespreek eerst de dag door met de student: wat heb jij gezien, wat heeft de student
tijdens de observatie allemaal gedaan? Dit kan de student helpen om een eigen
‘nadenkmoment’ in te brengen.

1. Stimuleer de student om een eigen ‘nadenkmoment’ te benoemen waarbij de student:


wilde uitproberen hoe hij/zij het beste de taak kon uitvoeren



tijdens het uitvoeren van een taak tegen een probleem aanloopt dat opgelost
moest worden



een taak die hij/zij eerder uitgevoerd heeft in een nieuwe of onbekende situatie
moet uitvoeren



een taak die hij/zij eerder uitgevoerd heeft anders moet uitvoeren



een taak moet uitvoeren die hij/zij niet eerder gedaan heeft
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samen met collega's of medestudenten een verbeterde manier van werken
bespreekt of uitgeprobeerd

1. Stel eventueel de volgende vraag: Tijdens welk moment van jouw werkzaamheden
van vandaag heb jij het meest moeten nadenken?
B.1. Vragen over beschrijving van het nadenkmoment
1. Kan je het moment beschrijven?
2. Wie waren er aanwezig?
3. Wat wilde(n) je/jullie hier bereiken? Wat was het doel?
o Belangrijke doorvraag 1: Is dat iets wat je voor jezelf wilde bereiken
of is dat iets dat jullie op de werkplek/in jullie project willen bereiken?
o Belangrijke doorvraag 2: Wie heeft dit doel bedacht?

B.2. Vragen over wat de student deed en dacht tijdens het nadenkmoment.
Het nadenkmoment knip je nu in een aantal activiteiten/handelingen die opeenvolgden.
Bijvoorbeeld een student de moet voor het eerst de kassa bedienen. De handelingen zijn
opgeknipt in de volgende activiteiten: vragen wat de klant wil bestellen, product op de
kassa aanslaan gaat niet goed, klantvriendelijk blijven, vragen of de klant contant wil
betalen of pinnen en gedag zeggen. Vraag bij elke activiteit de volgende vragen:
1. Wat deed jij op dat moment (eventueel ook: wat deden anderen aanwezigen)?
2. Wat dacht jij op dat moment?
B.3. Verdiepende vragen over het nadenkmoment
Pas nadat je hebt achterhaald wat de student precies deed en dacht stel je onderstaande vragen
over het gehele nadenkmoment.
1. Was het nadenkmoment een voor jou bekende situatie? Licht eens toe
2. Ben je wel eens eerder in een vergelijkbare situatie terechtgekomen? Leg eens uit
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3. Heb jij dergelijke handelingen al eens eerder uitgevoerd op deze plek of ergens
anders? Licht eens toe
4. Hoe wist je wat je moest doen/hoe je moest handelen?
5. Denk je dat ervaren werknemers op de werkplek ook met zo’n moment, probleem te
maken hebben? Licht eens toe
6. Denk je dat ze al een oplossing voor hebben voor het probleem, weten hoe ze moeten
handelen in deze situatie? Leg eens uit.
7. Wat heb je uit dit nadenkmoment meegenomen? Wat heb je ervan geleerd?
8. Ga jij anders werken door dit nadenkmoment?
a) Zo ja, hoe dan?
b) Zo nee, ga je er nog iets mee doen? Waarom?
i. Als je er nog iets mee gaat doen: Wat dan?
ii. Wie of wat ga je hierbij betrekken? Waarom?
iii. Wat wil je daarmee bereiken? Waarom?
B.4. Begeleiding tijdens het nadenkmoment
1. Heb je begeleiding gekregen bij dit nadenkmoment?
Indien JA:
a) Wie was je begeleider op dat moment? Wat is zijn/haar functie/rol?
b) Hoe zag die begeleiding eruit? Wat voor begeleiding heb je gekregen?
c) Wat heb je uit die begeleiding meegenomen? Wat heb je eraan gehad?
d) Heb je bepaalde begeleiding gemist?
2. Indien de student geen begeleiding heeft gekregen bij het nadenkmoment: Had je
graag begeleiding gekregen? Zo ja, wat voor begeleiding?

Tot slot:
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1. Heb je nog vragen of wil je nog wat kwijt naar aanleiding van dit interview?

Afsluiting:
Dank je wel voor de medewerking aan dit onderzoek. En denk je er nog aan om de Whatsapps
in te spreken als je nog een nadenkmoment tegenkomt?
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Bijlage B. Interviewprotocol begeleiders – tijdens observatiedagen- Ruimte voor
wendbaar vakmanschap

Introductie
Vertel de begeleider het volgende voor de start van het interview:
Vandaag heb je studenten begeleid in de leeromgeving en hebben wij met je meegekeken,
aantekeningen gemaakt en video-opnames gemaakt. Wij hebben een moment uitgekozen
dat we hebben gefilmd, dit laten wij jou zien en wij gaan daar verdiepende vragen over
stellen. Vervolgens mag jij een begeleidingsmoment van [student x] van deze dag dat jij
goed of belangrijk vond uitkiezen. Wij gaan daar weer verdiepende vragen over stellen.
We nemen het gesprek op. Vind je dat goed? Dan starten we de opname nu.

Start de audio-opname nu.
Stap A. Stimulated-recall van een student-begeleider interactiemoment
A.1. Instructie aan begeleider
De volgende instructie aan de begeleider gegeven:
We hebben deze situatie uitgekozen om te bekijken en bespreken. We gaan nu proberen de
situatie zo goed mogelijk terug te halen. Daarom willen we dat je naar de video kijkt en
uitlegt wat de situatie was.

A.2. Vragen over het complete gefilmde moment
De interviewer stelt vervolgens onderstaande vragen (de interviewer laat eventueel de eerste
paar seconden van het videofragment zien):
a. Waarover ging dit moment? Wat werd er besproken?
b. Wie zijn er aanwezig?
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c. Wat willen jullie hier bereiken? Wat was het doel van het gesprek?

A.3. Vragen over wat de begeleider deed en dacht tijdens fasen van het gefilmde moment


De interviewer speelt het videofragment in fasen af, en bespreekt daarbij verschillende
momenten uit de video met de begeleider. Indien nodig zet de interviewer de video op
pauze. Daarbij geeft de interviewer de volgende instructie: We laten telkens een klein
stukje van de situatie zien en dan stellen we telkens de vragen wat deed je, wat dacht je en
waarom deed/dacht je dit?



Na elke fase/moment stelt de interviewer de volgende vragen:

a. Wat deed jij op dat moment (eventueel ook: wat deden anderen aanwezigen)?
b. Wat dacht jij op dat moment?1
c. Met welk doel handelde je? Wat wilde je bereiken?
Bijvoorbeeld:
-

Bepaalde leeractiviteiten bij studenten stimuleren

-

Bepaald gedrag bij studenten uitlokken

-

Iets overbrengen op studenten

d. Hoe wist jij dat je op deze manier moest begeleiden?
e. Hoe kwam het dat je dit wist? Wie of wat speelden hierbij een belangrijke rol?
Luister goed naar de antwoorden van de begeleider. Het doel van bovenstaande vragen is dat
je hier te weten komt wat de beweegredenen zijn van de begeleider om op een bepaalde
manier te handelen en welke kennis en ervaringen hierbij een rol speelden. Probeer
gedurende het gesprek zoveel mogelijk inzicht te kijken op de onderstaande motivaties.


Eerdere ervaringen:

Bijvoorbeeld:

1

Het is dus de bedoeling dat de begeleider vertelt wat hij tijdens het moment dacht, en niet wat hij denkt bij
het terugkijken van de video.
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- Ervaringen met deze specifieke student
- Ervaringen met deze specifieke doelgroep
- Ervaringen vanuit een andere baan als begeleider
- Ervaringen vanuit een ander beroep



Persoonlijke opvattingen:

Bijvoorbeeld:
- Opvattingen over wat goed begeleiden is
- (persoonlijke) normen waar een begeleider zich aan heeft te houden
- (persoonlijke) waarden die voor een begeleider belangrijk zijn



Personen/anderen uit de omgeving:

Bijvoorbeeld:
- Meningen van collega’s, ouders, deskundigen enz.
- Beroepsnormen en waarden van collega’s, ouders, deskundigen enz.



Formele bronnen

Bijvoorbeeld:
- Theoretische kennis uit cursus/opleiding/PDG/Lerarenopleiding
- Vakbladen
- Onderzoek

Stap B. Vragen over eigen ‘begeleidingsmoment’ van de begeleider
Stel de begeleider de volgende vraag: Is er nog een ander moment met [student x] die je ook
wilt bespreken? Die jij waardevol of belangrijk vond? (dit kan een zowel een opgenomen
als een niet-opgenomen moment zijn)
B.1. Vragen over beschrijving van het begeleidingsmoment
a. Kan je het moment beschrijven?
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a. Waarover ging dit moment? Wat werd er besproken?
b. Wie zijn er aanwezig?
c. Wat willen jullie hier bereiken? Wat was het doel van het gesprek?

B.2. Vragen over wat de begeleider deed en dacht tijdens het begeleidingsmoment
a. Wat deed jij op dat moment (eventueel ook: wat deden anderen aanwezigen)?
b. Wat dacht jij op dat moment?2
c. Met welk doel handelde je? Wat wilde je op dat moment bereiken?
Bijvoorbeeld:
-

Bepaalde leeractiviteiten bij studenten stimuleren

-

Bepaald gedrag bij studenten uitlokken

-

Iets overbrengen op studenten

d. Hoe wist jij dat je op deze manier moest begeleiden?
e. Hoe kwam het dat je dit wist? Wie of wat speelden hierbij een belangrijke rol?
Luister goed naar de antwoorden van de begeleider. Het doel van bovenstaande vragen is dat
je hier te weten komt wat de beweegredenen zijn van de begeleider om op een bepaalde
manier te handelen en welke kennis en ervaringen hierbij een rol speelden. Probeer
gedurende het gesprek zoveel mogelijk inzicht te kijken op de onderstaande motivaties.


Eerdere ervaringen:

Bijvoorbeeld:
- Ervaringen met deze specifieke student
- Ervaringen met deze specifieke doelgroep
- Ervaringen vanuit een andere baan als begeleider
- Ervaringen vanuit een ander beroep



2

Persoonlijke opvattingen:

Het is dus de bedoeling dat de begeleider vertelt wat hij tijdens het moment dacht, en niet wat hij denkt bij
het terugkijken van de video.
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Bijvoorbeeld:
- Opvattingen over wat goed begeleiden is
- (persoonlijke) normen waar een begeleider zich aan heeft te houden
- (persoonlijke) waarden die voor een begeleider belangrijk zijn



Personen/anderen uit de omgeving:

Bijvoorbeeld:
- Meningen van collega’s, ouders, deskundigen enz.
- Beroepsnormen en waarden van collega’s, ouders, deskundigen enz.



Formele bronnen

Bijvoorbeeld:
- Theoretische kennis uit cursus/opleiding/PDG/Lerarenopleiding
- Vakbladen
- Onderzoek

Stap C. Uitzoomen naar het begeleidingsproces tijdens het werkproces/het project van
de student
De begeleidingsactiviteiten die zijn besproken passen waarschijnlijk bij een breder palet aan
begeleidingsactiviteiten. We gaan daarom nu in op het de werkzaamheden van de
student(en) in bredere zin en de begeleidingsactiviteiten die de begeleider daarbij inzet.
a. In hoeverre is het werkproces/project voor [student x] bepaald? Ligt vast wat hij
precies moet doen?
b. In hoeverre staat vast hoe [student x] het werkproces/project moet uitvoeren?
c. In hoeverre staat voor [student x] vast wat het eindresultaat moet zijn?
d. Hoe ziet jouw rol als begeleider eruit bij dit werkproces/project?
o Wat probeer je te realiseren?
o Hoe pak je dat aan?
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e. In welke mate zijn jouw begeleidingsactiviteiten effectief of bereik je de resultaten die
je wilt bereiken?
f. Werk je samen met andere begeleiders in deze hybride leeromgeving?
o Zo ja:


Met wie werk je samen (docenten/praktijkbegeleiders/etc..)?



Hoe vind je dat deze samenwerking verloopt? Kan je dit toelichten?

g. Heb jij bepaalde moeilijkheden/problemen bij de begeleiding van studenten in deze
hybride leeromgeving?
h. Welke ondersteuning wens je hierbij?
Ter afsluiting van het interview stelt de interviewer de volgende vragen:
Zijn er dingen die we hebben besproken waar je graag op terug wilt komen?
Zijn er dingen die je graag wil vertellen maar waar je (door de vragen) niet aan toegekomen
bent?

!Zet de opnameapparatuur van het interview niet te snel uit. Er kan nog waardevolle
informatie komen tijdens het nagesprek!
Hartelijk dank voor je medewerking. Jouw antwoorden zijn zeer waardevol. Als ik nog vragen
heb, mag ik dan contact met je opnemen?
De onderzoeker noteert gegevens.

Richtlijnen voor het gebruiken van videofragmenten en het afspelen in fasen:
a) Twee (docent)onderzoekers bepalen wel videofragment interessante begeleidingsmomenten
bevatten.
b) Kies voor een videofragment dat representatief is voor de begeleiding die de begeleider
tijdens het observatiemoment van 1,5 – 3 uur bood. Dus als de begeleider veel voordeed,
vragen stelde en de student vervolgens zelf aan de slag liet gaan is het logisch om een
dergelijk fragment te kiezen. Houd er hier rekening mee dat we in dit onderzoek op zoek
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zijn naar variatie aan begeleidingsmomenten. Dus een coach-, voortgangs- en
beoordelingsgesprekken zijn wellicht interessant om te bespreken als je dit nog weinig
hebt meegenomen in eerdere interviews.
c) Zorg dat het fragment niet te lang duurt, streef naar een fragment tussen de 2 minuten en 10
minuten.
d) Selecteer vervolgens welke fasen van de gebeurtenis interessant zijn om te bespreken met
de begeleider. Bijvoorbeeld eerst het stuk waarin de begeleider de handeling voordoet,
dan het moment waarop hij kennisvragen aan de student stelt, dan het moment waarop hij
de student zelf aan de slag laat gaan en tot slot het moment waarop de begeleider moet
ingrijpen omdat de student het mes verkeerd vastpakt. Streef naar een afbakening van 3
tot 6 fasen.
d) Start dan het SR-interview.
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Bijlage C: Raamwerk operationalisering professional agency
Professional agency betekent volgens de definitie van Eteläpelto et al. (2013) dat een
persoon (actor) of gemeenschap invloed uitoefent, keuzes maakt en een houding aanneemt die
invloed heeft op het werk en/of de professionele identiteit, zie Figuur 1. Volgens
Vähäsantanen et al. (2019) impliceert deze definitie dat professional agency kan worden
opgevat als gericht en uitgevoerd in omgevingen, omstandigheden en praktijken van de
(leer)werkplek van een persoon en gericht op iemands professionele identiteit en carrière. Het
is volgens Vähäsantanen et al. (2017) dan ook een actiegericht fenomeen. Volgens
Vähäsantanen et al. (2017) beïnvloeden verschillende vormen van agency het leren;
dialogisch, hervormend en proactief. Ook noemen zij in hun onderzoek ook verzettende
agency. Ook vindt het leren plaats onder ondersteunende sociale omstandigheden waarin de
mogelijkheden worden geboden tot het verwerken van zaken die gerelateerd zijn aan het leren
en werken, delen van ervaringen, vertrouwen en gelijkheid en boundary crossing. In Tabel 1
is dit framework uitgewerkt tot definities en operationalisering van de subvormen van
professional agency inclusief verzettende agency. In de tabel is aangegeven of een bepaalde
uiting van de desbetreffende subvorm van professional agency kan worden waargenomen in
de video- of audio opname (O) en/of in het interview (I) met de student. Resisting agency is
voor het eerst benoemt in Collin et al. (2015). Deze dient ook te worden opgenomen in de
conceptualisering van professional agency, omdat ook deze vorm van agency in de
professionele identiteit en sociale praktijken voorkomt. Alleen door al deze verschillende
vormen van professional agency mee te nemen in de analyse, kan een volledig beeld worden
gevormd van het leren (Vähäsantanen, 2015).
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Tabel 1
Raamwerk definitie en operationalisering subvormen professional agency

‘pro-active’ agency

Transformative agency

Dialogical agency

Subvormen
professional
agency

Definitie subvorm
professional
agency
Participatie aan de
eigen
gemeenschap

Doen van
suggesties voor
het ontwikkelen
van de
werkpraktijken

Operationalisering subvorm professional agency









Inbreng van kennis in het gesprek (O)
Vragen stellen (O)
Mening geven (O)
Uiten van gedachtes en ideeën (O)
Luisteren (O)
De ander aanmoedigen om inbreng te geven (O)
Participeren in besluitvorming (O)
Hulp vragen aan de ander (O)



Bestaande werkpraktijken/ oplossingen kritisch
bevragen (O & I)
Bestaande werkpraktijken/ oplossingen
bediscussiëren (O & I)
Suggesties doen voor mogelijke veranderingen in
werkpraktijken/ processen (O & I)
Verantwoordelijkheid nemen in het volbrengen
van de taak (I)
Bedenken nieuwe/ alternatieve
handelingsmogelijkheden (I)
Overwegen nieuwe/ alternatieve
handelingsmogelijkheden (I)
Uitproberen nieuwe/ alternatieve
handelingsmogelijkheden (O/ I)
Besluiten en acties van anderen beïnvloeden (I)
Acties ondernemen op basis van suggesties van
anderen (O/I)
Keuzes maken op basis van suggesties van
anderen (O / I)
Doelen stellen op basis van suggesties van
anderen (I)
Meewerken aan de opdracht (O/I)
Aanspreekbaar zijn op eigen
verantwoordelijkheid (O/I)
Ideeën van anderen verder uitwerken (O/I)
De ander herinneren aan doel van de opdracht
(O/I)








Instemmen en
uitbreiden van
suggesties van
anderen &
standpunt
innemen na horen
standpunt van
anderen
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Resisting agency
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Zich verzetten
tegen suggesties
van anderen en
zich tegenover het
standpunten van
anderen stellen








Ideeën van anderen negeren (O)
Ideeën van anderen in twijfel trekken (O/I)
De kwaliteit (goodness) van de gepresenteerde
ideeën onderzoeken (O/I)
Bestaande werkwijzen en praktijken willen
behouden (O/I)
Bestaande (hiërarchische) relaties willen
behouden (I)
Weerstand bieden tegen verandering (O/I)

Voetnoot: O = waarneembaar in video- of audio-opname, I = waarneembaar in interview
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Bijlage D: Observatieprotocol video- en audio-opnames masterscriptie en
observatieformulier

De observatie bestaat uit vier onderdelen.
1. Deel I: algemene gegevens waaronder naam observeerder, hybride leeromgeving en
participanten;
2. Deel II: algemene beschrijving moment;

Aandachtspunten vooraf aan observatie video- of audio-opname:
Alle onderdelen worden digitaal ingevuld.
Deel I wordt vooraf aan de observatie ingevuld.
1. Aandachtspunten deel I:
a. De onderzoeker vult voor de observatie alle algemene gegevens in.
b. Onder setting is ingevuld waar de observatie plaatsvindt (leslokaal, werkplek op
school, leerwerkplek in bedrijf of instelling enz.).
c. Onder soort interactie beschrijft men wat voor type gesprek er plaatsvond,
bijvoorbeeld voortgangsgesprek.

Stappenplan tijdens observatie van video- of audio-opname:
1. De opname wordt minimaal driemaal bekeken en/of beluisterd:
a. Observatie met formulier deel II: algemene indruk van het fragment en beschrijving
situatie;
2. Start als eerste met observatieformulier deel II. Dit onderdeel heeft als doel om het fragment
op je in te laten werken. Na bekijken van het fragment dien je te beschrijven wat is opgevallen
in het fragment aan de hand van deel II observatieformulier. Het gaat om zoveel mogelijk
aspecten van het gedrag student/ begeleider en de situatie in onderlinge samenhang en in
volgorde te observeren in relatie met de onderzoeksvraag en de deelvragen.
a. In de opname wordt een moment geobserveerd dat is gericht op het handelen of de
taak van de desbetreffende student op dat ogenblik. Deze betekenisvolle momenten
zijn de eenheden van analyse en worden beschreven in het observatieformulier. Dit
wordt op chronologische wijze beschreven, zodat een beeld van de situatie kan
worden geschetst. Er kunnen meerdere betekenisvolle momenten zijn per fragment.
Als een andere taak of handeling aan de orde komt, is dit een nieuw betekenisvol
moment. In onderstaande opsomming worden de onderdelen van observatieformulier
deel II toegelicht.
i. Beschrijven situatie, tijd en wie aanwezig:
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1. Onder situatie wordt verstaan: één moment met de begeleider en
student (en eventueel andere betrokken student(en) of begeleiders)
gericht op het handelen of de taak van de student op dat ogenblik in
de desbetreffende situatie. Per fragment kunnen zich verschillende
situaties voordoen. De begeleider is altijd aanwezig bij dit moment.
De observator beschrijft chronologisch wat zich voordoet in de
situatie. Bijvoorbeeld, een chronologische beschrijving van een
presentatiemoment van het ontwerp voor een remsysteem, van het
moment waarop de student een katheter plaatst bij een man onder
begeleiding van een verpleegkundige of van een overleg over het
vormgeven van de promotie van een bedrijf via social media.
2. Onder tijd noteert de onderzoeker de tijd in minuten en seconden van
de situatie in de opname (bijvoorbeeld 1:23-12:45), zodat het
geselecteerde fragment te herleiden is.
3. Onder aanwezig schrijft de observeerder of naast de begeleider en de
student nog andere aanwezigen zijn. Is 1 medestudent aanwezig dan
wordt dit genoteerd als medestudent 1 enz. Is er naast de begeleider
nog een andere begeleider, dan wordt dit genoteerd als
medebegeleider 1 enz.
4. OPTIONEEL: Als zich meerdere situaties voordoen met
verschillende
ii. Beschrijven van handelingen van de student onder het kopje student: Per
moment worden de acties en doelen genoteerd die tijdens de opname worden
geobserveerd. Mogelijk kunnen doelen op basis van de observatie niet worden
ingevuld. Dan wordt n.v.t. (niet van toepassing) genoteerd.
1. Onder acties wordt verstaan: handelingen die een student uitvoert in
het kader van de situatie/activiteit. De notitie moet gedetailleerd en
concreet het observeerbare gedrag van de student beschrijven.
2. Onder doelen wordt verstaan: een gewenste situatie die de student wil
bereiken. De student benoemt deze hardop.
iii. Beschrijven van de acties van de begeleider onder kopje begeleider: Per
moment worden de acties en doelen genoteerd die tijdens de opname worden
geobserveerd. Mogelijk worden doelen niet verbaal geuit en kunnen deze dus
niet worden geobserveerd.
1. Onder acties wordt verstaan: de handelingen die de begeleider
uitvoert in het kader van het begeleiden van de student tijdens de
activiteit. De notitie moet gedetailleerd en concreet het observeerbare
gedrag van de begeleider beschrijven.
2. Onder doelen wordt verstaan: een gewenste situatie die de begeleider
met de student wil bereiken. De begeleider benoemt dit hardop.
iv. Reflectienotities: Na de eerste keer bekijken van de opname worden de
reflectienotities genoteerd. Deze kunnen later bij het nogmaals bekijken van
de opname worden aangevuld.
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1. Analytische reflectie: onder student en/ of begeleider kan de
observeerder ideeën, patronen en ingevingen noteren die bij verdere
analyse mogelijk bruikbaar zijn.
2. Persoonlijke reflectie: onder student en begeleider noteert de
observeerder zijn persoonlijke indruk, gevoelens en
veronderstellingen ten opzichte van de student en begeleider.
v. OPTIONEEL Reminders: Onder reminders kan men beschrijven waar men
extra op wil letten bij een volgende opname.
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Observatieformulier video- en audio-opnames
DEEL I: Algemeen
Algemene gegevens
Type hybride leeromgeving
Naam opleiding
Setting
Soort interactie
Type opname
Datum opname
Lengte opname
Naam observeerder
Algemene gegevens student
Naam pseudoniem
Leeftijd
Niveau
Leerjaar
Algemene gegevens begeleider
Naam pseudoniem
Functie
DEEL II: Chronologische beschrijving moment
Observatie moment
Wie aanwezig
(actoren):
Tijd situatie 1:

Beschrijving situatie 1:

(Evt. tijd situatie 2):

(Evt. beschrijving situatie 2):

Student
Acties/ handelingen

Reflectienotities

Begeleider
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Analytische reflectie

Persoonlijke reflectie

Reminders
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Bijlage E. Codeboek
Codes professional agency

Definitie

DIALOGICAL AGENCY

Alle codes over participeren op de leerwerkplek. Dit kan betekenen
participeren in een (leer)gesprek over een beroepssituatie, mogelijke
oplossingen etc. of uitvoerend in een werksituatie.

Inbreng van feitelijke (achtergrond)kennis over het probleem, de taak
dialogical agency: inbreng kennis of handeling in het gesprek dat op dat moment wordt gehouden

Dialogical agency: vragen stellen Student stelt vragen aan medestudent of begeleider

Student geeft mening, standpunt of visie over het (oplossen) van het
Dialogical agency: mening geven probleem tijdens gesprekken met medestudent(en) en/of begeleiders

Dialogical agency: hardop
denken

student denkt hardop en uit daarbij ideeën/ gedachtes over het
(oplossen van) probleem in het bijzijn van medestudent(en) en/of
begeleider

Dialogical agency: ander
aanmoedigen

Medestudent(en) en/of begeleider aanmoedigen om inbreng te geven,
zoals vragen of de ander een oplossing weet voor het probleem of
vragen naar de mening over de mogelijke oplossing of te maken keuze

Dialogical agency: samen
besluiten nemen

Samen tijdens dialogen met medestudent(en) en/ of begeleider
besluiten nemen over handelingen, taken of oplossingen

Dialogical agency: hulp vragen
TRANSFORMATIVE AGENCY
transformative agency:
praktijken bevragen
transformative agency:
praktijken bediscussiëren
transformative agency:
suggesties doen veranderingen
werkprocessen

Hulp vragen aan medestudent(en) en/ of begeleider hoe taak,
handeling, probleem aan te pakken
Alle codes over het doen van suggesties voor het ontwikkelen van de
werkpraktijken
Bestaande werkpraktijken/ oplossingen kritisch bevragen

Bestaande werkpraktijken/ oplossingen bediscussiëren

Suggesties doen voor mogelijke veranderingen in werkpraktijken/
processen
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transformative agency:
verantwoordelijkheid nemen
werkprocessen

Verantwoordelijkheid nemen in het volbrengen van de taak

transformative agency:
bedenken alternatieve
handelingsmogelijkheden

Bedenken nieuwe/ alternatieve handelingsmogelijkheden

transformative agency:
overwegen nieuwe
handelingsmogelijkheden

Overwegen nieuwe/ alternatieve handelingsmogelijkheden

transformative agency:
uitproberen alternatieve
handelingsmogelijkheden

Uitproberen nieuwe/ alternatieve handelingsmogelijkheden

PRO-ACTIVE AGENCY
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Alle codes over instemmen en uitbreiden van suggesties van anderen
& standpunt innemen na horen standpunt van anderen
Besluiten en acties van anderen beïnvloeden

pro-active agency: anderen
beïnvloeden
pro-active agency: acties
ondernemen o.b.v. suggesties
anderen

Acties ondernemen op basis van suggesties van anderen

pro-active agency: keuzes maken Keuzes maken op basis van suggesties van anderen
ov suggesties anderen
pro-active agency: doelen stellen Doelen stellen op basis van suggesties van anderen
o.b.v. suggesties anderen
pro-active agency: meewerken
aan werkprocessen

Meewerken op de werkvloer, project, opdracht of voorbereiding van
werk

pro-active agency:
aanspreekbaar zijn op eigen
verantwoordelijkheid

Aanspreekbaar zijn op eigen verantwoordelijkheid (dus niet nemen)

pro-active agency:
verantwoordelijkheid nemen

Verantwoordelijkheid nemen of genomen voor uitvoering van een taak
(verbaal door uit te spreken ik neem deze taak op mij of door dit in
interview te benoemen). Het gaat hierbij niet om ontwikkeling.

pro-active agency: ideeën
anderen uitwerken

Ideeën van anderen (samen) verder uitwerken
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pro-active agency: anderen aan
doelen herinneren
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De ander herinneren aan doel van de opdracht

Alle codes over zich verzetten tegen suggesties van anderen en zich
RESISTING AGENCY
tegenover het standpunten van anderen stellen
resisting agency: ideeën anderen Ideeën van anderen negeren
negeren
resisting agency: twijfelen aan
ideeën anderen

Ideeën van anderen in twijfel trekken

resisting agency: bestaande
werkwijzen willen behouden

Bestaande werkwijzen en praktijken willen behouden

resisting agency: bestaande
relaties behouden

Bestaande (hiërarchische) relaties willen behouden

resisting agency: weerstand
bieden tegen verandering

Weerstand bieden tegen verandering

Codes studentkenmerken
Thema
Subthema

Sociaal culturele
omstandigheden Begeleider

Definitie
Kernwoorden
De student benoemt
de soort en/ of mate
van ondersteuning
van de begeleider
tijdens het
begeleidingsmoment
of reactie student
komt voort uit
interactie met
begeleider.
Emoties
Bevestiging
vragen

Definitie

de student heeft (negatieve)
gevoelens over (de begeleiding van)
de begeleider, een andere persoon
of een situatie. O.a. angst, situatie
benoemt als lastig
student wil sturing van de
begeleider (bevestiging of
oplossing/ idee correct is)

onderbreking
De student wil een gedachte over
uiting gedachte het probleem of oplossing uiten,
maar wordt door begeleider
onderbroken.
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Vertellen
de student spreekt over een
beroepservaring impactvolle ervaring die verband
houdt met het werk of beroep en
diept deze situatie op basis van
opmerkingen of vragen van de
begeleider uit.
Smalltalk

De student heeft smalltalk met
begeleider en eventuele
medestudenten

Inzicht

De student doet inzichten of
conclusies op m.b.v. de begeleider,
maar zet dit (nog) niet om in actief
handelen

De student benoemt
of toont eigen
betrokkenheid,
motivatie, idealen,
Doelen
interesses of doelen
professionele die relevant zijn voor
Studentkenmerk identiteit
het probleem
Motivatie

De student benoemt wat hij wil
bereiken qua doel of formuleert
een leervraag
De student benoemt wat motiveert
in het leerproces

Interesses

De student benoemt eigen
interesses gerelateerd aan
leerproces

Idealen

De student benoemt eigen idealen
gerelateerd aan leerproces

Betrokkenheid

De student benoemt zijn
betrokkenheid bij het leerproces en
leren en werken

De student heeft
arbeidsverleden
en/of werkervaring
die ondersteunend is eerdere
bij oplossen
werkervaringen
Werkervaring problemen
school

De student vertelt over/ benoemt
eerdere werkervaringen via school
die samenhang hebben met de
beroepssituatie.
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eerdere
werkervaring
bijbaan

De student benoemt
eigen kennis en
competenties, zoals
professionele kennis
of ontwikkeling die
bijdragen aan het
Kennis en
oplossen van het
competenties probleem
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De student vertelt over/ benoemt
eerdere werkervaringen via bijbaan
die samenhang hebben met de
beroepssituatie.

kennis
vaardigheden
competentie

persoonlijk

De student vertelt over
persoonlijke ervaringen en situaties
in de privésfeer of vertelt over
persoonlijke eigenschappen of
persoonlijke overtuiging of vertelt
over emoties die relatie hebben
met de beroepssituatie

Geen idee

De student weet niet hoe te
handelen of kan het probleem niet
analyseren.

Overig

De student benoemt wat het heeft
Nadenkmoment geleerd van een nadenkmoment
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Codes
begeleidingsinterventies Definitie
Bij het begeleiden van
beroepsproductieve ervaringen gelooft
de begeleider dat de student de taak
BEROEPSGERICHTE
(zelf) kan volbrengen en daarnaar kan
ERVARINGEN BIEDEN
handelen
Begeleider grijpt in door een deel van
Beroepsgerichte
het werk van de student(en) over te
ervaringen bieden- Werk nemen door een bepaalde taak uit te
overnemen
voeren.

Categorieën
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Richten-empoweren

Doen- Begeleiden
beroepsmatige
activiteiten

Doen- Begeleiden
beroepsmatige
activiteiten

Richten 1

Begeleider kan op verschillende
manieren ingrijpen wanneer het
werkproces niet gaat zoals het volgens
de begeleider zou moeten gaan.
Bijvoorbeeld door te zeggen hoe te
handelen of handelen voordoen of
inbreken in gesprek tussen studenten

Doen- Begeleiden
beroepsmatige
activiteiten

Richten 1

Beroepsgerichte
ervaringen bieden- taak
selecteren

Begeleider bepaalt voor de student
welke taak de student moet uitvoeren

Doen- Begeleiden
beroepsmatige
activiteiten

Richten 1

Beroepsgerichte
ervaringen biedenVragen stellen om zicht
te krijgen op werk en
leerwensen

De begeleider stelt vragen om de
werkprocessen en/ of de leerwensen
(monitoren van het
leerproces/werkproces). Werken
binnen bepaalde kaders.

Doen- Begeleiden
beroepsmatige
activiteiten

Richten 2

Beroepsgerichte
ervaringen bieden Ingrijpen

Beroepsgerichte
Doen- Begeleiden
ervaringen biedende begeleider laat de student(en) veelal beroepsmatige
Zelfstandig laten werken zelfstandig werken
activiteiten

Empoweren 1

Beroepsgerichte
ervaringen biedenzelfstandig problemen
laten oplossen

De begeleider laat de student zelf
eventuele problemen oplossen,
eventueel in overleg met andere
peerstudenten.

Doen- Begeleiden
beroepsmatige
activiteiten

Empoweren 1

Beroepsgerichte
ervaringen biedenUitdagingen creëren
waar studenten eigen
verantwoordelijkheid
kunnen nemen

De begeleider plaatst, in overleg met
de student, de student in situaties die
extra uitdagend zijn voor de student
zodat de student hiervan leert.

Doen- Begeleiden
beroepsmatige
activiteiten

Empoweren 2
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Tijdens het begeleiden ondersteunt de
BEGELEIDEN VAN
begeleider door de student na te laten
HANDELINGSMOGELIJKH denken over alternatieve of nieuwe
EDEN
handelingsmogelijkheden

Begeleiden van
handelingsmogelijkhede
n- Aanreiken
Begeleiden van
handelingsmogelijkhede
n- kritische
richtinggevende vragen
stellen

Begeleider reikt
handelingsmogelijkheden of informatie
die van belang is voor
handelingsmogelijkheden aan de
student(en) of doet voor als zij
bijvoorbeeld niet weten hoe ze moeten
handelen (bijv. tips geven) of
handelingsmogelijkheden niet noemen
.
De begeleider stelt (kritische)
richtinggevende (mogelijk gesloten)
vragen aan de student over het
handelen van de student of de
handelingsmogelijkheid
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Doen- Begeleiden
beroepsmatige
activiteiten

Doen- Begeleiden
beroepsmatige
activiteiten

Richten 1

Doen- Begeleiden
beroepsmatige
activiteiten

Richten 1

Begeleiden van
handelingsmogelijkhede
n- Werkproces
monitoren

Doen- Begeleiden
beroepsmatige
activiteiten

De begeleider blijft in de buurt zodat
deze het werkproces kan monitoren

Begeleiden van
handelingsmogelijkhede
n- zeggen hoe te
Handelen

De begeleider vertelt aan student hoe
te handelen in de desbetreffende
situatie/ informeert over te zetten
stappen. (= minder groot dan
aanreiken. Meer focus op structureren) Doen- Begeleiden
Eigen vragen beantwoorden of zelf
beroepsmatige
conclusies trekken.
activiteiten

Richten 2

Begeleiden van
handelingsmogelijkhede
n- voordoen

De begeleider doet de handeling voor
aan de student en vraagt aan de
student waarom de begeleider de
handeling op die manier uitvoert

Richten 2

Begeleiden van
handelingsmogelijkhede
n-Luisteren

De begeleider laat de student vertellen
en luistert veel naar het verhaal van de Doen- Begeleiden
student. De student is veel meer aan
beroepsmatige
het woord dan de begeleider.
activiteiten

Begeleiden van
handelingsmogelijkhede
n- prikkelende vragen
stellen

De begeleider stelt prikkelende open
vragen voor bewustwording of
activering van de student

Richten 2

Doen- Begeleiden
beroepsmatige
activiteiten

Doen- Begeleiden
beroepsmatige
activiteiten

Empoweren 1

SAMENSPEL TUSSEN BEGELEIDING & PROFESSIONAL AGENCY

Begeleiden van
handelingsmogelijkhede
n- consequenties laten
benoemen en
anticiperen op acties
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De begeleider laat de student(en)
anticiperen op de werksituatie en laat
consequenties van de voorgenomen
handelingsmogelijkheden benoemen
door vragen te stellen.

Doen- Begeleiden
beroepsmatige
activiteiten

Empoweren 1

Begeleiden van
handelingsmogelijkhede
n- vragen naar
dwarsverbanden

Dwarsverbanden met theorie en
andere contexten (verhoudingen)

Doen- Begeleiden
beroepsmatige
activiteiten

Empoweren 1

Begeleiden van
handelingsmogelijkhede
n- Checkvragen stellen

De begeleider stelt soms tussendoor
checkvragen om bijvoorbeeld na te
gaan of de student de kennis juist
verwerkt.

Doen- Begeleiden
beroepsmatige
activiteiten

Empoweren 2

Begeleiden van
handelingsmogelijkhede
n- zetje geven

De begeleider geeft soms een kleine tip
of zetje zodat de student weer verder Doen- Begeleiden
kan met het werkproces. Kan ook deel beroepsmatige
werkproces zijn.
activiteiten

Empoweren 2

Begeleiden van
handelingsmogelijkhede
n- expres niet ingrijpen

De begeleider grijpt expres niet in bij
een situatie zodat de student de
mogelijkheid krijgt om te leren van de
ervaring/ te leren van fouten.

Doen- Begeleiden
beroepsmatige
activiteiten

Empoweren 2

EVALUEREN VAN
De begeleider blikt samen met de
BEROEPSGERICHTEACTIV student terug op de prestaties van de
ITEITEN
student

Doen- Begeleiden
beroepsmatige
activiteiten

Evalueren van
beroepsgerichte
activiteitenBegeleider bespreekt de consequenties Doen- Begeleiden
Consequenties van acties van de acties die door de student zijn
beroepsmatige
benoemen
uitgevoerd.
activiteiten

Richten 1

Evalueren van
beroepsgerichte
activiteiten- Feedback
geven op product of
proces

begeleider geeft ontwikkelgerichte
feedback op prestaties van de student,
zodat de student gemotiveerd blijft

Doen- Begeleiden
beroepsmatige
activiteiten

Richten 2

Evalueren van
beroepsgerichte
activiteitenNabespreken met eigen
geformuleerde doelen

De begeleider bespreekt het werk na
aan de hand van door de student
geformuleerde doelen. De doelen van
de begeleider zijn minder relevant.

Doen- Begeleiden
beroepsmatige
activiteiten

Empoweren 1
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Evalueren van
beroepsgerichte
activiteiten- Middels
open vragen kritische
reflectie op acties

De begeleider bespreekt het werk
uitgebreid na aan de hand van open
vragen en kritische reflecties van de
student, zodat de student de kans krijgt Doen- Begeleiden
om na te gaan wat de effecten zijn van beroepsmatige
de acties die de student ondernam.
activiteiten
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Empoweren 2

VEILIG LEER/WERKKLIMAAT
CREEËREN

De begeleider wil een veilig leer-/
werkklimaat bevorderen

DOEN: Begeleiden
van beroepsmatige
participatie

Veilig leer-/werkklimaat
creëren- Steunen door
(fysiek) dicht bij te zijn

De begeleider steunt de student door
in dezelfde ruimte te zijn

DOEN: Begeleiden
van beroepsmatige
participatie

Richten 1

Veilig leer-/werkklimaat
creëren- Nabij zijn,
bereikbaar zijn

De begeleider is in de buurt om het
werkproces te monitoren en is
bereikbaar voor eventuele vragen van
de student(en)

DOEN: Begeleiden
van beroepsmatige
participatie

Richten 2

Veilig leer-/werkklimaat
creëren- psychologische
veiligheid waarborgen

De begeleider is in de buurt om
psychologische veiligheid te creëren

DOEN: Begeleiden
van beroepsmatige
participatie

Richten 2

Veilig leer-/werkklimaat
creëren- Is in de buurt/of
werken zij aan zij (soms
samen)

De begeleider werkt veelal zij aan zij
met de student(en) als collega of laat
de student(en) veelal zelfstandig
werken

DOEN: Begeleiden
van beroepsmatige
participatie

Empoweren 1

Veilig leer-/werkklimaat
creëren- vertrouwen
uitspreken

De begeleider spreekt vertrouwen uit
in de student(en) (schouderklopje,
vertrouwen uitspreken, compliment
maken)

DOEN: Begeleiden
van beroepsmatige
participatie

Empoweren 1

Veilig leer-/werkklimaat
creërenenthousiasmeren

De begeleider enthousiasmeert de
student in het werkproces (maar wat is DOEN: Begeleiden
er dan te zien?) (in video waarschijnlijk van beroepsmatige
niet waar te nemen)
participatie

Empoweren 1

Veilig leer-/werkklimaat
creëren- Gelijkwaardige
werk/leer situatie

De begeleider laat de student
zelfstandig werken of de begeleider
maakt ook deel uit van het werkproces
in de rol van collega.

DOEN: Begeleiden
van beroepsmatige
participatie

Empoweren 2

BEGELEIDEN VAN
PERSOONLIJKE EN
PROFESSIONELE
ONTWIKKELING

De begeleider bespreekt de
persoonlijke en professionele
ontwikkeling van de student met de
student

DOEN: Begeleiden
van beroepsmatige
participatie
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Begeleiden van
persoonlijke en
professionele
ontwikkelingConfronteren met
beroepshouding/gedrag

De begeleider confronteert de student
met zijn beroepshouding door
bijvoorbeeld duidelijk te benoemen dat
er een discrepantie is tussen de
DOEN: Begeleiden
studenthouding en de gewenste
van beroepsmatige
beroepshouding.
participatie

Richten 1

Begeleiden van
persoonlijke en
professionele
ontwikkeling- Helpen
leerwensen formuleren

De begeleider bespreekt de leerwensen
en merkt op dat de student niet goed
weet hoe verder te handelen. Daarop
DOEN: Begeleiden
vertelt de begeleider aan de student
van beroepsmatige
hoe te handelen.
participatie

Richten 2

Begeleiden van
persoonlijke en
professionele
ontwikkeling- Vragen
naar impactvolle
ervaringen

De begeleider heeft oog voor de
(persoonlijke) situatie van de student
en vraagt actief naar de impact van
ervaringen. Geeft ruimte aan student
om verhaal te doen. Luistert naar
verhaal van de student en vraagt door.
Geeft gevoelsreflecties.

DOEN: Begeleiden
van beroepsmatige
participatie

Empoweren 1

Begeleiden van
persoonlijke en
professionele
ontwikkeling- Stelt
aannames en gewoontes
van zichzelf en studenten
ter discussie

De begeleider stelt eventuele
aannames/ gewoontes van de student
en/of begeleider ter discussie. Dit kan DOEN: Begeleiden
ook gaan over de omgang met anderen van beroepsmatige
of leren.
participatie

Empoweren 2

NIEUWE CODES
BEGELEIDEN-OVERIG

begeleiden-overigluisteren

de begeleider luistert actief naar de
student door te knikken, te hummen en
door te vragen/ te reageren op het
verhaal van de student

Begeleiden-overiggespreksonderwerp
afbreken

De begeleider breekt het gesprek over
een bepaald onderwerp af of verandert
het onderwerp van het gesprek.

Codes denken
DENKEN

Overwegingen voor het handelen (signaleren/
framing)

denken- doelen

Het doel van de begeleiding
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Denken- ervaringen

Eerdere ervaringen die leiden tot het
daadwerkelijk handelen van de begeleider

Denken- ervaringen- specifieke
student

Eerdere ervaringen met desbetreffende student

Denken- ervaringen- andere
student

Eerdere ervaringen in soortgelijke situaties met
andere student(en)

Denken- Overtuiging

Gedachtes over hoe te handelen vanuit
bijvoorbeeld normen en waarden, benodigde
professionele houding etc.

Denken - overtuiging- leren

Overtuigingen over effectief leren

Denken- Overtuiging-begeleiden

Overtuigingen over effectief begeleiden

Denken-Overtuiging-werken

Overtuigingen over hoe het werk moet worden
gedaan/ uitvoering van werkprocessen
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