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Samenvatting 

 

Titel Gelijke kappen, gelijke monniken. Afstudeeronderzoek naar de vermeende discrepantie tussen 

ontwikkelde en bevraagde beroepscompetenties van bachelorverpleegkundigen en hun adoptie ten 

aanzien van taakspecialisatie. 

Naam Peter Hoegen 

Inleiding Verpleegkundigen worden in Nederland opgeleid in het middelbaar (MBO) en het hoger 

beroepsonderwijs (HBO). Verpleegkundigen van beide opleidingsniveaus vervullen echter binnen 

algemene ziekenhuizen veelal dezelfde functies. Hierbij worden bachelorverpleegkundigen niet op hbo 

niveau ingezet. Dit gebrek aan onderscheid en de discrepantie tussen opleidingsniveau en 

beroepspraktijk leidt tot ongewenste neveneffecten voor zowel de betrokken verpleegkundigen als de 

zorginstellingen. In projecten voor functiedifferentiatie wordt echter bij verpleegkundigen vaak een 

gebrek aan draagvlak voor functiedifferentiatie geconstateerd. 

De discrepantie tussen opleidingsniveau en beroepspraktijk evenals de invloed daarvan op de adoptie 

van functiedifferentiatie is nog niet onder verpleegkundigen zelf onderzocht. 

Probleemstelling Bestaat de in de (vak)literatuur theoretisch veronderstelde discrepantie tussen 

verworven en bevraagde beroepscompetenties in de beroepspraktijk? Hebben 

bachelorverpleegkundigen voorkeur ten aanzien van de vorm van taakspecialisatie en is er een verband 

met de discrepantie tussen verworven en bevraagde beroepscompetenties? 

Methode In dit explorerend onderzoek werden door middel van twee gelegenheidssteekproeven 109 

verpleegkundigen en 52 bachelorverpleegkundigen in opleiding geselecteerd en uitgenodigd een 

voorgestructureerde vragenlijst in te vullen, bestaande uit een vragenlijst beroepscompetenties en een 

vragenlijst taakspecialisatie. Op de vragenlijst beroepscompetenties konden de respondenten beide op 

een vierpuntsschaal invullen in welke mate zij de beroepscompetentie in hun opleiding hebben 

verworven en in welke mate zij hier in hun dagelijks werk op worden bevraagd. De vragenlijst 

taakspecialisatie bestond uit acht stellingen waarbij de respondenten op een Likertschaal met zes 

antwoordmogelijkheden aan konden geven in welke mate zij het daarmee oneens, dan wel eens waren. 

Resultaten Bachelorverpleegkundigen geven aan dat zij met name op de beroepscompetenties die de 

directe zorgverlening overstijgen worden onder bevraagd. De adoptie van taakspecialisatie 

concentreert zich nadrukkelijk op taakverrijking, maar ook op taakversmalling wordt positief 

gereageerd. Bij adoptie van taakversmalling lijkt een gelijktijdige taakverrijking wel een voorwaarde 

te zijn. Deze voorwaardelijkheid wordt afgeleid uit verbanden tussen enkele discrepanties en 

taakverrijking en correlaties tussen verworven en aangeleerde beroepscompetenties met taakverrijking 

en taakversmalling. 

Conclusies Bij functiedifferentiatieprojecten met alleen taakversmalling, taakverruiming of 

taakverarming ligt een gebrek aan draagvlak onder bachelorverpleegkundigen voor de hand. 
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Bachelorverpleegkundigen hebben waarschijnlijk een hoge mate van adoptie wanneer gespecialiseerd 

wordt naar een patiëntengroep met een specifieke zorgvraag (taakversmalling) in combinatie met een 

uitbreiding van de eigen verantwoordelijkheid voor en controle op de verpleegkundige 

werkzaamheden (taakverrijking). 

Aanbevelingen Nader onderzoek naar de voorwaardelijkheid van taakverrijking bij taakversmalling in 

relatie tot een grotere mate van adoptie door bachelorverpleegkundigen kan verder bijdragen aan de 

ontwikkeling en invoering van functiedifferentiatie onder verpleegkundigen. Aanbevolen wordt het 

meetinstrument taakspecialisatie nauwkeuriger en betrouwbaarder te maken en daarbij eventueel het 

meetinstrument beroepscompetenties te vereenvoudigen. Het uitbreiden van het aantal respondenten in 

dit onderzoek zal mogelijk leiden tot duidelijkere relaties tussen de discrepanties en taakspecialisatie. 

Het kleine aantal respondenten beperkte hier waarschijnlijk het bereiken van een significant niveau. 

Trefwoorden Beroepscompetenties, Taakspecialisatie, Adoptie, Bachelorverpleegkundigen 

Eerste begeleider De heer Dr. R. van Linge 

Tweede beoordelaar Mevrouw Drs. G. van der Hooft-Leemans 

Email adres student PA.Hoegen@alsook.nl 
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Abstract 
 

Title Gelijke kappen, gelijke monniken (Dutch) 

Graduation study to alleged discrepancy among developed and actuated competencies of bachelor 

nurses and their adoption towards task specialisation. 

Background In The Netherlands Nurses can qualify themselves at two levels, by vocational education 

or at a university. At nursing wards in clinical hospitals job responsibilities are similar for nurses at 

both educational levels. Graduated nurses are not assigned to duties analogous to their bachelor 

degree. Lack of distinction and discrepancy between competences developed by education and 

competences demanded in their daily tasks causes undesirable effects for both, nurses and 

organizations. 

Within job specialisation projects lack of support is detected among nurses in both educational levels. 

Discrepancy between the competences developed and demanded, nor its influence on the adoption of 

job specialisation has been investigated. 

Aim Does the theoretical presumed discrepancy between developed and demanded competences exist 

within the nursing practice. Do nurses prefer one or more dimensions of task specialisation and is 

there a correlation between discrepancies and preferred dimensions of task specialisation. 

Method This exploratory survey study contains two convenience samples. 109 Nurses at clinical 

nursing wards and 52 undergraduate nurses were selected and invited to participate. The questionnaire 

included of a list of professional competences and a list of statements concerning, both with a Likert 

scale to point out scores. 

Results Graduated nurses are less loaded on their competences, compared to the extent in which they 

have developed these competences during their professional training. This discrepancy occurs 

particular in relation to the competences transcending the basic nursing roles of caretaker and director. 

Adoption of task specialization focuses on vertical job enlargement, positive responses also were 

discovered with horizontal job specialization. Conditional to adoption of horizontal job specialization 

seems applying vertical job enlargement. This conditionality is deducted from correlations between 

discrepancies and vertical job enlargement and between developed and demanded competences with 

vertical job enlargement and horizontal job specialization. 

Conclusions Projects of task specialization with horizontal job specialization, horizontal job 

enlargement or vertical job enlargement only are likely to encounter lack of support among graduated 

nurses. Graduated nurses are likely to adopt task specialization when nurses specialize towards 

patients with a particular care issue (horizontal job specialization) combined with extension of control 

over and variety of tasks (vertical job enlargement). 

Additional research is recommended to found the conditionality of vertical job enlargement with its 

horizontal opponent and its relations with the adoption of task specialization. Also the questionnaire 
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concerning task specialization should be improved to increase its validity and reliability. The 

questionnaire about the competencies may be simplified to have it more easy to handle by 

respondents. Reliability can be improved when a larger number of respondents are included. This will 

also enhance the distinctness of correlations between discrepancies and task specialization. 

Keywords Competencies, Task specialization, Adoption, Graduated nurses 
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1. Aanleiding 
 

Verpleegkundigen worden in Nederland sinds de invoering van het samenhangend stelsel (Commissie 

Kwalificatiestructuur, 1996) in 1997 opgeleid op twee opleidingsniveaus, namelijk in het middelbaar 

(MBO) en het hoger beroepsonderwijs (HBO). Mbo-verpleegkundigen en bachelorverpleegkundigen 

(hbo-verpleegkundigen) vervullen echter, met name binnen algemene ziekenhuizen veelal 

vergelijkbare en vaak zelfs dezelfde functies, ongeacht het niveau van hun opleiding (Bosman et al., 

2002; Meurs & Rooijen, 2006; Taminau & Boer, 2004; Commissie Positiebepaling Beroep van 

Verpleegkundige en Verzorgende, 1991). Het gebrek aan onderscheid tussen hbo en mbo opgeleide 

verpleegkundigen heeft tal van ongewenste neveneffecten voor zowel verpleegkundigen van beide 

opleidingsniveaus als de betrokken zorginstellingen (Krol et al., 2000). De onduidelijke 

verantwoordelijkheidsverdeling tussen beide opleidingsniveaus leidt tot het respectievelijk 

stelselmatig onderbevragen van bachelorverpleegkundigen en overvragen van mbo-verpleegkundigen 

en heeft demotivatie, stress en burn-out onder verpleegkundigen tot gevolg (Raad voor de 

Volksgezondheid en Zorg, 2000).  

Onderzoek naar de positie van bachelorverpleegkundigen in het algemeen ziekenhuis wees uit dat een 

minderheid van de in hun opleiding ontwikkelde beroepscompetenties ook werkelijk van de 

bachelorverpleegkundige wordt gevraagd (Taminau & Boer, 2004). In dat onderzoek werden de 

functiebeschrijvingen voor verpleegkundigen vergeleken met de opleidingsdocumenten 

Gekwalificeerd voor de toekomst (Commissie Kwalificatiestructuur, 1996) en Met het oog op de 

toekomst (Pool et al., 2001). Taminau en Boer (2004) concluderen dat alle in de functiebeschrijvingen 

voor verpleegkundigen opgenomen aspecten wel herkenbaar waren in de beroepscompetenties, zoals 

beschreven in Met het oog op de toekomst (Pool et al., 2001). Echter andersom bleken veel van de 

door Pool en collegae (2001) beschreven beroepscompetenties niet of slechts ten dele terug te 

herleiden zijn naar de functiebeschrijvingen van verpleegkundigen (Taminau & Boer, 2004). In dit 

onderzoek wordt een bevestiging gezocht van deze in theorie geconstateerde discrepantie. 

Tegenstrijdig met de reeds gevonden theoretische discrepantie is de moeizame invoering van 

functiedifferentiatie onder verpleegkundigen. Bij de implementatie van functiedifferentiatie wordt het 

gebrek aan draagvlak onder verpleegkundigen gezien als één van de meest belemmerende factoren 

voor een succesvol verloop van die invoering (Berg, 2005). Hoewel tal van interventies worden 

voorgesteld om het effect van het gebrek aan draagvlak te corrigeren, blijft het vergelijken van de 

innovatie functiedifferentiatie met de heersende opvattingen en behoeften van hbo-verpleegkundigen 

achterwege. Verondersteld wordt dat wanneer de kenmerken van een innovatie in overeenstemming 

zijn met de kenmerken van de persoon of groep personen, er een grotere mate van adoptie en een 

groter effect van de implementatie verwacht kan worden (Linge, 1998). Op basis hiervan zou een 

oorzaak voor het gebrek aan draagvlak voor functiedifferentiatie onder bachelorverpleegkundigen 
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gezocht kunnen worden in de innovatie functiedifferentiatie zelf. Daarom wordt in dit onderzoek 

gekeken naar de preferentie van bachelorverpleegkundigen ten aanzien van taakspecialisatie als basis 

voor functiedifferentiatie. Tevens wordt onderzocht in welke mate een discrepantie tussen verworven 

beroepscompetenties en de mate waarin bachelorverpleegkundigen hierop bevraagd worden 

samenhangt met de preferenties ten aanzien van taakspecialisatie. 
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2. Literatuur 
 

2.1. Beroepscompetenties van bachelorverpleegkundigen 

 

Al bijna 150 jaar zoeken verpleegkundigen naar manieren om de eigenheid van het beroep 

verpleegkundige te beschrijven. Florence Nightingale (1860) kwam met een boekje vol aanwijzingen 

ten aanzien van de uitvoering van het verpleegkundig werk alsmede vaardigheden en eigenschappen 

waarover een goed verpleegkundige moest beschikken. In de huidige tijdgeest spreekt men van de 

competenties waarover een verpleegkundige moet beschikken om haar werk naar behoren te kunnen 

volbrengen. In 2001 verscheen in het kader van het vernieuwingsproject Beroepscompetenties hbo-

verpleegkunde het boek “Met het oog op de toekomst” (Pool et al., 2001). Dit vernieuwingsproject 

maakt deel uit van het project implementatie en curriculumvernieuwing hbo-verpleegkunde, waarin 

alle Nederlandse hogescholen met een verpleegkunde opleiding samen werken met als doel de 

karakteristieken en competenties van bachelorverpleegkundigen uit te werken. Ondermeer op basis 

van expertbijeenkomsten heeft men een theoretisch kader uitgewerkt en zijn beroepscompetenties van 

bachelorverpleegkundigen beschreven (Pool et al., 2001). Het is dit theoretisch kader dat gebruikt 

wordt in dit onderzoek om inzicht te verkrijgen in het verschil tussen in opleiding aangeleerde en in de 

beroepspraktijk gevraagde beroepscompetenties. 

 

2.1.1. Beroepscompetentie 

 

Voor het begrip competentie bestaan verschillende definities, waarvan er verschillende ook binnen de 

zorgsector en de verpleegkunde worden gebruikt. Door Pool (2001) wordt een beroepscompetentie 

gedefinieerd als “het vermogen en de wil van een persoon om effectief gedrag in een werksituatie te 

tonen”. Deze definitie wordt ontleend aan Benner (1984; Pool et al., 2001), die de vijf elementen 

motieven, persoonlijke kenmerken, zelfbegrip, kennis en vaardigheden onderscheidt. Het 

Beroepsprofiel van de verpleegkundige (Leistra et al., 1999) stelt competentie synoniem voor 

bekwaamheid en definieert competenties als “een samenstel van complexe vaardigheden in de context 

van een beroepssituatie. Competenties zijn contextueel. Een competentie is afhankelijk van een juiste 

inschatting en beoordeling van situaties om kennis en vaardigheden op het goede moment en op een 

goede manier te hanteren. Synoniem voor bekwaamheid.” Grit, Guit en van der Sijde (2007) stellen 

dat een competentie bestaat uit een combinatie van de elementen “weten”, “kunnen”, “willen” en 

“doen”. Hierbij beschrijven zij dat het respectievelijk gaat om kennis (theorie), vaardigheden 

(toepassen van kennis en uitvoeren van handelingen), houding (persoonlijke drijfveren en voorkeuren, 

motivatie) en gedrag (manier van optreden en gedragsresultaat). Tevens stelt Grit (2007) een 

competentie gelijk aan een beroepsbekwaamheid en beroepscompetentie. Het begrip 
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beroepscompetentie wordt vervolgens gedefinieerd als “de combinatie van kennis, vaardigheden, 

houding en gedrag die nodig is om in een bepaalde beroepssituatie goed te kunnen functioneren” 

(Grit et al., 2007). Met de beide definiëringen, zoals gehanteerd door Grit (2007) en Pool (2001) wordt 

competentie gelijk gesteld met beroepscompetentie. Leistra (1999) veronderstelt met haar definiëring 

eveneens dat competenties voorkomen in de context van een beroepssituatie. 

Voor dit onderzoek wordt uitgegaan van de definiëring van Benner, zoals die geïnterpreteerd en 

weergegeven is door Pool (2001). Deze keuze is mede ingegeven door het feit dat ook gebruik 

gemaakt wordt van de door Pool geformuleerde beroepscompetenties van bachelorverpleegkundigen. 

Pool (2001) beschrijft in totaal twaalf beroeps- of kerncompetenties en geeft aan dat verwacht wordt 

dat de beroepsbekwaamheid van bachelorverpleegkundigen hiermee gedekt wordt. Een brede 

consensus en het wijd verspreide gebruik van deze twaalf kerncompetenties, verdeeld over vijf 

rolvervullingen onderschrijven deze veronderstelling (Pool, 2007). Het zijn deze twaalf 

kerncompetenties met bijbehorende deelcompetenties die gebruikt worden in dit onderzoek. 

 

2.1.2. Kerncompetenties van bachelorverpleegkundigen 

 

Zoals al werd aangegeven, wordt in dit onderzoek uitgegaan van de door Pool (2001) en collegae 

beschreven beroepscompetenties van bachelorverpleegkundigen. De beroepscompetenties zijn 

beschreven als een rolvervulling binnen een bepaalde domeinspecificatie. Tabel 2.1 geeft een 

overzicht van de benoemde domeinen, domeinspecificaties en bijbehorende rolvervullingen. 

 

Tabel 2.1: Overzicht domeinen, domeinspecificaties en rollen van bachelorverpleegkundigen (Pool et 

al., 2001) 

Domeinen Domeinspecificaties Rollen 

Zorg voor zieken, gehandicapten 

en stervenden 

Individuele en collectieve 

preventie 

Zorg 

Gezondheidsvoorlichting en –

opvoeding 

Zorgverlener, regisseur 

Zorgprogrammering 

Verpleegbeleid 

Werkbegeleiding 

Organisatie van zorg 

Kwaliteitszorg 

Ontwerper, coach 

Beroepsinnovatie Beroep 

Deskundigheidsbevordering 

Beroepsbeoefenaar 
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In de verpleegkundige beroepsuitoefening vervult de hbo-verpleegkundige deze rollen, waarbij 

beroepsinhoudelijke en bachelorcompetenties worden geïntegreerd in het rolgedrag (Pool, 2007). In 

totaal is verdeeld over de domeinspecificaties een twaalftal kerncompetenties geformuleerd, met 

daarbij een acht- tot dertiental deelcompetenties. De deelcompetenties zijn een operationalisering van 

de kerncompetenties en geven inzicht in de combinatie van kennis, vaardigheden, houding en gedrag 

die nodig is voor de rolvervulling (Pool et al., 2001). In bijlage V zijn alle kerncompetenties met 

bijbehorende deelcompetenties opgenomen, dit is tevens de vragenlijst zoals deze in dit onderzoek is 

gebruikt. In tabel 2.2 wordt weergegeven voor welke rolvervulling en bij welke domeinspecificatie de 

verschillende kerncompetenties zijn opgesteld. 

 

Tabel 2.2: Overzicht van kerncompetenties per rol, domein en domeinspecificatie, inclusief codering 

Kerncompetentie Rol Domein; Domeinspecificatie 

1 ZOZO Zorgverlener Zorg; Zorg voor zieken, gehandicapten en stervenden 

2 ZOPR Zorgverlener Zorg; Individuele en collectieve preventie 

3 ZOGE Zorgverlener Zorg; Gezondheidsvoorlichting en –opvoeding 

4 REZO Regisseur Zorg; Zorg voor zieken, gehandicapten en stervenden 

5 REGE Regisseur Zorg; Individuele en collectieve preventie, 

gezondheidsvoorlichting en -opvoeding 

6 ONZP Ontwerper Organisatie van zorg; Zorgprogrammering 

7 ONVE Ontwerper Organisatie van zorg; Verpleegbeleid 

8 ONKW Ontwerper Organisatie van zorg; Kwaliteitszorg 

9 COZV Coach Organisatie van zorg; Zorgprogrammering en verpleegbeleid 

10 COWE Coach Organisatie van zorg; werkbegeleiding 

11 BEDE Beroepsbeoefenaar Beroep; Beroepsinnovatie 

12 BEBE Beroepsbeoefenaar Beroep; Deskundigheidsbevordering 

 

2.2. Functiedifferentiatie en taakspecialisatie 

 

Functiedifferentiatie onder de verpleegkundige en verzorgende beroepen staat al een ruim tiental jaren 

in de belangstelling van tal van commissies, bestuurders, beleidsmakers en vertegenwoordigers van de 

verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen. Vanuit al deze verschillende invalshoeken wordt het 

concept functiedifferentiatie op verschillende manieren benaderd. Vanuit de positie van de 

beroepsgroepen wordt functiedifferentiatie bijvoorbeeld gezien als een beroepsvraagstuk. 

Zorginstellingen zien meer een organisatievraagstuk in het concept functiedifferentiatie. Beide 
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perspectieven zijn van belang om het concept functiedifferentiatie te kunnen overzien (Commissie 

Positiebepaling Beroep van Verpleegkundige en Verzorgende, 1991). 

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2002) definieert functiedifferentiatie als “het uitsplitsen 

van taken in een functie, waardoor nieuwe functies ontstaan”. Een ruimere beschrijving is die van 

Kanters (1999), die functiedifferentiatie definieert als “het herschikken van taken en 

verantwoordelijkheden in nieuwe en, of vernieuwde functies”. Waar in de definitie van de RVZ (2002) 

door de term “uitsplitsen” alleen ruimte is voor taakversmalling en taakverarming, laat Kanters (1999) 

ook ruimte voor de twee tegengestelde bewegingen bij functie- of taakdifferentiatie. 

Functiedifferentiatie wordt ook wel benaderd als taakdifferentiatie (Commissie Positiebepaling Beroep 

van Verpleegkundige en Verzorgende, 1991; Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, 2002; Beckers 

& Nijhuis, 2005). Door Mintzberg (1983) wordt hiervoor de Engelstalige term ‘taskspecialization’ 

gebruikt. Dit is in de Nederlandstalige editie van zijn publicatie vertaald als ‘taakspecialisatie’ 

(Mintzberg, 2006). 

Taakspecialisatie is volgens Mintzberg (2006) één van de drie ontwerpparameters bij de vormgeving 

van individuele functies. De term ‘basisarbeidsverdeling’ is in zijn publicatie nauw verbonden met 

‘taakspecialisatie’, zoals ook is weergegeven in tabel 2.3. Arbeidsverdeling wordt eveneens in verband 

gebracht met functiedifferentiatie. De Commissie Positiebepaling Beroep van Verpleegkundige en 

Verzorgende (1991) geeft aan dat functiedifferentiatie het proces van arbeidsverdeling betreft. Beckers 

en Nijhuis (2005) spreken van ‘te verdelen werk’ en ‘te verdelen taken’ in relatie tot 

functiedifferentiatie. Beide auteurs spreken ook van het ontwerpen of herontwerpen van functies in 

relatie tot functiedifferentiatie, wat door Mintzberg (2006) wordt beschreven als één van de vier te 

ontwerpen categorieën in een organisatiestructuur. Hiermee worden de begrippen taakspecialisatie en 

functiedifferentiatie niet geheel gelijk gesteld, maar wordt wel hun onderlinge nauwe verwantschap 

weergegeven. De ontwerpparameter taakspecialisatie van Mintzberg wordt als een belangrijk 

onderdeel van functiedifferentiatie beschouwd en daarom in dit onderzoek verder uitgewerkt. 

 

Tabel 2.3: Ontwerpparameters voor organisatiestructuren (Mintzberg, 2006)a 

Categorie Ontwerpparameter Verwante begrippen 

Ontwerp van posities Taakspecialisatie Basisarbeidsverdeling 

 Formalisatie van gedrag Standaardisatie van de inhoud 

van het werk 

 Training en indoctrinatie Standaardisatie van 

vaardigheden 

a: Weergegeven wordt een deel van tabel 2-1 uit Mintzberg (2006). De gehele tabel van Mintzberg 

omvat negen parameters voor het ontwerpen van een gehele organisatiestructuur van een organisatie. 
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2.2.1. Functiedifferentiatie als organisatievraagstuk 

 

Als organisatievraagstuk wordt functiedifferentiatie in verband gebracht met arbeidsverdeling, zijnde 

de verdeling van taken en het afbakenen van functies binnen een organisatie. In de huidige situatie is 

het werk van verpleegkundigen ongedifferentieerd, het ontbreekt aan een eenduidige taakverdeling 

waardoor beide niveaus verpleegkundigen veelal dezelfde taken uitvoeren. Tevens wordt de inhoud en 

het tempo van het werk van verpleegkundigen in grote mate bepaald en gestuurd door opdrachten van 

derden (Commissie Positiebepaling Beroep van Verpleegkundige en Verzorgende, 1991). Het 

duidelijkst komt dat naar voren in de relatie met artsen, die verantwoordelijk zijn voor de medische 

diagnostiek en behandeling van hun patiënt en dat verantwoordelijkheidsgebied doortrekken naar de 

activiteiten op het terrein van verpleging en verzorging. Echter ook de relatie met andere 

beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg lijkt eenzijdig. Zo wordt van verpleegkundigen verwacht 

dat zij hun activiteiten geheel plannen naar het dagschema van respectievelijk de verschillende 

therapeuten, specialisten en onderzoeksafdelingen (Commissie Positiebepaling Beroep van 

Verpleegkundige en Verzorgende, 1991). Rekening houden met al deze agenda’s van derden maakt 

het voor verpleegkundigen nagenoeg onmogelijk om overeengekomen verpleegplannen volgens een 

eigen regie uit te voeren. De eigen verantwoordelijkheid voor de verpleegkundige zorg rondom een 

patiënt komt vaak niet tot zijn recht door het ontbreken van de ruimte voor een zelfstandige en 

autonome beslissingsbevoegdheid (Commissie Positiebepaling Beroep van Verpleegkundige en 

Verzorgende, 1991). Daar waar functies in elkaar over lopen en verantwoordelijkheden verschuiven, 

kan functiedifferentiatie bijdragen aan verduidelijking van functie-inhoud en het zowel horizontaal als 

verticaal onderscheiden van verantwoordelijkheden (Kanters, 1999). 

 

2.2.2. Functiedifferentiatie als beroepsvraagstuk 

 

Taken en verantwoordelijkheden binnen de verpleegkunde worden al decennia lang verdeeld, binnen 

de beroepsgroep en daarbuiten. Met veranderende visies op verplegen, geëmancipeerde patiënten en 

een toegenomen opleidingsniveau van verpleegkundigen is ook de visie op het verdelen van taken en 

verantwoordelijkheden onder verpleegkundigen veranderd. De aard van de verpleegkundige 

zorgverlening botst met een optimaal technische taakspecialisatie, waarbij taken in grote mate zijn 

gestandaardiseerd en de zeggenschap en controle in handen is van sturende managers in de vorm van 

bijvoorbeeld zorgcoördinatoren (Mintzberg, 2006). Functiedifferentiatie als beroepsvraagstuk wordt 

met name in verband gebracht met kwaliteit van zorg (Werkgroep functiedifferentiatie, 1991). Het 

doel van functiedifferentiatie als beroepsvraagstuk is de optimalisering van de kwaliteit van de 

verpleegkundige zorgverlening. Deze kwaliteit van zorg zou verbeteren naar mate verpleegkundigen 

zich meer zouden richten op een specifieke groep patiënten, bijvoorbeeld gespecialiseerd naar 

ziektebeeld of zorgvraag (Veer & Francke, 2003). Een positief effect van horizontale 
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functiedifferentiatie op de kwaliteit van zorg is echter overigens nog niet aangetoond, maar wordt door 

verpleegkundigen wel verondersteld (Veer et al., 2003b). Verpleegkundigen lijken voorkeur te hebben 

voor horizontale functiedifferentiatie en met name voor het werken met aandachtsgebieden naast 

reguliere zorgtaken. Verpleegkundigen verwoorden in relatie tot verticale functiedifferentiatie echter 

ook de wens “weer toe te komen aan datgene waar ik voor geleerd heb”, waarbij verwezen wordt naar 

kantoor en coördinatiewerkzaamheden (Veer & Francke, 2003).  

 

2.2.3. Taakspecialisatie 

 

Binnen de organisatiekunde zijn de theorieën van Mintzberg algemeen geaccepteerd om naar 

organisatiekundige processen te kijken en deze inzichtelijk te maken. Functiedifferentiatie binnen de 

verpleegkundige en verzorgende functies heeft alles te maken met de arbeidsverdeling in een 

organisatie en daarmee het ontwerpen van individuele functies binnen een organisatie. 

Mintzberg (2006) geeft drie parameters welke van belang zijn bij het ontwerpen van individuele 

functies, namelijk (1) taakspecialisatie, (2) formalisatie van gedrag en (3) de vereiste training en 

indoctrinatie (zie ook tabel 2.3 op pagina 13). Dit onderzoek richt zich op de parameter 

“taakspecialisatie” omdat de verschillende dimensies die hieraan gekoppeld worden grote 

overeenstemming laten zien met andere literatuur met betrekking tot functiedifferentiatie in de 

verpleegkunde (Beckers & Nijhuis, 2005; Veer et al., 2004a; Veer et al., 2003a; Werkgroep 

functiedifferentiatie, 1991; Veer et al., 2004b). Zo wordt gesproken van horizontale en verticale 

functiedifferentiatie, waarbij het onderscheid gezocht word in een onderverdeling tussen het werken 

met aandachtsgebieden en specialisaties (horizontaal) tegenover het herverdelen van taken op basis 

van opleidingsverschil (verticaal) (Veer et al., 2003a; Veer & Francke, 2003). Dit zelfde onderscheid 

werd eerder aangegeven door de Werkgroep Functiedifferentiatie van de Commissie Positiebepaling 

Beroep van Verpleegkundigen en Verzorgenden (1991). Deze werkgroep stelt de term 

“functiedifferentiatie” gelijk aan de in de organisatiekunde gebruikte term “taakdifferentiatie” en 

refereert hierbij aan het werk van Mintzberg. Mintzberg gebruikt de Engelstalige term 

‘taskspecialization’, wat in de Nederlandstalige editie vertaald is als ‘taakspecialisatie’ (Mintzberg, 

2006; Mintzberg, 1983). 

Mintzberg (2006) maakt een vergelijkbaar onderscheid en schetst twee dimensies in taakspecialisatie. 

De eerste wordt aangeduid als de breedtedimensie of horizontale taakspecialisatie, de tweede dimensie 

noemt Mintzberg de dieptedimensie of verticale taakspecialisatie. 

 

2.2.4. Horizontale taakspecialisatie 

 

Horizontale taakspecialisatie heeft betrekking op het aantal verschillende deeltaken dat bij een functie 

hoort en de complexiteit van elk van deze taken. De twee richtingen bij horizontale taakspecialisatie 
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zijn taakversmalling en daar tegenovergesteld taakverruiming. Op het horizontale continuüm (zie ook 

figuur 1, pagina 12) staat links een werknemer die vrijwel continu van de ene taak naar de andere 

schakelt, terwijl aan het andere uiterste een werknemer voorgesteld wordt die één sterk 

gespecialiseerde taak uitvoert (Mintzberg, 2006). In figuur 2.1 is links sprake van een sterke 

taakverruiming tegenover rechts een sterke taakversmalling. Ter illustratie kan voor de medewerker 

met veel deeltaken een jongleur voorgesteld worden die vijftien ballen tegelijk in de lucht houdt, met 

rechts in de afbeelding (fig. 2.1) een collega met slechts één bal. 
 
 

 
 

Figuur 2.1: Horizontale taakspecialisatie 
 

Deze horizontale verdeling naar deeltaken impliceert nadrukkelijk niet dat een functie met minder 

deeltaken en dus een hoge mate van specialisatie ook eenvoudiger is, laat staan dat men lager 

geschoold zou zijn. Het werk van een hartchirurg is bijvoorbeeld in grote mate gespecialiseerd en zeer 

helder afgebakend, maar vereist een grote mate van scholing (Mosselman & Meijaard, 2004). Toch 

staat de hartchirurg op het continuüm in figuur 1 dicht bij de jongleur met één bal. De hartchirurg is 

gespecialiseerd en heeft zich daardoor onderscheiden van zijn collega-chirurgen met een andere 

specialisatie. Een ander voorbeeld van horizontale taakspecialisatie is de productiemedewerker aan de 

lopende band, die altijd dezelfde eenvoudige handeling verricht. Naast hem staat een collega die alleen 

maar de daaropvolgende handeling in het productieproces uitvoert (Mintzberg, 2006). Horizontale 

taakspecialisatie of taakverruiming betreft de werkverdeling tussen werknemers op hetzelfde niveau, 

dus zonder dat een onderlinge hiërarchie aangebracht wordt (Mosselman & Meijaard, 2004, Veer et 

al., 2003a) Ook inhoudelijk blijft een gelijk niveau van functioneren vereist voor de uitvoering van de 

verschillend ingevulde functies (Kanters, 1999). Door horizontale specialisatie neemt herhaling van 

taken toe, waardoor standaardisatie mogelijk wordt. Het maakt het ook mogelijk een persoon met de 

juiste eigenschappen voor de juiste taken in te zetten (Mintzberg, 2006). Een neveneffect van 

taakversmalling in horizontale taakspecialisatie is dat de werknemer juist door zijn specialisatie het 

zicht op het grotere geheel verliest. Het hebben van inzicht in het verband tussen het eigen werk en dat 

van anderen in een organisatie of productieproces wordt door de specialisatie bemoeilijkt. Voor dit 

probleem wordt in zekere mate een oplossing gevonden in de vorm van verticale specialisatie 

(Mintzberg, 2006). 

Horizontale taakspecialisatie; 
Taakverarming 

Horizontale taakverruiming; 
 Taakverrijking 

Minder (deel)taken Meer (deel)taken
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2.2.5. Verticale taakspecialisatie 

 

In de verticale dimensie is de controle die een werknemer op zijn werk heeft gescheiden van de 

uitvoering van zijn taken. De twee uitersten variëren van geheel géén zeggenschap over het hoe en 

waarom tot een variant met een werknemer met alle mogelijke controle op zijn werk. De twee 

uitersten worden hierin respectievelijk taakverarming en verticale taakverruiming of taakverrijking 

genoemd. Binnen organisaties wordt verticale taakspecialisatie vaak toegepast op het moment dat er 

sprake is van een sterke horizontale taakspecialisatie (Mintzberg, 2006). Zoals al in de voorgaande 

paragraaf werd aangegeven, heeft horizontale taakspecialisatie het neveneffect dat men het zicht op 

het groter geheel verliest. Dit juist door de grotere mate van specialisatie en de overtuiging dat hierbij 

een bredere visie noodzakelijk is om te bepalen hoe het werk gedaan moet worden. De controle wordt 

overgedragen aan een ‘manager’ die het noodzakelijke overzicht bewaart en die het werk coördineert 

door middel van direct toezicht of standaardisatie (Mintzberg, 2006). In figuur 2.2 is de verticale 

specialisatie weergegeven, waarbij tevens verschillende deeltaken horizontaal gespecialiseerd zijn. 

Uitvoering van alle deeltaken samen, het uit te voeren werk, resulteert hier in het uiteindelijke product. 

 

  
Figuur 2.2: Verticale taakspecialisatie 

 

Mintzberg (2006) stelt dat een sterke horizontale taakspecialisatie vaak verticale specialisatie 

noodzakelijk maakt, maar dat dit niet per definitie het geval is. Met name in professioneel werk met 

een specifieke training of een hogere beroepsopleiding, zoals in de medische, paramedische en 

verpleegkundige beroepsgroep gaat horizontale en verticale taakspecialisatie niet altijd samen op. Het 

werk is dan horizontaal sterk gespecialiseerd met een hoog complexiteitsniveau, wat strenge controle 

en sturing door derden moeilijk tot onmogelijk maakt (Mintzberg, 2006). 

 

2.2.6. Taakverruiming en verpleegkundigen 

 

In de horizontale dimensie kent het proces van taakspecialisatie de richtingen taakverruiming en 

taakversmalling. Bij taakverruiming nemen de taken die samenhangen met het werk in aantal en 

verscheidenheid toe (Mintzberg, 2006). Horizontale taakspecialisatie heeft betrekking op verschillende 

 
 
 
 

Product 
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taken die bij taakverruiming samen komen bij één verpleegkundige functie. Bij deze verandering in 

deeltaken blijft het vereiste niveau bij de functie gelijk maar nemen de deeltaken in aantal toe 

(Kanters, 1999). Een toename in deeltaken bij een gelijk blijvend niveau impliceert dat de betreffende 

deeltaken van een ander, lager complexiteitsniveau moeten zijn. Het aantal deeltaken kan zich vertalen 

in de breedte van het aandachtsgebied van een verpleegkundige. Zo heeft een verpleegkundige op een 

algemeen chirurgische verpleegafdeling een breder aandachtsgebied in de zorg voor zijn patiënten dan 

de verpleegkundige op een verpleegafdeling voor vaatchirurgie. Ook de diepgang ten aanzien van het 

eigen aandachtsgebied verschilt voor beide verpleegkundigen, vanzelfsprekend is dat een breder 

aandachtsgebied een minder grote diepgang met zich mee brengt als gegeven is dat het vereiste niveau 

bij een functie gelijk blijft. 

In dit onderzoek is onder meer de vraag in welke mate bachelorverpleegkundigen taakspecialisatie 

adopteren en meer specifiek de mate van adoptie van taakverruiming door bachelorverpleegkundigen. 

De kernaspecten van taakverruiming, het aantal en de complexiteit van deeltaken alsmede de breedte 

van het aandachtsgebied worden respectievelijk gevangen in twee stellingen, welke zijn opgenomen in 

bijlage VI. 

 

2.2.7. Taakversmalling en verpleegkundigen 

 

Taakversmalling is in de horizontale dimensie van taakspecialisatie de tegenovergestelde beweging 

van taakverruiming. Waar bij taakverruiming de breedte van het aandachtsgebied en het aantal 

deeltaken toenemen, leidt taakversmalling tot een nauwere focus. In de verpleegkundige zorgverlening 

is bijvoorbeeld sprake van taakversmalling op het moment dat een verpleegkundige zorg gaat dragen 

voor een specifiekere doelgroep zoals chirurgische patiënten met vaatproblematiek in plaats van voor 

algemeen chirurgische patiënten. Het versmallen van de focus van de verpleegkundige brengt met zich 

mee dat een grotere mate van diepgang op het aandachtgebied kan worden gerealiseerd. Daarbij wordt 

het mogelijk om door het ontwikkelen van routine en standaardisatie van handelen de complexiteit van 

de deeltaken in te perken (Mintzberg, 2006). 

Aan het beperken van de focus van de verpleegkundige wordt ook een toename van de kwaliteit van 

diens werk toegeschreven (Commissie Positiebepaling Beroep van Verpleegkundige en Verzorgende, 

1991). Mede door een grotere mate van diepgang die bereikt kan worden door zich te richten op een 

groep patiënten met een specifiek gezondheidsprobleem kan door deskundigheidsvergroting een 

kwaliteitsverbetering in gang gezet worden. Verpleegkundigen geven zelf aan dat ook het beperken 

van het aantal deeltaken, het verlagen van de werkdruk zal leiden tot kwaliteitsverbetering (Veer et al., 

2005). 

De kernaspecten van taakversmalling, het aantal en de kwalitatieve uitvoering van deeltaken alsmede 

de breedte van het aandachtsgebied worden achtereenvolgens afgemeten aan de hand van twee 

stellingen. Deze stellingen zijn opgenomen in bijlage VI. 
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2.2.8. Taakverrijking en verpleegkundigen 

 

Het proces taakspecialisatie kent in de horizontale dimensie de beweging taakverruiming, waarbij de 

deeltaken in een functie in aantal en verscheidenheid toenemen. Taakverrijking omvat naast 

taakverruiming ook het verkrijgen van meer controle en zeggenschap over de uitvoering van deze 

deeltaken (Mintzberg, 2006). Functies, deeltaken lenen zich meer voor taakverrijking, naar mate de 

gespecialiseerde taken complexer zijn. Beperking tot horizontale taakverruiming is, evenals verticale 

taakverarming, hier minder uitvoerbaar vanwege de hogere complexiteit van de deeltaken (Mintzberg, 

2006). De verantwoordelijkheid voor zowel de planning als de kwaliteit van de taakvervulling komt 

bij taakverrijking meer bij de desbetreffende zorgprofessional te liggen en worden door hiërarchisch 

hoger geplaatsten afgestaan (Beckers & Nijhuis, 2005; Veer et al., 2003a).  

Het verkrijgen van een grotere mate van controle en zeggenschap over de verpleegkundige 

zorgverlening en beroepspraktijk wordt in dit onderzoek tweeledig vertaald. Controle en zeggenschap 

over de inhoud en kwaliteit van de verpleegkundige beroepsinhoud wordt weergegeven in de eerste 

stelling. De tweede stelling beslaat de planning van de uitvoering van de verpleegkundige 

werkzaamheden. Beide stellingen zijn opgenomen in bijlage VI. 

 

2.2.9. Taakverarming en verpleegkundigen 

 

Taakverarming is in de verticale dimensie de tegenhanger van taakverrijking. In deze beweging draagt 

de verpleegkundige in zekere mate de controle en zeggenschap over de beroepsinhoud over aan hoger 

in de hiërarchie geplaatsten. Dit kunnen zowel verpleegkundigen zoals regie- of 

seniorverpleegkundigen als managers zoals hoofdverpleegkundigen en zorgmanagers zijn (Beckers & 

Nijhuis, 2005). Ook aan andere zorgprofessionals, zoals medici en paramedici worden taken en 

bevoegdheden in zowel de inhoudelijke planning als organisatie en kwaliteitszorg overgedragen. 

Beide aspecten, zowel inkrimping van het aantal verschillende taken ten aanzien van coördinatie en 

kwaliteitsverbetering als de controle op de planning en inhoud van de verschillende taken zijn gevat in 

twee stellingen, welke zijn opgenomen in bijlage VI. Deze twee stellingen zijn tegengesteld aan de 

stellingen bij taakverrijking. 
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2.3. Adoptie van innovaties 

 

In de innovatietheorie wordt met de term ‘adoptie’ verwezen naar de beslissing om een innovatie te 

gaan gebruiken. Het kan hierbij gaan om de beslissing van een individu of die van een groep (Linge, 

2006; Rogers in: Weide, M. van der en Smits, J., 2004). Hoe deze beslissing uit valt, hangt af van 

verschillende factoren die te maken hebben met de perceptie van de innovatie door de diegenen voor 

wie de innovatie van toepassing is. In het geval van dit onderzoek gaat het hier om de perceptie van 

taakspecialisatie door bachelorverpleegkundigen. 

Rogers (in: Grol & Wensing, 2006) noemt onder andere de factoren ‘voordeel’ en ‘passendheid’ als 

zijnde van invloed op de perceptie van een innovatie. ‘Voordeel’ verwijst naar de mate waarin de 

innovatie als een verbetering van de bestaande situatie wordt gezien. Een positief oordeel door 

bachelorverpleegkundigen ten aanzien van de verbetering van de bestaande situatie door 

taakspecialisatie, heeft een positieve invloed op de adoptie daarvan. Met ‘passendheid’ wordt de 

overeenstemming van de innovatie met de bestaande opvattingen, behoeften, waarden, normen en 

routines bedoeld. Naar mate de aspecten van taakspecialisatie meer overeenstemmen met de 

opvattingen, behoeften, waarden, normen en routines van bachelorverpleegkundigen, zal de adoptie 

van taakspecialisatie groter zijn. 

Van Linge (1998, 2006) benoemt expliciet de groepsgewijze beslissing om een innovatie te gaan 

gebruiken. Deze adoptie door een groep of organisatie wordt beïnvloed door de kenmerken van het 

individu, de organisatie, de omgeving van de organisatie en die van de innovatie zelf. Belangrijk zijn 

dan ook de kenmerken die de betrokkenen met elkaar gemeen hebben. Van Linge veronderstelt 

eveneens een interactie tussen deze kenmerken (Linge, 1998). 

Voor dit onderzoek is van belang dat een grotere mate van adoptie van taakspecialisatie waarschijnlijk 

gepaard zal gaan met positieve reacties op in de voorgaande paragrafen genoemde stellingen bij de 

twee dimensies in taakspecialisatie. De reacties op deze stellingen maken het door 

bachelorverpleegkundigen waargenomen ‘voordeel’ en de ‘passendheid’ van taakspecialisatie 

zichtbaar. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd of bachelorverpleegkundigen een voorkeur 

hebben voor de invulling van taakspecialisatie en zo ja, welke invulling dan waarschijnlijk op de 

grootste mate van adoptie kan rekenen. 
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3. Probleemstelling 
 

Ondanks het feit dat verpleegkundigen worden opgeleid in het middelbaar (mbo) en hoger (hbo) 

beroepsonderwijs, blijken mbo en bachelorverpleegkundigen in hun beroepspraktijk veelal dezelfde 

functies te vervullen. In een onderzoek naar de positie van bachelorverpleegkundigen in het algemeen 

ziekenhuis werden de functiebeschrijvingen vergeleken met de opleidingsdocumenten 

“Gekwalificeerd voor de toekomst” (Commissie Kwalificatiestructuur, 1996) en “Met het oog op de 

toekomst” (Pool et al., 2001). Men concludeerde dat een minderheid van de in de hbo-opleiding 

ontwikkelde beroepscompetenties ook werkelijk van de bachelorverpleegkundige wordt gevraagd 

(Taminau & Boer, 2004). Hoewel deze discrepantie tussen ontwikkelde en bevraagde 

beroepscompetenties in de verpleegkundige vakliteratuur regelmatig onderwerp van discussie is 

(Bosman et al., 2002; Veer et al., 2003a), werd verder geen concreet onderzoek naar dit verschijnsel 

gevonden. In dit onderzoek worden bachelorverpleegkundigen door middel van een 

voorgestructureerde vragenlijst gevraagd aan te geven in welke mate zij menen te beschikken over een 

bepaalde beroepscompetentie en in welke mate deze beroepscompetentie ook werkelijk door hun 

werkgever, van hen gevraagd wordt. 

Opmerkelijk is dat, ondanks de besproken tekortkoming ten aanzien van de bevraging van 

bachelorverpleegkundigen in de beroepspraktijk, bij het maken van onderscheid onder 

verpleegkundigen blijkt dat draagvlak hiervoor ontbreekt (Dam et al., 2004). Eén derde van de 

ondervraagde ziekenhuizen waar een traject voor functiedifferentiatie loopt, signaleert dit als knelpunt 

bij de implementatie, zonder dat daarvoor concreet een oorzaak wordt gevonden. Wel blijkt dat 

verpleegkundigen van beide opleidingsniveaus weinig worden betrokken bij de ontwikkeling, 

voorbereiding en implementatie van functiedifferentiatie binnen hun eigen beroepsgroep (Veer et al., 

2003a; Berg, 2005). Ook worden tal van communicatie en beloningsgerichte interventies aangedragen 

om het effect van het gebrek aan draagvlak onder verpleegkundigen te corrigeren (Berg, 2005). Er 

wordt echter niet gekeken naar een mogelijke oorzaak voor het gebrek aan draagvlak, bijvoorbeeld in 

de functiedifferentiatie zelf. 

Eén van de ontwerpparameters bij het ontwerpen van functies is taakspecialisatie, waarin vier 

richtingen verdeeld over twee dimensies worden onderscheiden. Functiedifferentiatie en 

taakspecialisatie zijn nauw met elkaar verwant. In dit onderzoek wordt nagegaan in welke mate 

bachelorverpleegkundigen één of meer richtingen van taakspecialisatie zouden kunnen adopteren. 

Daarbij wordt eveneens nagegaan of de veronderstelde discrepantie tussen de mate van verworvenheid 

van beroepscompetenties en de mate van bevraging daarop samenhang vertoont met een voorkeur voor 

één van de richtingen van taakspecialisatie. 
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3.1. Doelstelling 

 

Met dit voorgenomen onderzoek wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de onderbouwing van 

keuzes die gemaakt worden bij de ontwikkeling en invoering van functiedifferentiatie onder 

verpleegkundigen. 

 
 

3.2. Vraagstelling 

 

Aan de hand van de voorgaande probleemstelling is een drietal onderzoeksvragen geformuleerd. 

 
1. Welke verschillen bestaan er tussen gevraagde en verworven beroepscompetenties van 

bachelorverpleegkundigen? 

2. Wat is de mate van adoptie van taakspecialisatie door bachelorverpleegkundigen? 

3. Bestaat er een verband tussen de discrepantie tussen gevraagde en verworven 

beroepscompetenties enerzijds en de adoptie van taakspecialisatie anderzijds? 

 
3.3. Onderzoeksmodel 

 
De geformuleerde onderzoeksvragen zijn in één model samen te vatten, welke wordt weergegeven in 

figuur 3.3. De mate waarin beroepscompetenties zijn aangeleerd en worden bevraagd en de adoptie 

van de vier richtingen van taakspecialisatie worden bepaald aan de hand van een voorgestructureerde 

vragenlijst. Daarna wordt geprobeerd om een duidelijke voorspeller te vinden voor de adoptie van één 

of meer van de richtingen in taakspecialisatie, waarbij gekeken wordt naar de mate waarin de 

beroepscompetenties zijn aangeleerd, worden bevraagd en de verschilscore daartussen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.3: Onderzoeksmodel beroepscompetenties en adoptie van taakspecialisatie 
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4. Methode 
 

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksmethode van dit onderzoek beschreven. Achtereenvolgens wordt 

aandacht besteed aan het onderzoeksdesign, de onderzoekssetting, de werving en selectie van 

potentiële respondenten en de gebruikte vragenlijst. Daarna volgt een beschrijving van de procedure 

van dataverzameling en data-analyse. De rekenkundige en statistische bewerkingen worden in de 

paragraaf over data-analyse besproken, waarna in het volgende hoofdstuk aandacht besteed wordt aan 

de onderzoeksresultaten. 

 

4.1. Onderzoeksdesign 

 

Dit onderzoek is georganiseerd volgens een onderzoeksopzet welke past bij een survey studie 

(Creswell, 2003; Polit & Beck, 2008). Om een antwoord te kunnen formuleren op de 

onderzoeksvragen is een aantal respondenten éénmalig benaderd en bevraagd door middel van een 

voorgestructureerde vragenlijst. Deze vragenlijsten worden door de respondenten zelf op papier 

ingevuld. 

In dit onderzoek wordt gezocht naar het verschil tussen bevraagde en aangeleerde 

beroepscompetenties van en de adoptie van één van de dimensies van taakspecialisatie door 

verpleegkundigen met een hbo-opleiding. Tevens wordt gezocht naar een mogelijk verband tussen de 

mate waarin de beroepscompetenties zijn verworven, bevraagd of het verschil daartussen en de 

voorkeur van bachelorverpleegkundigen voor één of meer van de onderscheiden bewegingen binnen 

de twee dimensies van taakspecialisatie. Het onderzoek kent in deze een beschrijvend karakter (Polit 

& Beck, 2008) ten aanzien van de mate van bevraging ten opzichte van de mate van het aangeleerd 

hebben van de beroepscompetenties. Hetzelfde geldt voor de adoptie van één van de dimensies van 

taakspecialisatie door verpleegkundigen met een hbo-opleiding. 

Samenvattend is dit onderzoek aan te duiden als een cross-sectioneel survey onderzoek (Creswell, 

2003; Polit & Beck, 2008). 

 

4.2. Onderzoekssetting 

 

De dataverzameling vond plaats in twee verschillende onderzoekssettings. Hiervoor is gekozen 

vanwege het tijdsaspect waarbinnen dit afstudeeronderzoek moest worden afgerond en de verandering 

van werkgever van de studentonderzoeker. In eerste instantie zijn verpleegkundigen met een hbo-

opleiding op verschillende verpleegafdelingen van een groot regionaal ziekenhuis benaderd. Later zijn 

ook studenten hbo-verpleegkunde en leerling-verpleegkundigen van de Avans Hogeschool te Breda 

gevraagd de vragenlijst in te vullen. 
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Voor de ziekenhuisinstelling is geprobeerd verpleegkundigen te selecteren op basis van hun 

vooropleiding, zijnde een hbo-opleiding in de verpleegkunde. Dit selectiecriterium bleek echter niet 

uitvoerbaar vanwege het gebrek aan individuele opleidingsgegevens in het personeelsbestand van het 

ziekenhuis. Bij de data-analyse is wél onderscheid aangebracht en is ook specifiek gekeken naar 

verpleegkundigen met een hbo-opleiding in de verpleegkunde. De verschillende groepen, 

respectievelijk alle respondenten, verpleegkundigen en leerling-verpleegkundigen met een 

bacheloropleiding, bachelorverpleegkundigen, bachelorverpleegkundigen in opleiding en niet-

bachelorverpleegkundigen worden onderscheiden en apart behandeld in de data-analyse. 

 

4.3. Onderzoekspopulatie en steekproef 

 

Zoals beschreven worden respondenten geworven binnen twee verschillende settings, te weten een 

algemeen ziekenhuis en een onderwijsinstelling. Alle personen in de onderzoekspopulatie in beide 

onderzoekssettings voldoen respectievelijk aan de selectiecriteria voor het ziekenhuis of de 

selectiecriteria voor de onderwijsinstelling. 

Voor de potentiële respondenten in het ziekenhuis golden vijf selectiecriteria om in de 

onderzoekspopulatie opgenomen te kunnen worden. Personen die aan alle inclusiecriteria voldeden 

behoorden tot de onderzoekspopulatie, maar werden geëxcludeerd als zij voldeden aan één van de 

exclusiecriteria. 

 

Inclusiecriteria verpleegkundigen 

• Men is werkzaam binnen het Amphia Ziekenhuis op één van de afdelingen op de locaties in 

Breda waarvoor toestemming is gegeven voor de uitvoering van dit onderzoek, 

• Men is als gediplomeerd verpleegkundige werkzaam in een functie waarvoor een 

verpleegkundige opleiding vereist is, niet zijnde een managementfunctie, 

• Men is opgeleid tot verpleegkundige. 

 

Exclusiecriteria verpleegkundigen 

• Men is werkzaam in een functie zoals assisterende, helpende, verzorgende, poli- of 

doktersassistent of daarmee vergelijkbare functies, waarvoor niet specifiek een 

verpleegkundige opleiding vereist wordt, 

• Men is werkzaam in een verpleegkundige functie, maar heeft (nog) géén opleiding tot 

verpleegkundige voltooid. 

 

Voor de potentiële respondenten in de onderwijsinstelling golden eveneens vijf selectiecriteria om in 

de onderzoekspopulatie opgenomen te kunnen worden. Personen die aan alle inclusiecriteria voldeden 



  Methode
 

  25

behoorden tot de onderzoekspopulatie, maar werden geëxcludeerd als zij voldeden aan één van de 

exclusiecriteria. 

 

Inclusiecriteria verpleegkundigen in opleiding 

• Men volgt de studie verpleegkunde op hbo-niveau aan de Avans Hogeschool volgens het 

voltijd-, deeltijd- of duale programma, 

• Men volgt ten tijde van de dataverzameling de zogenoemde “Minor Complex Klinische Zorg” 

of “Major Algemene Gezondheidszorg”, 

• Men loopt ten tijde van de dataverzameling of heeft kort daarvoor stage gelopen op een 

verpleegafdeling binnen een regionaal ziekenhuis, 

• Men is redelijkerwijs en organisatorisch in staat de hbo-opleiding tot verpleegkundige binnen 

anderhalf kalenderjaar na de dataverzameling af te ronden. 

 

Exclusiecriteria verpleegkundigen in opleiding 

• Men loopt ten tijde van de dataverzameling of heeft kort daarvoor stage gelopen bij een 

instelling, anders dan op een verpleegafdeling binnen een regionaal ziekenhuis. 

 

In tabel 4.1 wordt een schatting gegeven van de totale populaties in de verschillende settings en het 

precieze aantal uitgereikte vragenlijsten, de steekproef. 

 

Tabel 4.1: Overzicht van aantallen potentiële respondenten in populatie en steekproef 

   Populatie  Steekproef   

 Amphia  1000  109   

 Avans  73  52   

Totaal   -  161   

 

 

Binnen de onderwijsinstelling wordt géén steekproef getrokken uit de onderzoekspopulatie. Het is 

namelijk precies bekend welke personen binnen de onderwijsinstelling voldoen aan de selectiecriteria 

en het aantal personen in deze onderzoekspopulatie is niet heel groot. Het was mogelijk om hen 

individueel via email te benaderen én om hen klassikaal aan te spreken en te vragen de vragenlijsten in 

te vullen. Nadat de vragenlijsten klassikaal zijn uitgedeeld, hebben alle studenten één week later een 

herinnering gekregen via hun email. Bij de email is de vragenlijst nogmaals als bijlage bijgevoegd. 

Tevens zijn alle studenten in de onderzoekspopulatie tijdens een voor hen verplicht college nogmaals 

uitgenodigd de vragenlijst in te vullen. 
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Binnen het ziekenhuis is niet bekend wie precies voldoen aan de selectiecriteria. Persoonsgegevens 

met namen, adressen en opleidingsgegevens zijn niet beschikbaar voor dit onderzoek, daarom is een 

conveniënte steekproef gekozen met een individuele persoonlijke benadering van potentiële 

respondenten op de verpleegafdelingen en mailing via de postvakken op de verpleegafdelingen. 

Tevens is via email een uitnodiging verstuurd aan alle potentiële respondenten met een e-mailadres 

van het Amphia ziekenhuis. 

Strikt genomen is in dit onderzoek geen sprake van randomisatie. Er werden achtereenvolgens twee 

gelegenheidssteekproeven (Polit & Hungler, 1999; Polit & Beck, 2008) getrokken, eerst is een zestal 

verpleegafdelingen geselecteerd, waarna de aanwezige verpleegkundigen zijn uitgenodigd en de 

mailing met de vragenlijst in de individuele postvakken is gelegd. 

Om de non-respons te verkleinen zijn de verpleegafdelingen in het ziekenhuis enkele keren bezocht 

om de vragenlijsten opnieuw onder de aandacht te brengen. Ook is aan de unit hoofden binnen de 

ziekenhuisinstelling gevraagd kort aandacht te besteden aan de vragenlijst tijdens een werkoverleg 

tijdens de periode van dataverzameling. Binnen de onderwijsinstelling is in meerdere facultatieve en 

verplichte lessen aandacht gevraagd voor het onderzoek en de in te vullen vragenlijst. Als extra 

stimulans konden de respondenten aangeven of zij mee wilden loten voor één van de vijf boeken- of 

nationale entertainmentbonnen, mits zij de vragenlijst volledig ingevuld retourneerden. 

 

4.4. Dataverzameling 

 

4.4.1. Meetinstrument beroepscompetenties 

 

Het meetinstrument dat in dit onderzoek gehanteerd wordt om in kaart te brengen in welke mate 

verpleegkundigen, leerlingen en studenten de verpleegkundige beroepscompetenties in hun opleiding 

hebben verworven, is gebaseerd op de door Pool (2001) opgestelde beroepscompetenties van 

bachelorverpleegkundigen in het boek Met het oog op de toekomst. Tevens wordt geïnventariseerd in 

hoeverre men door de werkgever in het dagelijks werk wordt bevraagd op deze beroepscompetenties. 

De vragenlijst beroepscompetenties bestaat uit 116 deelcompetenties, verdeeld over 12 

kerncompetenties. Een aantal deelcompetenties, zoals oorspronkelijk opgesteld door Pool, is voor 

gebruik in de vragenlijst opgesplitst in twee afzonderlijke deelcompetenties. Hiervoor is gekozen op 

basis van feedback op proef afnamen van de vragenlijst. Respondenten gaven aan dat voor de 

betreffende deelcompetenties twee afzonderlijke scores gegeven zouden kunnen worden. In tabel 4.2 

is weergegeven welke deelcompetenties zijn opgesplitst en welke oorspronkelijke deelcompetentie 

daaraan vooraf ging. 
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Tabel 4.2: Overzicht van gesplitste deelcompetenties. 

Originele deelcompetentie 

(Pool et al., 2001) 

Gesplitste deelcompetentie Nummer 

vragenlijst 

Code 

Klinische lessen bijwonen en 

verzorgen 

Klinische lessen te verzorgen 12.111 BEDE111 

 Klinische lessen bij te wonen 12.112 BEDE112 

Volgen en geven van bijscholingen Volgen van bijscholingen 12.115 BEDE116 

 Verzorgen van bijscholingen voor 

collegae 

12.116 BEDE116 

 

Per deelcompetentie wordt gevraagd twee scores aan te geven op een Likertschaal (Brinkman, 2000; 

Polit & Beck, 2008) met vier antwoordmogelijkheden. Het even aantal antwoordmogelijkheden is 

ingegeven door de wens om respondenten een keuze te laten maken, anders dan het neutrale midden 

bij een oneven aantal scoremogelijkheden. Voor het beperkte aantal van vier antwoordmogelijkheden 

is gekozen om de vragenlijst met twee antwoordschalen achter elkaar overzichtelijk te houden. In 

figuur 4.1 is een indruk van de vragenlijst beroepscompetenties met bijbehorende scoremogelijkheden 

weergegeven. 

 

Figuur 4.1: Voorbeeld van scoremogelijkheid voor twee deelcompetenties. 

 

Een Likertschaal wordt geschikt geacht voor gebruik in een vragenlijst welke door respondenten zelf 

wordt ingevuld en waarbij zij bevraagd worden naar een mate van instemming of, zoals in dit 

onderzoek een mate van verworvenheid en bevraging (Polit & Beck, 2008). Elke individuele score op 

een deelcompetentie wordt omgezet naar een numerieke score. Hierbij wordt op de mate van 

verworvenheid respectievelijk voor “niet” een “1” gescoord, voor “enigszins” een “2”, voor “redelijk” 

een “3” en tot slot voor “sterk” een “4”. Voor de mate van bevraging is een gelijke werkwijze 

aangehouden. Alle items bij een kerncompetentie zijn op deze manier positief gericht en er hoeft dus 

geen omnummering plaats te vinden. Omdat het hier variabelen van een ordinaal meetniveau betreft, 

met een goede interne consistentie zijn de numerieke scores per kerncompetentie bij elkaar op te 

tellen, resulterend in een totaalscore voor de kerncompetentie (Polit & Beck, 2008). De Cronbach’s 
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alpha voor “aangeleerd” en “bevraagd” bedragen respectievelijk 0,975 en 0,974 (tabel 4.4, pagina 30) . 

Een hogere totaalscore bij de mate van verworvenheid op één bepaalde kerncompetentie duidt op een 

grotere mate waarin de respondent aangeeft over de kerncompetentie te beschikken en vice versa. 

Voor de mate van bevraging duidt een hogere score eveneens op een grotere mate van bevraging door 

de werkgever op een bepaalde kerncompetentie en andersom. 

 

4.4.2. Meetinstrument taakspecialisatie 

 

Door middel van een achttal stellingen (Bijlage VI, tabel B1) wordt de adoptie van 

bachelorverpleegkundigen ten aanzien van taakspecialisatie in kaart gebracht. Deze stellingen zijn 

onder itemnummer 13.117 tot en met 13.124 opgenomen in de vragenlijst. Per dimensie is een viertal 

stellingen geformuleerd, waarvan er telkens twee naar respectievelijk taakverrijking en taakverarming 

in de verticale dimensie en taakversmalling en taakverruiming in de horizontale dimensie verwijzen. 

Per stelling kon de respondent op een Likertschaal met zes antwoordmogelijkheden aangeven in 

hoeverre hij het eens of oneens is met de betreffende stelling. Achtereenvolgens kon gekozen worden 

voor “volledig mee oneens”, “mee oneens”, “enigszins mee oneens”, “enigszins mee eens”, “mee 

eens” en “volledig mee eens”. Voor de verwerking van de data werd de score variërend van “volledig 

mee oneens” tot “volledig mee eens” omgezet naar een respectievelijke score variërend van “1” tot en 

met “6”. Naar mate de score bij een stelling hoger is, dus naar mate men het meer eens is met de 

stelling wordt een hogere mate van adoptie van de bijbehorende dimensie van taakspecialisatie 

verwacht. De stellingen zijn per beweging in een dimensie in dezelfde richting geformuleerd, 

waardoor geen omcodering plaats hoeft te vinden. De numerieke scores, met een ordinaal meetniveau 

worden per beweging niet bij elkaar opgeteld, maar apart geanalyseerd (Polit & Beck, 2008). 
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4.4.3. Betrouwbaarheid, validiteit en hanteerbaarheid 

 

Ten behoeve van de ondersteuning van de kwaliteit van de vragenlijsten en daarmee dit onderzoek 

wordt aan de hand van enkele reguliere methoden gekeken naar de betrouwbaarheid en validiteit van 

de meetinstrumenten. Achtereenvolgens wordt gekeken naar de betrouwbaarheid en validiteit van de 

vragenlijst beroepscompetenties, waarna de vragenlijst taakspecialisatie eveneens wordt uitgelicht. 

 

Betrouwbaarheid meetinstrument beroepscompetenties 

De betrouwbaarheid wordt ook wel beschreven als de nauwkeurigheid in de betekenis van stabiliteit, 

herhaalbaarheid en precisie (Stevens & Schade, 1997). De betrouwbaarheid van een meetinstrument 

duidt op de consistentie waarmee het instrument het onderwerp van de meting meet. Zo moet een 

herhaalde meting met hetzelfde instrument telkens opnieuw een vergelijkbare waarde opleveren om te 

voldoen aan stabiliteit van het meetinstrument. Hiertoe had een test en hertest (Polit & Beck, 2008) 

afgenomen moeten worden, waarbij een groep respondenten één à twee weken na het invullen van de 

eerste vragenlijst nog een keer gevraagd wordt dezelfde vragenlijst in te vullen. Dit bleek echter niet 

haalbaar vanwege de lengte van de vragenlijst en de beperkte respons die dit waarschijnlijk had 

opgeleverd. In plaats van een nieuwe hertest zijn de gegevens gebruikt uit de eerste negen proef 

afnamen van de volledige vragenlijst voor de twaalf kerncompetenties en de stellingen ten aanzien van 

taakspecialisatie. De gemiddelden van beide groepen bleken niet significant van elkaar af te wijken. 

De interne betrouwbaarheid van beide meetinstrumenten wordt verantwoord door middel van het 

berekenen van de Cronbach’s Alfa (Polit & Beck, 2008). De Cronbach’s Alfa wordt berekend per 

kerncompetentie, over de gehele vragenlijst voor kerncompetenties en per richting en dimensie voor 

de vragenlijst over adoptie van taakspecialisatie. Hierbij geldt dat een waarde dicht naar 1 duidt op een 

grote samenhang tussen de items in het instrument. Zowel voor de mate van verworvenheid van, als de 

mate van bevraging op de beroepscompetenties wordt een hoge Cronbach’s alpha gevonden. De mate 

van verworvenheid van beroepscompetenties heeft in dit onderzoek een alpha van 0,975 bij 116 items. 

De mate van bevraging op de beroepscompetenties een alpha van 0,974 bij dezelfde 116 items. Polit 

en Beck (2008) geven aan dat een alpha hoger dan 0,80 wenselijk is voor een voldoende betrouwbaar 

meetinstrument. Voor de subschalen in een meetinstrument stellen zij dat de alpha ‘in de buurt van’ de 

0,70 zou moeten liggen. De laagste alpha wordt gevonden bij een subschaal voor de mate van 

verworvenheid van de beroepscompetenties; deskundigheidsbevordering in de rol van 

beroepsbeoefenaar en bedraagt 0,665. Deze waarde ligt echter wel in de buurt van het door Polit en 

Beck (2008) gestelde criterium van 0,70. Met een alpha van 0,686 voor de subschaal voor de mate van 

bevraging in de rol van coach in werkbegeleiding komt ook deze in het door Polit en Beck (2008) 

gestelde minimumbereik. Tabel 4.3 (pagina 30) geeft een overzicht van de gevonden waarden voor 

Cronbach’s alpha per kerncompetentie en gesplitst naar de mate van verworvenheid en bevraging.
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Tabel 4.3: Cronbach’s Alpha, voor het meetinstrument 

beroepscompetenties per kerncompetentiea 

  Cronbach’s Alpha 

Scale N of Items Aangeleerd Bevraagd 

ZOZO 10 ,721 ,820 

ZOPR 8 ,875 ,821 

ZOGE 13 ,888 ,861 

REZO 9 ,949 ,881 

REGE 10 ,810 ,823 

ONZP 11 ,892 ,897 

ONVE 11 ,893 ,875 

ONKW 11 ,935 ,906 

COZV 7 ,859 ,802 

COWE 8 ,873 ,686 

BEBE 9 ,910 ,845 

BEDE 9 ,665 .791 

Totaal 116 ,975 ,974 
a: N of cases = 70 

 

Validiteit meetinstrument beroepscompetenties 

De in het meetinstrument beroepscompetenties opgenomen items komen voort uit het boek Met het 

oog op de toekomst van Pool (2001). De hierin opgestelde beroepscompetenties van 

bachelorverpleegkundigen zijn ondermeer gebaseerd op consensus van experts. Aldus Pool (2001, 

2007) kan worden gesteld dat met deze opsomming van beroepscompetenties de beroepsbekwaamheid 

van bachelorverpleegkundigen dekkend beschreven wordt. De validiteit van de vragenlijst ten aanzien 

van de beroepscompetenties staat hiermee dus niet ter discussie. 

 

Betrouwbaarheid meetinstrument taakspecialisatie 

Anders is dat voor de acht stellingen ten aanzien van taakspecialisatie. In tegenstelling tot de gevonden 

alpha’s bij de vragenlijst over de beroepscompetenties worden bij het meetinstrument taakspecialisatie 

geen hoge alpha’s gevonden. Omdat per richting in beide dimensies slechts twee items geformuleerd 

zijn, is het verwijderen van items geen optie. In plaats daarvan is wel gekeken naar de verschillende 

alpha’s wanneer wordt uitgesplitst naar opleidingsniveau. De door Polit en Beck (2008) geadviseerde 

ondergrens in de buurt van 0,70 wordt voor geen van de vier richtingen bij geen van de 

opleidingsgroepen gehaald. Het dichtst in de buurt komt taakverrijking (AVRYK) voor de 
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bachelorverpleegkundigen in opleiding met een alpha van 0,565. Alle overige waarden voor alpha 

worden weergegeven in tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4: Cronbach’s Alpha, voor het meetinstrument taakspecialisatie per dimensie en richting van 

taakspecialisatie 

   Alle Bachelors & 

in opleiding 

Bachelors Bachelors 

in opleiding 

Stelling N of items N of cases 70 57 36 21 

AVRYK 2  ,344 ,328 ,057 ,565 

AVARM 2  ,419 ,249 ,084 ,227 

AHRUI 2  ,038 ,078 ,024 ,321 

AHSMA 2  ,240 ,164 ,016 ,369 

       

 

Validiteit meetinstrument taakspecialisatie 

Een consequentie van de lage alpha’s is dat iedere stelling apart behandeld wordt omdat de scores voor 

beide stellingen per richting en dimensie van taakspecialisatie niet zijn te combineren. Elke stelling 

afzonderlijk heeft betrekking op een ander aspect van de te meten grootheid. Inhoudelijke 

beoordelingen van de acht stellingen door collega studentonderzoekers en een P&O 

beleidsfunctionaris leveren een zelfde conclusie. De geformuleerde stellingen hebben betrekking op de 

richting en dimensie van taakspecialisatie waarbij zij opgesteld zijn. Of met deze stellingen precies de 

kern wordt geraakt, danwel de volledige betekenis gedekt wordt kan niet worden aangetoond. 

 

Hanteerbaarheid 

De vragenlijst beroepscompetenties is met 116 items verdeeld over 12 subschalen lang te noemen. Dit 

wordt door respondenten en potentiële respondenten in zowel het ziekenhuis als de hogeschool ook 

verwoord. Met name door verpleegkundigen met en niet-bacheloropleiding wordt aangegeven dat de 

vragenlijst moeilijke formuleringen bevat. Een enkeling heeft dit commentaar op een briefje bij de 

ingevulde vragenlijst gevoegd of geeft deze feedback mondeling bij een bezoek aan de afdeling. 

De opmaak van de vragenlijst wordt als helder en prettig ervaren evenals de begeleidende brief. Er 

werden dan ook geen stelselmatige fouten gemaakt bij het invullen van de vragenlijst. In één geval 

werd één hele pagina over een kerncompetentie niet ingevuld. 
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4.5. Data-analyse 

 

4.5.1. Voorbereiding data-analyse 

 

Voor iedere variabele is een unieke identificatiecode bepaald (bijlage III, tabel B3) om deze bij de 

verwerking en analyse in de computer herkenbaar te maken. Ten behoeve van de data-analyse is ook 

een codeerschema opgesteld, waarin voor iedere variabele is vastgelegd welke numerieke waarde aan 

welk antwoord is toegekend. 

Bij de data-analyse werd gebruik gemaakt van de computerprogramma’s “Microsoft Office Excel 

2003” en “Statistical Products and Service Solutions”, ofwel SPSS versie 14.0. In MS Excel is een 

werkblad samengesteld waarop de waarden voor “RODOkA” en “RODOkB” konden worden 

ingevoerd. Aan de hand van het codeerschema zijn de variabelen in SPSS gedefinieerd en is een 

databestand aangemaakt. De waarden voor achtereenvolgens de somscores, totaalscores en 

verschilscores zijn in SPSS berekend door middel van het definiëren van formules waarmee deze 

waarden kunnen worden berekend op basis van de in tabel B4 (bijlage III) weergegeven bewerkingen. 

Alle statistische bewerkingen en berekeningen zijn uitgevoerd met SPSS. 

 

4.5.2. Verwerkingsprocedure vragenlijsten 

 

De verwerking van de vragenlijsten geschiedde volgens een vaste procedure, waarvan de stappen hier 

chronologisch worden weergegeven. Bij de verwerking van de vragenlijsten is gebruik gemaakt van 

het daarvoor opgestelde codeerschema, welke is bijgevoegd in de bijlage. 

a. De vragenlijst werd geanonimiseerd door het scheiden van de persoonsgegevens1 van de 

vragenlijst en er werd een identificatienummer aan toegekend. 

b. De personalia werden in MS Excel ingevoerd conform het codeerschema. 

c. Per deelcompetentie werd een score in MS Excel ingevoerd voor de mate waarin deze in de 

opleiding is aangeleerd, conform het codeerschema. 

d. Per deelcompetentie werd een score in MS Excel ingevoerd voor de mate waarin deze in de 

beroepspraktijk door de werkgever wordt bevraagd, conform het codeerschema. 

e. De waarden voor alle variabelen werden gekopieerd van het werkblad in MS Excel naar het 

databestand in SPSS. 

f. SPSS berekent aan de hand van vooraf ingevoerde bewerkingsregels achtereenvolgens de 

waarden voor de somscores, totaalscores en de verschilscores. 

g. De invoer van de data werd gecontroleerd op codeer- en invoerfouten aan de hand van een 

frequentieverdeling van alle variabelen (Baarda et al., 2003). 

                                                 
1 Persoonsgegevens werden gebruikt om boekenbonnen te kunnen verloten onder de respondenten en zijn daarna 
vernietigd. 



  Methode
 

  33

 

4.5.3. Toegepaste statistische analyses 

 

Aan de hand van beschrijvende statistiek wordt een beeld geschetst van de eigenschappen van de 

respondenten in de steekproef. Tevens worden verschillende eigenschappen van de 

onderzoeksresultaten uitgelicht. Hierbij wordt geprobeerd verschillen te onderscheiden tussen de mate 

waarin deelcompetenties en kerncompetenties zijn aangeleerd en de mate waarin hierop wordt 

bevraagd. Getoetst wordt vervolgens of gevonden verschillen op toeval kunnen berusten, danwel of 

van toeval waarschijnlijk geen sprake is. 

 

4.5.3.1. Controle frequentieverdelingen 

 

Teneinde een juiste keuze te maken voor een methode om verschillen tussen de variabelen 

‘verwerving’ en ‘bevraging’ te toetsen, is het van belang om de frequentieverdeling van beiden te 

kennen. Verwacht wordt dat voor de bachelor opgeleiden de verdeling voor de mate aangeleerd 

hebben een negatief, links scheve verdeling zal zijn. Immers wordt beoogd dat gediplomeerd 

bachelorverpleegkundigen de verschillende deelcompetenties in grote mate eigen hebben gemaakt. De 

top van de curve bevindt zich aan de kant van de hoge scores, de staart van de verdeling loopt af naar 

links naar de lage scores (Slotboom, 1996; Buijs, 2000). In deze verdeling ligt de meest voorkomende 

waarneming, de modus rechts van de middelste waarneming, de mediaan. Het gemiddelde van de 

waarnemingen ligt links van de middelste waarneming. Na het berekenen van respectievelijk het 

gemiddelde, de mediaan en de modus kan uit de onderlinge verhouding tussen deze drie waarden 

geconcludeerd worden hoe de frequentieverdeling er uit zal zien (Slotboom, 1996; Buijs, 2000). De 

mate waarin de frequentieverdeling scheef is, is uit te drukken in een indexcijfer. Een maatstaaf voor 

de scheefheid van een frequentieverdeling is de Pearson-coëfficiënt voor scheefheid (Pearson 

skewness coefficient) (Buijs, 2000; Munro, 1997). Meestal varieert deze Pearson-coëfficiënt voor 

scheefheid tussen -1 en +1. Waarden buiten dit interval wijzen op een substantieel scheve verdeling. 

Een index binnen één van beide intervallen van -1 tot -0,2 en van 0,2 tot 1 wijst op een beduidend 

scheve verdeling (Munro, 1997). Deze index is positief voor een positief, naar rechts scheve verdeling 

en negatief voor een naar links scheve, negatief scheve verdeling. Een index van nul wijst op een 

symmetrische, mogelijk normale verdeling (Slotboom, 1996; Polit & Beck, 2008; Munro, 1997).  

Idealiter zal de frequentieverdeling voor de mate waarin op de deelcompetenties bevraagd wordt 

dezelfde verdeling kennen als de frequentieverdeling voor de mate waarin de deelcompetenties zijn 

aangeleerd. Dit is eveneens te controleren aan de hand van de onderlinge verhouding tussen de 

berekende waarden voor het gemiddelde, de modus en de mediaan en de Pearson-coëfficiënt voor 

scheefheid. Controle van de kurtosis of belvorm van de verdeling wordt niet zinvol geacht, daar door 

de veronderstelde scheefheid geen standaard normaalverdeelde vorm wordt verwacht (Munro, 1997). 
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4.5.3.2. Rangtekentoets van Wilcoxon 

 

De rangtekentoets van Wilcoxon wordt gebruikt om te toetsen of twee verwante groepen van elkaar 

verschillen, waarbij beide variabelen een ordinaal meetniveau kennen en geen aannames gedaan 

worden ten aanzien van de vorm van de frequentieverdeling. Wel wordt verondersteld dat de vorm van 

de frequentieverdeling voor beide groepen dezelfde vorm heeft (Buijs, 2000; Slotboom, 1996). Deze 

toets van Wilcoxon wordt ondermeer toegepast in onderzoeksdesigns waar respondenten hun eigen 

controlegroep vormen, of waar variabelen meer dan eens gemeten zijn (Munro, 1997). In de 

rangtekentoets van Wilcoxon wordt aan het absolute verschil tussen twee gepaarde scores een 

rangnummer toegekend. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met de grootte van de onderlinge 

verschillen tussen de gepaarde scores. Paren waarbij het verschil op nul uit komt worden niet in de 

verdere procedure meegenomen. Hierna wordt het positieve of negatieve teken behorend bij het 

originele verschil aan het rangnummer toegekend. De kleinste absolute som van enerzijds negatieve 

getallen en anderzijds de positieve getallen wordt vergeleken met een van het aantal waarnemingen 

afhankelijke standaardwaarde. Indien de kleinste som kleiner dan of gelijk is aan deze 

standaardwaarde, spreekt men van een significant verschil tussen de twee groepen (Knapp, 2000). De 

nulhypothese bij de rangtekentoets van Wilcoxon is dat het gemiddelde verschil binnen de paren op 

nul uit komt en er dus geen verschil bestaat tussen de twee gepaarde scores (Knapp, 2000). Bij een 

gevonden significantie mag dus worden geconcludeerd dat er wel een verschil bestaat tussen de 

gepaarde scores. In de output van SPSS kan worden afgelezen hoeveel positieve, negatieve en gelijke 

rangnummers zijn toegekend. Hieruit kan worden afgeleid in welke richting het significante verschil 

zich heeft laten zien (Knapp, 2000; Baarda et al., 2003). 

De beide variabelen, de mate waarin een beroepscompetentie is aangeleerd en de mate waarin deze 

wordt bevraagd zijn aan te merken als twee verwante steekproeven. Gekeken wordt of de scores op 

beide variabelen significant van elkaar verschillen en dus of een gevonden verschil wel of niet op 

toeval berust. De mate waarin beide steekproeven van elkaar verschillen wordt uitgedrukt in een 

gestandaardiseerde z-waarde (Baarda et al., 2003; Polit & Beck, 2008). 

Zoals eerder aangegeven, wordt geen normale verdeling of Gauss curve verwacht in de 

frequentieverdelingen van beide variabelen ‘verwerving’ en ‘bevraging’, maar eerder een links scheve 

ofwel negatieve frequentieverdeling. Dit wordt veroorzaakt doordat de meeste respondenten de 

deelcompetenties ten minste in redelijke mate verworven zullen hebben. De Rangtekentoets van 

Wilcoxon is een niet parametrische toets en maakt geen dus gebruik van een aanname ten aanzien van 

de vorm van de frequentieverdeling, anders dan dat deze verdeling voor beide te vergelijken groepen 

gelijk van vorm is. Anders dan bij een t-toets wordt bij deze toets van Wilcoxon dus géén normale 

verdeling verondersteld (Slotboom, 1996; Buijs, 2000). In het ideale geval zou de mate waarin de 

beroepscompetenties in opleiding zijn aangeleerd overeen moeten komen met de mate waarin zij in de 
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beroepspraktijk bevraagd worden. Het verschil tussen beide scores wordt per kerncompetentie 

aangeduid met de verschilscore, welke wordt berekend door de score op de mate van bevraging af te 

trekken van de score op de mate van aangeleerd hebben. Aan de hand van de Rangtekentoets van 

Wilcoxon wordt nagegaan of het verschil tussen de beide variabelen ‘verwerving’ en ‘bevraging’ op 

toeval berust (Baarda et al., 2003; Buijs, 2000; Knapp, 2000). 

 

4.5.3.3. Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt 

 

De rangcorrelatiecoëfficiënt van Spearman wordt gebruikt om vast te stellen of er een verband bestaat 

tussen twee variabelen van ordinaal meetniveau. Omdat ook deze toets gebruik maakt van 

rangnummers, wordt voor de scores geen normale verdeling verondersteld (Munro, 1997). De 

rangcorrelatiecoëfficiënt kan waarden aannemen tussen -1,0 en 1,0. Hierbij wijzen deze uitersten 

respectievelijk op een perfect negatief en een perfect positief verband. Munro (1997) onderscheidt 

achtereenvolgens vijf niveaus om de sterkte van het verband aan te duiden, deze worden weergegeven 

in tabel 4.5. In het geval van gedragseigenschappen en moeilijk te operationaliseren begrippen wordt 

een rangcorrelatiecoëfficiënt van 0,50 echter al een goed resultaat bevonden (Munro, 1997). In veel 

gevallen ligt de rangcorrelatiecoëfficiënt voor dergelijke variabelen tussen de waarden 0,20 en 0,40 

(Polit & Beck, 2008). 

 

Tabel 4.5: Vijf niveaus voor Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt a 

Interval b   

Van Tot Categorieën  

,00 ,25 Little, if any Zeer klein 

,26 ,49 Low Klein 

,50 ,69 Moderate Gemiddeld 

,70 ,89 High Groot 

,90 1,00 Very high Zeer groot 
a: Bron: Munro, 1997 
b: Zowel positief (+) als negatief (-) 

 

In dit onderzoek worden de scores voor beide variabelen ‘ verwerving’ en ‘bevraging’ per 

kerncompetentie vergeleken met de scores voor elke stelling afzonderlijk. Zowel de scores voor beide 

variabelen ‘verwerving’ en ‘bevraging’ als voor de stellingen zijn van ordinaal meetniveau. 
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5. Resultaten 
 

De resultaten van het onderzoek worden in dit hoofdstuk weergegeven. Eerst wordt een beeld 

geschetst van de respons, missing data en profielen van de respondenten. Hierna volgt een overzicht 

van de scores op respectievelijk de mate van verworvenheid, bevraging en de bepaalde verschilscore 

tussen beiden. Tot slot worden de resultaten ten aanzien van de verschillende stellingen over 

taakspecialisatie gepresenteerd. 

 

5.1. Respondenten in het onderzoek 

 

In totaal werd een aantal van 161 vragenlijsten uitgezet, waarvan er 70 ingevuld werden terug 

ontvangen. De respons komt hiermee op 44% en is redelijk te noemen met in achtneming van 

responsverhoudingen tussen de 25% en 60% in andere onderzoeken met een schriftelijke vragenlijst. 

Aangemerkt moet worden dat de responswaarden voor beide in het onderzoek betrokken instellingen 

aanmerkelijk verschilden. Voor het ziekenhuis en de hogeschool gelden respectievelijk 

responswaarden van 31% en 71%. De hoge respons voor de hogeschool is mede te verklaren doordat 

de vragenlijst werd uitgereikt en ingezameld na afloop van een hoorcollege voor studenten. Tabel 5.1 

geeft een overzicht van de respons en non-respons voor beide instellingen en de totale respons. 

 

Tabel 5.1: Overzicht aantallen benaderde respondenten, respons en non-respons. 

   Benaderd  Respons  Non respons 

 Amphia  109  34 (31%)  75 (69%) 

 Avans  52  37 (71%)  15 (29%) 

Totaal   161  71 (44%)  90 (56%) 

 

In totaal werden 71 vragenlijsten retour ontvangen, waarbij 57 respondenten een bacheloropleiding in 

de verpleegkunde claimden te hebben afgerond of binnenkort af te ronden. Eén van de geretourneerde 

vragenlijst uit de opleidingsinstelling werd geëxcludeerd omdat slechts één van de antwoordbladen 

ingevuld bleek te zijn. Tabel 5.1 geeft een overzicht van de aantallen respondenten per instelling en 

opleidingsniveau. In één geval werd de vragenlijst ten aanzien van de personalia geheel overgeslagen. 

Het was niet mogelijk de betreffende respondent te achterhalen en alsnog de personalia in te vullen, 

behalve dat de vragenlijst door een respondent uit het ziekenhuis werd ingevuld. De resultaten 

betreffende deze respondent wordt alleen meegerekend in de analyses waarbij alle respondenten of alle 

respondenten uit het ziekenhuis worden meegenomen, daar niet kan worden bepaald tot welke 

subgroep hij behoort. Bij één geretourneerde vragenlijst uit de opleidingsinstelling bleek het blad met 

vragen met betrekking tot competenties op het gebied van kwaliteitszorg in de rol van ontwerper 
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geheel overgeslagen. De overige antwoorden werden door deze respondent wel volledig ingevuld. 

Onder de in het ziekenhuis ingevulde en geretourneerde vragenlijsten werd geen opvallend 

ontbrekende data aangetroffen. 

De kenmerken zoals leeftijd, werkervaring en opleidingsniveau waren voorafgaand aan het onderzoek 

niet bekend. Het is dan ook niet mogelijk om deze gegevens te vergelijken met de respondenten die 

geen vragenlijst retourneerden. Een overzicht van de personalia is weergegeven in tabel 5.2. Zoals 

eerder al vermeld heeft één respondent uit de ziekenhuisinstelling geen personalia ingevuld, waardoor 

deze gegevens niet konden worden opgenomen. 

 

Tabel 5.2: Overzicht van personalia van respondenten 

  Geslacht Geboortejaar   Jaren werkervaring 

  M V Gem. (Range) Mod Med Gem. (Range) Mod Med 

Amphia (ziekenhuis)         

Bachelor (N=21) 3 18 1976 (1956-1986) 1980 1977 8 (,5-20) 7 7 

Niet Bachelor (N=12) 0 12 1974 (1949-1989) 1981 1977 11 (,5-37) - 8 

Missing (N=1) - - - - - - - - 

Avans (opleiding)         

Bachelor (N=36) 4 32 1985 (1962-1988) 1986 1986 3 (,5-6) 3 3 

Gemiddeld (N=69)   1980 (1949-1980) 1986 1983 6 (,5-37) 3 4 

          

 

Voorafgaand aan de dataverzameling kon geen onderscheid gemaakt worden ten aanzien van het 

opleidingsniveau van de verpleegkundigen in het ziekenhuis. Tijdens de data-analyse is dit 

onderscheid wel aangebracht (zie ook tabel 5.2) en zijn de analyses uitgevoerd voor achtereenvolgens 

alle respondenten (N=70), alle bachelorverpleegkundigen (N=57), gediplomeerd 

bachelorverpleegkundigen (N=21), bachelorverpleegkundigen in opleiding (N=36) en niet- 

bachelorverpleegkundigen (N=12). Tabel 5.3 geeft de opleidingsgegevens nogmaals weer. 

 

Tabel 5.3: Overzicht van aantallen respondenten per instelling en opleidingsniveau 

   Opleidingsniveau   

   Bachelor Niet bachelor Missing  Totaal 

 Amphia  21 12 1  34 

 Avans  36 - 0  36 

Totaal   57 12 1  70 
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5.2. Resultaten voor verworvenheid en bevraging van de kerncompetenties 

 

Per groep van respondenten, gesplitst naar opleidingsniveau, zijn de gemiddelden berekend voor de 

mate van verworvenheid van de kerncompetentie en de mate van bevraging op dezelfde 

kerncompetentie. Op basis van deze beide scores is een gemiddelde verschilscore bepaald, eveneens 

per groep van respondenten, gesplitst naar opleidingsniveau. In tabel 5.4 worden de resultaten voor 

alle respondenten samen en per groep, gesplitst naar opleidingsniveau weergegeven. In de navolgende 

tabellen 5.5 tot en met 5.9 zijn telkens de gemiddelden per kerncompetentie opgenomen, uitgesplitst 

naar het opleidingsniveau van de respondenten. 

 

Tabel 5.4: Gemiddelden voor aangeleerde en bevraagde competenties en de verschilscore gesplitst naar 

opleidingsniveau 

 Aangeleerde competenties Bevraagde competenties Verschilscore 

 Mean (Std. Err.) Std. Dev. Mean (Std. Err.) Std. Dev. Mean (Std. Err.) Std. Dev. 

Alle respondenten (N=70) 

 2,7505 (,05566) ,46568 2,4508 (,04493) ,37592 ,2998 (,06183) ,51739 

Bachelorverpleegkundigen, gediplomeerd en in opleiding (N=57) 

 2,8130 (,05729) ,43255 2,4465 (,04539) ,34272 ,3665 (,06519) ,49217 

Bachelorverpleegkundigen, gediplomeerd (N=21) 

 2,9260 (,11183) ,51247 2,5588 (,08699) ,39866 ,3671 (,13747) ,62996 

Bachelorverpleegkundigen, in opleiding (N=36) 

 2,7471 (,06172) ,37035 2,3810 (,04863) ,29177 ,3661 (,06683) ,40100 

Niet-bachelorverpleegkundigen (N=12) 

 2,4965 (,15639) ,54176 2,4851 (,15399) ,53343 ,0114 (,16361) ,56676 

       

 

Berekening van de verschilscore over alle 116 kerncompetenties gezamenlijk voor de verschillende 

groepen respondenten (tabel 5.4) laat zien dat de verschilscore voor niet-bachelorverpleegkundigen 

(,0114) aanzienlijk lager uit komt dan de verschilscores voor de andere groepen respondenten. De 

verschilscores voor gediplomeerd bachelorverpleegkundigen en bachelorverpleegkundigen in 

opleiding ontlopen elkaar niet veel met respectievelijk waarden van 0,3671 en 0,3661 (tabel 5.4). 

Bachelorverpleegkundigen schatten de mate waarin zij de beroepscompetenties hebben verworven 

(gemiddeld 2,9260) hoger in dan de bachelorverpleegkundigen in opleiding (gemiddeld 2,7471) en de 

niet-bachelorverpleegkundigen (gemiddeld 2,4965). 

Om een beeld te krijgen van de verschillen tussen verworven en bevraagde beroepscompetenties op 

het niveau van kerncompetenties, is uitgesplitst naar opleidingsniveau per kerncompetentie opnieuw 

het gemiddelde bepaald van achtereenvolgens de mate van verworvenheid, de mate van bevraging en 

het verschil daartussen. In tabel 5.5 tot en met 5.9 wordt een overzicht gegeven van deze scores per 
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groep respondenten, gesplitst naar opleidingsniveau. Eerst wordt een overzicht gegeven van de 

gemiddelde scores voor alle respondenten gezamenlijk, met een totaal aantal van 70 respondenten. 

 

Tabel 5.5: Gemiddelden voor aangeleerde en bevraagde competenties en de verschilscore voor alle 

respondenten (N = 70) 

 Aangeleerde competenties Bevraagde competenties Verschilscore 

 Mean (Std. Err.) Std. Dev. Mean (Std. Err.) Std. Dev. Mean (Std. Err.) Std. Dev. 

ZOZO 2,9494 (,04600) ,38484 2,8082 (,05359) ,44835 ,1412 (,06022) ,50382 

ZOPR 2,7732 (,06436) ,53851 2,6214 (,05676) ,47490 ,1518 (,07081) ,59241 

ZOGE 2,8028 (,06425) ,53754 2,5536 (,05534) ,46298 ,2493 (,07101) ,59408 

REZO 2,8248 (,08456) ,70746 2,9524 (,05447) ,45572 -,1276 (,08689) ,72698 

REGE 2,6814 (,06335) ,53005 2,3600 (,05430) ,45432 ,3214 (,07270) ,60825 

ONZP 2,8495 (,06480) ,06480 2,7182 (,06470) ,54130 ,1313 (,07121) ,59575 

ONVE 2,9511 (,06586) ,55099 2,6369 (,06155) ,51494 ,3143 (,07261) ,60751 

ONKW 2,5034 (,08036) ,66756 1,9285 (,06260) ,52001 ,5750 (,09036) ,75061 

COZV 2,8044 (,07207) ,60295 2,2840 (,06002) ,50219 ,5204 (,09156) ,76605 

COWE 2,9018 (,06796) ,56861 2,8753 (,07224) ,60439 ,0264 (,08884) ,74326 

BEDE 2,3663 (,07861) ,65767 1,9651 (,05369) ,44922 ,4012 (,07875) ,65884 

BEBE 2,8143 (,09108) ,76203 2,2238 (,05222) ,43693 ,5905 (,08546) ,71498 

       

 

Onder de gemiddelde waarden voor alle respondenten gezamenlijk valt op dat de verschilscores voor 

de kerncompetenties ‘REZO’ en ‘COWE’ aanzienlijk afwijken van de andere verschilscores in tabel 

00. Hierbij is de score voor de eerstgenoemde zelfs als enige verschilscore een negatief getal. 

De verschilscores voor de vier kerncompetenties ‘ONKW’, ‘COZV’, ‘BEBE’ en ‘BEDE’ zijn 

beduidend hoog ten opzichte van de andere verschilscores voor alle respondenten gezamenlijk. 

 

Wanneer respondenten met een niet-bachelor opleiding worden uitgefilterd, blijft een groep van 57 

respondenten over van verpleegkundigen met een voltooide bacheloropleiding en leerling 

verpleegkundigen die binnen anderhalf kalenderjaar hun bacheloropleiding kunnen voltooien. 
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Tabel 5.6: Gemiddelden voor aangeleerde en bevraagde competenties en de verschilscore voor 

bachelorverpleegkundigen en bachelorverpleegkundigen in opleiding (N = 57) 

 Aangeleerde competenties Bevraagde competenties Verschilscore 

 Mean (Std. Err.) Std. Dev. Mean (Std. Err.) Std. Dev. Mean (Std. Err.) Std. Dev. 

ZOZO 2,9887 (,04867) ,36746 2,7977 (,05503) ,41543 ,1909 (,06165) ,46545 

ZOPR 2,8311 (,07035) ,53111 2,6425 (,06370) ,06370 ,1889 (,07904) ,59674 

ZOGE 2,8361 (,06798) ,51321 2,5435 (,05551) ,41906 ,2926 (,07309) ,55181 

REZO 2,8199 (,09517) ,71849 2,9647 (,05866) ,44285 -,1447 (,09448) ,71333 

REGE 2,7158 (,07176) ,54175 2,3456 (,05273) ,39811 ,3702 (,07886) ,59536 

ONZP 2,9029 (,07257) ,54790 2,7145 (,06832) ,51582 ,1884 (,07816) ,59010 

ONVE 3,0293 (,06745) ,50921 2,6465 (,06783) ,51213 ,3828 (,07875) ,59458 

ONKW 2,6284 (,08375) ,62670 1,9167 (,06465) ,48380 ,7117 (,09373) ,70138 

COZV 2,9302 (,07056) ,53274 2,2611 (,06437) ,48595 ,6692 (,09401) ,70976 

COWE 2,9101 (,07482) ,56485 2,8491 (,07942) ,59963 ,0610 (,10283) ,77634 

BEDE 2,4576 (,08088) ,61062 1,9591 (,04889) ,36912 ,4985 (,08335) ,62927 

BEBE 2,8947 (,10292) ,77705 2,2515 (,05635) ,42545 ,6433 (,10233) ,77258 

       

 

Ook voor deze groep is opvallend dat de verschilscores voor de kerncompetenties ‘REZO’ en 

‘COWE’ aanzienlijk afwijken van de andere verschilscores in tabel 5.6. Hierbij is de score voor de 

eerstgenoemde opnieuw als enige verschilscore een negatief getal. 

De verschilscores voor de vier kerncompetenties ‘ONKW’, ‘COZV’, ‘BEBE’ en ‘BEDE’ zijn 

beduidend hoog ten opzichte van de andere verschilscores en zelfs toegenomen ten opzichte van de 

scores op dezelfde kerncompetenties voor alle respondenten gezamenlijk. 

Binnen deze groep van bachelorverpleegkundigen kunnen we opnieuw twee groepen onderscheiden, 

namelijk de gediplomeerd bachelorverpleegkundigen (N = 21) en de bachelorverpleegkundigen in 

opleiding (N = 36). Voor beide groepen achtereenvolgens worden weer de gemiddelde scores per 

kerncompetentie weergegeven in de tabellen 5.7 en 5.8. 
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Tabel 5.7: Gemiddelden voor aangeleerde en bevraagde competenties en de verschilscore voor 

bachelorverpleegkundigen (N = 21) 

 Aangeleerde competenties Bevraagde competenties Verschilscore 

 Mean (Std. Err.) Std. Dev. Mean (Std. Err.) Std. Dev. Mean (Std. Err.) Std. Dev. 

ZOZO 3,1265 (,09080) ,41610 3,0605 (,08917) ,40863 ,0659 (,13495) ,61843 

ZOPR 2,8929 (,14947) ,68489 2,6845 (,13628) ,62452 ,2083 (,19062) ,87351 

ZOGE 2,9158 (,13312) ,61003 2,7030 (,09960) ,45641 ,2128 (,15764) ,72239 

REZO 3,0159 (,13153) ,60276 3,0423 (,11385) ,52172 -,0265 (,15198) ,69647 

REGE 2,8381 (,14015) ,64224 2,4153 (,10775) ,49379 ,4228 (,17225) ,78936 

ONZP 3,0654 (,13281) ,60860 2,7576 (,13735) ,62940 ,3078 (,15811) ,72456 

ONVE 3,1558 (,09842) ,45103 2,8442 (,12407) ,56856 ,3117 (,16557) ,75874 

ONKW 2,7126 (,15252) ,69894 2,0026 (,11486) ,52635 ,7100 (,18321) ,83955 

COZV 2,9535 (,12296) ,56346 2,4705 (,11273) ,51661 ,4830 (,15910) ,72910 

COWE 3,1845 (,12278) ,56267 3,1250 (,09797) ,44896 ,0595 (,17179) ,78722 

BEDE 2,4286 (,16216) ,74310 1,9365 (,09471) ,43400 ,4921 (,17777) ,81466 

BEBE 2,9894 (,14136) ,64779 2,2910 (,10775) ,49376 ,6984 (,17386) ,79671 

       

 

Tabel 5.8: Gemiddelden voor aangeleerde en bevraagde competenties en de verschilscore voor 

bachelorverpleegkundigen in opleiding (N = 36) 

 Aangeleerde competenties Bevraagde competenties Verschilscore 

 Mean (Std. Err.) Std. Dev. Mean (Std. Err.) Std. Dev. Mean (Std. Err.) Std. Dev. 

ZOZO 2,9083 (,05246) ,31476 2,6444 (,05655) ,33928 ,2639 (,05608) ,33650 

ZOPR 2,7951 (,07063) ,42379 2,6181 (,06357) ,38143 ,1771 (,06087) ,36520 

ZOGE 2,7897 (,07505) ,45028 2,4505 (,06186) ,37118 ,3392 (,07128) ,42770 

REZO 2,7056 (,12714) ,76282 2,9194 (,06509) ,39053 -,2137 (,12061) ,72366 

REGE 2,6444 (,07812) ,46870 2,3049 (,05519) ,33112 ,3395 (,07609) ,45655 

ONZP 2,8081 (,08226) ,49354 2,6894 (,07408) ,44450 ,1187 (,08226) ,49356 

ONVE 2,9555 (,08873) ,53237 2,5313 (,07413) ,44477 ,4242 (,08026) ,48154 

ONKW 2,5779 (,09870) ,58393 1,8652 (,07716) ,45648 ,7127 (,10436) ,61738 

COZV 2,9167 (,08695) ,52169 2,1389 (,07143) ,42855 ,7778 (,11418) ,68507 

COWE 2,7500 (,08466) ,50797 2,6882 (,10379) ,62273 ,0618 (,13019) ,78115 

BEDE 2,4745 (,08823) ,52936 1,9722 (,05525) ,33149 ,5023 (,08404) ,50426 

BEBE 2,8395 (,14120) ,84722 2,2284 (,06429) ,38576 ,6111 (,12796) ,76774 

       

 

De verschilscore tussen aangeleerde en bevraagde competenties is voor bachelorverpleegkundigen 

(tabel 5.7) voor acht van de twaalf kerncompetenties kleiner dan de verschilscore op dezelfde 

kerncompetenties voor bachelorverpleegkundigen in opleiding (tabel 5.8). Bachelorverpleegkundigen 
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in opleiding lijken het verschil tussen de mate waarin de kerncompetenties zijn verworven en de mate 

waarin deze in de beroepspraktijk worden bevraagd groter in te schatten dan hun gediplomeerde 

collegae. De verschilscore over alle competenties gezamenlijk loopt, zoals eerder al aangegeven voor 

deze beide groepen bachelorverpleegkundigen niet ver uit elkaar met voor de gediplomeerden en de 

leerlingen respectievelijk een verschilscore van 0,3671 en 0,3661 (tabel 5.4, pagina 38). 

 

Onder de verschilscores van bachelorverpleegkundigen scoren drie kerncompetenties opvallend 

kleiner dan de andere tien verschilscores, namelijk 0,1771 en 0,1187 voor respectievelijk ‘ZOPR’ en 

’ONZP’ en 0,0618 voor de kerncompetentie ‘COWE’. De enige negatieve verschilscore is opnieuw 

voor de kerncompetentie ‘REZO’, met een waarde van -0,2137. 

 

Tabel 5.9: Gemiddelden voor aangeleerde en bevraagde competenties en de verschilscore voor 

verpleegkundigen met een niet-bachelor opleiding (N = 12) 

 Aangeleerde competenties Bevraagde competenties Verschilscore 

 Mean (Std. Err.) Std. Dev. Mean (Std. Err.) Std. Dev. Mean (Std. Err.) Std. Dev. 

ZOZO 2,8000 (,12613) ,43693 2,8500 (,17774) ,61570 -,0500 (,18484) ,64031 

ZOPR 2,5313 (,15473) ,53599 2,5625 (,13191) ,45695 -,0313 (,16934) ,58660 

ZOGE 2,6538 (,19161) ,66375 2,5897 (,19297) ,66846 ,0641 (,22563) ,78160 

REZO 2,8981 (,19841) ,68732 2,9086 (,15777) ,54653 -,0104 (,24006) ,83159 

REGE 2,5083 (,13787) ,47760 2,4083 (,19979) ,69211 ,1000 (,19345) ,67014 

ONZP 2,6136 (,14027) ,48590 2,7348 (,20063) ,69501 -,1212 (,17384) ,60219 

ONVE 2,6288 (,18437) ,63867 2,6212 (,16210) ,56152 ,0076 (,17885) ,61956 

ONKW 2,0000 (,17118) ,59297 2,0303 (,19585) ,67846 -,0303 (,20704) ,71722 

COZV 2,2738 (,17972) ,62258 2,3810 (,17437) ,60405 -,1071 (,20213) ,70019 

COWE 2,9167 (,17430) ,60381 3,0104 (,19060) ,66027 -,0938 (,17073) ,59143 

BEDE 1,9907 (,21860) ,75724 2,0463 (,20987) ,72700 -,0556 (,18926) ,65563 

BEBE 2,4815 (,17850) ,61834 2,1204 (,14439) ,50019 ,3611 (,08663) ,30011 

       

 

De verschilscores voor niet-bachelorverpleegkundigen (tabel 5.9) zijn een stuk kleiner dan bij de 

voorgaande groepen met bachelorverpleegkundigen en, of bachelorverpleegkundigen in opleiding. 

Alleen de score van 0,3611 voor de kerncompetentie ‘BEBE’ is opvallend groot ten opzichte van de 

andere verschilscores. Op het gebied van deskundigheidsbevordering in de rol van beroepsbeoefenaar 

geldt ook voor niet-bachelorverpleegkundigen een onderbelasting ten opzichte van de mate waarin de 

betreffende deelcompetenties zijn verworven. In tegenstelling tot bij de andere groepen, zijn acht van 

de twaalf verschilscores negatief. Dit betekent dat door niet bachelorverpleegkundigen de mate van 

bevraging op acht kerncompetenties groter wordt ingeschat dan de mate waarin deze zijn verworven. 
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Bij de data-analyse wordt niet uitgegaan van een normale verdeling van de mate van aangeleerd 

hebben en bevraagd worden op de beroepscompetenties. Verondersteld wordt dat de 

frequentieverdeling in een ideale situatie naar links scheef is verdeeld. Hierbij ligt het gemiddelde van 

de waarnemingen links van de mediaan, welke eveneens links van de modus is gelegen. De scheefheid 

van de verdeling wordt uitgedrukt in een indexcijfer, de Pearson-coëfficiënt voor scheefheid. In tabel 

5.10 worden de gemiddelde waarden weergegeven voor de mate waarin alle kerncompetenties samen 

zijn aangeleerd en worden bevraagd. In tabel 5.11 tot en met 5.15 volgen dezelfde resultaten per 

kerncompetentie, uitgesplitst naar het opleidingsniveau van de respondenten. 

 

Tabel 5.10: Beschrijvende waarden bij frequentieverdelingen voor alle aangeleerde en bevraagde 

competenties, voor alle respondenten en gesplitst naar opleidingsniveau 

 Aangeleerda, b Bevraagda, b 

 Gemiddelde Mediaan Modus Indexc Gemiddelde Mediaan Modus Indexc 

Alle respondenten (N = 70) 

 2,75 2,78 2,88 -,114 2,45 2,39 1,60 ,334 

Bachelorverpleegkundigen, gediplomeerd en in opleiding (N = 57) 

 2,81 2,79 2,88 -,005 2,45 2,39 1,60 ,198 

Bachelorverpleegkundigen, gediplomeerd (N = 21) 

 2,93 2,84 2,01 ,063 2,56 2,55 1,60 -,437 

Bachelorverpleegkundigen, in opleiding (N = 36) 

 2,75 2,78 2,88 -,610 2,38 2,38 1,88 ,520 

Niet-bachelorverpleegkundigen (N = 12) 

 2,50 2,49 1,63 ,043 2,49 2,42 1,71 ,379 
a: Range 1 – 4 
b: Wordt links, negatief scheef verondersteld 
c: Pearson-coëfficiënt voor scheefheid (Pearson’s Skewness Coefficient) 

 

Aangenomen wordt dat de frequentieverdeling voor aangeleerde beroepscompetenties een links 

scheve, negatieve verdeling is. Dit is het geval wanneer in een frequentieverdeling het gemiddelde 

kleiner is dan de mediaan, die op zijn beurt weer kleiner is dan de modus. Munro (1997) geeft aan dat 

een frequentieverdeling significant scheef te noemen is wanneer de Pearson-coëfficiënt voor 

scheefheid zich tussen de intervallen van -1 tot -0,2 en van 0,2 tot 1 bevindt. Waarden kleiner dan -1 

en groter dan 1 duidt Munro (1997) als substantieel, ernstig scheef. 

Opvallende waarden in tabel 5.10 zijn de index voor scheefheid bij respectievelijk aangeleerd en 

bevraagd voor bachelorverpleegkundigen in opleiding. De waarde voor aangeleerd is, zoals verwacht 

met -0,610 significant links scheef. Dit betekent dat het grootste aantal scores op de mate van 

verworvenheid van de beroepscompetenties aan de hoge kant van de antwoordschaal ligt, met de 
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modus op 2,88. De waarde van de index voor scheefheid voor de mate van bevraging is 0,520 en is 

daarmee significant rechts, positief scheef. Het grootste aantal bachelorverpleegkundigen in opleiding 

scoort hierop laag, met een waarde van 1,88. 

Bachelorverpleegkundigen in opleiding schatten de mate waarin zij de beroepscompetenties hebben 

verworven gemiddeld lager in dan hun op bachelorniveau gediplomeerde collegae, respectievelijk 2,75 

en 2,93 (tabel 5.10, pagina 43). Echter ook de mate van bevraging wordt door 

bachelorverpleegkundigen in opleiding in een vrijwel even grote mate lager geschat dan de 

gediplomeerde collegae doen, respectievelijk 2,38 en 2,56 (tabel 5.10, pagina 43). 

Voor achtereenvolgens alle respondenten, bachelorverpleegkundigen en bachelorverpleegkundigen 

gezamenlijk en afzonderlijk en niet-bachelorverpleegkundigen worden in de tabellen 5.11 tot en met 

5.15 de beschrijvende waarden per kerncompetentie weergegeven. 

 

Tabel 5.11: Beschrijvende waarden bij frequentieverdelingen voor alle kerncompetenties, voor alle 

respondenten (N = 70) 

 Aangeleerda, b Bevraagda, b 

 Gemiddelde Mediaan Modus Indexc Gemiddelde Mediaan Modus Indexc 

ZOZO 2,9494 3,0000 3,00 -,270 2,8082 2,8500 2,90 ,054 

ZOPR 2,7732 2,7500 2,75 -,358 2,6214 2,6875 2,75 -,420 

ZOGE 2,8028 2,6923 2,69 -,062 2,5536 2,5385 2,54 ,307 

REZO 2,8248 2,8819 3,00 -,346 2,9524 3,0000 3,00 -,366 

REGE 2,6814 2,6500 2,60 -,043 2,3600 2,3000 2,20 ,092 

ONZP 2,8495 2,8182 2,82 -,082 2,7182 2,7273 2,73 ,102 

ONVE 2,9511 2,9545 3,18 -,351 2,6369 2,6364 2,64 ,059 

ONKW 2,5034 2,5455 2,00 -,080 1,9285 1,9091 2,00 ,799 

COZV 2,8044 2,8571 3,00 -,342 2,2840 2,2857 2,00 ,278 

COWE 2,9018 2,9375 3,00 -,201 2,8753 2,8125 3,00 1,050 

BEBE 2,3663 2,3333 2,00 ,393 1,9651 1,9444 1,89 ,382 

BEDE 2,8143 2,7778 2,22 1,556 2,2238 2,2222 2,22 ,194 
a: Range 1 – 4 
b: Wordt links, negatief scheef verondersteld 
c: Pearson-coëfficiënt voor scheefheid (Pearson’s Skewness Coefficient) 

 

Voor de mate waarin de kerncompetenties zijn aangeleerd scoren alle verpleegkundigen gezamenlijk 

aan de hoge kant op de antwoordschaal met gemiddelden tussen de 2,95 (ONVE) en 2,37 (BEBE). In 

zes van de twaalf gevallen is sprake van een significant links scheve frequentieverdeling (Pearson-

coëfficiënt voor scheefheid < -0,2). Dit betekent dat het grootste aantal van de respondenten rechts, 

aan de hoge kant van de antwoordschaal heeft gescoord. Voor beide kerncompetenties in de rol van 
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beroepsbeoefenaar geven alle respondenten gezamenlijk een significant rechts scheve 

frequentieverdeling (Pearson-coëfficiënt voor scheefheid > 0,2), wat aangeeft dat een meerderheid van 

de respondenten links, aan de lagere kant van de antwoordschaal heeft gescoord. Men geeft hiermee 

aan in mindere mate over de kerncompetenties in de rol van beroepsbeoefenaar te beschikken, ten 

opzichte van de kerncompetenties bij de andere rollen. Voor de mate waarop op de 

beroepscompetenties bij de rol van beroepsbeoefenaar bevraagd wordt, zijn de gemiddelde scores 

echter ook lager. Hierdoor zal de verschilscore voor de beroepscompetentie 

“Deskundigheidsbevordering” bij de rol van beroepsbeoefenaar weinig afwijkend zijn ten opzichte van 

de andere verschilscores bij de kerncompetenties. De verschilscores worden gepresenteerd in tabel 5.5 

op pagina 39. 

Vergelijkbare resultaten kunnen worden gepresenteerd voor de groep verpleegkundigen waarbij de 

verpleegkundigen met een niet-bacheloropleiding zijn verwijderd. Tabel 5.12 laat de beschrijvende 

waarden zien voor bachelorverpleegkundigen en bachelorverpleegkundigen in opleiding. 

 

Tabel 5.12: Beschrijvende waarden bij frequentieverdelingen voor alle kerncompetenties, voor 

bachelorverpleegkundigen en bachelorverpleegkundigen in opleiding (N = 57) 

 Aangeleerda, b Bevraagda, b 

 Gemiddelde Mediaan Modus Indexc Gemiddelde Mediaan Modus Indexc 

ZOZO 2,9887 3,0000 3,00 -,344 2,7977 2,8000 3,00 ,124 

ZOPR 2,8311 2,8750 2,75 -,518 2,6425 2,7692 2,54 -,016 

ZOGE 2,8311 2,7692 2,54 -,016 2,5435 2,5385 2,54 -,137 

REZO 2,8199 2,8750 3,00 -,366 2,9647 3,0000 3,00 -,413 

REGE 2,7158 2,7000 2,60 -,087 2,3456 2,3000 2,20 -,413 

ONZP 2,9029 2,8182 2,82 -,226 2,7145 2,7273 2,73 ,192 

ONVE 3,0293 3,0909 3,18 -,384 2,6465 2,6364 2,64 -,031 

ONKW 2,6284 2,7273 2,00 -,089 1,9167 1,8636 2,00 ,759 

COZV 2,9302 3,0000 3,00 -,343 2,2611 2,2857 2,43 ,263 

COWE 2,9101 3,0000 3,00 -,243 2,8491 2,7500 3,00 1,303 

BEBE 2,4576 2,4444 2,00 ,622 1,9591 2,0000 1,89 ,087 

BEDE 2,8947 2,8889 2,22 1,678 2,2515 2,2222 2,00 ,052 
a: Range 1 – 4 
b: Wordt links, negatief scheef verondersteld 
c: Pearson-coëfficiënt voor scheefheid (Pearson’s Skewness Coefficient) 

 

Bachelorverpleegkundigen en bachelorverpleegkundigen in opleiding scoren gezamenlijk gemiddeld 

iets hoger voor de mate waarin zij inschatten de beroepscompetenties te hebben aangeleerd dan alle 

respondenten gezamenlijk, respectievelijk 2,81 en 2,75 (tabel 5.4, pagina 38). Voor zeven van de 
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twaalf kerncompetenties is de frequentieverdeling significant links, negatief scheef te noemen, met 

waarden variërend van -0,226 tot -0,518. Deze waarden voor de Pearson-coëfficiënt zijn voor alle 

kerncompetenties overigens kleiner dan de waarden voor de groep met alle respondenten (tabel 5.11, 

pagina 44). Dit wijst er op dat het grootste deel van de bachelorverpleegkundigen en 

bachelorverpleegkundigen in opleiding rechts, hoog op de antwoordschaal gescoord heeft. Opnieuw 

zijn de beide kerncompetenties bij de rol van beroepsbeoefenaar, “Beroepsinnovatie“ (BEBE) en 

“Deskundigheidsbevordering” (BEDE) hier twee opvallende uitzonderingen. Achtereenvolgens zijn zij 

met waarden van 0,622 en 1,678 significant rechts scheef te noemen, wat betekent dat het grootste deel 

van de respondenten meer naar links, laag op de antwoordschaal gescoord heeft voor de mate waarop 

zij inschatten de betreffende kerncompetenties te hebben aangeleerd. 

De groep bachelorverpleegkundigen en bachelorverpleegkundigen in opleiding wordt gesplitst en van 

beide groepen worden de resultaten weergegeven in de tabellen 5.13 en 5.14. 

 

Tabel 5.13: Beschrijvende waarden bij frequentieverdelingen voor alle kerncompetenties, voor 

bachelorverpleegkundigen (N = 21) 

 Aangeleerda, b Bevraagda, b 

 Gemiddelde Mediaan Modus Indexc Gemiddelde Mediaan Modus Indexc 

ZOZO 3,1265 3,1000 2,70 -,299 3,0605 3,0000 3,00 -,363 

ZOPR 2,8929 3,0000 2,75 -,785 2,6845 2,7500 2,75 -,624 

ZOGE 2,9158 3,0769 2,54 -,637 2,7030 2,6154 2,46 -,566 

REZO 3,0159 3,0000 2,78 -,537 3,0423 3,1111 3,33 -,682 

REGE 2,8381 2,8000 2,10 -,139 2,4153 2,4000 3,00 -,365 

ONZP 3,0654 3,1000 3,64 -,401 2,7576 2,7273 2,36 -,133 

ONVE 3,1558 3,1818 3,18 ,273 2,8442 2,8182 2,36 -,603 

ONKW 2,7126 2,9091 2,09 -,131 2,0026 2,0000 2,00 ,498 

COZV 2,9535 2,8571 2,86 -,353 2,4705 2,4286 2,43 -,331 

COWE 3,1845 3,3750 3,00 -,731 3,0000 3,0000 2,63 ,401 

BEBE 2,4286 2,1111 1,89 1,062 1,9365 1,8889 1,56 ,528 

BEDE 2,9894 2,8889 2,00 ,166 2,2910 2,2222 2,22 -,400 
a: Range 1 – 4 
b: Wordt links, negatief scheef verondersteld 
c: Pearson-coëfficiënt voor scheefheid (Pearson’s Skewness Coefficient) 

 

Bachelorverpleegkundigen scoren de mate waarin zij de beroepscompetenties hebben aangeleerd in 

zeven van de twaalf gevallen aan de hoge kant van de antwoordschaal. Dit is af te leiden uit de zeven 

negatieve waardes voor de Pearson-coëfficiënt voor scheefheid, welke variëren van -0,299 tot -0,785 

en dus kleiner zijn dan -0,20. De gemiddelden voor de mate waarin de beroepscompetenties zijn 
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verworven liggen bij elf van de twaalf kerncompetenties dicht bij de score “3”, welke staat voor 

“Redelijk” op de Likertschaal met vier antwoordmogelijkheden. De modi bij deze kerncompetenties 

zijn in acht van de twaalf gevallen eveneens dicht bij of boven de score “3” gelegen. 

Uitzonderingen zijn de twee kerncompetenties “Verpleegbeleid” (ONVE) in de rol van ontwerper en 

de kerncompetentie“Beroepsinnovatie” (BEBE) bij de rol van beroepsbeoefenaar. Voor deze beide 

kerncompetenties is de Pearson-coëfficiënt voor scheefheid met de waarden 0,273 en 1,062 rechts 

scheef te noemen. 

 

Tabel 5.14: Beschrijvende waarden bij frequentieverdelingen voor alle kerncompetenties, voor 

bachelorverpleegkundigen in opleiding (N = 36) 

 Aangeleerda, b Bevraagda, b 

 Gemiddelde Mediaan Modus Indexc Gemiddelde Mediaan Modus Indexc 

ZOZO 2,9083 3,0000 3,00 -1,129 2,6444 2,6500 2,60 -,081 

ZOPR 2,7951 2,7500 2,75 -,274 2,6181 2,6250 3,00 -,724 

ZOGE 2,7897 2,6923 2,69 ,563 2,4505 2,5385 2,54 -,163 

REZO 2,7056 2,7778 3,00 -,177 2,9194 3,0000 3,00 -,375 

REGE 2,6444 2,6000 2,60 -,438 2,3049 2,3000 2,20 -,974 

ONZP 2,8081 2,8182 2,82 -,408 2,6894 2,7273 2,73 ,522 

ONVE 2,9555 3,0455 3,18 -,514 2,5313 2,5000 2,45 ,082 

ONKW 2,5779 2,5455 2,00 -,169 1,8652 1,8182 2,00 ,952 

COZV 2,9167 3,0000 3,00 -,366 2,1389 2,1429 2,00 ,512 

COWE 2,7500 2,8125 3,00 -,270 2,6882 2,7500 2,38 2,186 

BEBE 2,4745 2,5000 2,56 ,047 1,9722 2,0000 2,22 -,365 

BEDE 2,8395 2,7778 3,11 2,164 2,2284 2,2222 2,00 ,458 
a: Range 1 – 4 
b: Wordt links, negatief scheef verondersteld 
c: Pearson-coefficient voor scheefheid (Pearson’s Skewness Coefficient) 

 

Bachelorverpleegkundigen in opleiding scoren de mate waarin zij de beroepscompetenties hebben 

aangeleerd in zeven van de twaalf gevallen aan de hoge kant van de antwoordschaal. Dit is af te leiden 

uit de zeven negatieve waardes voor de Pearson-coëfficiënt voor scheefheid, welke variëren van -

0,270 tot -1,129 en dus kleiner zijn dan -0,20. In één geval is deze Pearson-coëfficiënt zelfs kleiner 

dan -1,00. De gemiddelden voor de mate waarin de beroepscompetenties zijn verworven liggen bij elf 

van de twaalf kerncompetenties dicht bij de score “3”, welke staat voor “Redelijk” op de Likertschaal 

met vier antwoordmogelijkheden. De modi bij deze kerncompetenties zijn in tien van de twaalf 

gevallen eveneens dicht bij de score “3” gelegen. 



  Resultaten
 

  48

Opvallend is de waarde 2,164 bij de kerncompetentie “Deskundigheidsbevordering” welke onder 

normale omstandigheden zou wijzen op een significant positief, rechts scheve verdeling. Echter hier is 

het niet de mediaan die tussen het grotere gemiddelde en de kleinere modus ligt, maar is het 

gemiddelde de middelste dan deze drie waarnemingen. Met het kleine aantal scores (N = 21) is de 

oorzaak hiervan terug te herleiden op een klein deel van alle respondenten dat laag heeft gescoord 

tegenover een groter aantal dat hoog heeft gescoord. 

Verpleegkundigen met een niet-bacheloropleiding scoren gemiddeld een 2,50 (tabel 5.10, pagina 43) 

op de mate waarin zij de beroepscompetenties hebben aangeleerd. Een vergelijkbaar gemiddelde van 

2,49 (tabel 5.10, pagina 43) wordt bij de mate waarop zij op deze competenties worden bevraagd 

aangegeven. Op het niveau van de kerncompetenties scoren niet-bachelorverpleegkundigen aanzienlijk 

lager bij de kerncompetentie “Kwaliteitszorg” (ONKW; 2,00) in de rol als ontwerper en de 

kerncompetentie “Beroepsinnovatie” (BEBE; 1,99) in de rol van beroepsbeoefenaar. Bij twee 

kerncompetenties is de verdeling significant links scheef. Dit blijkt uit de waarde -0,471 bij de 

kerncompetentie “Zorg voor zieken, gehandicapten en stervenden” (REZO) in de rol van regisseur en -

0,228 bij de kerncompetentie “Werkbegeleiding” (COWE) in de rol van coach. 

 

Tabel 5.15: Beschrijvende waarden bij frequentieverdelingen voor alle kerncompetenties, voor 

verpleegkundigen met een niet-bachelor opleiding (N = 12) 

 Aangeleerda, b Bevraagda, b 

 Gemiddelde Mediaan Modus Indexc Gemiddelde Mediaan Modus Indexc 

ZOZO 2,8000 2,7500 2,60 ,086 2,8500 2,8500 1,90 -,175 

ZOPR 2,5313 2,5000 1,88 ,151 2,5625 2,5000 2,13 ,188 

ZOGE 2,6538 2,5385 2,08 ,076 2,5897 2,5385 1,92 ,858 

REZO 2,8981 3,1111 3,44 -,471 2,9086 2,9514 2,44 -,231 

REGE 2,5083 2,5000 2,20 -,008 2,4083 2,2500 1,60 ,524 

ONZP 2,6136 2,5000 2,00 ,419 2,7348 2,8182 2,64 -,143 

ONVE 2,6288 2,6364 2,27 ,133 2,6212 2,5000 2,27 ,335 

ONKW 2,0000 2,0455 2,18 -,189 2,0303 2,0000 2,27 ,675 

COZV 2,2738 2,1429 1,57 ,344 2,3810 2,1429 2,14 ,227 

COWE 2,9167 3,0000 2,00 -,228 3,0104 3,0000 2,50 -,012 

BEBE 1,9907 1,8333 1,00 ,540 2,0463 1,8889 1,56 ,298 

BEDE 2,4815 2,5000 2,89 ,121 2,1204 1,9444 1,89 ,810 
a: Range 1 – 4 
b: Wordt links, negatief scheef verondersteld 
c: Pearson-coefficient voor scheefheid (Pearson’s Skewness Coefficient) 
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5.3. Toetsresultaten voor verschillen tussen verworvenheid en bevraging 

 

Om de onderzoeksvraag met betrekking tot het bestaan van verschillen tussen bevraagde en verworven 

beroepscompetenties onder bachelorverpleegkundigen te kunnen beantwoorden is de Rangtekentoets 

van Wilcoxon toegepast. Voor alle respondenten samen en iedere aparte groep respondenten, gesplitst 

naar opleidingsniveau, worden de resultaten van de Rangtekentoets van Wilcoxon per 

kerncompetentie in tabel 5.17 tot en met tabel 5.21 weergegeven. De toetsresultaten waarbij niet 

gesplitst is naar de twaalf kerncompetenties, maar alle deelcompetenties zijn samengenomen, worden 

gepresenteerd in tabel 5.16. 

 

Tabel 5.16: Rangtekentoets van Wilcoxon per groep respondenten voor alle kerncompetenties. 

    Ranks 

Groep Verschil Z Sig. Pos.a Neg.b Gelijkc 

Alle respondenten 

(N = 70) 

,2998 -4,764** ,000 16 54 0 

Bachelorverpleegkundigen 

(N = 57) 

,3665 -5,169** ,000 11 46 0 

Bachelorverpleegkundigen, gediplomeerd 

(N = 21) 

,3671 -2,642** ,008 4 17 0 

Bachelorverpleegkundigen, in opleiding 

(N = 36) 

,3661 -4,463** ,000 7 29 0 

Niet-bachelorverpleegkundigen 

(N = 12) 

,0114 -,078 ,937 4 8 0 

*: significant voor p < 0,05 

**: significant voor p < 0,01 

a: Verworvenheid < bevraging 

b: Verworvenheid > bevraging 

c: Verworvenheid = bevraging 

 

Na analyse van alle kerncompetenties voor alle respondenten en uitgesplitst naar opleidingsniveau, 

blijkt er een significant verschil (Z = -4,764; p = ,000) te bestaan tussen de bevraging op de 

beroepscompetenties en de mate waarin deze door verpleegkundigen en leerling verpleegkundigen zijn 

verworven. Een aantal van 54 respondenten (77%) geeft aan de eigen verworvenheid van de 

kerncompetenties hoger in te schatten dan de mate waarop zij hierop in hun dagelijkse 

beroepsuitoefening worden bevraagd. Slechts 16 respondenten (23%) acht de mate waarin zij bevraagd 

worden op de kerncompetenties hoger dan de mate waarin zij deze denken te hebben verworven. 
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De verschilscore voor bachelorverpleegkundigen bedraagt 0,3671 en is significant (Z = -2,642; p = 

0,008) Onder de 21 bachelorverpleegkundigen werd 17 keer een lagere waarde gescoord voor de mate 

van bevraging ten opzichte van de mate van verworvenheid. Vier bachelorverpleegkundigen scoorden 

de mate van bevraging hoger dan de mate van verworvenheid. Er waren geen gelijke scores onder de 

bachelorverpleegkundigen. De verschilscore voor bachelorverpleegkundigen in opleiding bedraagt 

0,3661 en is significant (Z = -4,463; p = 0,000) Onder de 36 bachelorverpleegkundigen in opleiding 

werd 29 keer een lagere waarde gescoord voor de mate van bevraging ten opzichte van de mate van 

verworvenheid. Zeven bachelorverpleegkundigen in opleiding scoorden de mate van bevraging hoger 

dan de mate van verworvenheid. Er waren geen gelijke scores onder de bachelorverpleegkundigen in 

opleiding. 

Alleen voor verpleegkundigen met een andere dan een bacheloropleiding is dit verschil niet 

significant, maar geeft een achttal respondenten wel aan de eigen capaciteiten hoger in te schatten dan 

de mate waarin zij daarop bevraagd worden. Vier verpleegkundigen met een andere dan een 

bacheloropleiding geven aan juist de bevraging op de beroepscompetenties hoger in te schatten dan de 

mate waarin zij deze hebben verworven. Er zijn in deze laatste groep geen verpleegkundigen die de 

mate waarin zij bevraagd worden op een gelijk niveau schatten met de eigen capaciteiten op alle 

deelcompetenties gezamenlijk. 

Wanneer wordt uitgesplitst naar de twaalf kerncompetenties, wordt inzichtelijk in welke 

rolvervullingen en handelingsdomeinen de verschillen tussen verworven en bevraagde 

beroepscompetenties optreden. De resultaten worden in de tabellen 5.17 tot en met 5.21 respectievelijk 

weergegeven voor alle respondenten en vervolgens uitgesplitst naar opleidingsniveau. 
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Tabel 5.17: Rangtekentoets van Wilcoxon per kerncompetentie voor alle respondenten 

    Ranks (N = 70) 

Kerncomp. Verschil Z Sig. Pos.a Neg.b Gelijkc 

ZOZO ,1412 -2,554* 0,011 23 42 5 

ZOPR ,1518 -2,155* 0,031 19 40 11 

ZOGE ,2493 -3,500** 0,000 19 46 5 

REZO -,1276 -1,500 0,134 33 27 10 

REGE ,3214 -4,134** 0,000 14 51 5 

ONZP ,1313 -2,027* 0,043 23 39 8 

ONVE ,3143 -3,934** 0,000 18 50 2 

ONKW ,5750 -5,360** 0,000 9 53 7 

COZV ,5204 -4,961** 0,000 10 54 6 

COWE ,0264 -0,855 0,392 28 32 10 

BEBE ,4012 -5,158** 0,000 12 51 7 

BEDE ,5905 -6,465** 0,000 9 56 5 

*: significant voor p < 0,05 

**: significant voor p < 0,01 

a: Verworvenheid < bevraging 

b: Verworvenheid > bevraging 

c: Verworvenheid = bevraging 

 

Voor alle respondenten gezamenlijk blijkt er bij tien van de twaalf kerncompetenties een significant 

verschil te bestaan tussen de mate waarin respondenten inschatten de beroepscompetenties te hebben 

verworven en de mate waarin zij in hun beroepspraktijk op deze beroepscompetenties worden 

bevraagd. In zeven van de tien gevallen gaat het hierbij om een significantieniveau van 1%. Bevraging 

en verworvenheid verschillen bij de andere drie met een significantieniveau van 5%. Opvallend is dat 

met name in de rollen van ontwerper en beroepsbeoefenaar de grootste verschilscores en 

gestandaardiseerde Z-waarden voorkomen. 

In alle gevallen waar een significant verschil tussen verworvenheid en bevraging werd gevonden, is 

sprake van een lagere score voor de mate van bevraging dan voor de mate waarin respondenten 

inschatten een beroepscompetentie te hebben verworven. Dit is af te leiden uit de positieve 

verschilscores en het grotere aantal negatieve rangnummers dan positieve rangnummers behorend bij 

dezelfde kerncompetenties. Deze waarden zijn respectievelijk terug te vinden in de tweede, zesde en 

vijfde kolom van tabel 5.17. 

Geen significant verschil werd gevonden bij de kerncompetenties “Zorg voor zieken, gehandicapten 

en stervenden” in de rol van regisseur (REZO) en “Werkbegeleiding” in de rol van coach (COWE). 
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Hierbij valt op dat alleen bij de eerst genoemde kerncompetentie, in de rol van regisseur een groter 

aantal respondenten de mate van bevraging hoger inschat dan de verworvenheid. Het betreft hier 

echter geen significant verschil, wat dus op een toevalligheid zou kunnen berusten. 

 

Tabel 5.18: Rangtekentoets van Wilcoxon per kerncompetentie voor bachelorverpleegkundigen en 

bachelorverpleegkundigen in opleiding 

    Ranks (N = 57) 

Kerncomp. Verschil Z Sig. Pos.a Neg.b Gelijkc 

ZOZO ,1909 -3,006** 0,003 15 37 5 

ZOPR ,1889 -2,363* 0,018 14 32 11 

ZOGE ,2926 -3,706** 0,000 15 38 4 

REZO -,1447 -1,705 0,088 28 20 9 

REGE ,3702 -4,244** 0,000 11 42 4 

ONZP ,1884 -2,337* 0,019 17 33 7 

ONVE ,3828 -4,295** 0,000 14 41 2 

ONKW ,7117 -5,626** 0,000 4 46 6 

COZV ,6692 -5,485** 0,000 5 47 5 

COWE ,0610 -1,176 0,240 21 28 8 

BEBE ,4985 -5,404** 0,000 7 44 6 

BEDE ,6433 -5,760** 0,000 8 45 4 

*: significant voor p < 0,05 

**: significant voor p < 0,01 

a: Verworvenheid < bevraging 

b: Verworvenheid > bevraging 

c: Verworvenheid = bevraging 

 

Wanneer niet-bachelorverpleegkundigen worden verwijderd en gesplitst wordt naar 

bachelorverpleegkundigen en bachelorverpleegkundigen in opleiding gezamenlijk, blijven de 

kerncompetenties “Zorg voor zieken, gehandicapten en stervenden” in de rol van regisseur (REZO) en 

“Werkbegeleiding” in de rol van coach (COWE) een niet significante Z en verschilscore opleveren. Bij 

acht van de tien kerncompetenties waar wel een significant verschil tussen verworvenheid en 

bevraging is gevonden, gaat het om een significantieniveau van 1%. De grootste Z-waarden en 

verschilscores werden aangetroffen in de rollen van ontwerper, beroepsbeoefenaar en coach bij de 

kerncompetenties “Kwaliteitszorg” (ONKW), “Beroepsinnovatie” (BEBE), 

“Deskundigheidsbevordering” (BEDE) en “Zorgprogrammering en verpleegbeleid” (COZV). 

Een verdere splitsing naar respectievelijk bachelorverpleegkundigen en bachelorverpleegkundigen in 

opleiding in aparte groepen levert gegevens op zoals weergegeven in de tabellen 5.19 en 5.20. 
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Tabel 5.19: Rangtekentoets van Wilcoxon per kerncompetentie voor bachelorverpleegkundigen 

    Ranks (N = 21) 

Kerncomp. Verschil Z Sig. Pos.a Neg.b Gelijkc 

ZOZO ,0659 -,487 ,627 9 11 1 

ZOPR ,2083 -,897 ,370 8 10 3 

ZOGE ,2128 -1,271 ,204 7 13 1 

REZO -,0265 -,142 ,887 8 9 4 

REGE ,4228 -2,106* ,035 5 16 0 

ONZP ,3078 -1,745 ,081 7 11 3 

ONVE ,3117 -1,569 ,117 8 13 0 

ONKW ,7100 -3,120** ,002 3 17 1 

COZV ,4830 -2,727** ,006 2 16 3 

COWE ,0595 -,570 ,569 8 9 4 

BEBE ,4921 -2,868** ,004 4 14 3 

BEDE ,6984 -3,477** ,001 3 17 1 

*: significant voor p < 0,05 

**: significant voor p < 0,01 

a: Verworvenheid < bevraging 

b: Verworvenheid > bevraging 

c: Verworvenheid = bevraging 

 

Wanneer de verschilscore per kerncompetentie wordt bepaald, blijkt dat bachelorverpleegkundigen op 

vijf van de twaalf kerncompetenties significant verschillend scoren voor de mate van verwerving ten 

opzichte van de mate van bevraging. Hier verschilt deze groep met de voorgaande groepen. In de rol 

van regisseur bij de kerncompetentie “Individuele en collectieve preventie, gezondheidsvoorlichting en 

–opvoeding” is de verschilscore 0,4228 en significant (Z = -2,106; p = 0,035) Deze kerncompetentie 

wordt volgens bachelorverpleegkundigen dus duidelijker lager bevraagd ten opzichte van de mate 

waarin deze is verworven. De verschilscore voor de kerncompetentie “kwaliteitszorg” in de rol van 

ontwerper is groot met een waarde 0,7100 (Z = -3,120; p = 0,002). In de rol van coach bij de 

kerncompetentie “Zorgprogrammering en verpleegbeleid” is de verschilscore kleiner, 0,4830 maar 

zeker ook significant (Z = -2,727; p = 0,006). In de rol van beroepsbeoefenaar scoren de 

bachelorverpleegkundigen op beide beroepscompetenties een significant verschil. Voor de 

kerncompetentie “beroepsinnovatie” wordt een verschilscore van 0,4921 (Z = -2,868; p = 0,004) 

gevonden en voor de kerncompetentie “deskundigheidsbevordering” een grote verschilscore van 

0,6984 (Z = -3,477; p = 0,001). 
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Mede omdat ook in de eerdere groepen, bij een groter aantal respondenten deze vier kerncompetenties 

significant bleken te verschillen en de grootste verschilscores opleveren, zou hier het kleine aantal 

respondenten van invloed kunnen zijn op het niet kunnen constateren van een significant verschil bij 

de andere kerncompetenties. Het minimum aantal scores welke wordt geadviseerd bij de 

Rangtekentoets van Wilcoxon varieert van 10 tot 25 (Knapp, 2000). Hieraan wordt voor de groep 

bachelorverpleegkundigen met 21 scores dus ten dele voldaan. 

 

Tabel 5.20: Rangtekentoets van Wilcoxon per kerncompetentie voor bachelorverpleegkundigen in 

opleiding 

    Ranks (N = 36) 

Kerncomp. Verschil Z Sig. Pos.a Neg.b Gelijkc 

ZOZO ,2639 -3,788** ,000 6 26 4 

ZOPR ,1771 -2,705** ,007 6 22 8 

ZOGE ,3392 -3,812** ,000 8 25 3 

REZO -,2137 -1,915 ,056 11 20 5 

REGE ,3395 -3,871** ,000 6 26 4 

ONZP ,1187 -1,698 ,089 10 22 4 

ONVE ,4242 -4,085** ,000 6 28 2 

ONKWd ,7127 -4,724** ,000 1 29 5 

COZV ,7778 -4,768** ,000 3 31 2 

COWE ,0618 -1,097 ,273 13 19 4 

BEBE ,5023 -4,491** ,000 3 30 3 

BEDE ,6111 -4,601** ,000 5 28 3 

*: significant voor p < 0,05 

**: significant voor p < 0,01 

a: Verworvenheid < bevraging 

b: Verworvenheid > bevraging 

c: Verworvenheid = bevraging 

d: N = 35 

 

Bachelorverpleegkundigen in opleiding geven een duidelijk verschil aan tussen de mate van 

verwerving en bevraging op negen van de twaalf kerncompetenties (tabel 5.20). Het percentage 

studenten dat de mate van verwerving groter schat dan de mate van bevraging is bij alle twaalf 

kerncompetenties groter dan 50%. Bij alle kerncompetenties geldt dus dat het aantal studenten dat de 

bevraging groter of gelijk aan de verwerving schat, minder dan de helft bedraagt. Alleen bij de 

kerncompetentie “Zorg voorzieken, gehandicapten en stervenden” (REZO) in de rol van regisseur 
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levert dit per saldo een negatieve verschilscore op. Het betreft hier echter geen significant verschil 

(Z=-1,915; p=0,056), wat betekent dat het hier om een toevalligheid zou kunnen gaan. 

Voor de kerncompetenties in de rol van ontwerper bij de kerncompetentie “Zorgprogrammering” 

(ONZP; Z = -1,698; p = 0,089) en in de rol van coach bij de kerncompetentie “Werkbegeleiding” 

(COWE; Z = -1,097; p = 0,273) wordt eveneens geen significante verschilscore gevonden. Voor al 

deze kerncompetenties geldt wel dat een groter aantal bachelorverpleegkundigen in opleiding dat de 

mate van bevraging lager inschat dan de mate waarin zij deze kerncompetenties hebben verworven. 

Hiermee wordt echter geen significante verschilscore behaald. 

Bij de kerncompetentie “Kwaliteitszorg” (ONKW) in de rol van ontwerper wordt opgemerkt dat het 

aantal scores één score kleiner (N=35) is dan het geval is dan het geval is voor de rest van de 

kerncompetenties voor bachelorverpleegkundigen in opleiding (N=36). Eén respondent heeft bij het 

invullen van de vragenlijst deze bladzijde geheel overgeslagen, waardoor al diens antwoorden bij de 

kerncompetentie “Kwaliteitszorg” als ontbrekend gelden. 

Tot slot wordt voor verpleegkundigen met een niet-bacheloropleiding getoetst of de gevonden 

verschillen tussen verworvenheid van de kerncompetenties en de bevraging hierop van betekenis zijn. 

Tabel 5.21 geeft hiervan de resultaten weer. 
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Tabel 5.21: Rangtekentoets van Wilcoxon per kerncompetentie voor verpleegkundigen met een niet-

bachelor opleiding. 

    Ranks (N = 12) 

Kerncomp. Verschil Z Sig. Pos.a Neg.b Gelijkc 

ZOZO -,0500 -0,396 0,692 7 5 0 

ZOPR -,0313 0,000 1,000 5 7 0 

ZOGE ,0641 -0,353 0,724 4 8 0 

REZO -,0104 0,000 1,000 4 7 1 

REGE ,1000 -0,713 0,476 3 8 1 

ONZP -,1212 -0,535 0,593 5 6 1 

ONVE ,0076 -0,079 0,937 4 8 0 

ONKW -,0303 -0,134 0,894 5 6 1 

COZV -,1071 -0,178 0,858 4 7 1 

COWE -,0938 -0,409 0,682 6 4 2 

BEBE -,0556 -0,267 0,789 5 6 1 

BEDE ,3611 -2,809** 0,005 1 10 1 

*: significant voor p < 0,05 

**: significant voor p < 0,01 

a: Verworvenheid < bevraging 

b: Verworvenheid > bevraging 

c: Verworvenheid = bevraging 

 

Zoals eerder werd aangegeven wordt een minimum aantal scores geadviseerd variërend tussen de 10 

en 25 (Knapp, 2000) om de Rangtekentoets van Wilcoxon betrouwbaar te laten functioneren. Met het 

aantal van twaalf komt de ondergrens van tien dicht bij. Vanwege de opvallend verschillende 

resultaten, vergeleken met de overige onderscheiden groepen wordt deze groep toch apart vermeld. 

Eén significant verschil tussen de mate van verworvenheid ten opzichte van de bevraging wordt 

aangetroffen bij de kerncompetentie “Deskundigheidsbevordering” (BEDE) in de rol van 

beroepsbeoefenaar (Z=-2,809; p=0,005). Tien van de twaalf verpleegkundigen met een niet-

bacheloropleiding schat de mate waarin zij de competentie hebben aangeleerd groter in dan de mate 

waarin zij in hun dagelijks werk hierop worden bevraagd. Eén verpleegkundige scoort voor beiden 

gelijk en één verpleegkundige met een niet-bacheloropleiding scoort de mate van bevraging hoger in 

dan de mate waarin de kerncompetentie “Deskundigheidsbevordering” is aangeleerd. 
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5.4. Resultaten voor adoptie van taakspecialisatie 

 

Om een indicatie te krijgen van de adoptie van één van de twee dimensies van taakspecialisatie door 

bachelorverpleegkundigen is een achttal stellingen gebruikt. Bij elk van de twee dimensies verwijzen 

telkens twee stellingen naar één van de twee richtingen die in de betreffende dimensie bestaan. Per 

stelling kon men op een Likertschaal met zes antwoordmogelijkheden aangeven in welke mate men 

het oneens of eens was. Een waarde ‘1’ werd toegekend voor het antwoord ‘volledig mee oneens’, 

waarna de schaalverdeling opliep naar de waarde ‘6’ bij het antwoord ‘ volledig mee eens’. 

Per groep respondenten, onderscheiden naar opleidingsniveau is per stelling het gemiddelde berekend 

voor de mate waarin zij aangeven het oneens, danwel eens zijn met de gegeven stelling. Vanwege de 

lage alfa’s (Tabel 4.5, pagina 31), over de verschillende groepen variërend van 0,038 tot 0,565 worden 

de stellingen apart behandeld. In de tabellen 5.22 tot en met 00 worden achtereenvolgens de resultaten 

gepresenteerd voor taakverrijking, taakverarming, taakverruiming en taakversmalling. 

Aan de hand van enkele beschrijvende waarden wordt hier de voorkeur van de in dit onderzoek 

betrokken respondenten weergegeven. De Pearson-coëfficiënt voor scheefheid is in deze een 

aanvullende indicator voor de mogelijke concentratie van antwoorden richting één van de twee 

uitersten van de Likertschaal. 

 

5.4.1. Resultaten voor adoptie van taakverrijking 

 

De adoptie van taakverrijking, in de verticale dimensie van taakspecialisatie wordt onderzocht door 

middel van de twee stellingen “In mijn functie zou ik graag meer verschillende taken uitvoeren, 

bijvoorbeeld in de coördinatie van zorg of deelname aan projecten ter verbetering van de 

zorgverlening” (AVRYK-13.117) en “De planning van mijn verpleegkundige werkzaamheden wordt, 

meer dan ik zou willen gestuurd door het werk en de planning van andere zorgverleners (zoals artsen, 

fysiotherapeuten, onderzoeksmedewerkers)” (AVRYK-13.121). De resultaten worden weergegeven in 

tabel 5.22 op pagina 58. 

Voor alle groepen respondenten geldt dat voor beide stellingen de antwoorden gegeven zijn aan de 

hoge kant van de antwoordschaal. De verschillende modi liggen op “4”, “enigszins mee eens” of hoger 

en de Pearson-coëfficiënt voor scheefheid is met waarden tussen -1,338 en -0,252 significant links 

scheef te noemen (Pearson-coëfficiënt voor scheefheid < 0,2). Met de eerste stelling (AVRYK-13.117) 

zijn de bachelorverpleegkundigen in opleiding en bachelorverpleegkundigen het meestal ten minste 

“eens”, met een modus van “5”. Voor bachelorverpleegkundigen blijkt een tweede modus gevonden 

op een waarde “6”, “geheel mee eens”. 

Bij de tweede stelling (AVRYK-13.121) geeft het grootste deel van alle respondenten een waarde “5”, 

welke staat voor “eens”. Bachelorverpleegkundigen scoren hier zelfs in de meeste gevallen een “6”, 

waarmee zij aangeven het geheel met deze stelling eens te zijn. 
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Tabel 5.22: Beschrijvende waarden bij frequentieverdelingen voor taakverrijking, voor alle 

respondenten en gesplitst naar opleidingsniveau 

 AVRYK-13.117a AVRYK-13.121a 

 Gemiddelde Mediaan Modus Indexb Gemiddelde Mediaan Modus Indexb 

Alle respondenten (N = 70) 

 4,3714 4,00 4,00 -,800 4,2029 5,00 5,00 -,409 

Bachelorverpleegkundigen, gediplomeerd en in opleiding (N = 57) 

 4,5614 5,00 5,00 -,578 4,2456 5,00 5,00 -,463 

Bachelorverpleegkundigen, gediplomeerd (N = 21) 

 4,8095 5,00 5,00\6,00c -,845 4,4762 5,00 6,00 -,252 

Bachelorverpleegkundigen, in opleiding (N = 36) 

 4,4167 4,50 5,00 -,897 4,1111 5,00 5,00 -,532 

Niet-bachelorverpleegkundigen (N = 12) 

 3,6667 4,00 4,00 -1,338 4,1818 5,00 5,00 -,379 
a: Range 1 – 6 
b: Pearson-coëfficiënt voor scheefheid (Pearson’s Skewness Coefficient) 
c: Meerdere modi geconstateerd 

 

Zowel bachelorverpleegkundigen als bachelorverpleegkundigen in opleiding en verpleegkundigen met 

een niet-bacheloropleiding lijken op basis van hun scores op deze twee stellingen een positieve 

voorkeur te hebben voor de richting taakverrijking in de verticale dimensie van taakspecialisatie. De 

adoptie van taakverrijking door verpleegkundigen hangt mede samen met hun voorkeur ten aanzien 

van deze richting van verticale taakspecialisatie. De uitgesproken positieve voorkeur zou een positief 

effect kunnen hebben op de adoptie van taakverrijking in de verpleegkundige beroepsuitoefening. 

 

5.4.2. Resultaten voor adoptie van taakverarming 

 

De aan taakverrijking tegengestelde beweging in de verticale dimensie is taakverarming. Ook hierbij 

wordt de adoptie van de respondenten bepaald door middel van twee stellingen. De eerste stelling is 

tegengesteld geformuleerd aan de eerste stelling bij taakverrijking: “In mijn functie zou ik graag 

minder verschillende taken uitvoeren, bijvoorbeeld in de coördinatie van zorg of deelname aan 

projecten ter verbetering van de zorgverlening” (AVARM-13.118). Bachelorverpleegkundigen en 

bachelorverpleegkundigen in opleiding geven hierbij aan het oneens te zijn met deze stelling. De 

modus voor beide groepen bachelor opgeleiden is “2”, wat staat voor het antwoord “mee oneens”. De 

Pearson-coëfficiënt voor scheefheid is met de waarden 0,251 en 0,594 voor achtereenvolgens 

bachelorverpleegkundigen en bachelorverpleegkundigen significant rechts scheef (Pearson-coëfficiënt 
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voor scheefheid > 0,2) te noemen. Hieruit is af te leiden dat het gros van de scores van beide groep 

zich aan de lage kant van de antwoordschaal bevindt. Verpleegkundigen met een niet-

bacheloropleiding scoren in de meeste gevallen een “3”, waarmee zij aangeven het enigszins oneens te 

zijn met de stelling, waarbij de grootste groep weer meer rechts van het midden, dus hoger op de 

antwoordschaal heeft gescoord. 

 

Tabel 5.23: Beschrijvende waarden bij frequentieverdelingen voor taakverarming, voor alle 

respondenten en gesplitst naar opleidingsniveau 

 AVARM-13.118a AVARM-13.122a 

 Gemiddelde Mediaan Modus Indexb Gemiddelde Mediaan Modus Indexb 

Alle respondenten (N = 70) 

 2,1571 2,00 2,00 ,686 2,7681 3,00 2,00 ,472 

Bachelorverpleegkundigen, gediplomeerd en in opleiding (N = 57) 

 2,0526 2,00 2,00 ,318 2,7193 3,00 2,00 ,199 

Bachelorverpleegkundigen, gediplomeerd (N = 21) 

 1,8095 2,00 2,00 ,251 2,2857 2,00 2,00 ,855 

Bachelorverpleegkundigen, in opleiding (N = 36) 

 2,1944 2,00 2,00 ,594 2,9722 3,00 4,00 -,086 

Niet-bachelorverpleegkundigen (N = 12) 

 2,4167 3,00 3,00 -,988 2,7273 3,00 2,00 1,638 
a: Range 1 – 6 
b: Pearson-coëfficiënt voor scheefheid (Pearson’s Skewness Coefficient) 

 

De tweede stelling is eveneens een tegenstelling ten opzichte van de tweede stelling bij taakverrijking: 

“Mijn verpleegkundigen werkzaamheden kan ik onafhankelijk van de planning van andere 

zorgverleners (zoals artsen, fysiotherapeuten, onderzoeksmedewerkers) volgens mijn eigen planning 

uitvoeren.” (AVARM-13.122) Hierbij verschillend de beide groepen bachelor opgeleiden van mening. 

Bachelorverpleegkundigen scoren in de meeste gevallen een “2” en zijn het dus oneens met de 

stelling. De scores van bachelorverpleegkundigen bevinden zich voor het grootste deel aan de linker, 

lage kant van de antwoordschaal. Met een waarde van 0,855 voor de Pearson-coëfficiënt voor 

scheefheid is de verdeling significant scheef (Pearson-coëfficiënt voor scheefheid > 0,2) te noemen. 

Bachelorverpleegkundigen in opleiding scoren in de meeste gevallen een “4”, waarmee zij aangeven 

het eens te zijn met deze tweede stelling. De scores van bachelorverpleegkundigen in opleiding zijn 

wel meer over de antwoordschaal verdeeld, zo blijkt uit de Pearson-coëfficiënt voor scheefheid. Deze 

is met een waarde -0,086 niet significant scheef (Pearson-coëfficiënt voor scheefheid > 0,2). 

De lagere scores en daarmee tegenovergestelde voorkeur voor taakverarming ten opzichte van de 

tegengestelde beweging, taakverrijking in de verticale dimensie van taakspecialisatie komt overeen 
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met de verwachting dat verpleegkundigen een positieve voorkeur hebben in één van de twee 

richtingen van verticale taakspecialisatie. 

Zowel bachelorverpleegkundigen als bachelorverpleegkundigen in opleiding en verpleegkundigen met 

een niet-bacheloropleiding lijken op basis van hun scores op deze twee stellingen een negatieve 

voorkeur te hebben voor de richting taakverarming in de verticale dimensie van taakspecialisatie. De 

adoptie van taakverarming door verpleegkundigen hangt mede samen met hun voorkeur ten aanzien 

van deze richting van verticale taakspecialisatie. De uitgesproken negatieve voorkeur zou een negatief 

effect kunnen hebben op de adoptie van taakverarming in de verpleegkundige beroepsuitoefening. 

 

5.4.3. Resultaten voor adoptie van taakverruiming 

 

Taakverruiming als richting in de horizontale dimensie van taakspecialisatie is geoperationaliseerd aan 

de hand van twee stellingen ten aanzien van het zich richten op een specifieke doelgroep patiënten en 

het aantal en de complexiteit van verschillende taken. De resultaten voor beide stellingen zijn 

weergegeven in tabel 5.25 op pagina 60. 

De eerste stelling luidt: “In mijn huidige functie als verpleegkundige zou ik mij graag minder richten 

op een specifieke groep patiënten met een specifiek gezondheidsprobleem” (AHRUI-13.120). Het 

grootste aantal respondenten geeft aan het enigszins oneens te zijn met deze stelling, de modus is voor 

alle groepen respondenten een “2”. Voor bachelorverpleegkundigen in opleiding (Pearson-coëfficiënt 

voor scheefheid = 0,814) en verpleegkundigen met een niet-bachelor opleiding (Pearson-coëfficiënt 

voor scheefheid = 0,884) geldt dat de frequentieverdeling significant rechts scheef is (Pearson-

coëfficiënt voor scheefheid > 0,2). 

De tweede stelling, “In mijn huidige functie als verpleegkundige vervul ik liever meer taken die minder 

complex van aard zijn, dan minder taken die complexer van aard zijn” (AHRUI-13.123) gaat in op het 

aantal en de complexiteit van taken. De frequentieverdelingen zijn voor de verschillende groepen 

uitermate scheef te noemen met waarden voor de Pearson-coëfficiënt voor scheefheid variërend tussen 

1,293 voor bachelorverpleegkundigen in opleiding en 2,672 voor niet-bachelorverpleegkundigen. Het 

grootste deel van de scores is gegeven aan de linker, lage kant van de antwoordschaal waarmee 

respondenten aangeven het in zekere mate oneens te zijn met de stelling. De modi voor alle groepen 

zijn gelijk met een waarde “2”, welke staat voor het antwoord “mee oneens”. 
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Tabel 5.24: Beschrijvende waarden bij frequentieverdelingen voor taakverruiming, voor alle 

respondenten en gesplitst naar opleidingsniveau 

 AHRUI-13.120a AHRUI-13.123a 

 Gemiddelde Mediaan Modus Indexb Gemiddelde Mediaan Modus Indexb 

Alle respondenten (N = 70) 

 2,700 2,00 2,00 ,986 2,3768 2,00 2,00 ,289 

Bachelorverpleegkundigen, gediplomeerd en in opleiding (N = 57) 

 2,7544 3,00 2,00 ,814 2,3860 3,00 2,00 1,443 

Bachelorverpleegkundigen, gediplomeerd (N = 21) 

 2,5238 2,00 2,00 ,169 2,3810 2,00 2,00 1,764 

Bachelorverpleegkundigen, in opleiding (N = 36) 

 2,8889 3,00 2,00 ,884 2,3889 2,00 2,00 1,293 

Niet-bachelorverpleegkundigen (N = 12) 

 2,2500 2,00 2,00 1,327 2,1818 2,00 2,00 2,672 
a: Range 1 – 6 
b: Pearson-coëfficiënt voor scheefheid (Pearson’s Skewness Coefficient) 

 

Alle groepen verpleegkundigen lijken op basis van hun scores op deze twee stellingen een negatieve 

voorkeur te hebben voor de richting taakverruiming in de horizontale dimensie van taakspecialisatie. 

De adoptie van taakverruiming door verpleegkundigen hangt mede samen met hun voorkeur ten 

aanzien van deze richting van horizontale taakspecialisatie. De uitgesproken negatieve voorkeur zou 

een negatief effect kunnen hebben op de adoptie van taakverruiming in de verpleegkundige 

beroepsuitoefening. 

 

5.4.4. Resultaten voor adoptie van taakversmalling 

 

Tabel 5.25 op pagina 62 is een weergave van de resultaten voor beide stellingen bij de richting 

taakversmalling in de horizontale dimensie van taakspecialisatie. De eerste stelling is tegengesteld 

geformuleerd ten opzichte van de eerste stelling bij de richting taakverruiming en luidt: “In mijn 

huidige functie als verpleegkundige zou ik mij graag meer richten op een specifieke groep patiënten 

met een specifiek gezondheidsprobleem” (AHSMA-13.119). Zowel bachelorverpleegkundigen als 

bachelorverpleegkundigen in opleiding scoren hoog op de antwoordschaal, met respectievelijke modi 

van “4”, “mee eens” en “5”, “volledig mee eens” en gemiddelden van 3,81 en 3,86. Alleen de 

frequentieverdeling voor bachelorverpleegkundigen is significant rechts scheef (Pearson-coëfficiënt 

voor scheefheid = -0,491), wat er op wijst dat het grootste deel van de respondenten links, laag op de 

antwoordschaal heeft gescoord. 
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Verpleegkundigen met een niet-bacheloropleiding lijken meer verdeeld in hun antwoord bij de eerste 

stelling. De Pearson-coëfficiënt voor scheefheid overschrijdt de grens voor significante scheefheid met 

een waarde van 0,157 niet, wat aan geeft dat de antwoorden verspreid over de antwoordschaal gegeven 

zijn. De modus voor verpleegkundigen met een niet-bacheloropleiding bij de eerste stelling is “2”, 

“mee oneens” bij een gemiddelde score van 3,58. 

 

Tabel 5.25: Beschrijvende waarden bij frequentieverdelingen voor taakversmalling, voor alle 

respondenten en gesplitst naar opleidingsniveau 

 AHSMA-13.119a AHSMA-13.124a 

 Gemiddelde Mediaan Modus Indexb Gemiddelde Mediaan Modus Indexb 

Alle respondenten (N = 70) 

 3,7857 4,00 5,00 -,225 3,3676 3,00 2,00 ,053 

Bachelorverpleegkundigen, gediplomeerd en in opleiding (N = 57) 

 3,8421 4,00 5,00 -,338 3,3036 3,00 2,00 ,095 

Bachelorverpleegkundigen, gediplomeerd (N = 21) 

 3,8095 4,00 4,00 -,109 3,3810 4,00 2,00 -,042 

Bachelorverpleegkundigen, in opleiding (N = 36) 

 3,8611 4,00 5,00 -,496 3,2571 3,00 2,00 ,184 

Niet-bachelorverpleegkundigen (N = 12) 

 3,5833 3,50 2,00 ,157 3,8182 5,00 5,00 -,410 
a: Range 1 – 6 
b: Pearson-coëfficiënt voor scheefheid (Pearson’s Skewness Coefficient) 

 

De tweede stelling is niet tegengesteld geformuleerd aan de tweede stelling bij de richting 

taakverruiming in de horizontale dimensie van taakspecialisatie en vormt daarmee een uitzondering op 

de onuitgesproken regel. Met de stelling “Mijn huidige werk als verpleegkundige omvat teveel 

verschillende taken, met minder verschillende taken zou de kwaliteit van mijn werk kunnen 

verbeteren” (AHSMA-13.124) zijn de meeste bachelorverpleegkundigen en bachelorverpleegkundigen 

in opleiding het oneens met gemiddelden van respectievelijk 3,38 en 3,26 voor beiden een modus met 

waarde “2”. De frequentieverdelingen zijn voor beide groepen niet significant scheef met waarden van 

-0,042 en 0,184 die dus noch de ondergrens (Pearson-coëfficiënt voor scheefheid < -0,2), noch de 

bovengrens (Pearson-coëfficiënt voor scheefheid > 0,2) overschrijden.  

Verpleegkundigen met een niet-bacheloropleiding scoren hoger met een gemiddelde van 3,26 en een 

modus van “5”, “mee eens” geven daarmee aan het eens te zijn met deze tweede stelling. De 

frequentieverdeling is significant links scheef te noemen met de waarde -0,410 waaruit geconcludeerd 

kan worden dat het grootste deel van de respondenten op de hoge kant van de antwoordschaal heeft 

gescoord. 
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Bachelorverpleegkundigen en bachelorverpleegkundigen in opleiding lijken ten aanzien van de eerste 

stelling een positieve voorkeur te hebben bij taakversmalling, maar zijn meer verdeeld gestemd over 

de tweede gegeven stelling. Op dit opvallende resultaat zal later worden teruggekomen. 

Voor verpleegkundigen met een niet-bacheloropleiding lijkt zich een vergelijkbaar probleem voor te 

doen. Niet-bachelorverpleegkundigen zijn verdeeld in hun antwoord bij de eerste stelling, terwijl zij in 

het geval van de tweede stelling een positieve voorkeur uit lijken te spreken voor taakversmalling. 

De uitgesproken positieve voorkeuren zouden een positief effect kunnen hebben op de adoptie van 

taakversmalling in de horizontale dimensie van taakdifferentiatie. Uit de verdeelde scores van de 

verschillende groepen bij één van beide stellingen is geen positieve of negatieve voorkeur voor 

taakversmalling af te leiden. 

 

5.5. Toetsresultaten voor correlaties tussen taakspecialisatie en discrepantie  

 

Door middel van de rangcorrelatiecoëfficiënt van Spearman (Spearman’s rho) wordt een antwoord 

gezocht op de vraag of er een verband bestaat tussen enerzijds de discrepantie tussen verworven en 

gevraagde beroepscompetenties en anderzijds de vermoedelijke adoptie van taakspecialisatie 

anderzijds. Het resultaat hiervan wordt weergegeven in tabel 5.26. Alleen de kerncompetenties met 

significante waarden zijn opgenomen voor betrouwbaarheidsintervallen van 99% en 95%. Niet 

significante waarden zijn niet weergegeven. 

 

Tabel 5.26: Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt met p-waarde voor taakspecialisatie en de 

discrepantie tussen verworvenheid en bevraging van beroepscompetenties 

 AVRYK 

(taakverrijking) 

AVARM 

(taakverarming) 

AHRUI 

(taakverruiming) 

AHSMA 

(taakversmalling) 

 13.117 13.121 13.118 13.122 13.120 13.123 13.119 13.124 

ONKW  .328** 

(.006) 

      

COWE .283* 

(.018) 

       

BEDE .256* 

(.033) 

       

* Correlatie significant voor p < 0,05 

** Correlatie significant voor p < 0,01 

 

Alleen de beroepscompetenties bij de rollen van ontwerper, coach en beroepsbeoefenaar laten een 

positief verband zien met taakverrijking. Tussen de stelling “De planning van mijn verpleegkundige 

werkzaamheden wordt, meer dan ik zou willen gestuurd door het werk en de planning van andere 
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zorgverleners (zoals artsen, fysiotherapeuten, onderzoeksmedewerkers)” (AVRYK-13.121) en de 

kerncompetentie “Kwaliteitszorg” in de rol van ontwerper (ONKW) bestaat een klein, positief verband 

(rs = 0,328; p = 0,006). Naar mate de discrepantie tussen verworvenheid en bevraging bij de 

kerncompetentie “Kwaliteitszorg” toeneemt, scoort men ook hoger ten aanzien van deze stelling. 

Hiermee geeft men aan het in grotere mate eens te zijn met deze stelling. 

Het verband tussen de stelling “In mijn functie zou ik graag meer verschillende taken uitvoeren, 

bijvoorbeeld in de coördinatie van zorg of deelname aan projecten ter verbetering van de 

zorgverlening” (AVRYK-13.117) en de kerncompetenties “Werkbegeleiding” (COWE) en 

“Deskundigheidsbevordering” (BEDE) zijn beide eveneens klein en positief. .Naar mate de 

discrepantie tussen verworvenheid en bevraging bij de kerncompetenties “Werkbegeleiding” en 

“Deskundigheidsbevordering” toeneemt, scoort men ook hoger ten aanzien van deze stelling. Hiermee 

geeft men aan het in grotere mate eens te zijn met deze stelling. 

 

5.6. Toetsresultaten voor correlaties tussen taakspecialisatie en verworvenheid  

 

Hoewel er geen onderzoeksvraag is opgesteld ten aanzien van het verband tussen taakspecialisatie en 

de verworvenheid van de kerncompetenties lijkt het toch relevant dit verband na te gaan. Met behulp 

van de rangcorrelatiecoëfficiënt van Spearman (Spearman’s rho) wordt een antwoord gezocht op de 

vraag of er een verband bestaat tussen enerzijds gevraagde of verworven beroepscompetenties en de 

vermoedelijke adoptie van taakspecialisatie anderzijds. De resultaten van deze toets voor alle 

respondenten gezamenlijk zijn weergegeven in de beide tabellen 5.27 en 5.28. Vanwege het beperkte 

aantal respondenten wordt hier gekozen niet verder naar opleidingsniveau uit te splitsen. Tabel 5.27 

beschrijft de correlaties tussen de mate waarin de beroepscompetenties zijn verworven en de acht 

afzonderlijke stellingen. In de volgende paragraaf worden de correlaties tussen de mate waarin op de 

beroepscompetenties bevraagd wordt en de acht afzonderlijke stellingen weergegeven. Voor beide 

tabellen geldt dat hier alleen de kerncompetenties met significante waarden zijn opgenomen voor 

betrouwbaarheidsintervallen van 99% en 95%. 

De beroepscompetenties bij de rollen van ontwerper, coach en beroepsbeoefenaar laten een positief 

verband zien met de stellingen ten aanzien van de richting taakverrijking in de horizontale dimensie 

van taakspecialisatie. Dit betekent dat naar mate men aangeeft de kerncompetenties bij de rollen van 

ontwerper, coach en beroepsbeoefenaar in grotere mate verworven te hebben, men het ook toenemend 

eens is met de stellingen bij de richting taakverrijking in de verticale dimensie van taakspecialisatie.  

Tussen de stelling “In mijn functie zou ik graag meer verschillende taken uitvoeren, bijvoorbeeld in de 

coördinatie van zorg of deelname aan projecten ter verbetering van de zorgverlening” (AVRYK-

13.117) en achtereenvolgens de zeven kerncompetenties “Zorgprogrammering” (REZO), 

“Verpleegbeleid” (ONVE), “Kwaliteitszorg” (ONKW), “Zorgprogrammering en verpleegbeleid” 

(COZV), “Werkbegeleiding” (COWE), “Beroepsinnovatie” (BEBE) en “Deskundigheidsbevordering” 
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(BEDE) blijkt een positieve samenhang te bestaan. Dit verband is voor de kerncompetenties 

“Kwaliteitszorg” (rs = 0,441; p = 0,001) en “Deskundigheidsbevordering” (rs = 0,456; p = 0,000) zelfs 

sterk positief te noemen. Wanneer men in een grotere mate aangeeft deze kerncompetenties te hebben 

verworven, scoort men meestal ook hoger ten aanzien van de stelling, waarmee men aangeeft het meer 

eens te zijn met deze stelling. 

 

Tabel 5.27: Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt met p-waarde voor taakspecialisatie en de mate van 

verworvenheid van beroepscompetenties 

 AVRYK 

(taakverrijking) 

AVARM 

(taakverarming) 

AHRUI 

(taakverruiming) 

AHSMA 

(taakversmalling) 

 13.117 13.121 13.118 13.122 13.120 13.123 13.119 13.124 

ONZP 0,281* 

(0,031) 

       

ONVE 0,271* 

(0,038) 

 -0,282* 

(0,030) 

     

ONKW 0,441** 

(0,001) 

0,454** 

(0,000) 

 0,356* 

(0,007) 

    

COZV 0,272* 

(0,037) 

0,261* 

(0,048) 

      

COWE 0,331** 

(0,010) 

0,368** 

(0,004) 

      

BEBE 0,308** 

(0,018) 

0,260* 

(0,049) 

      

BEDE 0,456** 

(0,000) 

0,344** 

(0,008) 

-0,265* 

(0,042) 

  0,369** 

(0,004) 

 0,283* 

(0,033) 

* Correlatie significant voor p < 0,05 

** Correlatie significant voor p < 0,01 

 

Vijf kerncompetenties vertonen een positieve samenhang met de stelling “De planning van mijn 

verpleegkundige werkzaamheden wordt, meer dan ik zou willen gestuurd door het werk en de planning 

van andere zorgverleners (zoals artsen, fysiotherapeuten, onderzoeksmedewerkers)” (AVRYK-

13.121). Voor de kerncompetentie “Kwaliteitszorg” (ONKW) is deze samenhang sterk te noemen (rs = 

0,454; p = 0,000) 

Bij de stelling “In mijn huidige functie zou ik graag minder verschillende taken uitvoeren, 

bijvoorbeeld in de coördinatie en organisatie van zorg of deelname aan projecten ter verbetering van 

de zorgverlening” (AVARM-13.118) is een negatief verband gevonden met de kerncompetentie 

“Verpleegbeleid” (ONVE) in de rol van ontwerper (rs = -0,282; p = 0,030). Wanneer men in grotere 
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mate aangeeft de kerncompetentie “Verpleegbeleid” te hebben verworven, scoort men lager op de 

gegeven stelling. Men wil in dat geval dus juist niet minder verschillende taken, maar meer 

verschillende taken. Dit bleek ook al uit het positieve verband met de tegengestelde stelling, “In mijn 

huidige functie zou ik graag meer verschillende taken uitvoeren, bijvoorbeeld in de coördinatie en 

organisatie van zorg of deelname aan projecten ter verbetering van de zorgverlening” (AVRYK-

13.117) (rs = 0,271; p = 0,038) Een vergelijkbaar verband is aangetoond bij de kerncompetentie 

“Deskundigheidsbevordering” (BEDE) in de rol van beroepsbeoefenaar (rs = -0,265; p = 0,042). 

Met de kerncompetentie “Kwaliteitszorg” (ONKW) in de rol van ontwerper heeft de stelling “Mijn 

verpleegkundige werkzaamheden kan ik onafhankelijk van de planning van andere zorgverleners 

(zoals artsen, fysiotherapeuten, onderzoeksmedewerkers) volgens mijn eigen planning uitvoeren” 

(AVARM-13.122) een positief verband (rs = 0,356; p = 0,007). Naar mate men dus aangeeft de 

kerncompetentie “Kwaliteitszorg” in een grotere mate te hebben verworven, scoort men hoger en is 

men het meer eens met de gegeven stelling. 

Een hogere score voor de mate van verwerving van de kerncompetentie “Deskundigheidsbevordering” 

(BEDE) in de rol van beroepsbeoefenaar levert eveneens een hogere score op voor een stelling bij de 

richting taakverruiming en een stelling bij de richting taakversmalling. Naar mate respondenten 

aangeven in een grotere mate over de kerncompetentie “Deskundigheidsbevordering” te beschikken, 

geven zij ook aan het in grotere mate eens te zijn met de stelling “In mijn huidige functie als 

verpleegkundige vervul ik liever meer taken die minder complex van aard zijn dan minder taken die 

complexer van aard zijn” (rs = 0,369; p = 0,004). Dezelfde relatie geldt voor de kerncompetentie 

“Deskundigheidsbevordering” en de stelling “Mijn huidige werk als verpleegkundige omvat te veel 

verschillende taken, met minder verschillende taken zou de kwaliteit van mijn werk kunnen 

verbeteren” (AHSMA-13.124) (rs = 0,283; p = 0,033). 

 

5.7. Toetsresultaten voor correlaties tussen taakspecialisatie en bevraging  

 

In deze paragraaf worden de significante correlaties tussen de mate waarin op de beroepscompetenties 

bevraagd wordt en de acht afzonderlijke stellingen weergegeven. Ook hierbij geldt dat aanvankelijk 

geen onderzoeksvraag werd opgesteld naar dit verband, maar dat de resultaten voldoende relevant 

lijken te zijn om deze toch op te nemen. Ten opzichte van de correlaties van de stellingen met de mate 

van verworvenheid lijken de correlaties nu meer verdeeld over de stellingen. Bij de stelling “In mijn 

huidige functie zou ik graag meer verschillende taken uitvoeren, bijvoorbeeld in de coördinatie en 

organisatie van zorg of deelname aan projecten ter verbetering van de zorgverlening” (AVRYK-

13.117) zijn twee positieve verbanden gevonden. Eén positief verband is gevonden voor de 

kerncompetentie “Individuele en collectieve preventie” (ZOPR) in de rol van zorgverlener (rs = 0,302; 

p = 0,020) en één positief verband voor de kerncompetentie “Deskundigheidsbevordering” (BEDE) in 

de rol van beroepsbeoefenaar (rs = 0,296; p = 0,023). Eén negatief verband werd aangetoond voor de 
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kerncompetentie “Zorg voor zieken, gehandicapten en stervenden” (REZO) in de rol van regisseur (rs 

= -0,357; p = 0,006). 

Opvallend is dat bij de kerncompetentie “Kwaliteitszorg” (ONKW) in de rol van ontwerper juist een 

negatief verband (rs = -0,356; p = 0,007) wordt gevonden bij de stelling “Mijn verpleegkundige 

werkzaamheden kan ik onafhankelijk van de planning van andere zorgverleners (zoals artsen, 

fysiotherapeuten, onderzoeksmedewerkers) volgens mijn eigen planning uitvoeren.” (AVARM-

13.122) Dit terwijl voor de mate van verworvenheid hier juist een positief verband werd aangetoond. 

Bij de stelling “In mijn huidige functie als verpleegkundige zou ik mij graag meer richten op een 

specifieke groep patiënten met een specifiek gezondheidsprobleem” worden drie significante, positieve 

verbanden aangetoond voor respectievelijk de kerncompetentie “Kwaliteitszorg” (ONKW) in de rol 

van ontwerper en beide kerncompetenties “Beroepsinnovatie” (BEBE) en 

“Deskundigheidsbevordering” (BEDE). 

 

 Tabel 5.28: Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt met p-waarde voortaakspecialisatie en de mate van 

bevraging op beroepscompetenties 

 AVRYK 

(taakverrijking) 

AVARM 

(taakverarming) 

AHRUI 

(taakverruiming) 

AHSMA 

(taakversmalling) 

 13.117 13.121 13.118 13.122 13.120 13.123 13.119 13.124 

ZOPR 0,302* 

0,020 

       

REZO -0,357** 

0,006 

       

ONVE   -0,269* 

0,40 

     

ONKW    -0,261* 

0,050 

  0,305* 

0,020 

 

COZV   0,286* 

0,028 

     

COWE    -0,268* 

0,042 

    

BEBE       0,305* 

0,019 

 

BEDE 0,296* 

0,023 

0,292* 

0,026 

    0,316* 

0,015 

 

* Correlatie significant voor p < 0,05 

** Correlatie significant voor p < 0,01 
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6. Discussie 
 

In dit hoofdstuk worden de resultaten samengevat en wordt gezocht naar de betekenis ervan in het 

kader van de onderzoeksvragen. Daarvoor worden de beperkingen in dit onderzoek besproken, evenals 

de consequenties die dit heeft voor de resultaten van dit onderzoek. 

 

6.1. Beperkingen van dit onderzoek 

 

Mede door de beperkte toestemming om dit onderzoek uit te voeren onder verpleegkundigen in de 

ziekenhuisinstelling wordt de geldigheid van de resultaten van dit onderzoek beperkt tot de 

verpleegkundigen op de chirurgische en orthopedische afdelingen van het betreffende ziekenhuis. Dit 

probleem werd deels gecorrigeerd door ook bachelorverpleegkundigen in opleiding in het onderzoek 

te betrekken. Daarmee worden de resultaten van het onderzoek in de breedte toch meer geldig voor 

andere verpleegkundige specialismen in het ziekenhuis. 

De vragenlijst werd als erg lang ervaren, dit heeft er mogelijk toe geleid dat het aantal respondenten 

onder bachelorverpleegkundigen laag is en het aantal respondenten onder bachelorverpleegkundigen 

in opleiding niet nog hoger. Naast de lengte van de vragenlijst werd in het ziekenhuis aangegeven dat 

gedurende de dienst geen gelegenheid bestaat om de vragenlijst volledig in te vullen. Er was mogelijk 

een groter aantal ingevulde vragenlijsten geretourneerd wanneer een retourenvelop zou zijn bijgesloten 

en de vragenlijst naar het thuisadres van de verpleegkundigen gestuurd zou zijn. Het beschikbaar 

stellen van een vijftal boeken- of entertainmentbonnen en de persoonlijke aandacht aan potentiële 

respondenten heeft de respons mogelijk nog verhoogd, hoewel een aantal van de respondenten 

aangeeft niet mee te willen loten voor de aangeboden cadeaubonnen. 

Dit onderzoek wordt beperkt door het kleine aantal respondenten dat betrokken is in het onderzoek. 

Een groter aantal respondenten zou bijdragen aan een betere representativiteit van de resultaten. Echter 

voor beide groepen bachelorverpleegkundigen worden de minimumgrenzen voor betrouwbare toetsing 

door middel van de Rangtekentoets van Wilcoxon en Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt wel 

behaald. Het kleine aantal respondenten heeft waarschijnlijk wel een negatief effect op het vinden van 

correlaties tussen discrepanties en taakdifferentiatie. Mogelijk bestaan deze verbanden dus wel, maar 

zijn zij niet significant gebleken door het beperkte aantal respondenten in het onderzoek. 

De Cronbach’s alfa voor de vragenlijst beroepscompetenties is hoog, ook voor de subschalen in deze 

vragenlijst. De items in de vier subschalen van de vragenlijst taakspecialisatie kennen geen sterke 

onderlinge samenhang. De berekende alfa’s hierbij zijn laag. Dit brengt met zich mee dat de acht 

stellingen bij taakspecialisatie apart behandeld moeten worden. Een groter aantal items per dimensie in 

de vragenlijst taakspecialisatie en spreiding over de verschillende aspecten binnen deze dimensie 

resulteert mogelijk in een beter meetinstrument voor de adoptie van taakspecialisatie. 



  Discussie
 

  69

 

6.2. Verschillen tussen verworven en bevraagde beroepscompetenties 

 

Zowel bachelorverpleegkundigen als bachelorverpleegkundigen in opleiding scoren de mate waarin zij 

de kerncompetenties hebben aangeleerd gemiddeld hoger dan de mate waarin zij hierop in hun werk 

als verpleegkundige worden bevraagd. Voor alle kerncompetenties samen geldt voor beide groepen 

bachelor opgeleiden dat de mate van bevraging significant lager wordt gescoord dan de mate waarin 

de kerncompetenties zijn verworven. De gemiddelde verschilscores van beide groepen, voor alle 

kerncompetenties gezamenlijk ontlopen elkaar weinig.  

Voor bachelorverpleegkundigen concentreert de discrepantie tussen verwerving en bevraging zich op 

vijf kerncompetenties. Vier van deze kerncompetenties liggen met hun rolvervullingen in de domeinen 

“Organisatie van zorg” en “Beroep” en zijn daarmee zorgoverstijgend te noemen. Voor de vier 

zorgoverstijgende kerncompetenties is de verschilscore ook het grootst en significant voor een 

betrouwbaarheidsinterval van 99%. Bachelorverpleegkundigen geven hiermee aan dat zij met name 

ten aanzien van hun zorgoverstijgende beroepscompetenties onderbevraagd worden. 

Bachelorverpleegkundigen in opleiding spreken zich minder gedetailleerd uit ten opzichte van de 

directe zorgverlening overstijgende kerncompetenties. Zij scoren voor negen van de twaalf 

kerncompetenties een significant verschil met een betrouwbaarheidsinterval van 99%. Opvallend is dat 

bachelorverpleegkundigen in opleiding ook een zekere mate van onderbevraging aangeven bij de 

kerncompetenties in de rol van zorgverlener, die volgens Pool (2001, 2007) de kern van de 

verpleegkundige beroepsuitoefening vormt. De significante verschilscores zijn voor de 

zorgoverstijgende beroepscompetenties wel groter dan de verschilscores bij de kerncompetenties in het 

domein “Zorg”. 

De oorzaak van verschillen tussen bachelorverpleegkundigen en bachelorverpleegkundigen in 

opleiding kan liggen in een verschil in perceptie. Zo heeft de bachelorverpleegkundige in opleiding 

mogelijk een minder gedetailleerd beeld van de bevraagde beroepscompetenties in de directe 

uitvoering van zorg dan zijn gediplomeerde collega. Het is ook mogelijk dat de beroepscompetenties 

ten aanzien van het domein “Zorg” in de huidige bacheloropleiding tot verpleegkundige zwaarder zijn 

aangezet ten opzichte van de situatie zoals die enkele jaren geleden bestond. Hierdoor zou de 

bevraging in de beroepspraktijk op kerncompetenties in het domein “Zorg” voor eerder opgeleide 

bachelorverpleegkundigen meer in overeenstemming zijn met de verworven competenties dan op dit 

moment het geval is. 

Verpleegkundigen met een niet-bacheloropleiding behalen voor slechts één kerncompetentie een 

significante verschilscore. Opvallend verschillend is dat verpleegkundigen met een niet-

bacheloropleiding op elf van de twaalf kerncompetenties geen verschil van betekenis aangeven, waar 

bachelorverpleegkundigen en bachelorverpleegkundigen in opleiding dit wel doen. In gedachten moet 

worden gehouden dat het kleine aantal respondenten in de groep verpleegkundigen met een niet-
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bacheloropleiding van invloed kan zijn op het niet bereiken van het vereiste significantieniveau in de 

Rangtekentoets van Wilcoxon. Voor de kerncompetentie “Deskundigheidsbevordering” wordt echter 

ondanks het kleine aantal respondenten wel een verschil van betekenis aangetoond, met een 

betrouwbaarheidsinterval van 99%. 

 

6.3. Adoptie van verticale taakspecialisatie 

 

Bachelorverpleegkundigen en bachelorverpleegkundigen in opleiding spreken nadrukkelijk een 

voorkeur uit naar de richting taakverrijking in de verticale dimensie van taakspecialisatie. Zij zijn het 

eens tot volledig eens met de stelling “In mijn huidige functie zou ik graag meer verschillende taken 

uitvoeren, bijvoorbeeld in de coördinatie en organisatie van zorg of deelname aan projecten ter 

verbetering van de zorgverlening”. Hiermee geven zij aan dat zij het aantal taken in hun 

verpleegkundige beroepsuitoefening graag zouden willen vergroten, in het bijzonder op het gebied van 

coördinatie en organisatie van zorg en kwaliteitszorg. 

Met de tweede stelling “De planning van mijn verpleegkundige werkzaamheden wordt, meer dan ik 

zou willen gestuurd door het werk en de planning van andere zorgverleners (zoals artsen, 

fysiotherapeuten, onderzoeksmedewerkers)”, zijn beide groepen het ook eens tot volledig eens zo 

blijkt uit de scores. Hiermee geven zij aan meer controle op hun eigen beroepsuitoefening te willen 

hebben. 

Zowel bachelorverpleegkundigen als bachelorverpleegkundigen in opleiding staan positief tegenover 

de beweging taakverrijking in de verticale dimensie van taakspecialisatie. De adoptie van 

taakverrijking zal waarschijnlijk hoog zijn onder bachelorverpleegkundigen in opleiding en 

gediplomeerd bachelorverpleegkundigen. 

Met betrekking tot de richting taakverarming in de verticale dimensie van taakspecialisatie zijn 

bachelorverpleegkundigen en bachelorverpleegkundigen in opleiding het iets minder duidelijk eens.  

De stelling “Mijn huidige werk als verpleegkundige omvat te veel verschillende taken, met minder 

verschillende taken zou de kwaliteit van mijn werk kunnen verbeteren” is onvoldoende discriminerend 

om adoptie van taakversmalling te kunnen bepalen. Verpleegkundigen zijn het overwegend oneens, 

maar gemiddeld slechts enigszins oneens met deze stelling, welke in deze formulering in strijd is met 

de uitgesproken voorkeur voor taakverrijking. Taakverrijking brengt immers een uitbreiding van 

taken, zowel in aantal als diversiteit met zich mee. In dit laatste ligt juist een uitgesproken wens van 

bachelorverpleegkundigen en bachelorverpleegkundigen in opleiding. 

Bachelorverpleegkundigen in opleiding zijn het enigszins oneens met de stelling “Mijn 

verpleegkundige werkzaamheden kan ik onafhankelijk van de planning van andere zorgverleners 

(zoals artsen, fysiotherapeuten, onderzoeksmedewerkers) volgens mijn eigen planning uitvoeren”. 

Bachelorverpleegkundigen scoren lager en zijn het oneens met deze stelling. Hiermee geven zij 

opnieuw aan eigenlijk meer controle en zeggenschap over de eigen werkzaamheden te willen hebben. 
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Het verschil tussen beide groepen bacheloropgeleiden zou veroorzaakt kunnen worden doordat 

bachelorverpleegkundigen in opleiding zich tijdens hun stages of werkperiodes nog minder door 

derden beïnvloed voelen bij de uitvoering van hun werkzaamheden dan de bachelorverpleegkundigen. 

Evenwel zijn zowel bachelorverpleegkundigen in opleiding als hun gediplomeerde collegae het met 

elkaar eens dat het in een bepaalde mate aan controle en zeggenschap over het eigen werk ontbreekt. 

Zowel bachelorverpleegkundigen als bachelorverpleegkundigen in opleiding wijzen de beweging 

taakverarming in de verticale dimensie van taakspecialisatie af. De adoptie van taakverarming zal 

waarschijnlijk laag zijn onder bachelorverpleegkundigen en bachelorverpleegkundigen in opleiding. 

Andere onderzoeken (Veer & Francke, 2003; Veer e.a., 2003b ) laten zien dat verpleegkundigen zich 

negatiever uitlaten ten opzichte van de verticale dimensie in taakspecialisatie. Men heeft zich in die 

onderzoeken dan ook meer gericht op taakverarming waarbij taken en verantwoordelijkheden worden 

ondergebracht in functies met hiërarchisch verschillende niveaus. De mogelijkheid van taakverrijking 

wordt in de onderzoeken van Veer en Francke (2003; 2003b) niet genoemd. In adviesstukken wordt 

taakverrijking echter als voorwaarde benoemd bij functiedifferentiatie onder verpleegkundigen 

(Werkgroep functiedifferentiatie, 1991; TAKE5?). De resultaten in dit onderzoek pleiten in ieder geval 

ook duidelijk voor het toepassen van taakverrijking bij functiedifferentiatie onder verpleegkundigen.  

 

6.4. Adoptie van horizontale taakspecialisatie 

 

Taakverruiming in de horizontale dimensie van taakspecialisatie wordt door zowel 

bachelorverpleegkundigen als bachelorverpleegkundigen in opleiding afgewezen. Zowel 

bachelorverpleegkundigen als bachelorverpleegkundigen in opleiding zijn wel het eens met de stelling 

“In mijn huidige functie als verpleegkundige zou ik mij graag meer richten op een specifieke groep 

patiënten met een specifiek gezondheidsprobleem”. Zij staan daarmee positief tegenover de beweging 

taakversmalling in de horizontale dimensie van taakspecialisatie. Minder positief wordt gescoord bij 

de stelling “Mijn huidige werk als verpleegkundige omvat te veel verschillende taken, met minder 

verschillende taken zou de kwaliteit van mijn werk kunnen verbeteren”. Bachelorverpleegkundigen en 

bachelorverpleegkundigen in opleiding zijn het hiermee overwegend enigszins oneens. Hoewel de 

formulering van deze stelling afwijkt van de trend in de overige stellingen is hieruit wel een 

interessante conclusie af te leiden. Beide groepen bachelor opgeleiden staan positief tegenover 

taakverrijking en wensen een uitbreiding van deeltaken en meer controle op en zeggenschap over hun 

eigen werk. Tegelijk staan zij positief tegenover taakversmalling wat een beperking van deeltaken met 

zich mee brengt. Deze bevinding treft aansluiting bij de onderzoeken van Veer en Francke (2003; 

2003b), waarin wordt gesteld dat het werken met aandachtsgebieden of specialisaties ten aanzien van 

een specifieke patiëntencategorie waarschijnlijk de voorkeur van verpleegkundigen geniet. De 

motivatie daarbij is de door verpleegkundigen gewenste verbetering van de kwaliteit van zorg aan hun 

patiënten. Bij dit laatste past eveneens de wens meer deeltaken te vervullen, wanneer deze op het 
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gebied van de verbetering van de kwaliteit van de verpleegkundige zorgverlening liggen en het 

vergroten van de eigen verantwoordelijkheid en controle op de eigen verpleegkundige 

werkzaamheden. Zoals Mintzberg (2006) ook stelt gaan in het geval van een professionele 

beroepsuitoefening zoals bij verpleegkundigen een hoge mate van specialisatie (taakversmalling) en 

zelfstandigheid (taakverrijking) waarschijnlijk heel goed samen. Een functiedifferentiatie die deze 

beide componenten in zich heeft zal naar alle waarschijnlijkheid geen gebrek aan draagvlak kennen, 

althans niet onder bachelorverpleegkundigen. 

 

6.5. Verbanden tussen discrepanties en adoptie van taakspecialisatie 

 

Zoals al is aangegeven is het kleine aantal respondenten in dit onderzoek mogelijk debet aan het 

sporadisch bereiken van een significantieniveau bij de gevonden correlaties tussen de discrepanties bij 

de kerncompetenties en de adoptie van taakspecialisatie. Naast uitbreiding van het aantal respondenten 

om zodoende een beter beeld te krijgen van de relaties tussen de discrepanties en taakspecialisatie, is 

ook het meetinstrument ten aanzien van taakspecialisatie hierop mogelijk van invloed. Door met 

meerdere items de verschillende aspecten van taakspecialisatie in kaart te brengen worden de 

preferenties van verpleegkundigen gedetailleerder in beeld gebracht. Hierdoor zullen ook correlaties 

tussen taakspecialisatie en discrepanties bij de kerncompetenties gedetailleerder zichtbaar worden. 

Toch worden wel kleine positieve verbanden gevonden voor taakverrijking bij de kerncompetenties 

“Kwaliteitszorg”, “Werkbegeleiding” en “Deskundigheidsbevordering”. Hierbij moet aangetekend 

worden dat het om lastiger te operationaliseren begrippen gaat, waarbij zeer kleine tot kleine 

correlaties goede resultaten kunnen zijn (Munro, 1997; Polit & Beck, 2008). Bij taakverarming, 

taakverruiming en taakversmalling worden geen significante relaties gevonden met de discrepanties 

tussen verworven en bevraagde kerncompetenties. 

Tussen de stelling “De planning van mijn verpleegkundige werkzaamheden wordt, meer dan ik zou 

willen gestuurd door het werk en de planning van andere zorgverleners (zoals artsen, 

fysiotherapeuten, onderzoeksmedewerkers)” (AVRYK-13.121) en de discrepantie bij de 

kerncompetentie “Kwaliteitszorg” in de rol van ontwerper (ONKW) bestaat een klein, positief 

verband. Naar mate de discrepantie tussen verworvenheid en bevraging bij de kerncompetentie 

“Kwaliteitszorg” groter is, scoort men hoger ten aanzien van deze stelling. Hiermee geeft men aan het 

in grotere mate eens te zijn met deze stelling. Wanneer verpleegkundigen in grotere mate competenties 

hebben verworven op het gebied van kwaliteitszorg en daarop in mindere mate worden bevraagd 

neigen zij ernaar meer controle op de planning van hun eigen werk te willen. De samenhang tussen 

beide scores is wel te verklaren. Taakverrijking omvat namelijk het verkrijgen van zowel controle als 

zeggenschap over de uitvoering van de eigen werkzaamheden (Mintzberg, 2006). Voor 

verpleegkundigen heeft dat zeker betrekking op zowel de planning als de kwaliteit van de 

taakvervulling (Beckers & Nijhuis, 2005; Veer et al., 2003a). Hoewel het meetinstrument niet alle 
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aspecten van taakverrijking belicht, wijst deze samenhang op een potentieel grotere adoptie van 

taakverrijking dan taakverarming door bachelorverpleegkundigen, zeker naar mate zij de 

kerncompetentie “Kwaliteitszorg” in grotere mate hebben verworven maar daarop minder worden 

bevraagd. 

Het verband tussen de stelling “In mijn functie zou ik graag meer verschillende taken uitvoeren, 

bijvoorbeeld in de coördinatie van zorg of deelname aan projecten ter verbetering van de 

zorgverlening” (AVRYK-13.117) en de kerncompetenties “Werkbegeleiding” (COWE) en 

“Deskundigheidsbevordering” (BEDE) zijn beide eveneens klein en positief. .Naar mate de 

discrepantie tussen verworvenheid en bevraging bij de kerncompetenties “Werkbegeleiding” en 

“Deskundigheidsbevordering” toeneemt, scoort men ook hoger ten aanzien van deze stelling. Men 

geeft dan dus aan het in grotere mate eens te zijn met deze stelling. De relatie tussen een hoge score op 

deze stelling en een grotere discrepantie bij de kerncompetentie “Deskundigheidsbevordering” wijst 

weer op een potentieel grotere mate van adoptie van taakverrijking naar mate de discrepantie tussen 

bevraging en verworvenheid groter worden. De discrepantie bij kerncompetentie “Werkbegeleiding” 

laat in combinatie met deze laatste stelling een zelfde beeld zien. 

 

6.6. Verbanden tussen beroepscompetenties en adoptie van taakspecialisatie 

 

Het aantal significante verbanden tussen de verworven kerncompetenties en de adoptie van 

taakspecialisatie is groter dan bij de discrepanties en taakspecialisatie. De gevonden verbanden zijn 

klein tot gemiddeld te noemen (Munro, 1997; Polit & Beck, 2008) en zijn groter dan bij de hiervoor 

besproken correlaties tussen de discrepanties en taakspecialisatie. Met name de kerncompetenties die 

de directe zorguitvoering overstijgen, zoals “Kwaliteitszorg”, “Zorgprogrammering en 

verpleegbeleid”, “Beroepsinnovatie” en “Deskundigheidsbevordering” vertonen een positief verband 

met taakverrijking. Dit bevestigt dat de gevonden voorkeur van bachelorverpleegkundigen voor 

taakverrijking samen hangt met de wens om meer controle en zeggenschap over het verpleegkundige 

takenpakket en in het bijzonder ten aanzien van de kwaliteit, coördinatie en organisatie van zorg. 

De adoptie van taakverrijking door bachelorverpleegkundigen zal waarschijnlijk groter zijn naar mate 

zij de kerncompetenties “Kwaliteitszorg”, “Zorgprogrammering en verpleegbeleid”, 

“Werkbegeleiding”, “Beroepsinnovatie” en “Deskundigheidsbevordering” bij de verschillende rollen 

in grotere mate hebben verworven. 

Voor de mate van bevraging op de kerncompetenties wordt een ander accent gevonden. De 

beroepscompetenties “Kwaliteitszorg”, “Beroepsinnovatie” en “Deskundigheidsbevordering” vertonen 

allen een klein positief verband met de stelling “In mijn huidige functie als verpleegkundige zou ik mij 

graag meer richten op een specifieke groep patiënten met een specifiek gezondheidsprobleem”. 

Bachelorverpleegkundigen en bachelorverpleegkundigen in opleiding staan dus positief tegenover 

taakversmalling in de horizontale dimensie van taakspecialisatie, wanneer zij een lagere bevraging 
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signaleren op de kerncompetenties “Kwaliteitszorg”, “Beroepsinnovatie” en 

“Deskundigheidsbevordering”. Beide groepen bacheloropgeleiden zien mogelijk een positieve invloed 

van het zich richten op een specifieke groep patiënten met een specifiek gezondheidsprobleem ten 

opzichte van de bevraging op de kerncompetenties “Kwaliteitszorg”, “Beroepsinnovatie” en 

“Deskundigheidsbevordering”. Dit komt overeen met de gevonden voorkeur ten aanzien van 

taakversmalling, waar het gaat om het zich meer richten op één specifieke groep patiënten met een 

specifiek gezondheidsprobleem. 

Wanneer gespecialiseerd wordt naar een bepaalde groep patiënten met een specifiek 

gezondheidsprobleem, zal de adoptie van taakversmalling toenemen naar mate men op de 

kerncompetenties “Kwaliteitszorg”, “Beroepsinnovatie” en “Deskundigheidsbevordering” in grotere 

mate bevraagd wordt. Dit verband impliceert dat er voor de adoptie van taakversmalling sprake moet 

zijn van taakverrijking. 
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7. Conclusie en aanbevelingen 
 

Tot slot wordt een antwoord geformuleerd op de drie onderzoeksvragen waarmee dit onderzoek gestart 

werd en volgen enkele aanbevelingen voor de verpleegkundige beroepspraktijk verder onderzoek. 

 

 

7.1. Conclusie en aanbevelingen bij de onderzoeksvragen 

 

1. Welke verschillen bestaan er tussen gevraagde en verworven beroepscompetenties van 

bachelorverpleegkundigen? 

 

Bachelorverpleegkundigen geven een verschil aan tussen de mate waarin zij hun beroepscompetenties 

hebben verworven ten opzichte van de mate waarin zij hierop worden bevraagd. De mate van 

bevraging is lager dan de mate waarin de competenties in de opleiding verworven zijn. Deze 

verschillen zijn significant voor de kerncompetenties “Individuele en collectieve preventie, 

gezondheidsvoorlichting en –opvoeding” in de rol van regisseur, “Kwaliteitszorg” in de rol van 

ontwerper, “Zorgprogrammering en verpleegbeleid” in de rol van coach en in de rol van 

beroepsbeoefenaar de kerncompetenties “Beroepsinnovatie” en Deskundigheidsbevordering”. Het gaat 

hier met name om beroepscompetenties die de directe zorgverlening overstijgen in de domeinen 

organisatie van zorg en beroepsbeoefenaar, maar welke van essentieel belang zijn voor een efficiënte, 

innoverende en kwalitatief hoogwaardige verpleegkundige zorgverlening (Pool, 2007). 

Deze conclusie kan nog versterkt worden door het aantal betroken respondenten te vergroten in 

vervolgonderzoek. Ook zou het interessant kunnen zijn om in een longitudinaal onderzoek de langere 

termijn in beeld te krijgen en te kijken naar de invloed van toegepaste functiedifferentiatie op de 

verschillen tussen bevraagde en verworven beroepscompetenties. 

Vereenvoudiging van de vragenlijst beroepscompetenties zou kunnen leiden tot een hogere respons. 

Bij de hierna aanbevolen verbetering van de vragenlijst taakspecialisatie is vereenvoudiging van de 

vragenlijst beroepscompetenties een voorwaarde. 

 

2. Wat is de mate van adoptie van taakspecialisatie door bachelorverpleegkundigen? 

 

Bachelorverpleegkundigen blijken positief te staan ten opzichte van de richting taakverrijking in de 

verticale dimensie van taakspecialisatie. Echter met het oog op de verbetering van de kwaliteit van hun 

beroepsuitoefening en eigen deskundigheid wordt ook taakversmalling in de horizontale dimensie van 

taakspecialisatie niet afgewezen. Ten aanzien van zowel taakverrijking als taakversmalling kan de 

adoptie van bacheloropgeleide verpleegkundigen positief zijn. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat 
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voor alléén de richting taakversmalling waarschijnlijk geen draagvlak gevonden zal worden. Dit wordt 

afgeleid uit de samenhang tussen een grotere bevraging op de kerncompetenties “Kwaliteitszorg”, 

“Beroepsinnovatie” en “Deskundigheidsbevordering” enerzijds bij een toenemende mate van adoptie 

van taakversmalling anderzijds. Bevestiging hiervan wordt gevonden in de uitgesproken voorkeur van 

bachelorverpleegkundigen en bachelorverpleegkundigen in opleiding voor taakverrijking in 

combinatie met de wens zich meer te richten op een specifieke groep patiënten met een specifiek 

gezondheidsprobleem. 

Geconcludeerd kan worden dat bachelorverpleegkundigen waarschijnlijk een aanzienlijk grotere mate 

van adoptie hebben ten aanzien van taakverrijking, ten opzichte van taakverarming. Voor de adoptie 

van taakversmalling is het waarschijnlijk dat het toepassen van taakverrijking een voorwaarde is. 

Taakverruiming en taakverarming hebben onder bachelorverpleegkundigen beiden waarschijnlijk een 

erg lage mate van adoptie. 

Aanbevolen wordt het meetinstrument voor taakspecialisatie te verbeteren opdat gevonden voorkeuren 

ten aanzien van taakspecialisatie betrouwbaarder weergegeven worden. Door het aantal items per 

dimensie te vergroten en deze te spreiden over alle aspecten van beide dimensies wordt een 

betrouwbaarder beeld verkregen van de adoptie van taakspecialisatie. 

De mate van verworven beroepscompetenties en taakverrijking ten opzichte van de mate van 

samenhang tussen de mate van bevraging en taakversmalling. Deze vermoedelijke voorwaardelijkheid 

van taakverrijking bij taakversmalling is in dit onderzoek niet nader onderzocht. 

Nog niet nader onderzocht is de vermoedelijke voorwaardelijkheid van taakverrijking voor adoptie 

van taakversmalling. Voor de ontwikkeling en implementatie van functiedifferentiatie onder 

verpleegkundigen is nader onderzoek naar deze voorwaardelijkheid erg interessant. 

Vanzelfsprekend geldt ook hier dat het aantal respondenten in vervolgonderzoek zeker groter zou 

moeten zijn. 

 

3. Bestaat er een verband tussen de discrepantie tussen gevraagde en verworven 

beroepscompetenties enerzijds en de adoptie van taakspecialisatie anderzijds? 

 

Mede door het kleine aantal respondenten in dit onderzoek en mogelijk onvoldoende gedetailleerdheid 

van het meetinstrument taakspecialisatie, tenminste voor verticale taakspecialisatie wordt voor de 

meeste correlaties geen significantieniveau bereikt. Er worden alleen significante verbanden gevonden 

voor taakverrijking met de discrepanties bij de kerncompetenties “Kwaliteitszorg”, “Werkbegeleiding” 

en “Deskundigheidsbevordering”. Waarschijnlijk is de adoptie van taakverrijking groter naar mate de 

bachelorverpleegkundige deze kerncompetenties in grotere mate heeft verworven en hij hierop in 

mindere mate bevraagd wordt. 

Voor taakverarming, taakverruiming en taakversmalling worden geen significante verbanden met de 

discrepanties bij de verschillende kerncompetenties gevonden. 
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Met een verbeterd meetinstrument voor taakspecialisatie zou het verband tussen de discrepanties en de 

adoptie van taakspecialisatie mogelijk beter in beeld gebracht kunnen worden. Belangrijk voor het 

behalen van significantie is ook hier echter uitbreiding van het aantal respondenten in het onderzoek. 

 

7.2. Conclusie en aanbevelingen ten aanzien van functiedifferentiatie 

 

Taakspecialisatie is een belangrijk deel van de basis van functiedifferentiatie. Bacheloropgeleiden 

laten zich positief uit ten opzichte van taakverrijking ten aanzien van uitbreiding van het aantal 

deeltaken, controle en zeggenschap op het gebied van “Zorgprogrammering”, “Verpleegbeleid”, 

“Kwaliteitszorg”, “Werkbegeleiding”, “Beroepsinnovatie” en “Deskundigheidsbevordering”. Tegelijk 

staan zij open voor taakversmalling en met name het zich richten op een specifieke groep patiënten 

met een specifiek gezondheidsprobleem, wanneer zij een onderbevraging constateren ten aanzien van 

“Kwaliteitszorg”, “Beroepsinnovatie” en “Deskundigheidsbevordering”. Er lijkt een 

voorwaardelijkheid te schuilen in de toepassing van taakverrijking als gekozen wordt voor 

taakversmalling in de verpleegkundige beroepsuitoefening. In functiedifferentiatieprojecten waarbij 

enkel of met name wordt gespecialiseerd naar een groep patiënten met een specifiek 

gezondheidsprobleem zal een probleem geconstateerd worden met het draagvlak onder 

verpleegkundigen omdat voldoende uitbreiding van deeltaken, controle en zeggenschap ontbreken. Of 

dit het geval is in de onderzochte ziekenhuizen (Berg, 2005) is niet bekend en interessant voor nader 

onderzoek. 

Ten aanzien van de verpleegkundige beroepspraktijk zou het wenselijk zijn als de mate waarin op de 

beroepscompetenties bevraagd wordt gelijk getrokken wordt met de mate waarin de beroepsgroep over 

deze competenties beschikt. Zoals eerder aangehaald, leidt onderbevraging van verpleegkundigen op 

hun capaciteiten tot ontevredenheid en vertrek van bacheloropgeleiden als verpleegkundige, terwijl zij 

voor de beroepsgroep zulke waardevolle capaciteiten bezitten. In de zorgverlening in het algemeen 

neemt de verpleegkundige een centrale rol in als zogenoemde tweede discipline. In aantallen overstijgt 

zij zelfs die van de eerste, geneeskundige discipline. De kracht die uit gaat van deze positie in 

combinatie met het benutten van de capaciteiten van de beroepsgroep is ongetwijfeld een aanjager 

voor de kwaliteit en efficiëntie van de zorg. Daarnaast kampt de zorgsector nog altijd met een zwak 

innovatief vermogen waarbinnen de snelheid waarmee bewezen verbeterende vernieuwingen 

geïmplementeerd worden erg achter blijft (Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, 2005). Het 

benutten van de capaciteiten van bachelorverpleegkundigen zou ook hierop heel goed een positief 

effect kunnen hebben. Het spreekt voor zich dat een en ander in onderzoek nader uitgewezen zou 

kunnen worden, ware het niet dat bachelorverpleegkundigen zich nog ruim onvoldoende op dit terrein 

profileren. 
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Bijlage I: Illustratieverantwoording 

 

Omslag: Speld bachelorverpleegkundige 

Foto en bewerking: Peter Hoegen 

Figuur 2.1: Horizontale taakdifferentiatie 

Figuur is ontleend aan de betreffende tekst in deze scriptie. 

Figuur 2.2: Verticale taakdifferentiatie 

Figuur is ontleend aan de betreffende tekst in deze scriptie. 

Figuur 3.3: Onderzoeksmodel beroepscompetenties en adoptie van taakspecialisatie 

Figuur is ontleend aan de betreffende tekst in deze scriptie. 

Figuur 4.1: Voorbeeld van scoremogelijkheid voor twee deelcompetenties. 

Figuur is een schermafdruk van een deel van de vragenlijst deelcompetenties. 
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Bijlage II: Overzicht van tabellen 

 

Tabel B1: Overzicht van tabellen 

Tabel Tabelbeschrijving Pagina 

2.1 Overzicht domeinen, domeinspecificaties en rollen van 

bachelorverpleegkundigen 

11 

2.2 Overzicht van kerncompetenties per rol, domein en 

domeinspecificatie, inclusief codering 

12 

2.3 Ontwerpparameters voor organisatiestructuren (Mintzberg, 2006) 13 

4.1 Overzicht van aantallen potentiële respondenten in de populatie en 

steekproef 

25 

4.2 Overzicht van gesplitste deelcompetenties 27 

4.3 Cronbach’s alpha voor het meetinstrument beroepscompetenties 

per kerncompetentie 

30 

4.4 Cronbach’s alpha voor het meetinstrument taakspecialisatie per 

dimensie en richting van taakspecialisatie 

31 

4.5 Vijf niveaus voor Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt 35 

5.1 Overzicht aantallen benaderde respondenten, respons en non-

respons 

36 

5.2 Overzicht van personalia van respondenten 37 

5.3 Overzicht van aantallen respondenten per instelling en 

opleidingsniveau 

37 

5.4 Gemiddelden voor aangeleerde en bevraagde competenties en de 

verschilscore gesplitst naar opleidingsniveau 

38 

5.5 Gemiddelden voor aangeleerde en bevraagde competenties en de 

verschilscore voor alle respondenten 

 

39 
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Tabel B1 (vervolg): Overzicht van tabellen 

Tabel Tabelbeschrijving Pagina 

5.6 Gemiddelden voor aangeleerde en bevraagde competenties en de 

verschilscore voor bachelorverpleegkundigen en 

bachelorverpleegkundigen in opleiding 

40 

5.7 Gemiddelden voor aangeleerde en bevraagde competenties en de 

verschilscore voor bachelorverpleegkundigen 

41 

5.8 Gemiddelden voor aangeleerde en bevraagde competenties en de 

verschilscore voor bachelorverpleegkundigen in opleiding 

41 

5.9 Gemiddelden voor aangeleerde en bevraagde competenties en de 

verschilscore voor verpleegkundigen met een niet-bachelor 

opleiding 

42 

5.10 Beschrijvende waarden bij frequentieverdelingen voor alle 

aangeleerde en bevraagde competenties, voor alle respondenten en 

gesplitst naar opleidingsniveau 

43 

5.11 Beschrijvende waarden bij frequentieverdelingen voor alle 

kerncompetenties, voor alle respondenten 

44 

5.12 Beschrijvende waarden bij frequentieverdelingen voor alle 

kerncompetenties, voor bachelorverpleegkundigen en 

bachelorverpleegkundigen in opleiding 

45 

5.13 Beschrijvende waarden bij frequentieverdelingen voor alle 

kerncompetenties, voor bachelorverpleegkundigen 

46 

5.14 Beschrijvende waarden bij frequentieverdelingen voor alle 

kerncompetenties, voor bachelorverpleegkundigen in opleiding 

47 

5.15 Beschrijvende waarden bij frequentieverdelingen voor alle 

kerncompetenties, voorverpleegkundigen met een niet-bachelor 

opleiding 

48 
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Tabel B1 (vervolg): Overzicht van tabellen 

Tabel Tabelbeschrijving Pagina 

5.16 Rangtekentoets van Wilcoxon per groep respondenten voor alle 

kerncompetenties 

49 

5.17 Rangtekentoets van Wilcoxon per kerncompetentie voor alle 

respondenten 

51 

5.18 Rangtekentoets van Wilcoxon per kerncompetentie voor 

bachelorverpleegkundigen en bachelorverpleegkundigen in 

opleiding 

52 

5.19 Rangtekentoets van Wilcoxon per kerncompetentie voor 

bachelorverpleegkundigen 

53 

5.20 Rangtekentoets van Wilcoxon per kerncompetentie voor 

bachelorverpleegkundigen in opleiding 

54 

5.21 Rangtekentoets van Wilcoxon per kerncompetentie voor 

verpleegkundigen met een niet-bachelor opleiding 

56 

5.22 Beschrijvende waarden bij frequentieverdelingen voor 

taakverrijking, voor alle respondenten en gesplitst naar 

opleidingsniveau 

58 

5.23 Beschrijvende waarden bij frequentieverdelingen voor 

taakverarming, voor alle respondenten en gesplitst naar 

opleidingsniveau 

59 

5.24 Beschrijvende waarden bij frequentieverdelingen voor 

taakverruiming, voor alle respondenten en gesplitst naar 

opleidingsniveau 

61 

5.25 Beschrijvende waarden bij frequentieverdelingen voor 

taakversmalling, voor alle respondenten en gesplitst naar 

opleidingsniveau 

62 
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Tabel B1 (vervolg): Overzicht van tabellen 

Tabel Tabelbeschrijving Pagina 

5.26 Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt met p-waarde voor 

taakspecialisatie en de discrepantie tussen verworvenheid en 

bevraging van beroepscompetenties 

63 

5.27 Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt met p-waarde voor 

taakspecialisatie en de mate van verworvenheid van 

beroepscompetenties 

64 

5.28 Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt met p-waarde voor 

taakspecialisatie en de mate van bevraging van 

beroepscompetenties 

67 

B1 Overzicht van tabellen 83 - 86 

B2 Overzicht van variabelen voor beroepscompetenties en coderingen 88 

B3 Overzicht van berekende variabelen bij elk van de twaalf 

kerncompetenties 

88 

B4 Overzicht van stellingen per dimensie en richting van 

taakspecialisatie 

105 
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Bijlage III: Overzicht van variabelen en coderingen 

 

Tabel B2: Overzicht van variabelen voor beroepscompetenties en coderingen 

Rol 

(RO) 

Domeinspecificatie 

(DO) 

Nummer 

(+k) 

Aangeleerd 

(+A) 

Bevraagd 

(+B) 

 

Zorgverlener Zorg voor zieken, 

gehandicapten en stervenden 

1 - 10 ZOZOkA ZOZOkB  

Zorgverlener Individuele en collectieve 

preventie 

11 - 18 ZOPRkA ZOPRkB  

Zorgverlener Gezondheidsvoorlichting en 

opvoeding 

19 - 31 ZOGEkA ZOGEkB  

Regisseur Zorg voor zieken, 

gehandicapten en stervenden 

32 - 40 REZOkA REZOkB  

Regisseur Individuele en collectieve 

preventie en 

gezondheidsvoorlichting 

41 - 50 REGEkA REGEkB  

Ontwerper Zorgprogrammering 51 - 61 ONZPkA ONZPkB  

Ontwerper Verpleegbeleid 62 - 72 ONVEkA ONVEkB  

Ontwerper Kwaliteitszorg 73 - 83 ONKWkA ONKWkB  

Coach Zorgprogrammering en 

verpleegbeleid 

84 - 90 COZVkA COZVkB  

Coach Werkbegeleiding 91 - 98 COWEkA COWEkB  

Beroepsbeoefenaar Beroepsinnovatie 99 - 107 BEBEkA BEBEkB  

Beroepsbeoefenaar Deskundigheidsbevordering 108 - 116 BEDEkA BEDEkB  

 

Tabel B3: Overzicht van berekende variabelen bij elk van de twaalf kerncompetenties. 

 Bewerking Aangeleerd Bevraagd Verschilscore

Somscore 

(+S) 

Som van de scores op de items bij één 

kerncompetentie 

RODOSA RODOSB - 

Totaalscore 

(+T) 

Gemiddelde van de scores op de items bij 

één kerncompetentie 

RODOTA RODOTB RODOTV 

Verschilscore 

(+V) 

Resultaat van de somscore RODOSA, 

verminderd met de somscore RODOSB. 

- - RODOSV 
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Bijlage IV: Begeleidende brieven bij de vragenlijsten 
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Aan: Verpleegkundigen Amphia Ziekenhuis 
Datum: Januari 2008 
Betreft: Informatie over de vragenlijst beroepscompetenties & taakspecialisatie 

 
 
Geachte heer/mevrouw,  
 
U bent uitgekozen om deel te nemen aan een onderzoek naar verpleegkundige 
beroepscompetenties onder verpleegkundigen, werkzaam op verpleegafdelingen 
in een algemeen ziekenhuis. Uw deelname hierin is belangrijk omdat u uw collega’s 
vertegenwoordigt, die net als u zijn opgeleid en werken op een verpleegafdeling, 
maar die niet zijn uitgekozen voor deelname in dit onderzoek. U neemt deel aan het 
onderzoek door middel van het volledig invullen en inleveren van deze vragenlijst. 
 
Het invullen van de hierna volgende vragenlijst neemt ongeveer 30 minuten in 
beslag. Gestart wordt met enkele vragen over uw persoonlijke situatie, waarna 
vragen volgen over de verpleegkundige beroepscompetenties, verdeeld over 12 
kerncompetenties. Bij deze competenties wordt u gevraagd telkens twee 
antwoorden te geven; één voor de mate waarin u de beroepscompetentie in uw 
opleiding hebt aangeleerd en één voor de mate waarin door uw werkgever van u 
verwacht wordt dat u deze beroepscompetentie gebruikt en beheerst (zie 
voorbeeldscore). Tot slot wordt u gevraagd aan te geven in welke mate u het eens 
of oneens bent met een achttal stellingen ten aanzien van taakspecialisatie. 
 
Voorbeeldscore beroepscompetenties: 
 
 
 
 
 
 
 
De ingevulde vragenlijst levert u in door hem in de daarvoor bestemde envelop op 
uw afdeling te stoppen. De ingevulde vragenlijsten worden tot uiterlijk twee weken 
na het uitdelen terug ingezameld. Uiteraard wordt uw vragenlijst anoniem verwerkt 
en zijn de onderzoeksresultaten niet terug te herleiden op individuele personen. De 
ingevulde vragenlijsten worden na afloop van dit onderzoek vernietigd. 
 
Deze vragenlijst maakt deel uit van mijn afstudeeronderzoek voor de opleiding 
Verplegingswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Voor verspreiding van deze 
vragenlijst binnen het Amphia Ziekenhuis werd toestemming verleend door mevrouw 
Schouten, hoofd Amphia Academie. Een samenvatting van de resultaten wordt in 
juni 2008 via uw afdelingshoofd verspreid en is desgewenst via email op te vragen. 
 
Met dank voor uw medewerking, vriendelijke groeten, 
 
Peter Hoegen 
Verpleegkundige, afd. Chirurgie 
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Aan: Studenten & leerling verpleegkundigen Avans Hogeschool 

Datum: Januari 2008 
Betreft: Informatie over de vragenlijst beroepscompetenties & taakspecialisatie 

 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
U bent uitgekozen om deel te nemen aan een onderzoek naar verpleegkundige 
beroepscompetenties onder verpleegkundigen, werkzaam op verpleegafdelingen 
in een algemeen ziekenhuis. Uw deelname hierin is belangrijk omdat u uw collega’s 
vertegenwoordigt, die net als u zijn opgeleid en werken op een verpleegafdeling, 
maar die niet zijn uitgekozen voor deelname in dit onderzoek. U neemt deel aan het 
onderzoek door middel van het volledig invullen en inleveren van deze vragenlijst. 
 
Het invullen van de hierna volgende vragenlijst neemt ongeveer 30 minuten in 
beslag. Gestart wordt met enkele vragen over uw persoonlijke situatie, waarna 
vragen volgen over de verpleegkundige beroepscompetenties, verdeeld over 12 
kerncompetenties. Bij deze competenties wordt u gevraagd telkens twee 
antwoorden te geven; één voor de mate waarin u de beroepscompetentie in uw 
opleiding hebt aangeleerd en één voor de mate waarin van verpleegkundigen 
binnen uw BPV instelling wordt verwacht dat zij deze beroepscompetentie gebruiken 
en beheersen (zie voorbeeldscore). Tot slot wordt u gevraagd aan te geven in welke 
mate u het eens of oneens bent met een achttal stellingen ten aanzien van 
taakspecialisatie. 
 
Voorbeeldscore beroepscompetenties: 
 
 
 
 
 
 
 
De ingevulde vragenlijst kunt u inleveren via het postvak van ondergetekende, 
tegenover de kantoorunit HC302. De ingevulde vragenlijsten worden tot uiterlijk twee 
weken na het uitdelen terug ingezameld. Uiteraard wordt uw vragenlijst anoniem 
verwerkt en zijn de onderzoeksresultaten niet terug te herleiden op individuele 
personen. 
 
Deze vragenlijst maakt deel uit van mijn afstudeeronderzoek voor de opleiding 
Verplegingswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Een samenvatting van de 
resultaten wordt in juni 2008 verspreid en is via email op te vragen. 
 
Met dank voor uw medewerking, vriendelijke groeten, 
 
Peter Hoegen 
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Bijlage V: Vragenlijst beroepscompetenties 

 
 



 

 

 
 

1. Zorgverlener: Zorg voor zieken, gehandicapten en stervenden 
 

  A: Verworven  B: Bevraging 

 
In hoeverre heeft u de 

deelcompetentie 
aangeleerd? 

 In hoeverre wordt de 
deelcompetentie in uw 

dagelijks werk van u 
gevraagd? 

 

Kerncompetentie 
Om de last van ziekte, handicap of sterven te verlichten, verleent de hbo-
verpleegkundige op een professioneel verantwoorde wijze 
verpleegkundige zorg op menselijke maat. 
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1.1 Zich verplaatsen in degene die verpleegkundige zorg nodig heeft.          
1.2 Samen werken met de zorgvrager en diens familie.          

1.3 
Een assessment doen of een verpleegkundige diagnose stellen en deze 
met op wetenschappelijke kennis gebaseerde argumenten 
verantwoorden. 

    
 

    

1.4 
Gebruik maken van wetenschappelijke kennis, klinische expertise en 
patiëntenvoorkeuren en deze combineren bij het uitvoeren van 
interventies. 

    
 

    

1.5 Zo nodig afwijken van vigerende protocollen en deze afwijking 
beargumenteren en verantwoorden.          

1.6 Verslag leggen van de zorg volgens de geldende professionele en 
wettelijke standaarden.          

1.7 Fysieke, psychosociale en (medisch-)technische hulp bieden.          
1.8 Moreel, mentaal en technisch handelen integreren.          

1.9 Beargumenteerde afwegingen maken in de soms strijdige belangen van 
de individuele zorgvrager en een groep zorgvragers.          

1.10 Gebruik maken van informatietechnologie.          
 



 

 

 
2. Zorgverlener: Individuele en collectieve preventie 

 
  A: Verworven  B: Bevraging 

 
In hoeverre heeft u de 

deelcompetentie 
aangeleerd? 

 In hoeverre wordt de 
deelcompetentie in uw 

dagelijks werk van u 
gevraagd? 

 

Kerncompetentie 
Om risico’s voor de gezondheid en complicaties van onderzoek of 
behandeling te verminderen, past de hbo-verpleegkundige primaire, 
secundaire en tertiaire preventie toe.  
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2.11 Een klimaat scheppen waarin preventie mogelijk is en een 
voedingsbodem heeft.          

2.12 Op een professionele wijze prognoses geven over de risico’s die een 
zorgvrager loopt.          

2.13 Gerichte keuzes maken uit verschillende beïnvloedingsmethoden.          

2.14 Vroegtijdig en proactief interventies uit voeren, welke zo veel mogelijk zijn 
gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.          

2.15 De genomen maatregelen en interventies evalueren.          

2.16 Gebruik maken van interventiemethoden die de zorgvrager stimuleren tot 
gewenst gedrag.          

2.17 De omgeving beïnvloeden waardoor deze veiliger wordt.          
2.18 Uitvoering geven aan collectieve preventieve maatregelen.          
 



 

 

3. Zorgverlener: Gezondheidsvoorlichting en opvoeding 
 

  A: Verworven  B: Bevraging 

 
In hoeverre heeft u de 

deelcompetentie 
aangeleerd? 

 In hoeverre wordt de 
deelcompetentie in uw 

dagelijks werk van u 
gevraagd? 

 

Kerncompetentie 
Om een gezonde leefstijl bij patiënten en hun familieleden te bevorderen 
geeft de hbo-verpleegkundige op basis van een programmatische 
aanpak informatie, voorlichting en advies aan individuen en groepen. 
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3.19 Voorbeeldgedrag vertonen voor andere beroepsbeoefenaars in de 
gezondheidszorg.          

3.20 Een situatieanalyse te maken, op basis waarvan besloten wordt dat 
interventies nodig zijn.          

3.21 Zich te verplaatsen in degene op wie de GVO gericht is.          

3.22 Programmatische voorlichting te geven aan een groep of individu. 
Ondersteund door andere maatregelen.          

3.23 De juiste media te kiezen voor voorlichting en beïnvloeding.          
3.24 Informatie op een verantwoorde manier te geven.          

3.25 Zo nodig barrières weg te nemen die het de zorgvrager moeilijk maken om 
inderdaad wat met de betreffende informatie te doen.          

3.26 Feitelijke informatie aan de zorgvrager verstrekken over zaken die met 
onderzoek of behandeling te maken hebben.          

3.27 Op een zodanige wijze instructie te geven dat de zorgvrager het begrijpt 
en hij de instructie kan opvolgen.          

3.28 Mee te werken aan de uitvoering van GVO programma’s.          

3.29 Op een methodisch verantwoorde manier groeps- en individuele 
voorlichting te geven en daarbij met verschillende GVO-modellen werken.          

3.30 Samen te werken met zorgprofessionals van andere disciplines.          

3.31 Samen te werken met patiëntenvoorlichters en patiënten-, clienten- en 
consumentenorganisaties          



 

 

 
4. Regisseur: Zorg voor zieken, gehandicapten en stervenden 

 
  A: Verworven  B: Bevraging 

 
In hoeverre heeft u de 

deelcompetentie 
aangeleerd? 

 In hoeverre wordt de 
deelcompetentie in uw 

dagelijks werk van u 
gevraagd? 

 

Kerncompetentie 
Om de zorg te laten verlopen als een continu en integraal proces dat 
gericht is op het welzijn van de zorgvrager coördineert de hbo-
verpleegkundige de zorg. 
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4.32 Rekening te houden met de rechten en plichten van de zorgvrager.          
4.33 De behoefte aan coördinatie in te schatten.          

4.34 Maatregelen te treffen om te voorkomen dat de zorgvrager iedere keer 
opnieuw zijn verhaal moet vertellen.          

4.35 Maatregelen te treffen zodat wordt voorkomen dat de zorgvrager van het 
kastje naar de muur wordt gestuurd.          

4.36 Te zorgen dat de juiste activiteiten op het juiste moment door de juiste 
persoon worden verricht.          

4.37 
Op een proactieve wijze concrete aanwijzingen geven aan zorgvragers, 
familieleden en zorgverleners over de mensen en middelen die 
aangewend moeten worden om de zorg te realiseren. 

    
 

    

4.38 Overlap te voorkomen in activiteiten          
4.39 De juiste instellingen en personen op het juiste moment in te schakelen.          

4.40 Zo te communiceren met andere professionals en de zorgvrager, dat dit 
mogelijke verwarring in de verwachtingen opheft.          

 



 

 

 
5. Regisseur: Individuele en collectieve preventie en gezondheidsvoorlichting 

 
  A: Verworven  B: Bevraging 

 
In hoeverre heeft u de 

deelcompetentie 
aangeleerd? 

 In hoeverre wordt de 
deelcompetentie in uw 

dagelijks werk van u 
gevraagd? 

 

Kerncompetentie 
Om te zorgen dat de doelen van een preventieprogramma worden 
gerealiseerd, coördineert de hbo-verpleegkundige de afgesproken 
activiteiten. 
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5.41 Leiding te geven aan de uitvoering van vastgestelde programma’s.          
5.42 Samen te werken met andere disciplines          

5.43 Activiteiten te organiseren t.a.v. individuele en collectieve preventie en 
gezondheidsvoorlichting.          

5.44 Cursussen te organiseren t.a.v. individuele en collectieve preventie en 
gezondheidsvoorlichting.          

5.45 Mensen aan te spreken op het nakomen van afspraken.          
5.46 Deel te nemen aan multidisciplinair overleg.          

5.47 Voorlichting en andere preventieve activiteiten inhoudelijk op elkaar af te 
stemmen.          

5.48 Mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek.          
5.49 Activiteiten te evalueren.          
5.50 Feedback te geven.          
 



 

 

 
6. Ontwerper: Zorgprogrammering 

 
  A: Verworven  B: Bevraging 

 
In hoeverre heeft u de 

deelcompetentie 
aangeleerd? 

 In hoeverre wordt de 
deelcompetentie in uw 

dagelijks werk van u 
gevraagd? 

 

Kerncompetentie 
Om verpleegkundige deskundigheid te waarborgen in een integrale 
aanpak van zorg, behandeling en voorlichting werkt de hbo-
verpleegkundige mee aan de ontwikkeling en vaststelling van nieuwe 
zorgprogramma’s. N
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6.51 Te werken vanuit een doelgroepenaanpak.          
6.52 Expertise over de doelgroep te gebruiken.          
6.53 Rekening te houden met de rechten en plichten van de doelgroep.          
6.54 Multidisciplinair te werken.          
6.55 De eigen vakdeskundigheid beknopt en concreet te verwoorden.          

6.56 De grenzen van de eigen vakdeskundigheid kennen en daarmee om te 
kunnen gaan.          

6.57 Open te staan voor de deskundigheid van andere disciplines.          
6.58 Feedback te geven en feedback te ontvangen.          
6.59 De effectiviteit en efficiency van zorgarrangementen te evalueren.          
6.60 Zowel mondeling als schriftelijk bondig te formuleren.          
6.61 Beleidsmatig te werken.          
 



 

 

 
7. Ontwerper: Verpleegbeleid 

 
  A: Verworven  B: Bevraging 

 
In hoeverre heeft u de 

deelcompetentie 
aangeleerd? 

 In hoeverre wordt de 
deelcompetentie in uw 

dagelijks werk van u 
gevraagd? 

 

Kerncompetentie 
Om de zorgverlening op de afdeling zo efficiënt, effectief en goed 
mogelijk te laten verlopen, levert de hbo-verpleegkundige een bijdrage 
aan het tot stand komen van het verpleegbeleid. 
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7.62 Rekening te houden met de waarden van de zorggebruiker.          
7.63 Kritisch het eigen vakgebied te beoordelen.          
7.64 Op lossingen te bedenken voor individuele en groepsvraagstukken.          
7.65 Oplossingsrichtingen te formuleren voor dagelijkse problemen.          
7.66 Verpleegmodellen toe te kunnen passen.          
7.67 Vakinhoud te vertalen naar dagelijks handelen.          
7.68 Dagelijkse ergernissen en dagelijkse uitdagingen expliciet te maken.          
7.69 Beroepswaarden uit te dragen.          

7.70 Rekening te houden met waarden van zorgvragers bij 
afdelingsontwikkeling.          

7.71 Continu de eigen werkstijl en afdeling te willen en durven veranderen.          
7.72 Open te staan voor ontwikkelingen binnen de organisatie.          



 

 

 
8. Ontwerper: Kwaliteitszorg 

 
  A: Verworven  B: Bevraging 

 
In hoeverre heeft u de 

deelcompetentie 
aangeleerd? 

 In hoeverre wordt de 
deelcompetentie in uw 

dagelijks werk van u 
gevraagd? 

 

Kerncompetentie 
Om de kwaliteit van de zorg te bewaken en te waarborgen participeert 
de hbo-verpleegkundige in het ontwerpen van kwaliteitszorg op 
afdelingsniveau. 
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8.73 Initiatieven te nemen voor kwaliteitsverbetering op afdelingsniveau.          

8.74 Een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en vaststelling van 
kwaliteitscriteria.          

8.75 Een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en vaststelling van 
meetinstrumenten.          

8.76 Vraaggestuurde zorgverlening te initiëren en hieraan mee te werken.          
8.77 Samen te werken met kwaliteitsfunctionarissen          

8.78 Deel te nemen aan kwaliteitsgroepen met cliënten-, patiënten- en 
consumentenorganisaties.          

8.79 Voorstellen te doen voor kwaliteitsverbetering door verbetering van 
rapportage- en registratiesystemen.          

8.80 Voorstellen te doen voor overleg, gericht op verbetering van 
communicatie.          

8.81 Voorstellen te doen en te participeren in de ontwikkeling en vastlegging 
van meetinstrumenten.          

8.82 Mee te werken aan de invoering van uitgewerkte modellen voor 
kwaliteitsverbetering.          

8.83 Te participeren in de ontwikkeling en vaststelling van protocollen en 
richtlijnen.          

 



 

 

 
9. Coach: Zorgprogrammering en verpleegbeleid 

 
  A: Verworven  B: Bevraging 

 
In hoeverre heeft u de 

deelcompetentie 
aangeleerd? 

 In hoeverre wordt de 
deelcompetentie in uw 

dagelijks werk van u 
gevraagd? 

 

Kerncompetentie 
Om de doelen van het verpleegbeleid en de zorgprogramma’s te 
realiseren kan de hbo-verpleegkundige andere verpleegkundigen en 
verzorgenden helpen en steunen bij het uitvoeren van de vastgestelde 
taken en functies. N
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9.84 Het inzicht te vergroten over de doelgroep van een zorgprogramma.          
9.85 Het inzicht en acceptatie te vergroten van verpleegbeleid.          
9.86 Informatie te geven over nieuwe werkwijzen en methoden.          
9.87 Een voorbeeldfunctie te vervullen.          

9.88 De problemen die worden ondervonden bij de uitvoering van taken en 
functies en mogelijke oorzaken daarvan beter te omschrijven.          

9.89 Het inzicht in het eigen gedrag en gevoelens te vergroten.          
9.90 Instructie te geven over methoden en technieken.          
 



 

 

 
10. Coach: Werkbegeleiding 

 
  A: Verworven  B: Bevraging 

 
In hoeverre heeft u de 

deelcompetentie 
aangeleerd? 

 In hoeverre wordt de 
deelcompetentie in uw 

dagelijks werk van u 
gevraagd? 

 

Kerncompetentie 
Om stagiaires en collega-verpleegkundigen en –verzorgenden te steunen 
in hun professionele identiteit, staat de hbo-verpleegkundige de collegae 
met raad en daad ter zijde. 
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10.91 Nieuwe collega’s in te werken.          

10.92 Anderen te stimuleren en motiveren om zich te uiten over haar 
waarnemingen en gevoelens.          

10.93 Feedback te ontvangen en te geven op gedrag en gevoelens.          
10.94 Een voorbeeldrol te vervullen.          
10.95 Te reflecteren op individueel en groepsgedrag.          
10.96 Advies te geven.          
10.97 Inzicht te geven in en beargumenteren van de afdelingsgewoontes.          
10.98 In te gaan op signalen van onzekerheid.          
 



 

 

 
11. Beroepsbeoefenaar: Beroepsinnovatie 

 
  A: Verworven  B: Bevraging 

 
In hoeverre heeft u de 

deelcompetentie 
aangeleerd? 

 In hoeverre wordt de 
deelcompetentie in uw 

dagelijks werk van u 
gevraagd? 

 

Kerncompetentie 
Om het beroep van verpleegkundige te ontwikkelen tot een professie die 
aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen, vervult de hbo-
verpleegkundige een actieve rol in de vernieuwing van het beroep en het 
bevorderen van het beroepsbewustzijn. N
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11.99 Zich te identificeren met de waarden van het beroep.          
11.100 De beroepswaarden in de dagelijkse praktijk uit te dragen.          

11.101 De situatie waarin de verpleegkunde verkeert als zich professionaliserend 
beroep te begrijpen.          

11.102 Wet- en regelgeving concreet te maken in beroepspraktijk en 
beroepsontwikkeling.          

11.103 Deel te nemen aan professionele verenigingen en hiervan afgeleide 
werkgroepen en vakgroepen.          

11.104 Aan verpleegkundige adviesraden deel te nemen en deze op te zetten.          

11.105 Te participeren in de ontwikkeling van nieuwe classificatiesystemen, 
standaarden en modellen en deze toe te passen in de praktijk.          

11.106 Te participeren in verplegingswetenschappelijk onderzoek.          
11.107 Te participeren in ethische commissies.          
 



 

 

 
12. Beroepsbeoefenaar: Deskundigheidsbevordering 

 
  A: Verworven  B: Bevraging 

 
In hoeverre heeft u de 

deelcompetentie 
aangeleerd? 

 In hoeverre wordt de 
deelcompetentie in uw 

dagelijks werk van u 
gevraagd? 

 

Kerncompetentie 
Om de kwaliteit van het verpleegkundig beroep op het vereiste peil te 
houden zodat het kan voldoen aan de maatschappelijke criteria, werkt 
de hbo-verpleegkundige actief mee aan de bevordering van de 
deskundigheid van de beroepsgroep. 
 N

ie
t 

En
ig

sz
in

s 

Re
d

el
ijk

 

St
er

k  

N
oo

it 

So
m

s 

V
aa

k 

Ze
er

 
va

a
k 

12.108 Een levenslange leerhouding te ontwikkelen en uit te dragen.          
12.109 Zelf leermogelijkheden te zien en te gebruiken.          

12.110 Te instrueren, adviseren en voorlichten over methoden, technieken, 
classificatiesystemen, modellen en verpleegkundige theorieën.          

12.111 Klinische lessen te verzorgen.          
12.112 Klinische lessen bij te wonen.          

12.113 Een bijdrage te leveren aan symposia en congressen en deze bij te 
wonen.          

12.114 Vakliteratuur bijhouden en bespreken in de praktijk.          
12.115 Volgen van bijscholingen.          
12.116 Verzorgen van bijscholingen voor collegae.          
 
 
 



  Bijlagen
 

  
 

105

Bijlage VI: Overzicht stellingen per dimensie en richting van taakspecialisatie 

 

Tabel B4: Overzicht van stellingen per dimensie en richting van taakspecialisatie. 

 Itemnr. Stelling 

   

Adoptie van taakverrijking (dieptedimensie, verticale taakspecialisatie) 

AVRYK 13.117 In mijn huidige functie zou ik graag meer verschillende taken uitvoeren, 

bijvoorbeeld in de coördinatie en organisatie van zorg of deelname aan projecten 

ter verbetering van de zorgverlening. 

AVRYK 13.121 De planning van mijn verpleegkundige werkzaamheden wordt, meer dan ik zou 

willen gestuurd door het werk en de planning van andere zorgverleners (zoals 

artsen, fysiotherapeuten, onderzoeksmedewerkers). 

 

Adoptie taakverarming (dieptedimensie, verticale taakspecialisatie) 

AVARM 13.118 In mijn huidige functie zou ik graag minder verschillende taken uitvoeren, 

bijvoorbeeld in de coördinatie en organisatie van zorg of deelname aan projecten 

ter verbetering van de zorgverlening. 

AVARM 13.122 Mijn verpleegkundige werkzaamheden kan ik onafhankelijk van de planning van 

andere zorgverleners (zoals artsen, fysiotherapeuten, onderzoeksmedewerkers) 

volgens mijn eigen planning uitvoeren. 

 

Adoptie taakverruiming (breedtedimensie, horizontale taakspecialisatie) 

AHRUI 13.120 In mijn huidige functie als verpleegkundige zou ik mij graag minder richten op 

een specifieke groep patiënten met een specifiek gezondheidsprobleem. 

AHRUI 13.123 In mijn huidige functie als verpleegkundige vervul ik liever meer taken die 

minder complex van aard zijn dan minder taken die complexer van aard zijn. 

 

Adoptie taakversmalling (breedtedimensie, horizontale taakspecialisatie) 

AHSMA 13.119 In mijn huidige functie als verpleegkundige zou ik mij graag meer richten op een 

specifieke groep patiënten met een specifiek gezondheidsprobleem. 

AHSMA 13.124 Mijn huidige werk als verpleegkundige omvat te veel verschillende taken, met 

minder verschillende taken zou de kwaliteit van mijn werk kunnen verbeteren. 
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Bijlage VII: Meetinstrument taakspecialisatie 

 
 
 



 

 

Stellingen 
 
 Geef bij elk van de volgende acht stellingen aan in hoeverre u het 

eens of oneens bent met de stelling. Kruis telkens één 
antwoordmogelijkheid per stelling aan. 
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13.117 In mijn huidige functie als verpleegkundige op de afdeling zou ik graag 
meer verschillende taken uitvoeren, bijvoorbeeld in de coördinatie en 
organisatie van zorg of deelname aan projecten ter verbetering van de 
zorgverlening. 

      

13.118 In mijn huidige functie als verpleegkundige op de afdeling zou ik graag 
minder verschillende taken uitvoeren, bijvoorbeeld in de coördinatie en 
organisatie van zorg of deelname aan projecten ter verbetering van de 
zorgverlening. 

      

13.119 In mijn huidige functie als verpleegkundige op de afdeling zou ik mij 
graag meer richten op een specifieke groep patiënten met een 
specifiek gezondheidsprobleem. 

      

13.120 In mijn huidige functie als verpleegkundige op de afdeling zou ik mij 
graag minder willen richten op een specifieke groep patiënten met een 
specifiek gezondheidsprobleem. 

      

13.121 De planning van mijn verpleegkundige werkzaamheden wordt, meer 
dan ik zou willen gestuurd door het werk en de planning van andere 
zorgverleners (zoals artsen, therapeuten, onderzoeksmedewerkers). 

      

13.122 Mijn verpleegkundige werkzaamheden kan ik onafhankelijk van de 
planning van andere zorgverleners (zoals artsen, therapeuten, 
onderzoeksmedewerkers) volgens mijn eigen planning uitvoeren. 

      

13.123 In mijn huidige functie als verpleegkundige vervul ik liever meer taken, 
die minder complex van aard zijn dan minder taken die complexer van 
aard zijn. 

      

13.124 Mijn huidige werk als verpleegkundige omvat te veel verschillende 
taken, met minder verschillende taken zou de kwaliteit van mijn werk 
kunnen verbeteren. 
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