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Voorwoord 
 

 

De scriptie die nu voor u ligt, is (voorlopig) het laatste werk van mij als student. Het 

afgelopen half jaar heb ik als stagiair van het Opleidingscentrum van het Universitair Medisch 

Centrum Utrecht (UMCU) gewerkt aan de afronding van mijn master Strategisch Human 

Resource Management.  

Mijn interesse voor het vakgebied HRM is altijd gekomen uit het plaatsen van personen op de 

juiste plaats in een organisatie. Ik vind het een uitdaging om deze personen vervolgens 

optimaal te laten presteren. Een belangrijke stap daarbij vind ik om ook de bijdrage van dit 

hele proces aan de strategie en doelen van een organisatie te kunnen aantonen.  

Met dit onderzoek, naar de professionalisering van mentoren door middel van 

competentiegericht werken, is mijn interesse in het optimaal laten presteren van werknemers 

gevoed. Één van de mooiste bijdragen van dit onderzoek vind ik de praktische kant. De 

resultaten van dit onderzoek dragen, door de verwerking in een multisource 

feedbackinstrument, bij aan de doelen van het UMCU.  

 

Mede dankzij de openheid en welwillendheid van de werknemers van het UMCU is het 

onderzoek een succes geworden. Zelf heb ik niet anders dan positieve en leerzame ervaringen 

opgedaan.  

 

Via deze weg wil ik nog een aantal personen bedanken die een belangrijke rol hebben 

gespeeld bij de totstandkoming van mijn scriptie. Allereerst gaat mijn dank uit naar mijn 

studiegenoot en medestagiair Henrike van Schothorst. Bedankt voor de fijne samenwerking, 

de feedback en het inzicht in de wondere wereld van kwantitatief onderzoek. Ten tweede wil 

ik mijn begeleiders bedanken. Elyse Walter voor de constructieve kritiek vanuit de opleiding 

en Inge Pool voor de kritische feedback vanuit het UMCU. Ook wil ik Eva Knies bedanken 

die een belangrijke rol heeft gespeeld als vraagbank op het gebied van kwantitatief onderzoek 

en als tweede beoordelaar vanuit de opleiding. Tot slot wil ik de dames en heer van HvdB 

kamer 4.65 enorm bedanken voor de fijne werksfeer.  

 

 

Vincent Okkersen 

Utrecht, juni 2011 
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Managementsamenvatting 
 

 

Achtergrond 

Een belangrijk onderdeel van de maatschappelijke legitimiteit van (academische) 

ziekenhuizen is de zorg die zij leveren. Door middel van het professionaliseren van het 

praktijkleren wil het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) deze legitimiteit 

vergroten. Een belangrijk punt hierbij is de optimalisatie van de begeleiding van 

verpleegkundigen in opleiding door mentoren. Door mentoren meer inzicht te geven in welke 

competenties relevant zijn bij het begeleiden van verpleegkundigen in opleiding en in welke 

mate zij over deze competenties beschikken, kan de begeleiding verbeterd worden. Dit werkt 

door in een verbeterde opleiding van verpleegkundigen in opleiding en zodoende ook betere 

verpleegkundigen. Ten slotte zal dit leiden tot een verbetering in de zorg van het UMCU en 

zo een vergroting van haar maatschappelijke legitimiteit.  

Dit onderzoek probeert aan de verbetering van de begeleiding van mentoren bij te dragen door 

te onderzoeken welke competenties relevant zijn bij het begeleiden van verpleegkundigen in 

opleiding. Een tweede doel is daarbij om te kijken in welke mate de competenties belangrijk 

zijn, om zo de inhoudelijke basis voor een multisource feedbackinstrument aan te leveren. Dit 

feedbackinstrument moet mentoren inzicht geven in welke competenties relevant zijn bij het 

begeleiden van verpleegkundigen in opleiding en in welke mate zij over deze competenties 

beschikken. 

 

Methoden 

Door middel van drie methoden is gekeken naar de competenties van mentoren van 

verpleegkundigen in opleiding. Hierbij is zowel kwalitatieve en kwantitatieve data verzameld. 

Er is gebruik gemaakt van een literatuur review, om een competentielijst met een 

wetenschappelijke basis op te zetten. Vervolgens is deze competentielijst middels 

focusgroepen getest op haar relevantie binnen het UMCU. Vanuit de focusgroepen zijn de 

competenties toegespitst op de context van het UMCU. De toegespitste competentielijst is 

vervolgens in een enquête verwerkt om te onderzoeken in welke mate de competenties 

belangrijk zijn.  

 

Resultaten 

Met de literatuur review is vanuit verschillende relevante contexten een lijst met 20 

competenties samengesteld. Uit de focusgroepen bleek dat de wetenschappelijke lijst met 20 

competenties tot op zekere hoogte relevant is binnen de context van het UMCU. De meeste 

toespitsingen in de lijst zijn gericht op de verwoording of terminologie van de competenties. 

Door het toevoegen, samenvoegen en verwijderen van competenties, resulteerde de 

focusgroepen uiteindelijk in een toegespitste lijst met 17 competenties.  

Uit de enquête bleek dat de zeven belangrijkste competenties bestaan uit: ‘betrokkenheid’, 

‘enthousiasme’, ‘feedback’, ‘inspelen op opleiding student’, ‘kennis overdragen’, ‘objectieve 

beoordeling’ en ‘open communicatie’. Een belangrijke opmerking bij de competentielijst is 

dat veel respondenten aangaven dat zij alle competenties belangrijk vinden. 
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1. Inleiding 
 

 

In onze samenleving neemt de zorgsector een steeds belangrijkere rol op zich. Door onder 

andere maatschappelijke ontwikkelingen zoals de vergrijzing, krijgt de zorg een steeds grotere 

verantwoordelijkheid. Er komen meer patiënten en deze dienen allen kwalitatief goed 

verzorgd te worden. Daarbij wordt in de zorg wel steeds meer op kostenbegrenzing 

aangestuurd. Ook ziekenhuizen moeten tegenwoordig efficiency nastreven en zo value, ofwel 

waarde, creëren (Paauwe, 2004). Voor de zorg zijn echter de morele waarden juist zo van 

belang. Onder andere eerlijkheid en legitimiteit zijn voorbeelden van deze morele waarden 

(Paauwe).  

De maatschappelijke legitimiteit (Boxall & Purcell, 2008) van een ziekenhuis bestaat voor een 

groot deel uit haar zorgverlening. Alle patiënten dienen op dezelfde kwalitatief hoogstaande 

manier behandeld te worden. Eerlijkheid, het gelijk behandelen van iedere patiënt, staat 

hierbij hoog in het vaandel. Daarnaast zijn ook zaken als kennis en opleiden enorm belangrijk. 

Door de investering in kennis en het opleiden van (toekomstige) werknemers wordt het 

voortbestaan en de ontwikkeling van onze zorg gewaarborgd. De discrepantie tussen deze 

morele waarden en de druk op efficiency zorgt voor de uitdaging:  

 

‘om in een tijd van nadruk op bekostiging naar prestatie en efficiency de bekostiging van de 

meer kwetsbare publieke functies gericht op kennis, opleiden en zeldzame patiënten te 

garanderen’  

(Universitair Medisch Centrum [UMC] Utrecht, 2006, p. 12). 

 

Om op bovenstaande uitdaging in te spelen wordt in de zorgsector steeds meer aandacht 

besteed aan Human Resource Development (HRD) en specifiek aan competentiegericht 

werken. Competentiegericht werken is namelijk een manier om de ontwikkeling van 

werknemers af te stemmen op de doelen van een organisatie (Kluytmans, 2004, p. 529). Dit 

betekent dat de ontwikkeling van werknemers bij kan dragen aan de efficiency van een 

organisatie. Door te investeren in kennis en het opleiden van (toekomstige) werknemers kan 

een zorginstelling zowel bijdragen aan haar morele waarden (het leveren van eerlijke en 

kwalitatief hoogstaande zorg) als aan de efficiency van de eigen organisatie. 

 

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (hierna UMCU) ‘is één van de grootste publieke 

zorginstellingen van Nederland’ (UMC Utrecht, 2006, p. 7). Met ruim 10.000 werknemers 

werkt het UMCU aan haar drie kernactiviteiten: ‘het verrichten van toonaangevend 

wetenschappelijk onderzoek van ‘bench tot bedside’, het bieden van ‘state of the art’ zorg 

waar bijzondere kennis en expertise voor nodig is en een uitstekende opleiding bieden aan 

studenten, (bio)medische onderzoekers, artsen en andere zorgverleners’ (UMC Utrecht, p. 7). 

Deze kernactiviteiten representeren voor een groot deel ook de morele waarden en de 

maatschappelijke legitimiteit van het UMCU. 
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Bij haar kernactiviteiten hanteert het UMCU de volgende visie: 

‘zonder nieuwe kennis over ziekte en gezondheid zal de zorg niet verbeteren en zonder 

mensen die deze kennis kunnen genereren, toepassen en overdragen, zullen patiënten geen 

betere zorg krijgen’ 

(UMC Utrecht, 2006, p. 7). 

 

Dit onderzoek streeft ernaar om aan bovenstaande visie, en dus aan de morele waarden, van 

het UMCU bij te dragen. Het onderzoek richt zich op de competenties die relevant zijn bij het 

begeleiden van verpleegkundigen in opleiding door mentoren van het UMCU. De resultaten 

van dit onderzoek zullen gebruikt worden bij het ontwikkelen van een multisource 

feedbackinstrument voor deze mentoren. Met het feedbackinstrument krijgen mentoren meer 

inzicht in de competenties die zij nodig hebben bij het begeleiden van verpleegkundigen in 

opleiding en ook in hoeverre zij al over deze competenties beschikken. Dit zal op den duur 

leiden tot competentere mentoren die de kennis zoals genoemd in bovenstaande visie, beter 

kunnen overdragen aan verpleegkundigen in opleiding.  

 

Door een multisource feedbackinstrument op basis van competenties te ontwikkelen, geeft het 

UMCU zichzelf een handvat om, naast het verbeteren van haar morele waarden en 

maatschappelijke legitimiteit, aan te sturen op efficiency. Aan de hand van competenties kan 

immers de standaard, ofwel het basisniveau, voor het begeleiden van verpleegkundigen in 

opleiding verhoogd worden (Guy, Taylor, Roden, Blundell & Tolhurst, 2011). Binnen deze 

verhoogde standaard kan naar meer efficiency worden gestreefd. 

 

 

1. Aanleiding 

Het vak van verpleegkundige kan men niet alleen uit een theorieboek leren: om een goede 

verpleegkundige te worden is ervaring in de praktijk nodig (o.a. Chan, 2001). Voor de 

studenten betekent dit veelal dat zij stage moeten lopen, deze stage wordt binnen het UMCU 

omschreven als ‘praktijkleren’. Onlosmakelijk verbonden met een dergelijke stage is de 

begeleiding door gevestigde verpleegkundigen ofwel mentoren (Andrews & Wallis, 1999). 

Deze gevestigde verpleegkundigen krijgen zodoende naast hun normale zorgtaken ook 

bepaalde begeleidingstaken. Zij zijn hier echter beperkt voor opgeleid en hebben soms weinig 

kennis van hun eigen kunnen op het gebied van studentbegeleiding (o.a. Andrews & Wallis; 

Hayes, 1994). Dit kan een optimale prestatie op dit gebied in de weg staan (o.a. Guy et al., 

2011): ‘just being a qualified nurse does not guarantee learning’ (Andrews & Wallis, p. 202).  

 

Om het begeleiden van verpleegkundigen in opleiding in de praktijk te vergemakkelijken en 

de kwaliteit van het praktijkleren te verhogen, is het UMCU gestart met het professionaliseren 

van het praktijkleren (Pool, Aantjes & Mulder, 2010, p. 8). Het praktijkleren kan gezien 

worden als het informele leren van verpleegkundigen in opleiding.  

De kennis die verpleegkundigen in opleiding opdoen bij de scholing van hun studie wordt 

gezien als het formele leren. De kennis die deze studenten opdoen door middel van een stage 

in de praktijk, is informeel leren. De begeleiding door mentoren is een belangrijk onderdeel 

van dit informele leren. (Beardwell & Claydon, 2007) 
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Door het professionaliseren van het informele leren tracht het UMCU de mentoren bewuster 

te maken van het belang van de rol die zij hebben. Over het algemeen is een mentor immers 

een persoon die stimuleert, aanmoedigt, begeleidt, ondersteund en optreedt als een rolmodel 

(Beardwell & Claydon, p. 267). Middels onder andere trainingen voor mentoren wordt 

getracht om dit soort kenmerken bewust te maken en te activeren bij de mentoren. Hiervoor is 

het voor het UMCU van belang om meer inzicht te krijgen in welke kenmerken, of 

competenties, een mentor nodig heeft om verpleegkundigen in opleiding te begeleiden. De 

aanleiding voor dit onderzoek is dan ook de vraag vanuit het UMCU welke competenties 

relevant zijn bij het begeleiden van verpleegkundigen in opleiding door mentoren. De 

resultaten van dit onderzoek zullen vervolgens gebruikt worden voor de ontwikkeling van een 

multisource feedbackinstrument voor mentoren, welke ingezet wordt in het kader van het 

professionaliseren van het praktijkleren. Het instrument heeft tot doel om op systematische 

wijze de begeleiding die mentoren geven aan verpleegkundigen in opleiding te monitoren. De 

feedback richt zich specifiek op de competenties van mentoren die nodig zijn voor het 

begeleiden van deze verpleegkundigen in opleiding. 

 

Probleemstelling 

Het centrale probleem dat de aanleiding is voor dit onderzoek, is dat er onvolkomenheden 

bestaan in de begeleiding van verpleegkundigen in opleiding door mentoren. Binnen het 

UMCU heerst de aanname dat de begeleiding door mentoren niet optimaal is. De reden 

hiervoor zit in het gebrek aan inzicht van mentoren, en het UMCU, als het gaat om de 

competenties die relevant zijn bij de begeleiding door mentoren. Daarnaast zijn mentoren zich 

niet altijd bewust van de mate waaraan zij wel of niet beschikken over de relevante 

competenties. Om dit probleem op te lossen is het UMCU gestart met het professionaliseren 

van het praktijkleren. Dit onderzoek draagt daaraan bij door inzichtelijk te maken welke 

competenties relevant zijn om op te nemen in een multisource feedbackinstrument voor 

mentoren.  

 

Visie en richting onderzoek 

Dit onderzoek onderschrijft de visie dat elke verpleegkundige in opleiding een mentor 

verdiend (Mills & Mullins, 2008). Een mentor is immers een belangrijk onderdeel van het 

informele leren van verpleegkundigen in opleiding. Daarnaast wil dit onderzoek, samen met 

het UMCU, een stap verder gaan door te stellen dat iedere verpleegkundige in opleiding ook 

een competente mentor verdiend. Het hebben van een gekwalificeerde verpleegkundige als 

mentor is immers nog geen garantie voor leren. (Andrews & Wallis, 1999) Inzicht in de 

competenties van een mentor is daarbij van belang. Vandaar dat de titel van deze scriptie, 

gedeeltelijk in navolging van Mills en Mullins, luidt: ‘Every Nurse Deserves a Competent 

Mentor: Welke competenties zijn relevant bij het begeleiden van verpleegkundigen in 

opleiding door mentoren’. 
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Aan de hand van de uitkomsten van twee onderzoeken zal een advies over het 

feedbackinstrument voor het UMCU gegeven worden. Dit onderzoek richt zich op de inhoud 

(de competenties) van het instrument. Daarbij worden de competenties in het onderzoek nog 

niet uitgewerkt naar stellingen voor in het instrument, omdat deze uitwerkingen afhankelijk 

zijn van de uitkomsten van het tweede onderzoek dat gericht is op de (technische) 

ontwikkeling van het instrument (Van Schothorst, 2011). Dit tweede onderzoek wordt door 

een andere onderzoeker uitgevoerd.  

 

 

2. Leeswijzer 

In deze scriptie zullen de verschillende hoofdpunten van het onderzoek als volgt aan bod 

komen. In het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 2) worden de doel- en vraagstelling van het 

onderzoek besproken. Ook worden de deelvragen kort aan de methoden gekoppeld. Tot slot 

wordt hier de relevantie van het onderzoek uiteen gezet. In hoofdstuk 3 wordt een theoretisch 

kader van het onderzoek gegeven (het daadwerkelijke literatuuronderzoek komt later in de 

scriptie aan bod). In hoofdstuk 4 komen de drie methoden van het onderzoek uitgebreid aan 

bod. Daarnaast worden de onderzoekspopulatie en de validiteit en betrouwbaarheid van het 

onderzoek besproken. Hoofdstuk 5 zet de literatuur review uiteen. Hierin wordt onder andere 

naar de formulering van de competentielijst toegewerkt. Hoofdstuk 6 en 7 behandelen 

achtereenvolgens de resultaten van de focusgroepen en de resultaten van de enquête. In de 

conclusie (hoofdstuk 8) wordt een antwoord gegeven op de hoofdvraag en wordt ingegaan op 

het al dan uitkomen van de geformuleerde verwachtingen. Tot slot wordt in hoofdstuk 9 het 

onderzoek bediscussieerd.  
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2. Doel- en vraagstelling 
 

 

1. Doelstelling 

Zoals in de inleiding geschreven staat, is de centrale probleemstelling van dit onderzoek dat 

mentoren van het UMCU niet altijd inzicht hebben in en/of beschikken over de competenties 

die nodig zijn voor het begeleiden van verpleegkundigen in opleiding. Het onderzoek heeft als 

algemeen doel om deze competenties duidelijk te krijgen en zo de inhoudelijke basis te leggen 

voor het multisource feedbackinstrument. Dit instrument zal gebruikt worden om voor 

mentoren van het UMCU in kaart te brengen in welke mate zij wel of niet beschikken over de 

benodigde begeleidingscompetenties. 

In het feedbackinstrument zullen tussen de vier en acht competenties opgenomen worden 

(Van Schothorst, 2011). Een tweede doel van dit onderzoek is dan ook om te bepalen in welke 

mate de gevonden competenties belangrijk zijn. Aan de hand hiervan kan een selectie voor in 

het feedbackinstrument gemaakt worden. 

 

 

2. Hoofd- en deelvragen 

Bovenstaand doel heeft geleid tot de volgende vraagstelling: 

 

Welke competenties van mentoren van het Universitair Medisch Centrum Utrecht zijn 

relevant bij het begeleiden van verpleegkundigen in opleiding, en in welke mate zijn 

deze competenties belangrijk? 

 

De hoofdvraag is onderverdeeld in vijf deelvragen: 

1. Wat is een competentie? 

2. Welke competenties zijn relevant bij het begeleiden van verpleegkundigen in 

opleiding? 

3. In welke mate zijn de geformuleerde competenties belangrijk? 

4. In hoeverre zijn de geformuleerde competenties, volgens betrokken actoren, relevant 

binnen de context van het UMCU? 

5. In welke mate zijn de competenties, geformuleerd op basis van wetenschappelijke 

literatuur en de uitkomsten van de vierde deelvraag, binnen de specifieke context van 

het UMCU belangrijk? 

 

Aan de hand van deze vijf deelvragen kan de onderzoeksvraag beantwoord worden met 

behulp van een literatuur review, focusgroepen en een enquête. Deze drie methoden zullen 

hieronder kort worden toegelicht.  
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3. Toelichting methoden 

Deelvraag 1 is in de theoretische kadering van dit onderzoek beantwoord. De overige 

deelvragen zijn door middel van, de hieronder kort omschreven, drie methoden beantwoord. 

In hoofdstuk 4 volgt een uitgebreidere toelichting met betrekking tot de opzetten van deze 

methoden. 

 

Literatuur review 

De tweede en derde deelvraag zijn door middel van een literatuurstudie onderzocht. In de 

literatuur review wordt de basis gelegd voor dit onderzoek. Aan de hand van diverse eerdere 

onderzoeken is een nieuwe, actuele competentielijst gericht op de begeleiding door mentoren 

geformuleerd.  

Uit de literatuurstudie blijkt ook (zie paragraaf 5.2) dat de context van het UMCU 

hoogstwaarschijnlijk van grote invloed is op de lijst met competenties. Dit maakte een 

kwalitatief onderzoeksdeel (deelvraag vier), waarin de wetenschappelijke lijst met 

competenties naast de context van het UMCU gelegd is, relevant voor het onderzoek. 

 

Kwalitatief 

Voor het beantwoorden van de vierde deelvraag is gebruik gemaakt van kwalitatieve 

methode, namelijk focusgroepen met betrokken actoren. Onder betrokken actoren vallen: 

mentoren, verpleegkundigen in opleiding en experts. Voor een uitleg van deze deelgroepen 

zie paragraaf 4.1.  

Het kwalitatieve deel heeft tot hoofddoel om de wetenschappelijke competentielijst op de 

context van het UMCU te leggen door de respondenten de mogelijkheid te geven om op de 

competenties te reflecteren. Op deze manier wordt onderzocht in hoeverre de 

wetenschappelijke competentielijst relevant is binnen de context van het UMCU. Het 

kwalitatieve onderzoek is in die zin een toespitsing van de verschillende gebruikte 

onderzoeken uit de literatuur review. Volgens onder andere Bloor, Frankland, Thomas en 

Robson (2001) zijn focusgroepen de passende methode hierbij. Focusgroepen zijn namelijk 

een goede aanvulling op andere methoden (Bloor et al.), ook op literatuuronderzoek.  

Daarnaast kunnen focusgroepen worden gebruikt om een contextuele basis te leggen voor 

verder onderzoek (Bloor et al.). Het leggen van een contextuele basis is de opzet voor het 

tweede deel van de hoofdvraag. Immers, om in kaart te brengen wat de mate van 

belangrijkheid van de verschillende competenties is (het tweede deel van de hoofdvraag), 

dient er eerst een representatieve lijst met competenties te zijn (het eerste deel van de 

hoofdvraag). 

 

Kwantitatief 

Deelvraag vijf is beantwoord door middel van een enquête, gebaseerd op het 

literatuuronderzoek en het kwalitatieve onderzoeksdeel. Aan de hand van het kwalitatieve 

onderzoeksdeel is de wetenschappelijke competentielijst toegespitst op de context van het 

UMCU. Deze toegespitste lijst heeft als input gediend voor de kwantitatieve enquête.  

Door middel van de enquête is onderzocht in welke mate de competenties voor het UMCU het 

belangrijk zijn. De enquête is opgezet aan de hand van het onderzoek van Buchel en Edwards 

(2005) en een ‘ranking’ van de lijst met competenties.  
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Een populatiebrede enquête zorgt voor generaliseerbare uitkomsten. Uit de ranking kan 

afgeleid worden welke competenties voor de gehele populatie het belangrijkst zijn en welke 

zodoende in het te ontwikkelen feedbackinstrument opgenomen dienen te worden. Hierbij 

wordt een standaard tussen de vier en acht competenties aangehouden (Van Schothorst, 

2011). De generaliseerbaarheid van de enquête is uiteindelijk van belang voor een 

representatief feedbackinstrument. 

 

 

4. Relevantie 

De nadruk ligt in dit onderzoek vooral op de praktische relevantie. De uitkomsten van het 

onderzoek zullen gebruikt worden voor de ontwikkeling van een multisource 

feedbackinstrument voor het UMCU. Dit instrument kan vervolgens ingezet worden voor het 

ontwikkelen en versterken van competenties van individuele mentoren met als bedoeld 

resultaat competentere mentoren en het verbeteren van de begeleiding van verpleegkundigen 

in opleiding. Op lange termijn kan het feedbackinstrument leiden tot een betere opleiding van 

verpleegkundigen en zodoende ook het beter functioneren van verpleegkundigen. Dit alles 

kan resulteren in een betere zorgverlening van het UMCU. (o.a. Malmgren, Ottino & Amaral, 

2010; Mills & Mullins, 2008; Thorpe & Grant Kalischuk, 2003) 

 

Naast praktisch relevant is dit onderzoek ook relevant voor de maatschappij. Dit onderzoek 

naar de competenties van mentoren is, zoals eerder genoemd in de inleiding, onderdeel van de 

professionalisering van het praktijkleren binnen het UMCU. Het onderzoek draagt immers bij 

aan het te ontwikkelen feedbackinstrument voor mentoren, dat tot doel heeft om competentere 

en professionelere mentoren te ontwikkelen. Competente en professionele mentoren zorgen, 

zoals bij de praktische relevantie uiteen gezet, op hun beurt weer voor betere opleiding voor 

verpleegkundigen en zodoende voor betere zorg. De zorg die het UMCU levert is een 

belangrijk onderdeel van haar maatschappelijke legitimiteit (Boxall & Purcell, 2008). Een 

verbetering in de zorg zorgt voor een vergroting van deze legitimiteit. 

In bijlage 11 is een uitgebreidere uitwerking van de maatschappelijke relevantie van dit 

onderzoek gegeven.  

 

De wetenschappelijke relevantie van het onderzoek zit in de toepassing van eerdere 

wetenschappelijke onderzoeken gericht op de begeleiding van verpleegkundigen in opleiding. 

Deze onderzoeken zijn samengevoegd om zo een nieuwe en actuele competentielijst voor 

mentoren van verpleegkundigen in opleiding te vormen. Deze lijst is middels focusgroepen 

verantwoord in de context van het UMCU. Daarbij zijn een aantal nieuwe, contextspecifieke 

competenties naar voren gekomen. Na de focusgroepen is met de enquête gezocht naar een 

ranking van de mate van belangrijkheid van de verschillende competenties.  
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Een laatste belangrijke wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek ligt in het feit dat dit 

één van de weinige onderzoeken is die een combinatie van een relevantietest van een 

competentielijst en een ranking van de competenties uitvoert. Veel van de onderzoeken die 

eerder naar het onderwerp van dit onderzoek hebben gekeken, richten zich of op de relevantie 

van competenties of op de ranking van competenties. Dit betekent dat er vaak andere 

competentielijsten gebruikt worden bij de onderzoeken gericht op de relevantie van 

competenties dan bij de onderzoeken naar een ranking van competenties. Er wordt vaak niet 

doorgewerkt met één competentielijst. De kracht van dit onderzoek ligt in het feit dat met 

dezelfde competentielijst is doorgewerkt bij de ranking.  



 

 

13 

3. Theoretische kadering 
 

 

Het grootste deel van de theorie dat is gebruikt in dit onderzoek, wordt besproken in de 

literatuur review (hoofdstuk 5) en de opzet daarvan (paragraaf 4.2). Desalniettemin is het 

belangrijk om het onderzoek theoretisch in te kaderen alvorens de methoden worden 

besproken (hoofdstuk 4). Op deze manier kan men het onderzoek beter plaatsen.  

De begeleiding door mentoren kan, zoals in de inleiding al gesteld, gezien worden als 

informeel leren (Beardwell & Claydon, 2007). Het fenomeen leren brengt automatisch een 

leeromgeving met zich mee. In het geval van dit onderzoek is dit de leeromgeving van een 

ziekenhuis. Om het onderzoek te kunnen plaatsen is het van belang om te begrijpen dat het 

begeleiden van verpleegkundigen in opleiding een leeromgeving naar de dagelijkse praktijk 

van een ziekenhuis brengt. Daarom zal deze leeromgeving hieronder (in paragraaf 1) eerst 

uiteen gezet worden.  

Naast de leeromgeving van een ziekenhuis zal ook het centrale concept van dit onderzoek, de 

competentie, gedefinieerd worden (paragraaf 2). Dit is van belang omdat in de methode 

gebruik wordt gemaakt van dit concept.  

 

 

1. De leeromgeving van een ziekenhuis 

Het vakgebied van een verpleegkundige is voornamelijk een praktische discipline. De kennis 

voor het vakgebied wordt dan ook met name in de praktijk opgedaan. Een belangrijk 

onderdeel van de opleiding tot verpleegkundige is een praktische stage. (o.a. Chan, 2001; 

Henderson, Cooke, Creedy & Walker, 2011) Deze stage vindt plaats in de leeromgeving van 

een (academisch) ziekenhuis. Het opdoen van ervaringen in dit soort leeromgevingen is het 

hart van professioneel onderwijs. Verpleegkundigen in opleiding krijgen namelijk de kans om 

kennis te consolideren, te socialiseren in de professionele rol en om professionele waarden te 

vergaren. (Chan, p. 624) Verpleegkundigen in opleiding zien de praktische leeromgeving van 

een ziekenhuis dan ook als de context die de meeste invloed heeft op de ontwikkeling van de 

kennis en vaardigheden die nodig zijn om een verpleegkundige te worden (Chan, p. 625). 

 

Een belangrijk onderdeel van de leeromgeving van een ziekenhuis is de begeleiding van een 

verpleegkundige in opleiding door een mentor (Heale, Mossey, Lafoley & Gorham, 2009; 

Papp, Markkanen & von Bonsdorff, 2003): een groot deel van het succes van het onderwijs 

van verpleegkundigen in opleiding rust op de schouders van mentoren (Higgs & McAllister, 

2005, p. 156). De interacties en transacties die een verpleegkundige in opleiding heeft met een 

mentor bepalen voor een groot deel het leren van deze verpleegkundigen in opleiding (Heale 

et al., p. 369).  

Op zijn of haar beurt geeft de mentor vorm aan de praktische leeromgeving. De mentor moet 

immers zowel de behoeftes van verpleegkundigen in opleiding, als die van patiënten, als die 

van collega’s in de gaten houden. (Chan, 2001, p. 624) Dit geeft de mentor de complexe taak 

om al deze behoeftes op elkaar af te stemmen.  
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Om de complexe taak van het begeleiden door mentoren te optimaliseren, wordt 

tegenwoordig veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van mentoren (o.a. Andrews & 

Wallis, 1999; Clutterbuck, 2005; Guy et al., 2011). De ontwikkeling van deze mentoren kan 

in het bredere kader van Human Resource Development (HRD) geplaatst worden.  

HRD is een breed begrip dat op verschillend manieren geïnterpreteerd kan worden. Enkele 

voorbeelden van deze interpretaties, of vormen van ontwikkeling, zijn dat HRD gezien kan 

worden als (individuele) professionele ontwikkeling of als de ontwikkeling van een 

organisatie. De vorm van ontwikkeling verschilt per HR activiteit. Daarbij kan het zo zijn dat 

een HR activiteit bijdraagt aan meer dan één vorm van HRD. (Beardwell & Claydon, 2007) 

Dit is terug te zien in dit onderzoek. Het te ontwikkelen feedbackinstrument voor mentoren, 

waar dit onderzoek aan bijdraagt, is een HR activiteit. Het feedbackinstrument draagt bij aan 

professionele ontwikkeling. Middels het feedbackinstrument wil het UMCU immers 

(individuele) mentoren, en zo het informele leren, professionaliseren. Daarnaast komt ook de 

ontwikkeling van de organisatie in het feedbackinstrument terug. Het UMCU wil via een 

verbetering van de mentoren de kwaliteit van verpleegkundigen in opleiding verbeteren (en 

zodoende ook toekomstige verpleegkundigen), om zo de organisatie ontwikkelen.  

 

Een belangrijk onderdeel van HRD is het eerder in de inleiding genoemde competentiegericht 

werken (Clardy, 2008). Het competentiegericht werken, of competentiemanagement, is in de 

hedendaagse vorm van HRD niet meer weg te denken (o.a. Clardy; Evers, Kluytmans & de 

Lange, 2005; Kluytmans, 2004; Teurlings, Vermeulen & Wiersma, 2003). ‘Steeds meer 

organisaties gebruiken competentiemanagement om de inzet en ontwikkeling van 

medewerkers beter af te stemmen op de doelen van de organisatie’ (Kluytmans, p. 529). 

Onder competentiemanagement kan verstaan worden: ‘het continu, geïntegreerd afstemmen 

van talenten van medewerkers op strategische doelen die vertaald zijn in competenties’ 

(Kluytmans, p. 534). Competentiegericht werken biedt op deze manier de mogelijkheid om 

binnen een bepaald kader van competenties een standaard te ontwikkelen (Guy et al., 2011). 

Voor dit onderzoek betekent dit dat met een specifieke set competenties de standaard, ofwel 

het basisniveau, voor het begeleiden van verpleegkundigen in opleiding verhoogd kan 

worden.  

 

Het competentiegericht werken is ook steeds meer terug te zien in de zorgsector (Carraccio, 

Wolfsthal, Englander, Ferentz & Martin, 2002; Moore, Cheng & Dainty, 2002). In de jaren 

’60 en ’70 richtte de zorgsector zich steeds meer op performance competenties. Tegelijkertijd 

kwam vanuit de samenleving de roep om competenter te handelen in de zorgsector. 

(Carraccio et al., p. 362) Dit leidde in de jaren ’90 tot een duidelijkere vorming van curricula 

voor verpleegkundigen in opleiding op basis van competenties (Carraccio et al., p. 363). De 

volgende stap is om ook de mentoren van deze verpleegkundigen in opleiding 

competentiegericht te laten werken. Dit komt terug in verschillende onderzoeken over de 

competenties waarover mentoren van verpleegkundigen in opleiding zouden moeten 

beschikken (o.a. Blauvelt & Spath, 2008; Guy et al., 2011;  Heale et al., 2009). Ook binnen 

het UMCU is competentiegericht werken, met de ontwikkeling van een feedbackinstrument 

gericht op de competenties van mentoren, in opkomst.  
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2. Definiëring competentie 

Uit de vorige paragraaf blijkt dat competenties een belangrijke rol spelen in het opleiden van 

verpleegkundigen. Dit onderzoek richt zich op de competenties van mentoren die relevant zijn 

voor het begeleiden van deze verpleegkundigen in opleiding. Belangrijk is dus om helder te 

krijgen wat een competentie is. 

Volgens Moore et al. (2002) bestaat er echter veel verwarring over wat een competentie nu 

eigenlijk is. Deze verwarring is voornamelijk gericht op de discrepantie tussen ‘het competent 

zijn’ en ‘over competenties beschikken’. Het competent zijn is gericht op uitkomsten, ofwel 

het functioneren. Het beschikken over competenties richt zich op gedrag of kenmerken. In die 

zin is het beschikken over competenties een voorwaarde voor het competent zijn. Aan de 

andere kant kan men echter ook over competenties beschikken die niets bijdragen aan het 

competent zijn in een bepaalde functie of rol. Deze competenties zijn dan extra of overbodig 

voor het goed functioneren. Dit kan verwarring scheppen, omdat competenties dus niet per se 

leiden tot competent functioneren, maar aan de andere kant wel een voorwaarde zijn voor 

competent functioneren. (Moore et al.; Kluytmans, 2004) 

Dit onderzoek is gericht op de competenties die een voorwaarde zijn voor het competent zijn 

in het begeleiden van verpleegkundigen in opleiding. 

 

Het is lastig om een eenduidige definitie van het concept competentie te vinden (Evers et al., 

2005; Teurlings et al., 2003), ook in de context van de verpleegkunde (Axley, 2008). 

Teurlings et al. definiëren het concept competentie in zeer brede zin. Volgens deze auteurs 

zegt een competentie ‘iets over wat personen kunnen, wat ze weten en begrijpen, maar ook 

wat ze durven en willen zijn’ (p. 11). Een competentie kan dan ook gezien worden als ‘het 

geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waar en hoe ook verkregen’ (Mok, 2007, p. 

245).  

 

Veel auteurs definiëren competenties als gedrag of kenmerken (Moore et al., 2002; Teurlings 

et al., 2003). Albanese, Mejicano, Mullan, Kokotailo en Gruppen (2008) hebben een artikel 

geschreven waarin zij definities van het concept competentie in de zorgsector bespreken. Zij 

noemen een vijftal definities die zich voor het grootste deel richten op kennis, vaardigheden 

en attituden (knowledge, skills en attitudes).  

 

In dit onderzoek wordt uitgegaan van een definitie die aansluit bij het uitgangspunt dat een 

competentie zich richt op kennis, vaardigheden en attituden. Daarnaast is de discussie over de 

discrepantie tussen het beschikken over competenties en het competent zijn ook meegenomen.  

In dit onderzoek wordt het concept competentie gedefinieerd als:  

 

‘a complex set of behaviors built on the components of knowledge, skills, attitudes, and 

‘‘competence’’ as personal ability’ 

(Carraccio et al., 2002, p. 362). 
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Deze definitie wordt gehanteerd, omdat de in deze paragraaf besproken discrepantie tussen 

het beschikken over competenties en het competent zijn, erin terugkomt. Zoals hierboven al 

eerder is gesteld, wordt in dit onderzoek gezocht naar competenties die een voorwaarde zijn 

voor het competent zijn in het begeleiden van verpleegkundigen in opleiding. Het beschikken 

over de componenten kennis, vaardigheden en attituden betekent niet automatisch dat iemand 

ook competent is. Bovenstaande definitie speelt hierop in door ‘competence as personal 

ability’ op te nemen. Naast dat men over competenties, gebaseerd op kennis, vaardigheden en 

attituden, beschikt, wordt in de definitie ook gesteld dat de competenties die iemand bezit 

ertoe leiden dat deze persoon ook competent is.  

 

Competenties zijn een belangrijk thema in de literatuur over mentorschap. De competenties 

van een mentor zijn zeer belangrijk als het gaat om of hij of zij competent kan begeleiden. 

(o.a. Andrews & Wallis, 1999; Clutterbuck, 2005) De vraag is vervolgens welke competenties 

zorgen voor een competente mentor. Op deze vraag zal in de rest van dit onderzoek worden 

ingegaan. 
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4. Methodologie 
 

 

1. Betrokken actoren 

Gekeken naar de begeleiding van verpleegkundigen in opleiding, zijn er drie belangrijke 

groepen van betrokken actoren die meegenomen dienen te worden in het onderzoek. Dit zijn 

de mentoren, de verpleegkundigen in opleiding en de experts. Hieronder zullen deze drie 

deelgroepen worden omschreven.  

 

Mentoren 

Het concept mentor kent een veelzijdigheid aan definities. Haggard, Dougherty, Turban en 

Wilbanks (2011) hebben een artikel geschreven waarin zij de ontwikkeling van het concept 

mentor bespreken. Haggard et al. geven aan dat er veel verschillende definities van een 

mentor zijn en dat elke definitie zijn voor- en nadelen heeft. Zij geven daarbij aan dat het 

vooral belangrijk is dat de definitie bij het onderzoek past: ‘we assume the original 

researchers were thoughtful in their choice of definition for the purposes of their studies, but 

whether that definition is appropriate for other studies is open to interpretation’ (Haggard et 

al., p. 287). 

 

In navolging van deze stelling wordt in dit onderzoek de definitie van mentor gebruikt zoals 

deze binnen het UMCU wordt gehanteerd. Deze definitie luidt: ‘de mentor is een ervaren 

(senior)verpleegkundige. Zij is verantwoordelijk voor het totale begeleidingsproces van de 

student. Ze bespreekt met de student het leerproces en het persoonlijk ontwikkelingsplan. Zij 

voert voortgang- en beoordelingsgesprekken met de student. Ze geeft instructie en informatie, 

ondersteunt bij het leggen van een relatie tussen theorie en praktijk, stimuleert het klinisch 

redeneren en reflectie door de student. Samen met de leidinggevende draagt ze zorg voor een 

goede verdeling van werkzaamheden (leersituaties) tijdens de stage/praktijkleerperiode.’ 

(Opleidingscentrum [OC] UMC Utrecht, 2009, p. 11) 

 

Daarbij wordt in dit onderzoek alleen gekeken naar de mentoren die op dit moment 

verpleegkundigen in opleiding begeleiden. Op deze manier blijft de populatie beperkt tot de 

respondenten die op dit moment direct met het onderwerp van het onderzoek te maken 

hebben. Hieraan ligt de veronderstelling ten grondslag dat mentoren die op dit moment 

verpleegkundigen in opleiding begeleiden meer zicht hebben op de benodigde competenties. 

 

In de literatuur bestaat er niet alleen een veelzijdigheid in definities van het concept mentor, 

maar ook de aanduidingen zijn zeer divers. Gekeken naar de setting van het onderzoek, kan 

naast mentor ook gesproken worden over een mentor specifiek voor verpleegkundigen, ofwel 

een ‘clinical mentor’. Dadge en Casey (2009) geven aan dat er voor de rol van clinical mentor 

ook weer verschillende aanduidingen zijn. Een voorbeeld hiervan is de aanduiding ‘clinical 

teacher’. Ook Andrews en Wallis (1999) schrijven over het feit dat verschillende termen op 

een mentor kunnen duiden. Voorbeelden die zij aanhalen zijn: ‘assessor’, ‘co-ordinator’, 

‘practice facilitator’, ‘preceptor’ en ‘supervisor’ (p. 203).  
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In de literatuur review is rekening gehouden met de diversiteit in aanduidingen van het 

concept mentor. Om onduidelijkheden te voorkomen wordt in dit onderzoek gesproken over 

mentor. 

 

Verpleegkundigen in opleiding 

Binnen het UMCU wordt een verpleegkundige in opleiding gezien als een MBO of HBO 

student verpleegkunde of een student die een verpleegkundige vervolgopleiding volgt. Bij dit 

onderzoek worden de verpleegkundigen in opleiding die op dit moment stage lopen binnen 

het UMCU, betrokken. Hieraan ligt de veronderstelling ten grondslag dat verpleegkundigen in 

opleiding die op dit moment stage lopen meer zicht hebben op welke competenties relevant 

zijn voor een mentor. 

 

In de literatuur wordt het concept verpleegkundigen in opleiding vooral aangeduid door 

middel van ‘student nurse’. In dit onderzoek wordt gesproken over verpleegkundigen in 

opleiding of studenten. 

 

Experts 

De deelgroep experts bestaat allereerst uit een groep werknemers van het Opleidingscentrum 

van het UMCU die gericht zijn op de ontwikkeling van de mentoren. Dit zijn diegenen die 

zich bezig houden met de ontwikkeling en uitvoering van de trainingen voor mentoren. In die 

zin zijn zij experts op het gebied van begeleiden. 

 

Ten tweede omvat de deelgroep experts de aandachtsvelders opleiden van het UMCU. Deze 

aandachtsvelders coachen de mentoren in hun functioneren. De aandachtsvelders opleiden 

worden binnen het UMCU als volgt omschreven: de aandachtsvelder opleiden ‘is mede 

verantwoordelijk voor het creëren van randvoorwaarden om te komen tot een optimale 

kwaliteit van het praktijkleren op de afdeling. Ze signaleert knelpunten in het praktijkleren en 

doet aanbevelingen voor een adequaat opleidingsklimaat. Ze coacht mentoren en informeert 

hen over wijzigingen in de curricula.’ (OC UMC Utrecht, 2009, p. 11-12) 

 

Tot slot bevat deze groep ook de direct leidinggevenden van de mentoren. 

 

 

2. Opzet literatuur review 

In deze paragraaf wordt de opzet van de literatuur review besproken. Het belangrijkste 

onderdeel van de review is het formuleren van de competentielijst gericht op de begeleiding 

van verpleegkundigen in opleiding door mentoren. Hiervoor is zeer uiteenlopende literatuur 

gebruikt. De kenmerken van deze literatuur worden in de eerste subparagraaf (4.2.1) 

besproken. In de tweede subparagraaf (4.2.2) komt de selectie van de competenties aan bod. 

De literatuur review zelf is in hoofdstuk 5 weergegeven.  
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1) Achtergrond literatuur 

In de literatuur zijn verschillende artikelen te vinden die zich richten op (of gerelateerd zijn 

aan) het begeleiden van verpleegkundigen in opleiding. Op basis van verschillende 

onderzoeken is in hoofdstuk 5 een lijst met competenties voor de mentoren van deze 

verpleegkundigen in opleiding samengesteld. Om geschikte onderzoeken te vinden is 

voornamelijk gebruik gemaakt van de volgende zoeksystemen: Google Scholar, Omega, 

Picarta en PubMed. Daarnaast is specifiek gezocht binnen tijdschriften gericht op 

verpleegkundigen. Hiervoor is onder andere de volgende internetpagina gebruikt: 

http://www.medscape.com/nurses/journals (laatst bezocht op: 22-06-2011). Tot slot is gezocht 

naar artikelen die zich richten op begeleidingscompetenties, maar niet specifiek voor 

verpleegkundigen. Er is gezocht in de verwante context van de zorgsector en de context van 

mentoren in het algemeen.  

Er is bij de zoektocht geen limiet op de mate van recentheid van de onderzoeken gesteld. Op 

deze manier konden de klassieke en originele onderzoeken naar begeleidingscompetenties 

(o.a. Hayes, 1994; Ullian, Bland & Simpson, 1994) meegenomen worden in de literatuur 

review. Wel lag de nadruk op de zoektocht naar recente literatuur (gepubliceerd vanaf 2000). 

Zowel de contexten van de onderzoeken, als de publicatietijd zullen hieronder nog 

uitgebreider worden besproken.  

 

De gebruikte onderzoeken zijn zeer divers waardoor de uiteindelijk geformuleerde 

competenties een breed wetenschappelijk draagvlak hebben. In deze paragraaf zal de 

diversiteit van de onderzoeken worden besproken. Dit gebeurt allereerst aan de hand van de 

context waarin de onderzoeken zijn uitgevoerd. Daarna wordt gekeken naar de invloed die tijd 

mogelijk heeft op de relevantie van competenties.  

 

Alle onderzoeken zijn gerelateerd aan het onderwerp van dit onderzoek. Echter, om de 

diversiteit van de onderzoeken aan te tonen, zijn hieronder een aantal kenmerken van de 

onderzoeken gegeven. Deze kenmerken zijn gebruikt voor de selectie van de competenties. In 

onderstaande tabel (4.2.1.1) wordt op de verticale as weergegeven in welke context het 

onderzoek is uitgevoerd. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen de context van de 

verpleegkunde, de context van de zorgsector in het algemeen en de context van mentoren in 

het algemeen. In de context van de verpleegkunde richten de onderzoeken zich specifiek op 

een populatie van verpleegkundigen. In de context van de zorgsector in het algemeen 

onderzochten de onderzoekers een populatie uit de zorgsector (bijvoorbeeld artsen). Soms is 

in deze onderzoek ook een subgroep van verpleegkundigen in de populatie te vinden. De 

context van mentoren in het algemeen is gericht op onderzoeken over het mentorschap. De 

onderzoeken uit deze context zijn in verschillende settings, buiten de verpleegkunde of de 

zorgsector, afgenomen.  

Op de horizontale as van de tabel wordt weergegeven wanneer het onderzoek is gepubliceerd. 

Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende perioden: voor 2000, tussen 2000 en 2005 en 

tussen 2006 en 2011.  

 

 

http://www.medscape.com/nurses/journals
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 Voor 2000 2000 - 2005 2006 - 2011 

Context: 

verpleegkunde 

Hayes, 1994 Davis, Stullenbarger, 

Dearman & Kelley, 

2005; Gray & Smith, 

2000; Halstead, 2005; 

Sand-Jecklin, 2000; 

Suen & Chow, 2001; 

Thorpe & Grant 

Kalischuk, 2003 

Blauvelt & Spath, 2008; 

Guy et al., 2011;  Heale 

et al., 2009;  Hubbard, 

Halcomb, Foley & 

Roberts, 2010; 

Huybrecht, Loeckx, 

Quaeyhaegens, de Tobel 

& Mistiaen, 2011; 

Saarikoski, Isoah, Warne, 

& Leino-Kilpi, 2008 

Context: 

zorgsector in 

het algemeen  
(soms ook gericht op 

een subgroep van 

verpleegkundigen) 

Irby & Rakestraw, 

1981; Ullian et al., 

1994 

Boendermaker, 

Schuling, Meyboom-de 

Jong, Zwierstra & 

Metz, 2000; Buchel & 

Edwards, 2005; 

Dolmans, Wolfhagen, 

Gerver, de Grave & 

Scherpbier, 2004; 

Kilminster & Jolly, 

2000; Paukert & 

Richards, 2000; Van 

der Hem-Stokroos, van 

der Vleuten, Daelmans, 

Haarman & Scherpbier, 

2005 

Boerboom, Dolmans, 

Jaarsma, Muijtjens, van 

Breukelen, & Scherpbier, 

2011; Boor, Scheele, van 

der Vleuten, Scherpbier, 

Teunissen & Sijtsma, 

2007; Boor, Teunissen, 

Scherpbier, van der 

Vleuten, van de Lande & 

Scheele, 2008; Fluit, 

Bolhuis, Grol, Laan & 

Wensing, 2010; 

Lombarts, Bucx, Rupp, 

Keijzers, Kokke & 

Schlack, 2007; 

Stalmeijer, Dolmans, 

Wolfhagen, Muijtjens & 

Scherpbier, 2008 

Context:  

mentoren in 

het algemeen 

 Clutterbuck, 2005; 

Young & Wright, 2001 

Cothran, McCaughtry, 

Smigell, Garn, Kulinna, 

Martin & Faust, 2008; 

Lee, Anzai & Langlotz, 

2006 

Tabel 4.2.1.1 Kenmerken gebruikte onderzoeken 

 

Contexten 

Om de lijst met competenties zo uitputtend mogelijk te maken is gebruik gemaakt van 

onderzoeken uit verschillende contexten (verpleegkunde, de zorgsector in het algemeen en 

mentoren in het algemeen). De vooronderstelling die hieraan ten grondslag lag, is dat de 

verschillende contexten mogelijk verschillende competenties zouden tonen. Om dit uit te 

sluiten zijn de verschillende contexten allen meegenomen in dit onderzoek. In de volgende 

alinea worden nog een aantal redenen voor het meenemen van de verschillende contexten 

uiteen gezet. 
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De context van de zorgsector wordt bij dit onderzoek betrokken, omdat hier meer literatuur 

over de competenties gericht op het begeleiden van studenten te vinden was. Daar komt bij 

dat deze context sterk verwant is aan de context van de verpleegkunde. De onderzoeken 

uitgevoerd in de context van mentoren in het algemeen zijn gebruikt om te controleren of er 

geen algemene competenties van mentoren ontbraken in de onderzoeken over het begeleiden 

in de verpleegkunde en/of in de zorgsector. Dit bleek echter niet het geval.  

 

Opvallend is dat er niet één competentie uit één bepaalde context komt. Alle uiteindelijk 

geformuleerde competenties zijn gebaseerd op onderzoeken uit twee of meer contexten. Een 

mogelijke verklaring ligt in de contexten zelf. Deze liggen soms dicht bij elkaar of hebben een 

overlap. Zo komt in de context van de zorgsector soms een subgroep van verpleegkundigen in 

de onderzoeken voor. De overlap in deze contexten kan een verklaring zijn voor het feit dat 

geen competenties alleen uit de context van de verpleegkunde of de context van de zorgsector 

in het algemeen komen.  

Daarnaast komt het mentorschap (uit de context van mentoren in het algemeen) regelmatig 

terug in zowel de context van de verpleegkunde als in de context van de zorgsector in het 

algemeen. Dit is een mogelijke verklaring voor het feit dat er geen competenties alleen uit de 

context van mentoren in het algemeen komen.  

 

Tijd 

Naast verschillende contexten is ook gebruik gemaakt van zowel recente als klassieke 

artikelen om de lijst met competenties zo uitputtend mogelijk te maken. Voor een overgroot 

deel van de, in hoofdstuk 5, geformuleerde competenties geldt echter wederom dat er 

opvallend weinig verschillen zitten tussen de publicatieperioden van de onderzoeken. De 

belangrijkste vraag dat dit met zich meebrengt, is of dit betekent dat er door de tijd heen 

weinig verschillen zitten in de competenties die relevant zijn bij het begeleiden van 

verpleegkundigen in opleiding. Er zijn een aantal onderzoeken die zich richten op het 

vergelijken van deze competenties over tijd (o.a. Boor et al., 2008; Guy et al., 2011). 

Hieronder worden twee van deze onderzoeken naast elkaar gezet.  

 

Een voorbeeld waarin een duidelijk verschil is in de relevantie van competenties door de tijd 

heen, is het onderzoek van Boor et al. (2008). Deze auteurs hebben op twee verschillende 

tijdstippen (in 1994 en 2003) onderzocht welke competenties de voorkeur genoten. Daarbij 

kwam een verschillende top drie naar voren: 

 

Drie meest aangegeven competenties in 

1994 

Drie meest aangegeven competenties in 

2003 

Expert Commitment 

Didacticism Coaches 

Supportive Trustworthy 

Tabel 4.2.1.2 Top drie competenties (op basis van: Boor et al., 2008, p. 154) 
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De verschillen in top drie kwamen volgens Boor et al. (2008) onder andere door de invloed 

van de context van het onderzoek. Een voorbeeld dat Boor et al. (p. 155) hierbij aanhalen, is 

dat het perspectief op leren en onderwijs aan het verschuiven is van een leraar-georiënteerd 

perspectief naar een leerling-georiënteerd perspectief. De top drie competenties uit 1994 is 

meer gericht op de leraar: de focus ligt op de (medische) expertise van de leraar als rolmodel 

voor de student. De top drie uit 2003 is meer gericht op de leerling: de leraar coacht en 

begeleidt de student. (Boor et al., p. 155) 

 

Er zijn echter ook andere onderzoeken die aantonen dat de relevantie van competenties weinig 

verandert door de tijd heen (o.a. Guy et al., 2011). Guy et al. toetsten tussen 2007 en 2009 of 

competenties geformuleerd in 1996 nog relevant waren. De auteurs concluderen dat de 

competenties van mentoren in de verpleegkunde die zij hadden getoetst, nog altijd relevant 

waren. De competenties dienden alleen aangepast te worden aan de rol van een mentor van 

verpleegkundigen in opleiding. Guy et al. geven een aantal redenen waarom de competenties 

aangepast dienden te worden. Enkele voorbeelden van deze thema’s zijn: veranderende trends 

in de gezondheidszorg en contextuele invloeden op de rol als mentor van verpleegkundigen in 

opleiding (Guy et al., p. 236). 

Net als bij Boor et al. (2008) komt ook hier de context terug als invloedsfactor op de 

houdbaarheid van competenties door de tijd heen.  

 

 

2) Verantwoording selectie competenties 

De in het volgende hoofdstuk (5.1) geformuleerde competentielijst is gebaseerd op de ruim 

500 competenties die voortvloeien uit gebruikte onderzoeken. Uit deze 500 competenties is 

een selectie gemaakt. In deze paragraaf wordt deze selectie verantwoord.  

Bij de selectie is allereerst rekening gehouden met de context van het onderzoek waaruit de 

competenties komen. Dit is gedaan door middel van de volgende standaard: hoe dichter het 

onderzoek qua context bij dit onderzoek past, des te relevanter de competenties uit dat 

onderzoek zijn. Aan de hand van deze standaard zijn alle competenties die maar uit één 

onderzoek uit de context van de zorgsector of de context van mentoren in het algemeen naar 

voren kwamen, uit de lijst verwijderd. De competenties uit de context van de verpleegkunde 

zijn wel allemaal meegenomen.  

 

De tweede stap was om de identieke competenties in de lijst te reduceren tot één competentie. 

 

Daarna is gezocht naar overkoepelende competenties. Dit zijn competenties die een erg brede 

betekenis hebben en waar andere competenties onder geschaard kunnen worden. De 

competenties die onder de overkoepelende competenties vallen, dienen als beschrijving van 

de overkoepelende competenties.  

 

 

 

 



 

 

23 

Om de overkoepelende competenties te selecteren is naast de context van het onderzoek ook 

gebruik gemaakt van de volgende standaard: hoe recenter de publicatie, des te relevanter de 

competenties uit dat onderzoek zijn. De competenties uit de onderzoeken gepubliceerd tussen 

2006 en 2011 in de context van de verpleegkunde worden zodoende als meest waardevol 

beschouwd. Onderstaande tabel geeft weer in welke volgorde, van 1 (meest waardevol) tot 9 

(minst waardevol), de gebruikte onderzoeken worden gezien.  

 

 Voor 2000 2000-2005 2006-2011 

Context: verpleegkunde 3 2 1 

Context: zorgsector in het algemeen  6 5 4 

Context: mentoren in het algemeen 9 8 7 

Tabel 4.2.2.1 Volgorde van waarde onderzoeken 

 

Er is naar gestreefd om de overkoepelende competenties uit de meest recente onderzoeken 

(tussen 2000 en 2011) uitgevoerd in de context van verpleegkundigen te halen. Wanneer er 

geen compleet overkoepelende competentie in deze onderzoeken te vinden was, is in de 

daaropvolgende meest waardevolle groep onderzoeken gezocht naar een overkoepelende 

competentie. Wel is er daarbij voor gezorgd dat elke uiteindelijk opgenomen competentie op 

minimaal één onderzoek uit de recente context van de verpleegkunde is gebaseerd.  

De herkomst (de context en publicatieperiode) van de overkoepelende competenties is 

weergegeven in bijlage 1.  

 

 

3. Onderzoekspopulatie focusgroepen en enquête in cijfers 

Onderstaande tabellen geven de totale populatie (en respons) van de focusgroepen en de 

enquête in cijfers weer. De populatie is verspreid over 33 afdelingen binnen zes divisies. 

Binnen het UMCU zijn geen concrete aantallen bekend over de verschillende deelgroepen. Op 

basis van schattingen van werknemers van het UMCU wordt geschat dat er op het moment 

van het onderzoek ongeveer 155 verpleegkundigen in opleiding stage lopen in het UMCU. 

Ervaringen binnen het UMCU leren dat er gemiddeld twee mentoren per student toegewezen 

worden. De geschatte populatie van mentoren is dan ook ongeveer 300. Over de experts is 

bekend dat er ongeveer 12 werknemers van het Opleidingscentrum binnen de 

onderzoekspopulatie passen. Daarnaast zijn er ongeveer 20 aandachtsvelders opleiden en 

wordt het aantal leidinggevenden geschat op 33 (conform het aantal afdelingen).  

 

In tabel 4.3.1 is de onderzoekspopulatie in cijfers weergegeven. Deze populatie is het 

uitgangspunt voor zowel de focusgroepen als de enquête.  

 

Deelgroep Populatie 

Mentoren +/- 300 

Verpleegkundigen in opleiding +/- 155 

Experts +/- 65 

TOTAAL +/- 520 

Tabel 4.3.1 Onderzoekspopulatie in cijfers 
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4. Opzet focusgroepen 

Het doel van de focusgroepen is te onderzoeken in hoeverre de geformuleerde competenties 

relevant zijn binnen de context van het UMCU. De focusgroepen hebben geresulteerd in het 

toespitsen van de lijst met competenties uit de literatuur aan de hand van input vanuit 

betrokken actoren binnen het UMCU. Dat de literatuur de basis vormde voor de 

focusgroepen, betekent dat de focusgroepen niet puur explorerend waren.  

 

Alvorens de lijst met competenties in de focusgroep is gebruikt, is deze door middel van een 

audit trail (Boeije, ’t Hart & Hox, 2008) gecontroleerd. Zowel de begeleiders van de 

onderzoeker, als medestudenten, als trainers op het gebied van begeleiding van 

verpleegkundigen in opleiding van het UMCU hebben naar de lijst met competenties gekeken. 

Hierbij is vooral aangestuurd op feedback op de duidelijkheid van de lijst (onder andere de 

beschrijvingen). 

 

Samenstelling focusgroepen 

De populatie bestaat uit ongeveer 300 mentoren, ongeveer 155 verpleegkundigen in opleiding 

en ongeveer 65 experts. Er zijn zes focusgroepen gehouden, verspreid over drie weken. Twee 

focusgroepen met mentoren, twee met verpleegkundigen in opleiding en twee met experts. 

Elke focusgroep kende tussen de drie en negen deelnemers. 

 

De focusgroepen met experts zijn als eerst gehouden. Op basis daarvan is geconstateerd dat de 

gesprekshandleiding naar behoren werkte. Vervolgens is één focusgroep met 

verpleegkundigen in opleiding en één focusgroep met mentoren gehouden. In de week daarna 

zijn de tussentijdse gegevens geanalyseerd. In de derde week zijn de laatste twee 

focusgroepen, één met verpleegkundigen in opleiding en één met mentoren, gehouden. 

 

Werving respondenten 

De belangrijkste keuze bij de werving van de deelnemers is of deze op basis van 

vrijwilligheid of random worden geworven. De eerste mogelijkheid heeft een hogere respons 

als voordeel, maar een onzuivere werving als mogelijk nadeel. De kans bestaat namelijk dat 

bij vrijwillige opgave alleen personen die zich interesseren in het onderzoek deelnemen. Deze 

personen beslaan maar een deel van de populatie.  

Bij random werving is de kans op een onzuivere dataverzameling kleiner, maar zal er naar 

waarschijnlijkheid een lagere respons zijn.  

In dit onderzoek is er voor gekozen om random te werven op basis van beschikbaarheid op 

een aantal gestelde data. Dit verkleint de kans op onzuiverheden in de dataverzameling en 

bevordert de objectiviteit van de werving.  

 

Respondenten voor de focusgroepen zijn random gezocht door middel van één contactpersoon 

per afdeling (er zijn 33 afdelingen in totaal, verspreid over zes divisies). Van deze 

contactpersoon is gevraagd om de gegevens van twee mentoren, twee verpleegkundigen in 

opleiding en één expert door te geven. De contactpersonen kregen hiervoor de beschikking 

over een intekenformulier. Hierop waren de data en tijden van de focusgroepen gegeven.  
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Voor de mentoren en verpleegkundigen in opleiding waren elk twee data gegeven. Voor de 

experts was er één datum. De contactpersoon kon op het intekenformulier de eerst 

beschikbare personen opgeven. 

 

Wat betreft de verpleegkundigen in opleiding is gevraagd om daar waar het mogelijk is één 

MBO’er en één HBO’er uit te nodigen. Dit gebeurt niet om hier in de analyse onderscheid in 

te maken (in de praktijk wordt dit onderscheid ook niet gemaakt), maar om data te verzamelen 

van beide subgroepen. 

 

De potentiële respondenten die zijn doorgegeven door de contactpersonen, zijn vervolgens per 

mail benaderd met een uitnodiging voor de focusgroepen. Er wordt vanuit gegaan dat niet alle 

respondenten die zich hebben opgegeven ook daadwerkelijk bij de focusgroepen aanwezig 

zijn. Op basis van ervaringen binnen het UMCU is er rekening gehouden met een hoog 

uitvalpercentage van ongeveer 33 procent. De ervaring binnen het UMCU leert dat 

patiëntenzorg prioriteit heeft en dat hierdoor onverwacht respondenten niet op kunnen komen 

dagen. Het uiteindelijke uitvalpercentage lag lager (ongeveer 22 procent).  

 

Gesprekshandleiding 

De voorkennis van een onderzoeker kan mogelijk een sturende invloed hebben op de 

focusgroepen. Om dit te ondervangen zijn de focusgroepen geleid door de onderzoeker die 

zich richt op de (technische) ontwikkeling van het feedbackinstrument. Deze onderzoeker 

heeft de focusgroepen gehouden aan de hand van een gesprekshandleiding (deze is 

opgenomen in bijlage 2). Er is voor deze vorm van indeling gekozen om twee redenen. 

Allereerst vanwege het feit dat de focusgroepen geleid zijn door een andere onderzoeker dan 

de onderzoeker die dit onderzoek uitvoert. Een focusgroep is voor deze ‘externe’ onderzoeker 

makkelijker te leiden aan de hand van een wat uitgebreidere gesprekshandleiding dan aan de 

hand van een topiclijst. Een gesprekshandleiding biedt immers meer houvast. (Krueger, 1998) 

De tweede reden is dat een focusgroep, door de meerdere deelnemers, een aantal onzekere 

factoren met zich meebrengt. Een voorbeeld van deze factoren is dat respondenten hun eigen 

input leveren en hierdoor steeds verder van het daadwerkelijke onderwerp kunnen afdwalen. 

Door een gesprekshandleiding liggen de onderwerpen en de wijze waarop deze besproken 

worden, vast. (Krueger) 

 

De gesprekshandleiding richt zich op het toespitsen van de wetenschappelijke competentielijst 

door te vragen naar de visie van de respondenten. Deze visie kwam tot uiting in het overbodig 

benoemen van competenties, het samenvoegen of splitsen van competenties en het aandragen 

van missende competenties. Deze vier punten komen terug in de vier vragen die leidend 

waren tijdens de focusgroepen: 

 Zijn er competenties overbodig?; 

 Kunnen competenties worden samengevoegd?; 

 Dienen competenties te worden uitgesplitst?; 

 Missen er competenties?. 
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Alle vier de leidende vragen zijn om een bepaalde reden opgenomen. De vraag of er 

competenties overbodig zijn, is opgenomen met de intentie om een zo klein mogelijke 

competentielijst te creëren. Wanneer respondenten bepaalde competenties uit de 

wetenschappelijke competentielijst niet relevant vinden in de context van het UMCU werkt 

dit in het voordeel bij het ontwikkelen van het feedbackinstrument. Daar moet immers een 

selectie van vier tot acht competenties voor gebruikt worden (Van Schothorst, 2011). De 

focusgroepen kunnen, door de vraag of er competenties overbodig zijn, de 20 

wetenschappelijke competenties mogelijk verminderen. Een vermindering in het aantal 

competenties scheelt bij de selectie van de competenties voor in het feedbackinstrument. Er 

zijn dan immers minder competenties om een selectie uit te maken.  

De vragen gericht op het samenvoegen of splitsen van competenties zijn in de focusgroepen 

opgenomen om eventuele invloeden die tijdens de selectie van de wetenschappelijke 

competenties een mogelijke rol hebben gespeeld, te ondervangen. De wetenschappelijke 

competentielijst is ontstaan uit het samenvoegen van een aantal competenties onder een 

bepaalde overkoepelende competentie. De vragen uit de focusgroepen die gericht zijn op het 

samenvoegen of splitsen van een competentie, zijn een controle om te zien of respondenten 

sommige competenties niet nog verder samenvoegen of juist toch weer uitsplitsen. Op deze 

manier zijn de respondenten een controle of de onderzoeker niet te veel, of juist te weinig, 

competenties onder een overkoepelende competentie heeft samengevoegd.  

De laatste leidende vraag richt zich op eventuele ontbrekende competenties. Er is 

respondenten gevraagd of zij competenties missen om te controleren of er in de literatuur 

review geen competenties zijn gemist en of er geen specifieke competenties uit de context van 

het UMCU ontbreken. 

 

Overige zaken die gerelateerd zijn aan de competentielijst, zoals de beschrijvingen, zijn 

voorafgaand aan de focusgroepen getest. Op deze punten is dan ook niet aangestuurd in de 

focusgroepen. Wel is informatie die in de focusgroepen naar voren kwam over deze 

onderwerpen meegenomen in de analyse. 

 

Praktische zaken 

De locatie van de focusgroepen was binnen het UMCU. Hierdoor waren er in ieder geval geen 

reisbelemmeringen aanwezig. Er is naar een ruimte gezocht met zo min mogelijk 

achtergrondgeluid en een juiste grootte voor het aantal personen. 

Er is gezorgd voor koffie, thee en een versnapering. Er is daarbij gebruik gemaakt van plastic 

bekertjes om achtergrondgeluiden minimaal te houden. 

 

De focusgroepen vonden plaats onder werktijd, tijdens de vroege dienst of voor de late dienst, 

van 14.00 uur tot 16.00 uur. De aanname was dat dit zou zorgen voor een hogere respons. 

Er is gestreefd om de focusgroep maximaal één uur en drie kwartier te laten duren. In de 

uitnodiging voor de respondenten stond een tijdsduur van twee uur, zodat de onderzoeker een 

kwartier uitloop had. 

 

De focusgroepen zijn met een audio tape opgenomen. Dit is duidelijk aan de respondenten 

uitgelegd en toegelicht in de uitnodiging en aan het begin van de focusgroepen. 
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Analyse 

De analyse van de focusgroepen is gericht op het toespitsen van de lijst met competenties uit 

de literatuur aan de hand van de input over de context van het UMCU. Allereerst zijn de 

focusgroepen uitgewerkt tot transcripten (zie bijlage 7). Deze gegevens zijn gecodeerd aan de 

hand van de lijst met competenties: alle relevante uitspraken zijn per competentie 

gegroepeerd. Vervolgens zijn deze samengevat. Deze gecondenseerde informatie is 

uiteindelijk gebruikt om de lijst met competenties toe te spitsen. 

Met de gegevens van de respondenten is vertrouwelijk omgegaan.  

 

Presentatie van de resultaten 

De resultaten van de focusgroepen worden gepresenteerd in hoofdstuk 6 (Resultaten 

focusgroepen).  

In de resultaten wordt per relevant resultaat weergegeven hoe veel respondenten dit 

aandroegen. Wanneer een resultaat uit een discussie van meerdere respondenten komt, wordt 

weergegeven in hoe veel focusgroepen dit naar voren kwam.  

 

De resultaten van de focusgroepen zijn aan de hand van citaten geïllustreerd. Deze uitspraken 

worden schuin gedrukt en tussen aanhalingstekens weergegeven. Weggelaten, niet relevante 

delen van een uitspraak, zijn weergegeven door middel van drie punten tussen haken ([…]). 

Afgebroken zinnen worden weergegeven middels een streepje (-). Achter elk citaat wordt 

weergegeven in welke focusgroep deze naar voren kwam. Dit gebeurt doormiddel van: 

(fg‘nummer’). Focusgroep nummer 1 en 2 zijn met experts afgenomen. Focusgroep nummer 3 

en 5 met studenten en nummer 4 en 6 met mentoren.  

 

Validiteit en betrouwbaarheid focusgroepen 

De opzet van de focusgroepen is valide in de zin dat deze is opgebouwd aan de hand van 

wetenschappelijk onderzoek. Zowel de opzet van de focusgroepen (op basis van o.a. Bloor et 

al., 2001; Chioncel, van der Veen, Wildemeersch & Jarvis, 2003), als de gesprekshandleiding 

(aan de hand van de literatuur review) zijn wetenschappelijk te onderbouwen. 

 

De opzet is onder andere betrouwbaar, omdat gebruik gemaakt wordt van een ‘externe’ 

onderzoeker voor het leiden van de focusgroepen. Dit beperkt de invloed van vooroordelen 

die de onderzoeker zelf heeft.  

Ook zorgt een duidelijke gesprekshandleiding voor herhaalbaarheid van het onderzoek 

(Chioncel et al., 2003). Daarbij wordt wel erkent dat er bij herhaling mogelijk andere 

uikomsten naar voren komen, omdat er waarschijnlijk ook andere respondenten deelnemen. 

Verder kan er ook sprake zijn van bepaalde groepsprocessen die zich bij herhaling niet, of 

anders voordoen waardoor de uitkomsten verschillen. Op deze processen wordt zo veel 

mogelijk ingespeeld doordat de gespreksleider zich inleest over het leiden van focusgroepen. 

Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van Bloor et al. (2001) en Chioncel et al. 
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De validiteit en betrouwbaarheid van de focusgroepen wordt vergroot door het minimaliseren 

van sociaal wenselijke antwoorden. Het lage uitvalpercentage (22 procent tegenover de 

verwachtte 33 procent) en het enthousiasme van de respondenten tonen aan dat er draagvlak is 

voor het onderwerp van het onderzoek. Dit wekt de verwachting dat de sociaal wenselijke 

antwoorden tot een minimum zijn beperkt.  

 

Door de hierboven beschreven procedure van verwerking en analyse is de data zo objectief 

mogelijk behandeld. Hierdoor heeft de interpretatie van de resultaten van de onderzoeker zelf 

zo min mogelijk een rol gespeeld in de vorming van de gepresenteerde resultaten. 

 

 

5. Opzet enquête 

Het doel van de enquête is om te meten in welke mate de verschillende competenties 

belangrijk zijn. Daarbij wordt gezocht naar de acht belangrijkste competenties. Volgens het 

gerelateerde onderzoek gericht op de (technische) ontwikkeling van het feedbackinstrument 

zijn er vier tot acht competenties nodig voor de inhoud van het feedbackinstrument. Het 

streven van de enquête is om deze standaard maximaal in te vullen door de acht meest 

belangrijke competenties te selecteren.  

Voor de enquête wordt gebruik gemaakt van de lijst met competenties zoals deze is 

geformuleerd op basis van de wetenschappelijke literatuur en de toespitsingen uit de 

focusgroepen.  

 

Werving respondenten 

Voor het kwantitatieve deel heeft de gehele populatie een uitnodiging ontvangen. Het was niet 

mogelijk om iedere mogelijke respondent per e-mail te benaderen.  

Alleen de e-mailadressen van verpleegkundigen in opleiding en de contactpersonen per 

afdeling (dit zijn dezelfde contactpersonen als voor de focusgroepen) waren beschikbaar. De 

verpleegkundigen in opleiding zijn daarom rechtstreeks benaderd om deel te nemen aan dit 

onderzoek.  

De overige respondenten zijn benaderd via de contactpersonen. De uitnodiging met de link 

van de enquête is per e-mail verstuurd naar de contactpersonen per afdeling. In deze e-mail is 

hen gevraagd om de link door te sturen naar de mentoren, aandachtsvelders opleiden en 

leidinggevenden op hun afdeling. Daarbij is de contactpersonen ook verzocht om de 

onderzoeker in de CC of BCC mee te nemen. Op deze manier kon gecontroleerd worden welk 

deel van de onderzoekspopulatie de enquête daadwerkelijk heeft ontvangen.  

 

Er is na ruim één week (na de meivakantie) een herinnering naar de contactpersonen van de 

afdelingen en de verpleegkundigen in opleiding gestuurd. 

De uitnodigingen en herinneringen voor de enquête zijn opgenomen in bijlage 3.  
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Opstellen enquête 

Bij het opstellen van een enquête is het van belang om de vragen zorgvuldig te formuleren. 

Welke punten hierbij aandacht vergen zijn in onderstaande tabel weergegeven.  

 

Adviezen Auteurs 

Formuleer de items zo specifiek mogelijk  Morgeson, Mumford & Campion, 

2005, p. 203 

Gebruik simpel, helder en direct taalgebruik en vermijd 

vage woorden en woorden als ‘altijd’ en ‘nooit’  

Van der Velde, Janssen & 

Anderson, 2004 

Formuleer de items zo dat het maar op één manier is uit 

te leggen  

Van der Velde et al., 2004 

Schets een eenduidig beeld over wat goed en fout is 

door het beeld te beschrijven  

Lepsinger & Lucia, 1997 

Het is te adviseren items in stellingen te verwoorden  Horsman & Ten Cate, 2010: p. S25 

Gebruik niet meer dan 20-25 woorden per item  Van der Velde et al., 2004 

Vraag niet meer dan één punt in een item  Van der Velde et al., 2004 

Stel vragen die het begrip meten dat je wilt meten, bij 

voorkeur met theoretische onderbouwing; 

constructvaliditeit  

Horsman & Ten Cate, 2010: p. S24 

Pas de formulering van de vragen aan op de doelgroep  Horsman & Ten Cate, 2010: p. S24 

Stel geen vragen over de toekomst  Van der Velde et al., 2004 

Tabel 4.5.1: Adviezen bij het opstellen van enquêtevragen (Van Schothorst, 2011) 

 

De enquête is zo kort mogelijk gehouden, om zo een hogere respons te realiseren. 

Voor de structuur van de enquête worden de volgende adviezen van Van der Velde et al. 

(2004) meegenomen: 

 Cluster de vragen zo veel mogelijk; 

 Nummer alle vragen; 

 Sluit af met een algemene open vraag waarin in respondenten mogelijk hun ervaring, 

gevoel en dergelijke kunnen delen; 

 Zorg voor een logische route van vragenbeantwoording. 

Van der Velde et al. adviseren ook om te beginnen met een neutrale, interessante vraag en de 

controlevragen aan het einde te stellen. Omdat de controlevraag over functie in dit onderzoek 

van belang is voor de vragen die de respondenten dienen te beantwoorden, is dit in deze 

enquête niet mogelijk. Daarom zijn eerst de controlevragen gesteld.  

 

Er is in de enquête zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van gesloten vragen. Het voordeel van 

gesloten vragen is dat het minder tijd kost en gebruiksvriendelijker is voor de respondent. De 

voorwaarde is wel dat de onderzoeker van te voren weet welke antwoordmogelijkheden te 

verwachten zijn. Indien dat niet het geval was, zijn er open vragen gesteld. Het voordeel van 

deze open vragen is dat er meer (gedetailleerdere) informatie verkregen is (Van der Velde et 

al., 2004).  
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Inhoud enquête 

De enquête bestaat uit de lijst met competenties die gevonden zijn in de literatuur, toegspitst 

aan de hand van de uitkomsten van de focusgroepen. Om verwarring te voorkomen zijn de 

competenties door middel van een korte beschrijving verduidelijkt. Deze beschrijvingen zijn 

afgeleid uit de onderzoeken waarop de lijst met competenties is gebaseerd. Daarnaast zijn de 

beschrijvingen afgeleid uit de toespitsingen uit de focusgroepen. Op deze manier sluit de lijst 

met competenties aan bij de context van het UMCU en de respondenten van de enquête. Ook 

zijn misinterpretaties bij het invullen van de enquête hiermee zo veel mogelijk voorkomen. 

Voor de toegespitste competentielijst inclusief beschrijvingen zie tabel 6.4.1. 

 

Door middel van een ranking hebben de respondenten kunnen aangeven welke drie 

competenties zij het meest en welke drie competenties zij het minst belangrijk vinden. Er 

wordt onderscheid gemaakt in de mate van belangrijkheid door te vragen naar de meest 

belangrijke, de op één na meest belangrijke en de op twee na meest belangrijke competenties. 

Voor de minst belangrijke competenties geldt dat gevraagd wordt naar de minst belangrijke 

competentie, de op één na minst belangrijke competenties en de op twee na minst belangrijke 

competentie.  

 

Doordat niet alleen naar de drie meest belangrijkste, maar ook naar de drie minst belangrijkste 

wordt gevraagd ontstaat een evenredig beeld. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de helft van de 

populatie een competentie het meest belangrijk vindt, maar dat de andere helft van de 

populatie deze competentie juist het minst belangrijk vindt. In eerste instantie lijkt de 

competentie dan erg belangrijk, maar omdat de helft van de populatie de competentie 

helemaal niet belangrijk vindt, wordt dit effect opgeheven. Door naar zowel de meest 

belangrijke als de minst belangrijk competenties te vragen, ontstaat er een representatief 

beeld. (afgeleid uit de resultaten van: Buchel & Edwards, 2005) 

 

Na de vraag over de ranking van de competenties is de vraag opgenomen of respondenten nog 

opmerkingen hebben over de lijst met competenties. Dit is om twee redenen gedaan. 

Allereerst is dit om de respondenten op het gemak te stellen doordat zij hun gedachten kwijt 

kunnen. Aan de andere kant is de vraag opgenomen om te inventariseren wat de visie van de 

respondenten is op de competenties. Op deze manier kan het UMCU inzicht krijgen in het 

draagvlak voor de uiteindelijke competenties in het te ontwikkelen feedbackinstrument.  

 

Naast de ranking van de competenties zijn er een aantal controle vragen opgenomen in de 

enquête. Deze controle variabelen zijn geformuleerd aan de hand van eerdere, soortgelijke 

onderzoeken (o.a. Buchel & Edwards, 2005; Paukert & Richards, 2000) en de context van het 

UMCU. Het gaat om divisie, functie, geslacht en leeftijd. Al deze variabelen dienen ter 

controle om te kijken of een evenredige populatie de enquête heeft ingevuld.  

De variabele functie is verder van belang, omdat uit de literatuur (o.a. Buchel & Edwards) 

blijkt dat verschillende deelgroepen verschillende competenties belangrijk vinden. Ook tussen 

verpleegkundigen in opleiding onderling zouden, vanwege onderscheid in opleidingsniveau 

en cursusjaar, mogelijk verschillen zitten (o.a. Paukert & Richards). Zie ook paragraaf 5.3. 
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De variabelen divisie, geslacht en leeftijd hebben verder geen specifieke meerwaarde voor het 

onderzoek, maar zijn (naast de controle op evenredigheid) ook toegevoegd om de respondent 

op het gemak te stellen. De enquête start met deze vragen op een laagdrempelige manier.  

 

Aan het eind van de enquête is er de mogelijk voor respondenten om eventuele opmerkingen 

naar aanleiding van de enquête in te vullen. Ook kunnen respondenten hun e-mail adres 

opgeven wanneer zij de resultaten van het onderzoek willen ontvangen.  

 

In de enquête zijn vragen over de twee verschillende onderzoeken over het 

feedbackinstrument voor het UMCU gevoegd. Zo worden de werknemers van het UMCU niet 

met twee afzonderlijke enquêtes belast. 

 

De enquête is opgenomen in bijlage 4.  

 

Pre-test 

Voorafgaand aan de verspreiding van de vragenlijst is de enquête eerst getest. De begeleiders 

vanuit de opleiding en het UMCU hebben de enquête gecontroleerd. Daarnaast is de 

conceptenquête, tijdens de laatste twee focusgroepen, besproken met enkele verpleegkundigen 

in opleiding en mentoren. Hierbij hebben de respondenten eerst de enquête in stilte ingevuld. 

Vervolgens is de enquête per onderdeel besproken. Ditzelfde proces is doorlopen met een 

onafhankelijk persoon. 

Tot slot hebben de onderzoekers zelf gecontroleerd of de digitale versie van de enquête werkt.  

 

De pre-test diende voornamelijk om te controleren of de vraag over de ranking van de 

competenties duidelijk was. Alle testrespondenten begrepen de vraag en vulde deze op de 

juiste manier in. Ook alle andere vragen werden op de juiste wijze opgevat. Aan de hand van 

de pre-test zijn dan ook geen enquêtevragen aangepast. 

 

De test is daarnaast gebruikt als indicatie voor de tijd die respondenten nodig hebben voor het 

invullen. Er dienen twee opmerkingen gemaakt te worden over de tijd die nodig is voor het 

invullen van de enquête: 

1. De respondenten die mee hebben gewerkt aan de pre-test kenden de competentielijst al uit 

de focusgroep. De respondentengroep zal er dan ook langer over doen. 

2. Mentoren zullen enkele minuten langer doen over de enquête dan de andere respondenten, 

omdat mentoren zes extra vragen in moeten vullen.  

De uiteindelijke invultijd is gesteld op een maximum van 15 minuten. 

 

Verspreiding 

De verspreiding van de enquête heeft via internet plaatsgevonden. Omdat de onderzoekers 

niet beschikten over alle individuele e-mail adressen van de populatie, is gebruik gemaakt van 

een programma (Evasys) waarbij iedereen met één en dezelfde link de enquête in kan vullen. 

Daarnaast is een digitaal systeem sneller, minder foutgevoelig en kan het programma 

controleren of de respondent wel alle vragen op de juiste manier invult.  
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De dag van verspreiding is bewust gekozen. De vragenlijst is op een donderdag (5 mei 2011) 

verstuurd. Op maandag hebben werknemers al veel e-mail van het weekend en is de kans 

groot dat men het niet leest. Op woensdag en vrijdag zijn veel verpleegkundigen (zowel 

mentoren als verpleegkundigen in opleiding) vrij. 

 

De enquête heeft 20 dagen opengestaan. Uit literatuur blijkt (Horsman & Ten Cate, 2010) dat 

er na twee weken nauwelijks meer respons te verwachten is. Voor de zekerheid heeft de 

enquête iets langer opengestaan. 

 

Analyse 

De enquête is geanalyseerd door middel van het opstellen van een statistische databank in 

SPSS (voor de output van SPSS zie bijlage 9). Hierin is vertrouwelijk omgegaan met de 

gegevens van de respondenten.  

De databank geeft een ranglijst van de competenties weer. De ranglijst volgt uit de codering. 

Deze codering (fractional ranking) ziet er als volgt uit: 

 

Aangegeven als Codering 

Meest belangrijk 17 

Op één na meest belangrijk 16 

Op twee na meest belangrijk 15 

Alle tussenliggende competenties 9 

Op twee na minst belangrijk 3 

Op één na minst belangrijk 2 

Minst belangrijk 1 

  Tabel 4.5.2 Codering enquête 

 

De codering bestaat uit een bepaald aantal punten. Deze punten zijn opgeteld, waardoor een 

representatieve score van het belang van de competenties ontstaat. Hoe hoger de score, des te 

hoger de rank. Er is daarbij wel rekening gehouden met eventuele spreiding tussen positieve 

en negatieve categorieën. Hiermee worden competenties bedoeld die een representatief aantal 

positieve stemmen gehad hebben, maar die opgeheven worden door een aantal negatieve 

stemmen. Om aan te geven welke competenties op deze manier opvallen, wordt bij de 

resultaten voor elke competentie weergegeven hoe vaak deze in één van de categorieën (van 

meest tot minst belangrijk) is geplaatst. 

 

Ter controle is er gekeken of er een evenredige spreiding is onder de respondenten aan de 

hand van de controlevariabelen divisie, functie, geslacht en leeftijd.  

Vanwege het gebrek aan correcte respons konden helaas geen verbanden, die volgens de 

literatuur mogelijk aanwezig zijn (o.a. Buchel & Edward, 2005; Paukert & Richards, 2000), 

onderzocht worden. Er waren onvoldoende correct ingevulde enquêtes per (sub)deelgroep om 

de verbanden met de competenties te analyseren.  
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Presentatie van de resultaten 

De relevante resultaten van de enquête worden gepresenteerd in hoofdstuk 7 (Resultaten 

enquête).  

Door middel van verschillende tabellen wordt in paragraaf 7.2 de ranglijst van de 

competenties uiteen gezet. Hierbij wordt zowel de score aan de hand van de codering als de 

totale ranking weergegeven. Ook wordt de spreiding over de verschillende 

antwoordcategorieën weergegeven. Uiteindelijk wordt weergegeven welke competenties 

belangrijk zijn bij de ontwikkeling van het feedbackinstrument voor het UMCU.  

In paragraaf 7.3 worden de resultaten van de open vragen weergegeven. Voor de presentatie 

van deze resultaten wordt gebruik gemaakt van de geschreven opmerkingen van 

respondenten. Voor de weergave van deze opmerkingen worden dezelfde regels gehanteerd 

als voor de citaten uit de focusgroepen.  

 

Validiteit en betrouwbaarheid enquête 

De enquête is zowel begripsvalide als contextvalide. De begripsvaliditeit volgt uit de 

literatuur review. De competentielijst die als input dient voor de enquête is gebaseerd op 

wetenschappelijk onderzoek. De contextvaliditeit vloeit voort uit de focusgroepen. Met de 

input van de respondenten uit de focusgroepen is de wetenschappelijke competentielijst 

toegespitst op de context van het UMCU.  

Daarnaast is gebruik gemaakt van een eerder, in een soortgelijke context, gehanteerde en 

onderbouwde manier van kwantitatief onderzoek (o.a. Buchel & Edwards, 2005). 

 

De herhaalbaarheid van de enquête maakt deze betrouwbaar. Door de hierboven weergegeven 

uitvoerige beschrijving van de opzet van de enquête is deze herhaalbaar. Ook het feit dat de 

gehele populatie is uitgenodigd, maakt het makkelijk om de enquête nogmaals binnen 

dezelfde populatie uit te zetten.  

 

Sociaal wenselijke antwoorden kunnen een negatieve invloed hebben op de validiteit en 

betrouwbaarheid van de enquête. Er wordt vanuit gegaan dat de sociaal wenselijke 

antwoorden van de respondenten tot een minimum zijn beperkt. Dit om de volgende redenen. 

Allereerst blijkt uit de focusgroepen dat het onderwerp leeft binnen alle deelgroepen. Het 

lagere uitvalpercentage van de focusgroepen getuigt van draagvlak voor het onderwerp van 

het onderzoek. Er moet wel rekening mee gehouden worden dat niet de gehele populatie is 

bevraagd in de focusgroepen. Daarnaast ligt het onderwerp van de enquête niet extreem 

gevoelig. Het enthousiasme en de openheid van de respondenten van de focusgroepen getuigt 

hiervan.  

 

 

6. Validiteit en Betrouwbaarheid 

Bij de toelichting van de methodes (paragraaf 4.4 en 4.5) is al ingegaan op de validiteit en 

betrouwbaarheid van de focusgroepen en de enquête. Hieronder worden de validiteit en de 

betrouwbaarheid van het onderzoek als geheel besproken. 
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De interne design validiteit van het onderzoek is hoog, omdat door middel van de 

focusgroepen de relevantie van de competenties bij de begeleiding van verpleegkundigen in 

opleiding direct bevraagd kon worden. Dit zorgt ervoor dat de causale claim, dat de 

competenties een voorwaarde zijn voor het competent begeleiden van verpleegkundigen in 

opleiding, sterk is. 

De externe design validiteit is gericht op de generalisatie naar een bredere populatie. Dit is 

echter niet het doel van het onderzoek. Het onderzoek richt zich juist op de (gelimiteerde) 

populatie binnen het UMCU. De populatiebrede enquête maakt generalisatie naar deze 

populatie tot op zekere hoogte mogelijk. Ervan uitgaande dat minimaal 30 procent van de 

populatie gereageerd moet hebben om de resultaten te kunnen generaliseren, is met het 

responspercentage van 21,15 procent op de enquête, generalisatie niet mogelijk. Wel wordt 

ervan uitgegaan dat de resultaten een duidelijke indicatie voor de gehele populatie zijn.  

 

Het onderzoek is onder andere betrouwbaar omdat gebruik gemaakt wordt van 

onderzoekerstriangulatie (Boeije et al., 2008). Dit betekent dat er wordt veel afgestemd met 

de onderzoeker die zich richt op de technische ontwikkeling van het feedbackinstrument (Van 

Schothorst, 2011). Daarnaast is feedback verwerkt van medestudenten van de opleiding, de 

begeleider vanuit de opleiding, de begeleider vanuit het UMCU en onderzoekers die 

deelnemen aan ‘Onderzoek in Progress’ (een maandelijkse onderzoekswerkbespreking van 

het UMCU). 

Tot slot is het onderzoek ook extern betrouwbaar, ofwel herhaalbaar. Bij beide delen van het 

onderzoek is de werkwijze uitvoerig beschreven, wat de herhaalbaarheid bevordert. Bij het 

kwalitatieve deel is de externe betrouwbaarheid iets lager, omdat de betekenisgeving van de 

populatie veel subjectiever is. 

 

 

Met het bespreken van de validiteit en betrouwbaarheid is de opzet van dit onderzoek 

afgerond. In dit hoofdstuk zijn onder andere de opzetten van de drie methodes van het 

onderzoek aan bod gekomen. In de volgende drie hoofdstukken zal worden ingegaan op de 

resultaten van achtereenvolgens de literatuur review, de focusgroepen en de enquête.  



 

 

35 

5. Literatuur review 
 

 

In deze literatuur review zal antwoord gegeven worden op deelvraag twee en drie: 

2. Welke competenties zijn relevant bij het begeleiden van verpleegkundigen in 

opleiding? 

3. In welke mate zijn de geformuleerde competenties belangrijk? 

 

Allereerst zal de lijst met competenties geformuleerd worden (paragraaf 1). Ook zal ingegaan 

worden op de literatuur over de mate waarin de verschillende competenties belangrijk zijn 

(paragraaf 3). Paragraaf 2 en 4 geven de verwachtingen van de verschillende deelvragen weer.  

 

 

1. Competentielijst 

In deze paragraaf is vanuit wetenschappelijke literatuur een lijst met competenties voor 

mentoren van verpleegkundigen in opleiding opgesteld. Deze lijst is vervolgens in de 

focusgroepen voorgelegd aan een gedeelte van de onderzoekspopulatie binnen het UMCU. 

 

In de literatuur zijn veel onderzoeken te vinden die zich (indirect) richten op het begeleiden 

van verpleegkundigen in opleiding door mentoren. In het vorige hoofdstuk zijn in paragraaf 

4.2.1 de kenmerken van deze onderzoeken besproken. 

De gebruikte onderzoeken vormen samen een uitgebreide lijst met (ruim 500) competenties. 

Uit deze lijst zijn overkoepelende competenties geselecteerd. Hier zijn andere competenties 

onder geschaard. Deze competentieclusters dienen als beschrijving van de overkoepelende 

competenties. Een uitgebreide verantwoording van de selectie is in paragraaf 4.2.2 van het 

vorige hoofdstuk weergegeven.  

 

Hieronder wordt per overkoepelende competentie weergegeven welk competentiecluster 

eronder valt. De competenties zijn nog niet vertaald naar het Nederlands, om zo dichter bij de 

literatuur te blijven en de eventuele invloed van de onderzoeker zo veel mogelijk achterwege 

te laten.  

Bij elk competentiecluster wordt middels voetnoten aangegeven op welke onderzoeken de 

competenties zijn gebaseerd. Deze voetnoten zijn in bijlage 5 terug te vinden. 

 

Overkoepelende 

competentie 

Competentieclusters 

Amiability 
Amiability, charisma, friendly, good person, relationships with others, warm 

and friendly attitude  1 

Availability 
Accessibility, (is) approachable, (being) available, making time for teaching, 

reachable, spends time with resident 2 

Clinical 

competence 

Clinical competence, confident, experience, (medical) expert(ise), integrity, 

professionalism 3 

Caring 
Being interested in the trainee, caring, committed to the resident/student, 

empathizing 4 
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Collegiality 

Being able to separate the different roles in the teacher-relationship (teacher, 

colleague), collegial relationship, collegiality (in nursing education), develop a 

sense of belonging, easy and fun to work with, in our common meetings I felt 

that we are colleagues, preceptor as co-worker 5 

Commitment to 

teaching 

Commitment to teaching, keen to teach, interested in teaching, makes effort to 

teach, vision on training 6 

Didactic skills 

Being able to teach (professional) skills, bereidt zich goed voor op 

onderwijspresentaties en besprekingen, didactic skills, didacticism, extensive 

knowledge of nursing education, giving me appropriate learning opportunities, 

good learning environment, good teaching (skills), knowledge about teaching 

methods (how and when to use them), overall teaching effectiveness (residents 

learning), implements a variety of teaching strategies, to achieve learning 

outcomes, using teaching knowledge 7 

Enthusiasm 
Energetic, enjoying the role of teacher/enjoying their role as General 

Practitioner, enthusiasm, positive (attitude), stimulating/stimulates 8 

Feedback 

Ability to reflect, being critical of the trainee and their learning process, daring 

to give feedback, encourage reflection, (giving/offer/providing) (accurate, 

concrete, constructive, ongoing, regular, thoughtful, timely) feedback, geeft 

regelmatig positieve feedback, good feedback on my strengths and weaknesses, 

positive and negative feedback 9 

Knowledgeable 
Being up-to-date, knowledgeable, maintains the professional practice 

knowledge base 10 

Objective 

assessment 

Assess the student’s performance based on objective standards, objective 

assessment 11 

Offering a safe 

environment 

Nonjudgmental, not profiting from the trainee, offering a safe environment, 

prioritises education over production (both teaching and care giving), provide a 

nonthreatening learning environment for the mentee, (mutual) respect (for 

learners), trust/trustworthy/trustworthiness  12 

Open 

communication 

Answers questions, clarity, (being able to) communicate (effectively), (open) 

communication, (open) dialog(ue), discussions/discusses/ willing to discuss, 

(clear) explanations, (good) interpersonal communication skills, (active) 

listening, openness, practices skilled oral, written and electronic 

communication 13 

Opportunities 

provided to 

resident 

Allow the student some independence/allowed me to perform tasks 

independently, allows me autonomy, creates opportunities for learners, 

encourage and allow involvement and participation, gives student opportunity 

to do procedures/to practice skills, gives resident responsibility, I have the 

opportunity to provide continuity of care, involves student (in patient care), 

opportunities provided to resident, respects residents’ autonomy/independence, 

wide range of learning opportunities available 14 

Organizational 

skills 

Formal mentoring plan, is clear and organised, organiser, organising qualities, 

organizational skills, phasing of training, planner, well organised 15 

Role model (Being a) Role model, role modelling, (is een) voorbeeldfiguur 16 

Scholarly 

activity 

Develop, maintain, affirm and promote the discipline of nursing, engage in 

scholarship, maintain and improve curricula, passion to promote nursing 

education, scholar role, scholarly activity, wish to promote the profession 17 

Supervision 
A positive attitude towards supervision, I have good clinical supervision at all 

times, (provide clinical/individual) supervision 18 

Support 
Calmness, helpful, patience, support(ive) (environment/person), understanding 
19 

Tabel 5.1.1 Competentieclusters (op basis van: zie voetnoten bijlage 5) 
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Tot slot is er één overkoepelende competentie door de onderzoeker zelf ontworpen. Het gaat 

hier om de competentie ‘development as mentor’. Er bleven een aantal competenties over die 

wel een zekere mate van overeenkomst toonden, maar waarvoor geen overkoepelende term in 

de lijst stond. 

Onder ‘development as mentor’ worden de volgende competenties geschaard: assess his or 

her own knowledge and skills and implement plan for ongoing professional development, 

being open to criticism on teaching, being open to extra training to become a better teacher, 

commitment to own learning, consult appropriate resource persons for assistance when 

challenges arise, knowledge into their own professional learning, learning from trainee, 

participates in professional development opportunities that increase one’s effectiveness in the 

role, self-criticism en self-knowledge/self-insight (op basis van: Blauvelt & Spath, 2008; 

Boendermaker et al., 2000; Boor et al., 2008; Clutterbuck, 2005; Davis et al., 2005; Heale et 

al., 2009; Ullian et al.,1994). 

 

Hieronder is de totale lijst met competenties gericht op het begeleiden van verpleegkundigen 

in opleiding weergegeven. Elke competentie kent een korte beschrijving op basis van de 

verschillende ondergeschikte competenties. 

 

Competenties 

 Amiability (beminnelijkheid): een mentor heeft mentor charisma, is vriendelijk en heeft 

(hierdoor) goede relaties met anderen. 

 Availability (beschikbaarheid): een mentor is bereikbaar en beschikbaar. 

 Clinical competence (vakkundigheid als verpleegkundige): een mentor is ervaren, integer, 

professioneel en zelfverzekerd. 

 Caring (zorgzaamheid): een mentor is betrokken bij, en geïnteresseerd in een individuele 

student en kan zich daarbij inleven in de student. 

 Collegiality (collegialiteit): een mentor weet zijn of haar rollen (als mentor en collega) 

goed te scheiden en het is leuk en makkelijk om met hem of haar te werken. 

 Commitment to teaching (betrokkenheid aan / interesse in onderwijs): een mentor zet zich 

in om les te geven en heeft een duidelijke visie op onderwijs. 

 Development as mentor (ontwikkeling als mentor): een mentor heeft zelfkennis, staat open 

voor kritiek en durft om hulp te vragen. 

 Didactic skills (didactische vaardigheden): een mentor bezit kennis over didactiek en hij of 

zij weet dit ook toe te passen, kortom: hij of zij is een effectieve docent. 

 Enthusiasm (enthousiasme): een mentor is energiek, positief en stimulerend en heeft 

plezier in zijn of haar werk (zowel in de rol van mentor als in de rol van verpleegkundige). 

 Feedback (feedback): een mentor durft kritisch te reflecteren op een student en ziet het 

belang in van zowel positieve als negatieve feedback. 

 Knowledgeable (geïnformeerd): een mentor is op de hoogte van zaken op het vakgebied 

van verpleegkundigen. 

 Objective assessment (objectieve beoordeling): een mentor beoordeeld een student 

objectief. 
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 Offering a safe environment (zorgen voor een veilige omgeving): een mentor is 

betrouwbaar en heeft respect voor de student (buit deze niet uit). 

 Open communication (open communicatie): een mentor beantwoordt vragen, discussieert, 

legt uit, kan goed luisteren en is duidelijk. 

 Opportunities provided to student (mogelijkheden bieden aan student): een mentor geeft 

een student verantwoordelijkheden en autonomie. 

 Organizational skills (organisatorische vaardigheden): een mentor werkt georganiseerd en 

gestructureerd. 

 Role model (rolmodel): een mentor fungeert in zijn of haar rol als verpleegkundige als een 

rolmodel. 

 Scholarly activity (activiteit als academicus): een mentor zet zich ook buiten de dagelijkse 

praktijk van het ziekenhuis in voor het vakgebied van verpleegkundigen (bijvoorbeeld in 

de ontwikkeling van curricula). 

 Supervision (supervisie): een mentor houdt toezicht op een student. 

 Supportive (ondersteuning): een mentor is begripvol, behulpzaam, geduldig en kalm. 

Tabel 5.1.2 Competentielijst (op basis van: zie voetnoten bijlage 5) 

 

Bovenstaande competentielijst omvat twintig breed geformuleerde competenties. De 

competenties zijn bewust breed geformuleerd om de respondenten niet de mogelijkheid te 

geven om in het onderzoek alleen een bepaald competentiecluster als belangrijk aan te duiden. 

Stel dat bijvoorbeeld de competentie ‘ondersteunend’ gesplitst zou zijn in de competenties 

begripvol, behulpzaam, geduldig en kalm. Een respondent heeft dan de mogelijkheid om deze 

competenties als belangrijk te bestempelen, maar kan dan geen andere competenties meer als 

belangrijk aangeven. De manier waarop de lijst nu vormgegeven is, biedt de respondenten de 

mogelijkheid om naast de complete competentie ‘ondersteuning’ nog een aantal andere 

competenties als belangrijk te bestempelen.  

Daarnaast bieden breed geformuleerde competenties de mogelijkheid de competenties uit te 

werken in verschillende stellingen. Dit is van belang voor de ontwikkeling van het 

feedbackinstrument voor het UMCU. 

 

 

2. Verwachtingen relevantie competentielijst 

Uit de bovenstaande paragraaf en uit het vorige hoofdstuk (paragraaf 4.2) blijkt dat er zeer 

veel onderzoeken gericht zijn op competenties die relevant zijn bij begeleiden. Niet al deze 

onderzoeken geven dezelfde competenties weer. Er is zelfs een grote diversiteit onder deze 

onderzoeken. Dit maakt het onwaarschijnlijk dat de geformuleerde lijst theoretisch uitputtend 

is. Daarnaast brengt dit met zich mee dat het zeer lastig is om een duidelijke verwachting op 

te stellen wat betreft de volledigheid van de lijst met competenties. 
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Ook spelen, zoals in het vorige hoofdstuk (paragraaf 4.2) besproken, zaken als de populatie, 

de tijd en de context van het onderzoek een grote rol op de mate van relevantie van de 

competenties (Boor et al., 2008; Guy et al., 2011). Het is dan ook nagenoeg onmogelijk om 

eenduidige verwachtingen op te stellen over de mate van representativiteit van de 

geformuleerde lijst. De enige verwachting die hier wordt opgesteld, in navolging van auteurs 

als Boor et al. en Guy et al., is dat de context van het UMCU een grote invloed zal hebben op 

de uiteindelijk te formuleren competenties (die gebruikt zullen worden in de enquête). Deze 

verwachting onderstreept het belang van de vierde deelvraag (in hoeverre zijn de 

geformuleerde competenties, volgens betrokken actoren, relevant binnen de context van het 

UMCU?) en het belang van een kwalitatief onderzoeksdeel. 

 

 

3. Mate van belangrijkheid competenties 

Het tweede deel van het onderzoek gaat in op de mate waarin de verschillende competenties 

belangrijk zijn. Dit is door een aantal auteurs eerder onderzocht (o.a. Buchel & Edwards, 

2005; Paukert & Richards, 2000).  

 

Volgens Buchel en Edwards (2005, p. 30) is het zeer lastig om te begrijpen welke 

competenties (in welke situaties) het belangrijkst zijn. Men kan hypotheses opstellen over 

welke competenties belangrijk zijn, maar zijn de competenties dan even belangrijk of is de 

één belangrijker dan de ander? De vraag is dan ook: wat onderscheidt een belangrijke 

competentie van een minder belangrijke competentie? Uit de discussie van het artikel van 

Buchel en Edwards blijkt dat een belangrijk onderscheid zit in of een competentie een 

voorwaarde is voor competent functioneren of niet. Sommige competenties zijn wel degelijk 

relevant, maar geen voorwaarde voor een competente mentor. In navolging hiervan wordt in 

dit onderzoek gezocht naar competenties van mentoren die een voorwaarde zijn voor een 

competente begeleiding van verpleegkundigen in opleiding. Dit uitgangspunt sluit aan bij de 

definitie van het concept competentie die in dit onderzoek wordt gehanteerd. Er wordt immers 

gezocht naar competenties die een voorwaarde zijn voor het competent zijn in het begeleiden 

van verpleegkundigen in opleiding. 

 

Een belangrijk punt bij het onderzoeken van de mate waarin competenties belangrijk zijn, zijn 

eventuele verschillende visies van verschillende (sub)groepen. Men moet rekening houden 

met verschillen in de mate van belangrijkheid van competenties tussen betrokken actoren. 

Verschillende auteurs (o.a. Buchel & Edwards, 2005) hebben onderzoek gedaan naar de 

verschillen in meest belangrijke competenties tussen mentoren in de zorgsector en studenten 

in de zorgsector (niet per se verpleegkundigen in opleiding). Voorbeelden van de in de vorige 

paragraaf geformuleerde competenties die door studenten belangrijker werden gevonden dan 

door de mentoren, zijn: ‘beschikbaarheid’, ‘mogelijkheden bieden aan student’, ‘open 

communicatie’ en ‘zorgen voor een veilige omgeving’. Een competentie die door de mentoren 

belangrijker werd gevonden dan door de studenten, is ‘rolmodel’. (Buchel & Edwards, p. 34) 

De uitkomsten van deze onderzoeken laten zien dat er verschillen kunnen zitten in de wensen 

van verpleegkundigen in opleiding en wat de mentoren belangrijk vinden. 
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Ook tussen verpleegkundigen in opleiding onderling zitten mogelijk verschillen. Onder 

andere Paukert en Richards (2000) hebben onderzoek gedaan naar de verschillen in gewenste 

competenties van een mentor tussen studenten in de zorgsector (niet per se verpleegkundigen 

in opleiding). Hierin keken zij naar het cursusjaar waarin de studenten zich bevonden. 

Geconcludeerd werd dat de veranderende percepties die ontstaan tijdens de professionele 

ontwikkeling zorgen voor discrepanties tussen de wensen van studenten (Paukert & Richards, 

p. 845). Er wordt hier onderscheid gemaakt in medisch studenten en studenten die stage lopen 

(dit zijn de afgestudeerde medisch studenten). De medisch studenten vinden de rol van leraar 

erg belangrijk. In de vorige paragraaf geformuleerde competenties zou het dan gaan om 

‘betrokkenheid aan / interesse in onderwijs’ en ‘didactische vaardigheden’. In een later 

stadium van hun studie hechten medisch studenten meer waarde aan competenties als 

‘supervisie’ en ‘feedback’.  

De afgestudeerde medisch studenten gaan stage lopen en vinden in het beginstadium daarvan 

competenties als ‘beschikbaarheid’, ‘geïnformeerd’ en ‘mogelijkheden bieden aan student’ 

belangrijk. In de stadia daarna wordt een competentie als ‘collegialiteit’ belangrijker. (Paukert 

& Richards, p. 844-845) 

Tot slot zou de competentie ‘rolmodel’ door studenten die minder lang in opleiding zijn 

belangrijker gevonden worden dan door studenten die al langer in opleiding zijn (Paukert & 

Richards, p. 845).  

Paukert en Richards (p. 845) sluiten af met het advies dat kennis van de verschillen tussen 

groepen lerenden de begeleiding van deze groepen kan verbeteren. Voor dit onderzoek 

betekent dit dat kennis in het onderscheid tussen verpleegkundigen in opleiding (aan de hand 

van het opleidingsniveau of cursusjaar) de begeleiding door mentoren zou kunnen verbeteren.  

 

Het advies van Paukert en Richards (2000) impliceert een mate van flexibiliteit in de 

begeleiding die mentoren geven. Het onderscheid in het gebruik van verschillende 

competenties in de verschillende stadia van de begeleiding, of stadia van de mentorrelatie, 

wordt ook door andere auteurs onderschreven (o.a. Clutterbuck, 2005). Clutterbuck (p. 6) 

omschrijft het als het herkennen en correct aanpassen aan de fases van de mentorrelatie. 

Daarbij is het belangrijk om flexibel te kunnen wisselen tussen verschillende competenties. 

De relatie tussen een mentor en een student is immers altijd situatieafhankelijk en dat brengt 

verschillende behoeftes met zich mee als het gaat om competenties van een mentor 

(Clutterbuck, p. 3). 

Het flexibel kunnen wisselen tussen verschillende stadia en situaties in het begeleidingsproces 

sluit aan bij het principe van ‘situational leadership’ van Blanchard en Hersey (1996). Deze 

auteurs stellen dat een leider zich moet aanpassen aan de behoeften van de volgelingen en de 

specifieke situatie op dat moment. Dit kan vertaald worden naar een mentor die zijn 

begeleiding aanpast aan de behoeften van verpleegkundigen in opleiding en het specifieke 

stadium van de begeleiding waarin deze verpleegkundigen in opleiding zich bevinden. 

Gesteld kan worden dat competente mentoren zich in het gebruik van hun competenties 

zouden moeten kunnen aanpassen aan verschillende verpleegkundigen in opleiding en 

verschillende situaties. 
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4. Verwachtingen mate van belangrijkheid competenties 

In navolging van de vorige paragraaf wordt verwacht dat tussen de verschillende betrokken 

actoren (mentoren, verpleegkundigen in opleiding en experts), maar ook tussen de 

verpleegkundigen in opleiding onderling (aan de hand van cursusjaar en of opleidingsniveau), 

verschillende visies bestaan over welke competenties het belangrijkst zijn. Om een 

representatieve ranking van de competenties te geven, wordt een zo breed mogelijke spreiding 

onder de betrokken actoren onderzocht. 

 

Vanwege het feit dat de populatie van dit onderzoek bestaat uit verschillende deelgroepen, is 

het onmogelijk om voor de gehele populatie verwachtingen op te stellen. Daarnaast kunnen 

concrete verwachtingen over de mate waarin de verschillende competenties (voor de gehele 

populatie en/of voor de verschillende deelgroepen) belangrijk zijn, niet aan de hand van 

wetenschappelijke literatuur worden opgesteld. De competenties die gebruikt zijn in de 

ranking zijn, naast de basis van wetenschappelijke literatuur, geformuleerd door middel van 

toespitsingen uit de focusgroepen. Deze competenties gelden zodoende specifiek voor het 

UMCU. Dit maakt het onmogelijk om vanuit de theorie verwachtingen, over de mate waarin 

de competenties belangrijk zijn, op te stellen.  

In dit onderzoek worden, vanwege bovenstaande redenen, verwachtingen over de mate waarin 

de verschillende competenties belangrijk zijn op dit moment achterwege gelaten. Wel worden 

hierover aan de hand van de resultaten van de focusgroepen verwachtingen opgesteld. Zie 

hiervoor paragraaf 6.5. 
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6. Resultaten focusgroepen 
 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de focusgroepen weergegeven. De focusgroepen 

zijn gericht op het beantwoorden van de vierde deelvraag: 

4. In hoeverre zijn de geformuleerde competenties, volgens betrokken actoren, relevant 

binnen de context van het UMCU? 

 

Allereerst zal kort de populatie van de focusgroepen worden weergegeven (paragraaf 1). 

Vervolgens zal worden ingegaan op de concrete resultaten van de focusgroepen (paragraaf 2 

en 3). Daarna wordt de toegespitste competentielijst weergegeven (paragraaf 4). Tot slot 

wordt gekeken naar de verwachtingen over de mate van belangrijkheid van de competenties 

(paragraaf 5). 

 

 

1. Respons 

Onderstaande tabel geeft de opgave, respons en het uitvalpercentage van de focusgroepen 

weer. Verdere toelichting op de respondenten van de focusgroepen is weergegeven in bijlage 

6. Deze toelichting kan gebruikt worden om de representativiteit van de respondenten voor de 

gehele populatie af te lezen. Er is gekeken naar de verdeling over geslacht, (sub)deelgroep en 

divisie. De tabellen in bijlage 6 laten zien dat de respondenten van de focusgroepen tot op 

redelijke hoogte representatief zijn voor de populatie. In de focusgroepen hebben iets meer 

vrouwen deelgenomen dan de standaard. De verdeling over (sub)deelgroepen, bijvoorbeeld 

MBO en HBO studenten, laat zien dat alle groepen vertegenwoordigt zijn. Ook alle divisies 

zijn, op één na, vertegenwoordigt. De representativiteit is van belang, omdat de focusgroepen 

(samen met de literatuur) de basis vormen voor de enquête.  

 

Onderstaande tabel (6.1.1) toont het uitvalpercentage van de focusgroepen per deelgroep. 

Vooraf werd het uitvalpercentage geschat op 33 procent, het daadwerkelijke uitvalpercentage 

was 22 procent. Het lagere uitvalpercentage is een indicatie van het draagvlak voor het 

onderwerp van het onderzoek binnen het UMCU. Ook het enthousiasme van de respondenten 

tijdens de focusgroepen toont aan dat er draagvlak is voor het onderzoek onder de 

respondenten.  

 

Deelgroep Opgave Respons Uitval-

percentage 

Mentoren 15 9 40 % 

Verpleegkundigen in opleiding 16 13 19 % 

Experts 14 13 7 % 

TOTAAL 45 35  22 % 

Tabel 6.1.1 Opgave, respons en uitvalpercentage focusgroepen 
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2. Competenties overbodig, samenvoegen en/of splitsen 

De focusgroepen zijn, zoals ook in paragraaf 4.4 uiteengezet, gehouden aan de hand van vier 

leidende vragen: 

 Zijn er competenties overbodig?; 

 Kunnen competenties worden samengevoegd?; 

 Dienen competenties te worden uitgesplitst?; 

 Missen er competenties?. 

 

Aan de hand van post-its zijn de antwoorden van de respondenten geïnventariseerd. Tabel 

6.2.1 geeft de resultaten van de eerste drie leidende vragen weer, door middel van het aantal 

geschreven post-its per vraag.  

 

Tabel 6.2.1 Resultaten focusgroepen 

 

Bij de vraag over het samenvoegen van competenties is de respondenten gevraagd om de 

post-it bij de dominante competentie te plakken. Dit is van belang bij het lezen van 

bovenstaande tabel. In de tabel zijn zowel het aantal post-its bij de dominante competenties 

(samenvoegen dominant) als het aantal keer dat een competentie op een samenvoeg post-it is 

genoemd (samenvoegen totaal), weergegeven. 

 

 

Competentie Overbodig Samenvoegen 

dominant 

Samenvoegen 

totaal 

Splitsen 

Activiteit als academicus 
(alleen in eerste vier focusgroepen) 

15 1 3 - 

Beminnelijkheid 6 5 11 - 

Beschikbaarheid 1 1 3 - 

Betrokkenheid aan / interesse in 

onderwijs 

7 3 10 2 

Collegialiteit 5 - 3 - 

Didactische vaardigheden 2 7 12 1 

Enthousiasme - 3 8 - 

Feedback - 1 2 3 

Geïnformeerd 1 3 11 - 

Mogelijkheden bieden aan student - - - - 

Objectieve beoordeling - 1 1 1 

Ondersteuning 1 7 12 - 

Ontwikkeling als mentor - 1 3 1 

Open communicatie - 2 4 - 

Organisatorische vaardigheden 1 - 3 - 

Rolmodel 3 8 11 - 

Supervisie - 2 3 - 

Vakkundigheid als verpleegkundige - 7 12 - 

Zorgen voor een veilige omgeving - 7 11 2 

Zorgzaamheid 1 9 22 1 
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In de tussentijdse analyse (na vier focusgroepen met 20 respondenten) is nagenoeg niets aan 

de competentielijst veranderd. De voorlopige resultaten waren onvoldoende eenduidig om al 

aanpassingen te maken. Wel is de competentie ‘activiteit als academicus’ uit de lijst gehaald. 

Het overgrote deel van de respondenten (15 van de 20 respondenten) was van mening dat 

deze competentie overbodig was (‘je hoeft geen academicus te zijn om een goede begeleiding 

te geven, zeker niet’ (fg2)). ‘Activiteit als academicus’ is dan ook niet meegenomen bij de 

laatste twee focusgroepen. 

 

De competenties die de respondenten misten worden later in dit hoofdstuk (paragraaf 2) 

behandeld.  

 

De meest relevante resultaten uit tabel 6.2.1 worden hieronder per competentie, aan de hand 

van uitspraken van de respondenten, verder uitgewerkt. Relevante resultaten zijn de 

competenties met vijf of meer post-its bij één of meerdere van de drie leidende vragen 

(overbodig, samenvoegen dominant en/of splitsen). 

 

Beminnelijkheid 

De competentie ‘beminnelijkheid’ werd door één zesde van de respondenten (6) als overbodig 

gezien. De term beminnelijkheid, maar ook de subcompetenties werden door de respondenten 

niet als een competentie van een mentor gezien: 

‘En beminnelijkheid als term, ik kan daar weinig mee’ (fg6); 

‘Ik vind niet dat charisma er in hoeft’ (fg1). 

 

Betrokkenheid aan / interesse in onderwijs & Didactische vaardigheden 

Een kwart van de respondenten (9) gaf aan dat de competenties ‘betrokkenheid aan / interesse 

in onderwijs’ en ‘didactische vaardigheden’ samengevoegd kunnen worden. Daarnaast gaven 

respondenten (9) aan dat deze competenties overbodig zijn.  

In de bespreken van deze twee competenties kwam naar voren dat de competenties te veel 

gericht zijn op onderwijs: 

‘ik vind het niet voorop staan dat een mentor zeg maar onderwijs moet geven, ik denk dat een 

mentor ook heel goed kan functioneren zonder dat die onderwijs hoeft te geven’ (fg5).  

 

In de discussies over het al dan niet overbodig zijn van de competentie ‘didactische 

vaardigheden’ kwam naar voren dat deze competentie toch ook wel relevant kan zijn: 

‘Ik vind wel dat een mentor wat didactische vaardigheden moet hebben, want je bent toch een 

leerling iets aan het leren, dus dan moet je ook weten op welke manier je dat doet en dat zijn 

didactische vaardigheden’ (fg5). 

 

Verder kwam in de discussies van alle zes de focusgroepen naar voren dat het wel van belang 

is dat een mentor kennis weet over te dragen in de dagelijkse praktijk, maar dat het te ver gaat 

om dit gelijk te stellen aan onderwijs: 

‘Ik denk inderdaad dat het belangrijkste is dat een mentor gewoon inderdaad in een 

praktijksituatie kennis kan overdragen’ (fg4). 
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Collegialiteit 

De competentie ‘collegialiteit’ werd door vijf respondenten als overbodig aangegeven. Aan de 

andere kant kwam ook in twee focusgroepen naar voren dat deze competentie juist wel heel 

belangrijk is:  

‘Ja, dat die je niet alleen als student ziet, maar ook als collega. 

Echt als collega ja’ (fg5). 

 

In de discussies over het wel of niet overbodig zijn van de competentie ‘collegialiteit’, kwam 

naar voren dat de respondenten die de competentie overbodig vonden, vooral vielen over de 

omschrijving: 

‘haar rollen als mentor en collega goed weet te scheiden. Waarom? Dat snap ik niet. Het 

tweede deel dat ie leuk, nou leuk ook nog niet eens, en makkelijk is om mee te werken. 

Leuk en makkelijk waren de woorden waar ik over viel. 

Ik hoef niet leuk en makkelijk te zijn om een student te gaan begeleiden, echt niet hoor.’ (fg2).  

Aangegeven werd dat de competentie beter omschreven kan worden als een 

samenwerkingsrelatie: 

‘Ik denk dat je heel veel van die eigenschappen onder samenwerking zou kunnen eh vatten 

denk ik’ (fg4). 

 

Geïnformeerd 

De competentie ‘geïnformeerd’ zijn over zaken op het vakgebied van verpleegkundigen werd 

door één zesde van de respondenten (6) als onderdeel gezien van de competentie 

‘vakkundigheid als verpleegkundige’: 

‘Want ik vind bij vakkundigheid hoort er ook bij dat je gewoon van je vakgebied afweet, dus 

dat leek me eigenlijk een beetje in dezelfde strekking, die kun je vast wel in één- 

In één koppelen. 

Anders ben je niet vakkundig. 

Nee en ook niet professioneel.’ (fg5). 

 

Ondersteuning, Zorgen voor een veilige omgeving & Zorgzaamheid 

In alle focusgroepen werd door één of meer respondenten gerefereerd aan de competenties 

‘ondersteuning’ (20 post-its), ‘zorgen voor een veilige omgeving’ (20 post-its) en 

‘zorgzaamheid’ (33 post-its). Deze drie competenties werden veelal aangeduid als zachte 

competenties: 

‘Die twee namen, ondersteunend, […] zorgzaamheid. Is daar een ander woord voor, want 

het- […] Ik vind het zo softies nu’ (fg2). 

 

Bovenstaande drie competenties werden vaak samengevoegd. Dit gebeurde echter in zeer 

uiteenlopende combinaties. Alle mogelijke combinaties werden door de respondenten 

genoemd: ‘ondersteuning’ samen met ‘zorgen voor een veilige omgeving’, ‘ondersteuning’ 

samen met ‘zorgzaamheid’ en ‘zorgen voor een veilige omgeving’ samen met 

‘zorgzaamheid’. In al deze combinaties werd de competentie ‘ondersteuning’ het vaakst als 

dominant aangegeven, zoals ook uit onderstaande tabel blijkt.  
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 Aantal keer 

samengevoegd 

Aantal keer 

Ondersteuning 

dominant 

Ondersteuning & Zorgen voor een veilige omgeving 2 1 

Ondersteuning & Zorgzaamheid 7 5 

Zorgen voor een veilige omgeving & Zorgzaamheid 6 N.v.t. 

Tabel 6.2.2 Samenvoegingen zachte competenties 

 

Daarnaast kwam uit de discussies in vier van de focusgroepen naar voren dat ook alle drie de 

competenties in één samengevoegd zouden kunnen worden. 

 

Tot slot werd ‘betrokken’ (een subcompetentie van zorgzaamheid) in vijf focusgroepen erg 

belangrijk gevonden. De respondenten gaven aan dat betrokkenheid een alternatieve 

overkoepelende competentie zou kunnen zijn voor de subcompetenties ‘interesse in een 

student’ en ‘inleven in een student’: 

‘Nee, dat snap ik, maar ik vind het woord zo- 

Betrokken. […] Is dat niet een mooie?’ (fg2). 

 

Rolmodel 

Er werd door ongeveer één derde van de respondenten (11) aangegeven dat de competentie 

‘rolmodel’ samengevoegd kan worden. Er is echter weinig eenduidigheid over met welke 

competenties ‘rolmodel’ dan samengevoegd zou moeten worden. De respondenten die 

‘rolmodel’ wilden samenvoegen, noemden combinaties met competenties als 

‘beminnelijkheid’, ‘enthousiasme’, ‘geïnformeerd’, ‘collegialiteit’, ‘organisatorische 

vaardigheden’ en ‘vakkundigheid als verpleegkundige’. 

Ook gaven drie respondenten aan dat ‘rolmodel’ overbodig was. 

 

Vakkundigheid als verpleegkundige 

Eerder is besproken dat de competentie ‘vakkundigheid als verpleegkundige’ in de 

focusgroepen een aantal keer (6) samengevoegd werd met ‘geïnformeerd’.  

Iets anders wat aangedragen werd bij deze competentie is dat de term vakkundigheid niet 

representatief is voor de betekenis van de competentie: 

‘En zou bij 18 vakkundigheid als verpleegkundige en dan staat er een uitleg. Ik koppel dat nu 

niet aan vakkundigheid.  

Ik zat het net te lezen en bedacht ik me hetzelfde. Dat is eigenlijk meer een soort professioneel 

gedrag wat daar geschreven wordt. 

Ja, bij vakkundigheid denk ik meer aan inhoud’ (fg1). 

 

 

3. Ontbrekende competenties 

De vierde leidende vraag richt zich op welke competenties de respondenten misten in de lijst 

met competenties uit de literatuur. Tabel 6.3.1 geeft weer welke competenties volgens de 

respondenten ontbreken. Per gemiste competentie wordt weergegeven hoe vaak deze bij alle 

focusgroepen in totaal genoemd is. 
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Ontbrekende competentie Aantal keer 

genoemd 

Kennis / op de hoogte van het POB (en/of het opleidingstraject van de student) 5 

Aansluiten bij student (inzicht in / aansluiten bij manier van leren student en 

leerstijl student) 

4 

Samenwerken 2 

Anticiperen / observeren 1 

Coachen 1 

Complete zorg, ‘oog voor alle facetten van het beroep en dit uitdragen naar de 

student’ 

1 

Contact met werkbegeleiders, de student werkt binnen een team 1 

Mentor is bewust van eigen leerstijl 1 

Professioneel / kwaliteitsgericht 1 

Opkomen voor studenten 1 

Zelfreflectie mentor 1 

Tabel 6.3.1 Ontbrekende competenties 

 

Een aantal van de ontbrekende competenties werden door respondenten bij een al bestaande 

competentie gevoegd. Dit geldt met name voor de ontbrekende competenties die maar één of 

twee keer zijn genoemd. 

Sommige ontbrekende competenties werden door de respondenten in de focusgroepen 

weerlegt. Deze zijn dan ook niet meegenomen in de nieuwe lijst met competenties. 

 

Hieronder worden de meest relevante resultaten uit bovenstaande tabel besproken. Relevante 

resultaten zijn hier compleet nieuwe competenties of aanvullingen op de hoofdcompetenties. 

Aanvullingen op subcompetenties worden niet besproken.  

 

Kennis / op de hoogte van het POB (en/of het opleidingstraject van de student) 

De competentie die door de meeste respondenten (5) als gemist werd aangegeven, refereert 

aan het inspelen op het praktijkopleidingenboek van het UMCU en de opleiding van de 

verpleegkundige in opleiding: 

‘Een competentie die ik nog wel mis […] Is de kennis van het POB boek, want ik heb nu twee 

mentoren gehad en ze weten van toeten nog blazen soms’ (fg5). 

 

Aansluiten bij student 

Een andere competentie die door een viertal respondenten als gemist werd aangegeven, is 

gericht op het aansluiten van een mentor bij de verpleegkundige in opleiding: 

‘Ja, je moet ook echt wel de klik hebben met een student of niet. Kijk en bij de één is het wel 

zo en bij de ander weet je van daar moet ik die collega op zetten want dat gaat beter’ (fg4). 

Van deze klik werden een aantal voorbeelden gegeven: aansluiten bij de manier van leren en 

de leerstijl van de student.  

‘Ja ik zou hier dan ook nog aan toe willen voegen dat ze ook aansluiten bij jouw manier van 

leren’ (fg3). 
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Zelfreflectie mentor 

In drie focusgroepen is de competentie ‘ontwikkeling als mentor’ besproken. In alle drie de 

focusgroepen werd deze competentie als relevant aangeduid. Wel werden er nog onderdelen 

gemist.  

 

In twee focusgroepen werd de zelfreflectie van een mentor gemist: 

‘Ja ik zie hier heel erg staan dat een mentor kritisch durft te zijn, reflecteren op een student. 

Dan denk ik van ja ze moeten ook kritisch op zichzelf reflecteren en dat ook aan de student te 

tonen denk ik’ (fg3); 

‘Nee, maar die student wordt continu gevraagd om maar te blijven reflecteren, wat doe ik 

goed, wat kan er beter, waarom deed ik dit. Maarja van zo’n mentor merk ik het niet zo vaak 

terug’ (fg3).  

 

In één focusgroep misten de respondenten dat een mentor zich bewust is van zijn of haar 

eigen leerstijl: 

‘heeft inzicht in eigen leerstijl […] Ik vind het wel een belangrijke vaardigheid van een 

mentor om daar bewust van te zijn’ (fg6). 

 

 

4. Toegespitste competentielijst 

De resultaten die in deze paragraaf zijn besproken, vormen de basis voor de vernieuwde lijst 

met competenties. Aan de hand van de focusgroepen is de originele competentielijst, 

gebaseerd op wetenschappelijke literatuur, toegespitst op de context van het UMCU. De 

nieuwe competentielijst is gebruikt in de enquête. De toegespitste competentielijst is 

hieronder weergegeven.  

 

Competenties 

 Aansluiten bij leerstijl student: een mentor sluit aan bij de manier van leren van een student. 

 Beschikbaarheid: een mentor is bereikbaar en beschikbaar. 

 Betrokkenheid: een mentor is geïnteresseerd in een student en kan zich daarbij inleven in de 

student.  

 Collegiale relatie: een mentor onderhoudt een collegiale samenwerkingsrelatie met een 

student. 

 Enthousiasme: een mentor is stimulerend, positief en energiek en heeft plezier in zijn of 

haar rol als mentor. 

 Feedback: een mentor kan kritisch feedback geven aan een student en geeft zowel positieve 

als negatieve feedback. 

 Inspelen op de opleiding van student: een mentor is op de hoogte van en handelt naar het 

praktijkopleidingboek (POB) en/of het opleidingstraject van een student. 

 Kennis overdragen: een mentor bezit de didactiek om (op de werkvloer) kennis over te 

dragen. 

 Mogelijkheden bieden aan student: een mentor geeft een student verantwoordelijkheden en 

autonomie. 



 

 

49 

 Objectieve beoordeling: een mentor beoordeelt een student objectief. 

 Ondersteuning: een mentor is begripvol, behulpzaam en geduldig en zorgt voor een veilige 

omgeving voor een student. 

 Open communicatie: een mentor beantwoordt vragen, discussieert, legt uit, kan goed 

luisteren en is duidelijk. 

 Organisatorische vaardigheden: een mentor werkt georganiseerd en gestructureerd. 

 Professionaliteit als verpleegkundige: een mentor is ervaren, integer, en zelfverzekerd en is 

op de hoogte van zaken op het verpleegkundig vakgebied. 

 Rolmodel: een mentor fungeert (als verpleegkundige) als een rolmodel. 

 Supervisie: een mentor houdt toezicht op een student. 

 Zelfreflectie: een mentor heeft zelfkennis (over o.a. zijn of haar eigen leerstijl) en staat open 

voor kritiek. 

Tabel 6.4.1 Competentielijst na focusgroepen 

 

Samengevat is er het volgende aan de competentielijst uit de wetenschappelijke literatuur 

toegespitst. Enkele competenties (‘activiteit als academicus’ en ‘beminnelijkheid’) werden als 

overbodig aangeduid. ‘Betrokkenheid aan / interesse in onderwijs’ en ‘didactische 

vaardigheden’ werden in hun huidige vorm ook als overbodig gezien. Toch is het overbrengen 

van kennis volgens de respondenten wel van belang. Deze twee competenties zijn dan ook 

samengevoegd en herschreven naar de competentie ‘kennis overbrengen’. 

Ook andere competenties zijn samengevoegd: ‘zorgen voor een veilige omgeving’ is 

samengevoegd bij ‘ondersteuning’. ‘Geïnformeerd’ is bij ‘professionaliteit als 

verpleegkundige’ gevoegd.  

Er zijn geen competenties gesplitst.  

Wel werden een aantal competentie toegevoegd (‘aansluiten bij leerstijl student’ en ‘inspelen 

op de opleiding van student’). Ook ‘betrokkenheid’ is nieuw. Deze competentie bestaat uit de 

competenties uit het competentiecluster van ‘zorgzaamheid’ uit de wetenschappelijke 

competentielijst. De overkoepelende competentie ‘zorgzaamheid’ valt onder ‘zorgen voor een 

veilige omgeving’ bij ‘ondersteuning’.  

Tot slot zijn er een aantal beschrijvingen en benamingen toegespitst (‘collegiale relatie’, 

‘professionaliteit als verpleegkundige’ en ‘zelfreflectie’). Deze competenties hebben hun 

originele betekenis behouden. 

 

 

5. Verwachtingen mate van belangrijkheid competenties 

Op basis van de resultaten van de focusgroepen kunnen verwachtingen over de mate waarin 

de verschillende competenties belangrijk zijn, worden opgesteld. Een kanttekening hierbij is 

wel dat in de enquête de toegespitste competentielijst wordt gebruikt, terwijl in de 

focusgroepen de competentielijst uit de literatuur is gehanteerd. Niet alle competenties 

kunnen dan ook zuiver vergeleken worden. Dit maakt voor sommige competenties lastig om 

de verwachtingen al dan niet te bevestigen. 
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De eerste leidende vraag uit de focusgroepen (zijn er competenties overbodig?) biedt een 

indicatie voor het opstellen van een verwachting. Immers hoe vaker men een competentie 

overbodig vindt, des te minder belangrijk deze voor de respondenten is. De verwachting 

wordt dan ook opgesteld dat hoe minder vaak een competentie als overbodig werd aangeduid 

in de focusgroepen, des te belangrijker deze gevonden zal worden in de enquête. Hieronder 

wordt de verwachting aan de hand van een voorbeeld uitgewerkt. Hierbij worden ter illustratie 

uitspraken van respondenten gebruikt. 

 

Een voorbeeld van een competentie die verwacht wordt als erg belangrijk te worden 

aangeduid in de enquête is ‘enthousiasme’. Geen van de respondenten van de focusgroepen 

vond deze competentie overbodig. Daarnaast werd door een aantal respondenten in de 

focusgroepen aangedragen dat ‘enthousiasme’ voor hen erg belangrijk is: 

‘Enthousiasme dat vind ik een heel sterke. 

[…] als je studenten begeleidt, vind ik dat wel belangrijk.’ (fg1); 

‘Zes (lees: enthousiasme) staat buiten kijven.  

Ja is het belangrijkst.’ (fg2). 

 

Een tweede verwachting kan opgesteld worden aan de hand van de tijdrovendheid en de 

moeilijkheidsgraad van de opdracht over de competenties uit de focusgroepen. De 

respondenten hadden over het algemeen vrij veel tijd (rond de 10 tot 20 minuten) nodig om de 

opdracht (gedeeltelijk) te voltooien. Dit lag volgens sommige respondenten aan het feit dat 

alle competenties relevant waren: 

‘Maar ik vind het allemaal kerncompetenties van het vak’ (fg2). 

 

Het feit dat sommige respondenten alle competenties relevant vinden, kan een indicatie zijn 

voor de mate van belangrijkheid van de competenties. Er kan verwacht worden dat wanneer 

men iets relevant vindt, dit ook in zekere mate belangrijk is. De tweede verwachting die hier 

dan ook wordt opgesteld, is dat alle competenties in een zekere mate belangrijk zijn.  
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7. Resultaten enquête 
 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de enquête weergegeven. De enquête is gericht op 

het beantwoorden van de vijfde deelvraag: 

5. In welke mate zijn de competenties, geformuleerd op basis van wetenschappelijke 

literatuur en de uitkomsten van de vierde deelvraag, binnen de specifieke context van 

het UMCU belangrijk? 

 

In dit hoofdstuk zal allereerst kort de respons van de enquête worden weergegeven (paragraaf 

1). Daarna zullen de uitkomsten van de enquête door middel van een ranglijst uiteen worden 

gezet (paragraaf 2). In de laatste paragraaf (3) worden de resultaten van de open vragen uit de 

enquête weergegeven.  

 

 

1. Respons 

Onderstaande tabel geeft de populatie, respondenten en het responspercentage van de enquête 

weer. In totaal hebben 110 respondenten de enquête ingevuld. Vier respondenten behoren tot 

twee deelgroepen waardoor in tabel 7.1.1 de som van de respondenten 114 is.  

Het totale responspercentage (21,15 procent) is aan de hoge kant voor de getrapte werving 

van respondenten voor de enquête. Desondanks betekent dit percentage dat de resultaten 

alleen een indicatie zijn voor de gehele populatie. Zoals ook al bij de validiteit besproken, is 

generalisatie naar de gehele populatie niet mogelijk (zie paragraaf 4.6).  

 

Deelgroep Populatie Respondenten 

enquête 

Respons-

percentage 

Mentoren +/- 300 44 14, 67 % 

Verpleegkundigen in opleiding +/- 155 38 24,52 % 

Experts +/- 65 26 40 % 

Anders - 4 - 

Onbekend - 2 - 

TOTAAL +/- 520 110  21,15 % 

Tabel 7.1.1 Populatie, respondenten en responspercentage enquête  

 

Verdere toelichting op de respondenten van de enquête is weergegeven in bijlage 8. Deze 

bijlage is gestructureerd aan de hand van de controle variabelen (divisie, functie, geslacht en 

leeftijd). De informatie over divisie, functie en leeftijd laten zien dat er een spreiding is van de 

respondenten over alle geformuleerde categorieën. De variabele geslacht laat zien dat er iets 

meer vrouwen hebben deelgenomen aan de enquête dan de standaard. Al met al kan gesteld 

worden dat de respondenten van de enquête redelijk representatief verdeeld zijn wanneer men 

de vergelijking trekt met de gehele populatie.  
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Vanwege de getrapte benadering van de respondenten kan niet met zekerheid gesteld worden 

dat de gehele populatie een uitnodiging voor de enquête heeft ontvangen. In bijlage 8 (tabel 

B.8.1) is weergegeven hoe veel respondenten zeker de enquête hebben gehad. Er wordt vanuit 

gegaan dat een groter deel van de populatie de enquête heeft ontvangen.  

 

 

2. Ranking 

Wegens de foutgevoeligheid van de digitale versie van de enquête hebben 33 respondenten de 

vraag gericht op de ranking correct ingevuld. De overige tweederde van de respondenten heeft 

de vraag niet ingevuld zoals de bedoeling was.  

Het probleem met het digitale systeem was dat de respondenten de mogelijkheid hadden om 

meer dan zes vakjes aan te klikken en daardoor meer dan één competentie aan een bepaalde 

voorkeur (meest belangrijk tot minst belangrijk) konden verbinden. Dit heeft ervoor gezorgd 

dat 74 respondenten meer dan zes competenties aan de voorkeuren hebben verbonden. 

Hoewel sommigen maar één of twee competenties te veel hadden verbonden, zijn er ook 

respondenten die alle 17 competenties aan de voorkeuren hebben verbonden.  

Er zijn drie respondenten die minder dan zes competenties aan de voorkeuren hebben 

verbonden. Ook de enquêtes van deze respondenten zijn bij de incorrect ingevulde enquêtes 

gevoegd.  

 

Ondanks dat er aan de voorkeuren soms meerdere competenties werden verbonden, blijven zij 

een indicatie van de mate waarin de respondenten de competenties belangrijk vinden. Dit 

blijkt ook wel uit de volgende geschreven opmerking van een respondent: 

‘Ben aan het beantwoorden begonnen en merkte toen pas dat ik al aangeklikte vakjes niet 

meer kon "legen": vandaar dat ik ze allemaal aangeklikt heb (niet goed gelezen!) en […] toch 

wel onderscheid heb gemaakt in belangrijk en niet belangrijk’. 

Het bovenstaande betekent dat de incorrect ingevulde enquêtes toch bijdragen aan het doel 

van de enquête, namelijk onderzoeken in welke mate de competenties belangrijk zijn.  

 

Daarnaast zitten er geen grote verschillen in de rankings van de correct en incorrect ingevulde 

enquêtes. De meerderheid van de competenties (twaalf) verschillen maximaal drie plaatsen in 

hun rank bij de correct ingevulde enquêtes en hun rank bij de incorrect ingevulde enquêtes. 

Vijf competenties staan zelfs op dezelfde plaats bij zowel de correct als de incorrect ingevulde 

enquêtes.  

 

Tot slot is het zo dat de incorrect ingevulde enquêtes willekeurig verspreid zijn over de 

verschillende deelgroepen. Het is dus niet zo dat één bepaalde deelgroep de enquête alleen 

goed of fout heeft ingevuld en daarmee over gerepresenteerd is. Dit maakt de incorrect 

ingevulde enquêtes representatief voor alle respondenten en zodoende ook voor de analyse.  
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Omdat de incorrect ingevulde enquêtes toch een indicatie zijn van de mate van belangrijkheid 

van de competenties, er geen grote verschillen zitten in de rankings van de correct en 

incorrect ingevulde enquêtes en omdat de incorrect ingevulde enquêtes willekeurig over de 

respondenten zijn verspreid, is besloten om zowel de goed ingevulde als de fout ingevulde 

enquêtes mee te nemen in de analyse. Tabel 7.2.1 geeft de score en rankings van de correct en 

de incorrect ingevulde enquêtes weer. Ook zijn de scores en ranking van alle ingevulde 

enquêtes samen gegeven.  

De scores uit de tabel vloeien voort uit de codering (zie ook tabel 4.5.2). Door middel van de 

codering is er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen welke competenties volgens de 

respondenten het meest en welke competenties het minst belangrijk zijn. Wanneer een 

competentie als één van de meest belangrijke competenties werd gezien door een respondent 

kreeg deze een beduidend hogere score dan wanneer een competentie als één van de minst 

belangrijke competenties werd aangeduid. De competenties die door de respondenten noch als 

meest belangrijk, noch als minst belangrijk werden gezien, hebben een neutrale 

tussenliggende score toebedeeld gekregen. Alle scores zijn per competentie opgeteld en 

vormen zo de totaalscore op de mate van belangrijkheid van de competenties. De ranking 

volgt uit de hoogte van de totaal opgetelde score per competentie. Des te hoger de score, des 

te hoger de rank.  

 

In de analyse van de uitkomsten van de enquête is rekening gehouden met eventuele spreiding 

tussen positieve en negatieve categorieën. Hiermee worden competenties bedoeld die een 

representatief aantal positieve stemmen gehad hebben, maar die opgeheven worden door een 

aantal negatieve stemmen. In tabel 7.2.2 wordt voor elke competentie weergegeven hoe vaak 

deze in één van de categorieën (van meest tot minst belangrijk) is gescoord. 

Uit tabel 7.2.2 blijkt dat de meeste competenties eenduidig als belangrijk worden aangegeven. 

Alleen bij de competenties ‘organisatorische vaardigheden’ en ‘rolmodel’ zijn er een redelijk 

groot aantal respondenten (minimaal 25) die de competentie als één van de minst belangrijke 

aangeven. Bij de competenties ‘aansluiten bij leerstijl student’, ‘collegiale relatie’, 

‘mogelijkheden bieden aan student’, ‘supervisie’ en ‘zelfreflectie’ zijn er een aantal 

respondenten (tussen de 15 en 25) die deze competentie als één van de minst belangrijke zien. 
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n = 33 n = 77 n = 110 

Competentie 

Score  

correct 

ingevulde 

enquêtes 

Ranking 

correct 

ingevulde 

enquêtes 

Score 

incorrect 

ingevulde 

enquêtes 

Ranking 

incorrect 

ingevulde 

enquêtes 

Score  

totaal 

ingevulde 

enquêtes 

Ranking 

totaal 

ingevulde 

enquêtes 

Aansluiten bij leerstijl student 248 14 1012 11 1260 13 

Beschikbaarheid 292 10 995 14 1287 11 

Betrokkenheid 321 8 1086 3 1407 5 

Collegiale relatie 235 15 939 15 1174 15 

Enthousiasme 342 4 1067 4 1409 4 

Feedback 390 1 1128 1 1518 1 

Inspelen op de opleiding van student 330 6 1052 6 1382 7 

Kennis overdragen 354 3 1056 5 1410 3 

Mogelijkheden bieden aan student 285 11 1041 8 1326 9 

Objectieve beoordeling 336 5 1103 2 1439 2 

Ondersteuning 319 9 1050 7 1369 8 

Open communicatie 357 2 1041 8 1398 6 

Organisatorische vaardigheden 193 17 862 17 1055 17 

Professionaliteit als verpleegkundige 323 7 996 12 1319 10 

Rolmodel 254 13 912 16 1166 16 

Supervisie 215 16 996 12 1211 14 

Zelfreflectie 255 12 1013 10 1268 12 

Tabel 7.2.1 Score en rankings correct, incorrect en totaal ingevulde enquêtes  
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Tabel 7.2.2 Frequentie antwoorden per competentie (n = 110) 

 

 

 

Competentie 

Meest 

belangrijk 

Op één na 

meest 

belangrijk 

Op twee na 

meest 

belangrijk 

Op twee na 

minst 

belangrijk 

Op één na 

minst 

belangrijk 

Minst 

belangrijk 

Aansluiten bij leerstijl student 22 20 16 10 6 4 

Beschikbaarheid 21 22 12 5 5 3 

Betrokkenheid 33 24 6 2 1 4 

Collegiale relatie 12 24 14 5 2 15 

Enthousiasme 35 20 11 6 2 3 

Feedback 50 22 6 2 6 1 

Inspelen op de opleiding van student 23 24 18 3 6 2 

Kennis overdragen 21 40 6 3 2 4 

Mogelijkheden bieden aan student 26 29 6 4 9 2 

Objectieve beoordeling 33 26 8 1 1 4 

Ondersteuning 32 27 2 1 8 2 

Open communicatie 34 25 4 3 3 3 

Organisatorische vaardigheden 10 23 11 14 10 11 

Professionaliteit als verpleegkundige 18 24 15 5 5 2 

Rolmodel 19 23 9 10 5 12 

Supervisie 16 28 8 8 9 5 

Zelfreflectie 16 28 11 10 4 3 
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Het doel van de enquête was om de mate van belangrijkheid van de competenties aan te geven 

en om zo de belangrijkste vier tot acht competenties te kunnen selecteren om op te nemen in 

het te ontwikkelen feedbackinstrument. Vanwege het feit dat een deel van de enquêtes niet op 

de vooraf bedoelde manier is ingevuld, volgt uit de resultaten geen strakke ranglijst. De 

correct, incorrect en totaal ingevulde enquêtes leveren allen een (gedeeltelijk) verschillende 

ranglijst op. Wel is opvallend dat de meest belangrijke en de minst belangrijke competenties 

overeen komen. De meest belangrijke competentie is voor alle rankings ‘feedback’ en de 

minst belangrijke ‘organisatorische vaardigheden’. Ook staat de competentie ‘enthousiasme’ 

in alle gevallen op nummer vier en de competentie ‘collegiale relatie’ consequent op nummer 

15. 

 

Om uit de verschillende ranglijsten toch een behapbare, representatieve set competenties voor 

in het feedbackinstrument te halen, kan de ranking uit de correct, incorrect en totaal ingevulde 

enquêtes naast elkaar worden gezet. Uit het gerelateerde onderzoek over de (technische) 

ontwikkeling van een feedbackinstrument blijkt dat tussen de vier en de acht competenties 

opgenomen dienen te worden in een feedbackinstrument (Van Schothorst, 2011). Dit 

onderzoek probeert dit zo maximaal mogelijk in te vullen, door zo dicht mogelijk bij de acht 

competenties te gaan zitten. Om dit te realiseren is van elke ranking (correct, incorrect en 

totaal ingevulde enquêtes) de ranglijst uiteen gezet (deze is ook af te lezen uit tabel 7.2.1). 

Hieruit volgde dat de top zes rankings zeven competenties en de top zeven rankings negen 

competenties weergeeft. Om binnen de vier tot acht competenties voor het 

feedbackinstrument te blijven is ervoor gekozen om de zeven competenties uit de top 6 

rankings te hanteren.  

Hieronder is in tabel 7.2.3 de top zes ranking uit de correct, incorrect en totaal ingevulde 

enquêtes weergegeven.  

 

Rank Correct ingevulde 

enquêtes (n = 33) 

Incorrect ingevulde 

enquêtes (n = 77) 

Totaal ingevulde 

enquêtes (n = 110) 

1 Feedback Feedback Feedback 

2 Open communicatie Objectieve beoordeling Objectieve beoordeling 

3 Kennis overdragen Betrokkenheid Kennis overdragen 

4 Enthousiasme Enthousiasme Enthousiasme 

5 Objectieve beoordeling Kennis overdragen Betrokkenheid 

6 Inspelen op opleiding 

student 

Inspelen op opleiding 

student 

Open communicatie 

Tabel 7.2.3 Top 6 competenties correct, incorrect en totaal ingevulde enquêtes 

 

Uit bovenstaande tabel is af te lezen dat zeven competenties de drie verschillende top 6 

rankings invullen. ‘Feedback’ staat hierbij op nummer één en ‘enthousiasme’ op nummer 

vier. De overige competenties zijn: ‘betrokkenheid’, ‘inspelen op opleiding student’, ‘kennis 

overdragen’, ‘objectieve beoordeling’ en ‘open communicatie’.  
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Daarbij komen al deze competenties in minimaal twee van de drie top zes rankings terug. Vier 

van de zeven competenties komen zelfs in alle drie de top zes rankings terug. Dit laat zien dat 

de rankings toch een duidelijke mate van overeenkomst vertonen.  

 

De zeven belangrijkste competenties zijn niet te herleiden tot de voorkeur van één bepaalde 

deelgroep. Alle afzonderlijke competenties werden door een aantal respondenten uit de 

verschillende deelgroepen als belangrijk gescoord. Dit is ook af te lezen uit de SPSS output 

(zie bijlage 9) gericht op de frequentie van de antwoorden per deelgroep bij deze 

competenties.  

 

 

3. Relevante resultaten open vragen 

In de enquête zijn twee open vragen opgenomen. Deze vragen boden de respondenten de 

mogelijkheid om opmerkingen over de (vraag over de) competentielijst of de enquête in zijn 

geheel te geven. In bijlage 10 zijn de antwoorden op deze vragen opgenomen. In deze bijlage 

zijn alleen de relevante opmerkingen weergegeven. Dit zijn de opmerkingen die gerelateerd 

zijn aan dit onderzoek, ofwel de competentielijst. Hierbij zijn de opmerkingen over de 

foutgevoeligheid van de vraag over de competentielijst weggelaten. 

 

In totaal zijn 24 relevante opmerkingen gemaakt. Verreweg de meeste opmerkingen (16) 

hadden betrekking op het feit dat de respondenten eigenlijk alle competenties belangrijk 

vinden. Dit blijkt ook uit de volgende opmerkingen: 

‘Bovenstaande allemaal kwaliteiten die je in meer of mindere mate wenst bij een mentor’; 

‘Ik vind deze vraag lastig te scoren om reden van dat alle zeventien competenties op enige of 

eigen wijze van belang zijn of kunnen zijn in een leerproces’; 

‘Moeilijk om hier een keus in te maken wanneer je uitgaat van een zo goed mogelijk 

functionerende werkbegeleider. Eigenlijk heeft ie alle competenties nodig’. 

Dat veel van de respondenten alle competenties belangrijk vinden, blijkt ook uit de aantal 

keren dat de respondenten de competenties als één van de meest belangrijke competenties 

aanwezen (zie tabel 7.2.2). 

 

Een mogelijke verklaring voor het belangrijk vinden van alle competenties werd door een 

andere respondent gegeven:  

‘Best een lastige vraag, alles is belangrijk en voor de ene student zal de nadruk weer op 

andere competenties liggen dan bij een andere student’. 

 

Bovenstaande opmerking toont aan dat het referentiekader van een mentor erg belangrijk was 

bij het invullen van de enquêtevraag over de competenties. De ene mentor zal wellicht 

refereren aan de student die hij of zij op dit moment begeleidt. Een andere mentor zal 

misschien breder kijken en daardoor moeite hebben met het selecteren van de meest en minst 

belangrijke competenties, want ‘voor de ene student zal de nadruk weer op andere 

competenties liggen dan bij een andere student’. 
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8. Conclusie 
 

 

De volgende onderzoeksvraag staat centraal in dit onderzoek: 

 

Welke competenties van mentoren van het Universitair Medisch Centrum Utrecht zijn 

relevant bij het begeleiden van verpleegkundigen in opleiding, en in welke mate zijn 

deze competenties belangrijk? 

 

Het eerste deel van de hoofdvraag (Welke competenties van mentoren van het Universitair 

Medisch Centrum Utrecht zijn relevant bij het begeleiden van verpleegkundigen in 

opleiding…) kan aan de hand van de resultaten van de focusgroepen beantwoord worden. Al 

met al kan geconcludeerd worden dat de originele competentielijst, gebaseerd op 

wetenschappelijke literatuur, tot op zekere hoogte relevant is binnen de context van het 

UMCU. De meeste toespitsingen in de lijst zijn gericht op de verwoording of terminologie 

van de competenties. Wel zijn er een aantal nieuwe competenties naar voren gekomen. Deze 

competenties zijn of door de respondenten aangedragen of gecreëerd uit een aantal, door de 

respondenten, samengevoegde competenties. Het gaat om de volgende competenties: 

‘aansluiten bij leerstijl student’, ‘betrokkenheid’, ‘kennis overdragen’ en ‘inspelen op 

opleiding student’.  

Bovenstaande conclusie tempert de verwachting die opgesteld is over de invloed die de 

context op de competentielijst zou hebben. Verwacht werd dat de context van het UMCU een 

grote invloed zou hebben op de uiteindelijke competentielijst. Dat de wetenschappelijke 

competentielijst tot op zekere hoogte relevant is voor het UMCU spreekt deze verwachting 

tegen. Dat er daarentegen specifieke competenties zijn toegevoegd, bevestigd de verwachting.  

 

Het tweede deel van de hoofdvraag (…in welke mate zijn deze competenties belangrijk?) zal 

hieronder beantwoord worden. Dit gebeurt aan de hand van de resultaten van de enquête.  

 

Door een gebrek in het systeem van de enquête hebben niet alle respondenten de ranking 

ingevuld zoals vooraf bedoeld. Hierdoor is het niet mogelijk een strakke ranglijst te geven 

over de mate waarin de competenties belangrijk zijn. Uit de top zes van zowel de correct, als 

de incorrect als de totaal ingevulde enquêtes kan wel afgeleid worden welke competenties het 

belangrijkst zijn. De competentie ‘feedback’ is volgens de respondenten de belangrijkste 

competentie. De overige competenties die door de respondenten bij de zeven belangrijkste 

competenties horen, zijn: ‘betrokkenheid’, ‘enthousiasme’, ‘inspelen op opleiding student’, 

‘kennis overdragen’, ‘objectieve beoordeling’ en ‘open communicatie’. 

De verwachting die eerder gesteld is over de mate van belangrijkheid van de competenties 

komt niet geheel overeen met de hierboven gestelde conclusie. Verwacht werd dat hoe minder 

vaak een competentie als overbodig werd aangeduid in de focusgroepen, des te belangrijker 

deze gevonden zou worden in de enquête.  
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Voor een aantal competenties klopt deze verwachting. Voorbeelden hiervan zijn de 

competenties ‘enthousiasme’, ‘feedback’, ‘objectieve beoordeling’ en ‘open communicatie’. 

Deze competenties werden nul keer als overbodig gezien in de focusgroepen en zijn onderdeel 

van de belangrijkste competenties volgens de respondenten van de enquête. Daarentegen 

werden competenties als ‘mogelijkheden bieden aan student’ en ‘supervisie’ vrij laag 

geranked in de enquête, terwijl deze in de focusgroepen niet één keer als overbodig werden 

gezien.  

 

Daarnaast is de verwachting dat de verschillende (sub)deelgroepen verschillende 

competenties als belangrijk zouden aanduiden niet uitgekomen. Ondanks dat de correcte 

respons niet groot genoeg was om een uitgebreide vergelijking te maken, was wel uit de 

resultaten af te leiden dat de scores op de mate van belangrijkheid van de zeven belangrijkste 

competenties verdeeld waren over de drie deelgroepen. De verschillende deelgroepen hebben, 

in dit onderzoek, dus geen verschillende voorkeuren als het gaat om de mate van 

belangrijkheid van de competenties die relevant zijn bij het begeleiden van verpleegkundigen 

door mentoren.  

 

Een laatste, belangrijk resultaat uit de enquête is dat veel respondenten aangaven dat zij alle 

17 competenties belangrijk vinden. Er kan dan ook geconcludeerd worden dat de 

competenties, gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en input uit de context van het 

UMCU middels focusgroepen, allemaal in zekere mate belangrijk zijn bij de begeleiding 

gegeven door mentoren.  

Bovenstaande conclusie komt overeen met de eerder gestelde verwachting dat alle 

competenties in zekere mate belangrijk zijn.  

 

 

In welke mate de competenties die relevant zijn bij de begeleiding van verpleegkundigen in 

opleiding door mentoren belangrijk zijn, kan niet met zekerheid gesteld worden. Wel kan, 

door de rankings van correct, incorrect en totaal ingevulde enquêtes naast elkaar te zetten, een 

behapbaar en representatief aantal competenties voor in het te ontwikkelen 

feedbackinstrument voor het UMCU aangedragen worden.  
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9. Discussie 
 

 

In dit hoofdstuk zal het onderzoek worden bediscussieerd. Allereerst zal er gekeken worden 

naar mogelijke verklaringen van de resultaten (paragraaf 1). Hierbij worden de vooraf 

opgestelde verwachtingen als uitgangspunt genomen. Daarna zullen de beperkingen van het 

onderzoek besproken worden (paragraaf 2), maar ook de kansen die dit onderzoek biedt voor 

verder onderzoek (paragraaf 3) en de praktijk (paragraaf 4). 

 

 

1. Mogelijke verklaringen resultaten 

De resultaten en de conclusies van dit onderzoek vertonen wisselend overeenkomsten en 

verschillen met de literatuur. De focusgroepen hebben de literatuur voor een groot deel 

bevestigd, zoals ook aangegeven in de conclusie. Daarentegen werd juist verwacht dat de 

context van het UMCU van grote invloed zou zijn op de uiteindelijke te formuleren 

competenties (o.a. Boor et al., 2008; Guy et al., 2011). Dat de literatuur voor een groot deel 

werd bevestigd, betekend dat de invloed van de context van het UMCU minder groot is dan 

verwacht. Een mogelijke verklaring voor het niet uitkomen van deze verwachting is het grote 

aantal bronnen dat gebruikt is voor het samenstellen van de wetenschappelijke 

competentielijst. Door de grote hoeveelheid aan wetenschappelijke input die gebruikt is voor 

de competentielijst kan deze toch in een bepaalde mate uitputtend zijn. Dit werd ook in de 

focusgroepen aangedragen: 

‘Ja de lijst is vrij compleet. 

Ja. 

Qua dingen waar een mentor eigenlijk aan zou moeten voldoen.’ (fg3). 

 

Dat de wetenschappelijke competentielijst in een bepaalde mate toch uitputtend is, kan een 

verklaring zijn waarom er met name veel toespitsingen in benamingen en terminologie uit de 

focusgroepen naar voren kwamen en de focusgroepen voor een groot deel een bevestiging 

waren van de literatuur. De breedte van de literatuur review kan de context van het UMCU in 

zekere mate al omvat hebben, waardoor de invloed van de context van het UMCU minder 

groot was dan vooraf verwacht. 

 

De resultaten van de enquête vertonen opvallend weinig overeenkomsten met de literatuur. Er 

is een vergelijking gemaakt met andere onderzoekers die een ranking in competenties 

onderzocht hebben (o.a. Boor et al., 2008; Buchel & Edwards, 2005; Paukert & Richards, 

2000). De ranking uit dit onderzoek komt zelfs niet in grote lijnen overeen met de vergeleken 

onderzoeken. Overigens is er tussen de onderzoeken onderling ook weinig samenhang. Een 

mogelijke verklaring hiervoor kan liggen in het feit dat de onderzoeken allen in een andere 

context en/of in een andere tijd zijn afgenomen dan dit onderzoek (o.a. Boor et al.; Guy et al., 

2011). Ook zijn de gebruikte competentielijsten zeer divers.  
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De verwachting die opgesteld werd over de ranking van de competenties is dat hoe minder 

vaak een competentie als overbodig werd aangeduid in de focusgroepen, des te belangrijker 

deze gevonden zou worden in de enquête. Dit klopte voor een gedeelte van de competenties 

niet. Deze competenties werden niet als overbodig gezien in de focusgroepen, maar eindigde 

toch laag in de ranking van de enquête. Een mogelijke verklaring hiervoor ligt in het 

toespitsen van de competenties die in de focusgroepen als overbodig werden gezien. Bijna 

alle competenties die in de focusgroepen als overbodig werden aangeduid, zijn in toegespitste 

vorm in de enquête opgenomen. Dit betekent dat de competenties die in de focusgroepen als 

overbodig werden gezien meer bij de context en respondenten van het UMCU aansloten dan 

voorheen. Hierdoor zou het kunnen zijn dat de respondenten deze competenties minder als 

overbodig en zodoende wellicht meer als belangrijk zijn gaan zien. Dit kan een verklaring zijn 

voor het gedeeltelijk niet overeenkomen van de resultaten met de vooraf opgestelde 

verwachting. 

 

Een ander verschil tussen de resultaten van de enquête en de literatuur is dat de competenties 

niet door de specifieke deelgroepen als belangrijk werden aangeduid. Volgens de literatuur 

zouden verschillende (sub)deelgroepen verschillende competenties belangrijk vinden. Er zou 

een mogelijk verschil zitten in de ranking tussen de verschillende deelgroepen (mentoren, 

verpleegkundigen in opleiding en experts) (Buchel & Edwards, 2005). Ook werden 

verschillen tussen verpleegkundigen in opleiding onderling verwacht (Paukert & Richards, 

2000). Uit de resultaten van de enquête bleek echter dat de respondenten die een bepaalde 

competentie belangrijk vinden, verdeeld zijn over de drie deelgroepen. Door het gebrek aan 

correcte respons konden deze verbanden echter niet zuiver worden geanalyseerd. Wel biedt 

dit een interessante kans voor vervolgonderzoek (zie ook paragraaf 9.3). 

 

Een laatste resultaat uit de enquête is dat de respondenten eigenlijk alle 17 competenties 

belangrijk vinden. Dit werd vooraf ook verwacht vanwege uitspraken van respondenten uit de 

focusgroepen. Vanuit de literatuur kan de bevestiging van deze verwachting mogelijk 

verklaard worden door de flexibiliteit die van een mentor wordt gevraagd (zie ook paragraaf 

5.3). Zoals auteurs als Clutterbuck (2005) en Blanchard en Hersey (1996) stellen, verschilt het 

per begeleidingsrelatie en begeleidingssituatie welke vorm de begeleiding van een mentor aan 

zou moeten nemen. Dit werkt door in de competenties van een mentor: verschillende vormen 

van begeleiding vragen om verschillende competenties. Het kan dan ook zijn dat 

verschillende situaties ervoor zorgen dat alle 17 competenties in meer of mindere mate wel 

eens door een mentor gebruikt dienen te worden. Dit kan betekenen dat alle competenties 

belangrijk zijn bij de begeleiding van verpleegkundigen in opleiding. Hierin ligt een 

mogelijke verklaring waarom de respondenten aangaven alle 17 competenties belangrijk te 

vinden. Deze verklaring werd overigens ook al door de respondenten in de open vragen van 

de enquête aangegeven (zie paragraaf 7.3). 

 

 

 

 

 



 

 

62 

2. Mogelijke beïnvloeding resultaten 

In deze paragraaf zal gekeken worden naar mogelijke beperkingen van het onderzoek. Deze 

beperkingen kunnen mogelijk de resultaten hebben beïnvloed. Daarnaast geven de 

beperkingen ook kansen voor verder onderzoek (zie hiervoor paragraaf 9.3). Hieronder zullen 

allereerst de beperkingen van de focusgroepen worden besproken. Daarna komt de enquête 

aan bod.  

 

Focusgroepen 

De grootste beperking van de focusgroepen ligt in het feit dat de respondenten maar een 

beperkt deel van de populatie vertegenwoordigen. Doordat de focusgroepen een behoorlijke 

investering voor de respondenten was qua tijd, kan beargumenteerd worden dat de 

respondenten alleen het enthousiaste of geïnteresseerde deel van de populatie representeren. 

Mogelijkerwijs zijn de uitkomsten van de focusgroepen dan ook niet generaliseerbaar naar de 

gehele onderzoekspopulatie. Wanneer men dit doorberedeneerd, betekent dit dat de 

uitkomsten van de enquête, omdat de uikomsten van de focusgroepen van invloed zijn 

geweest op de competentielijst die gebruikt is in de enquête, hierdoor ook zijn beïnvloed.  

 

Daarnaast kan het zo zijn dat doordat de competenties in eerste instantie breed geformuleerd 

zijn, de respondenten het moeilijk vonden om ermee te werken in de focusgroepen. Door de 

allesomvattendheid van de competenties zou het voor respondenten lastig geweest kunnen 

zijn om een competentie als overbodig aan te duiden of een competentie samen te voegen of 

te splitsen. Dit zou ook een reden kunnen zijn waarom er voornamelijk alleen aanpassingen in 

verwoordingen of terminologie in de lijst met competenties zijn gedaan en geen rigoureuze 

aanpassingen in de competenties zelf.  

 

Enquête 

Verreweg de grootste beperking van de enquête lag in de foutgevoeligheid van het gebruikte 

digitale systeem. Het probleem met het digitale systeem was dat de respondenten de 

mogelijkheid hadden om meer dan zes vakjes aan te klikken en daardoor meer dan één 

competentie aan een bepaalde voorkeur (meest belangrijk tot minst belangrijk) konden 

verbinden. Hierdoor is uiteindelijk twee derde van de ingevulde enquêtes niet op de vooraf 

bedoelde manier ingevuld. Dit bracht met zich mee dat het doel van een strakke ranking 

moest worden losgelaten.  

 

Daarnaast ligt een belangrijke invloed bij het vragen naar gedrag of competenties van een 

persoon in zijn of haar eigen referentiekader. In dit onderzoek kunnen de referentiekaders van 

de mentoren invloed gehad hebben op de uitkomsten. Zo zou een mentor die bepaalde 

competenties bezit deze competentie wellicht hoger geranked hebben. Cothran et al. (2008, p. 

249) vonden een soortgelijke invloed: ‘this may have led the mentor teachers to rely on what 

they knew best, which was to describe their own teaching behaviors’. Om de invloed van de 

referentiekaders van de mentoren te ondervangen zijn in dit onderzoek de visies van 

verschillende deelgroepen bevraagd.  

Helaas kon, vanwege de lengte van de enquête, geen vergelijkende vraag opgenomen worden 

over het bezitten van bepaalde competenties en de gegeven ranking. 
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Ook ligt er een mogelijke beperking in de beschrijving van de competenties. Ondanks dat de 

beschrijvingen vooraf zijn getest middels een audit trail en bij verschillende 

proefrespondenten uit de verschillende deelgroepen, kan het zo zijn dat respondenten van de 

enquête de beschrijvingen verkeerd hebben geïnterpreteerd.  

Ook Buchel & Edwards (2005, p. 35) erkenden dit als mogelijke invloed op de uitkomsten 

van hun onderzoek: ‘even with the provided definitions, there may have been confusion or 

differences in how different respondents interpreted our terminology’. 

De ruimte voor de eigen interpretatie van de respondenten vloeit mogelijk voort uit de brede 

formulering van de competenties. Een voorbeeld hiervan is de competentie ‘betrokkenheid’. 

Door de brede formulering kan een respondent zelf interpreteren of het bijvoorbeeld gaat over 

emotionele betrokkenheid of professionele betrokkenheid.  

 

Mogelijk ligt er ook een beperking in het werven van respondenten voor de enquête. Doordat 

hiervoor gebruik is gemaakt van contactpersonen kan niet met alle zekerheid gesteld worden 

dat de gehele populatie de enquête heeft ontvangen. Wel is geprobeerd hier zo bewust 

mogelijk mee om te gaan door de contactpersonen om een CC te vragen bij het doorsturen 

van de enquête.  

 

Tot slot ligt er een mogelijke beperking in de overeenkomst tussen het onderwerp van het 

onderzoek en de competentie ‘feedback’. Uit de resultaten van de enquête blijkt dat de 

competentie ‘feedback’ op de eerste plaats staat in de ranking. Een mogelijke verklaring 

hiervoor kan zijn dat het hele onderzoek gericht is op feedback. Ook in de enquête werd hier, 

onder andere in de inleiding, over gesproken. Het zou kunnen zijn dat het bespreken van het 

kader van het onderzoek (de basis leggen voor het ontwikkelen van een feedbackinstrument) 

ertoe heeft geleidt dat de respondenten een sociaal wenselijk antwoord hebben gegeven door 

‘feedback’ op de eerste plaats te zetten.  

 

 

3. Implicaties voor verder onderzoek 

De belangrijkste implicaties voor verder onderzoek zijn om dit onderzoek te herhalen en 

daarbij de beperkingen weg te filteren. De belangrijke punten hierbij zijn: 

 Het herhalen van de focusgroepen met andere respondenten en zo de competentielijst 

voor de enquête te controleren; 

 Zorg dragen voor correct ingevulde enquête, zodat er een strakke ranking opgesteld 

kan worden. Dit geeft (bij genoeg respons) ook de mogelijkheid om eventuele 

verbanden tussen de (sub)deelgroepen en de competenties te analyseren. Vooraf werd 

verwacht dat de verschillende (sub)deelgroepen verschillende competenties belangrijk 

vinden (o.a. Buchel & Edwards, 2005; Paukert & Richards, 2000). Uit de resultaten 

bleek echter dat de scores van de verschillende deelgroepen verdeeld waren over de 

competenties. Geen van de zeven belangrijkste competenties werd door een enkele 

deelgroep gescoord. Door het gebrek aan correcte respons konden deze verbanden in 

dit onderzoek helaas niet zuiver worden geanalyseerd, wat een kans voor 

vervolgonderzoek biedt; 
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 Een controlevraag in de enquête opnemen over het al dan niet bezitten van de 

competenties en de uitkomst van deze vraag naast de ranking te leggen. 

 

Daarnaast is het interessant om te onderzoeken in hoeverre de uikomsten van dit onderzoek 

relevant zijn in bredere contexten. Hierbij kan men denken aan Universitair Medische Centra 

anders dan het UMC in Utrecht. Ook is het interessant om andere ziekenhuizen te 

onderzoeken. Tot slot is het relevant om een vergelijking met mentoren van verpleegkundigen 

in het buitenland te maken. Het onderzoeken van bredere contexten kan de generalisatie van 

dit onderzoek vergroten.  

 

Ook is het nog relevant om naar de houdbaarheid van de relevantie van competenties over tijd 

te kijken. Uit paragraaf 4.2.1 blijkt dat er verschillende visies bestaan over de houdbaarheid 

van de relevantie van competenties door de tijd heen (o.a. Boor et al., 2008; Guy et al., 2011). 

Een verandering in de relevantie zou mede kunnen ontstaan doordat een gedeelte van de 

populatie aan verandering onderhevig is. Verpleegkundigen in opleiding studeren af en 

anderen komen voor hen in de plaats. De vraag is of de competenties gelijk blijven in een 

context die (gedeeltelijk) aan verandering onderhevig is. Het zou dan ook interessant zijn om 

dit onderzoek over vijf of tien jaar te herhalen en die uitkomsten met de huidige uitkomsten 

van dit onderzoek te vergelijken.  

  

Tot slot ligt een implicatie voor verder onderzoek in de validering van het te ontwikkelen 

feedbackinstrument voor het UMCU. Dit onderzoek heeft bijgedragen aan de inhoudelijke 

basis voor dit instrument. Wanneer het instrument daadwerkelijk af is, ligt er een interessant 

onderzoek in de validering hiervan. Zie hiervoor ook Van Schothorst (2011). 

 

 

4. Implicaties voor de praktijk 

In de inleiding van dit onderzoek is uiteen gezet dat de resultaten van dit onderzoek gebruikt 

worden voor het ontwikkelen van een multisource feedbackinstrument voor het UMCU. Aan 

de hand van de ranking van de competenties is de inhoudelijke basis voor het 

feedbackinstrument gelegd. In het uiteindelijke instrument zijn de drie belangrijkste 

competenties opgenomen, te weten: ‘feedback’, ‘kennis overdragen’ en ‘objectieve 

beoordeling’. Deze competenties vormen de basiscompetenties van het feedbackinstrument. 

Daarnaast is gehoor gegeven aan de conclusie dat alle 17 competenties in zekere mate 

belangrijk zijn. De mentor die de feedback krijgt, mag namelijk zelf uit de 14 overgebleven 

competenties één tot vijf competenties kiezen om op te nemen in zijn of haar specifieke 

feedbackinstrument. Via deze weg worden er alsnog vier tot acht competenties in het 

feedbackinstrument opgenomen, zoals vooraf de bedoeling was (Van Schothorst, 2011). 

Daarnaast wordt de mentor die feedback vraagt meer betrokken bij het feedbackproces, wat 

de implementatie van het feedbackinstrument bevordert (Van Schothorst).  
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De resultaten van dit onderzoek zijn samen met de resultaten uit het onderzoek gericht op de 

(technische) ontwikkeling van het feedbackinstrument (Van Schothorst, 2011) verwerkt in het 

feedbackinstrument voor het UMCU. Alle competenties zijn voor de verwerking in het 

feedbackinstrument uitgewerkt in drie tot vijf stellingen. Deze stellingen worden op en 

vijfpunt schaal, van helemaal niet mee eens tot helemaal mee eens, beantwoord. Ook is er de 

mogelijkheid om de optie ‘niet van toepassing’ (nvt) te selecteren. (Van Schothorst) De 

competenties in het feedbackinstrument worden weergegeven zoals tabel 9.4.1 hieronder. 

 

Competentie 

 1 

Helemaal 

niet mee 

eens 

2 3 4 5 

Helemaal 

mee eens 

nvt 

Stelling       

Stelling       

Stelling       

Stelling       

Stelling       

Tabel 9.4.1 Voorbeeldschema verwerking competenties in feedbackinstrument 

 

De stellingen zijn geformuleerd op basis van de beschrijvingen van de competenties. Als 

voorbeeld worden hier de stellingen van de competentie ‘ondersteuning’ uiteengezet. De 

beschrijving van deze competentie is: ‘een mentor is begripvol, behulpzaam en geduldig en 

zorgt voor een veilige omgeving voor een student’. Op basis van deze beschrijving zijn de 

volgende stellingen geformuleerd: 

 De mentor is begripvol; 

 De mentor is behulpzaam; 

 De mentor is geduldig; 

 De mentor zorgt voor een veilige omgeving voor de student. 

 

Daarnaast is bij sommige competenties (waarvan de beschrijving onvoldoende mogelijkheden 

bood voor de uitwerking in stellingen) gebruik gemaakt van informatie uit de praktijk van het 

UMCU om stellingen te formuleren. Een voorbeeld hiervan is de competentie ‘objectieve 

beoordeling’. De beschrijving van deze competentie is: ‘een mentor beoordeelt een student 

objectief’. Deze beschrijving bood onvoldoende mogelijkheden voor de uitwerking in 

stellingen. Daarom is informatie over de beoordeling uit de praktijk verzameld. De 

beoordeling van verpleegkundigen in opleiding wordt in het UMCU gebaseerd op een 

competentieprofiel, een portfolio en een aantal themakaarten (aan de hand waarvan 

kenmerkende beroepssituaties worden getoetst). Daarnaast is het van belang dat de mentor 

zijn of haar beoordeling onderbouwt met voldoende, objectieve argumenten. Op basis hiervan 

zijn de volgende stellingen geformuleerd:  

 De mentor beoordeelt de student aan de hand van het competentieprofiel voor 

verpleegkunde studenten; 

 De mentor baseert de beoordeling op het portfolio van de student; 
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 De mentor baseert de beoordeling op de themakaarten/Kenmerkende BeroepsSituaties 

(KBS) van de student; 

 De mentor onderbouwt de beoordeling met voldoende, objectieve argumenten. 

 

In het feedbackinstrument is tot slot bij elke competentie een open vraag opgenomen waarin 

de feedbackgever positieve dan wel negatieve feedback aan de feedbackvrager kan geven. 

Ook deze vraag is opgenomen op basis van een advies uit het onderzoek gericht op de 

(technische) ontwikkeling van het feedbackinstrument (Van Schothorst, 2011). 

 

Het uiteindelijke feedbackinstrument kan, zoals in de inleiding al gesteld, gebruikt worden 

voor het ontwikkelen en versterken van individuele mentoren. Dit kan resulteren in het 

verbeteren van de begeleiding die deze mentoren geven aan verpleegkundigen in opleiding. 

Op lange termijn zal het feedbackinstrument mogelijk leiden tot een betere opleiding van 

verpleegkundigen en zodoende ook het beter functioneren van deze toekomstige 

verpleegkundigen. (o.a. Malmgren et al., 2010; Mills & Mullins, 2008; Thorpe & Grant 

Kalischuk, 2003) 

 

Het beter functioneren van verpleegkundigen zorgt voor een betere zorgverlening van het 

UMCU. Er kan dan ook gesteld kan worden dat het feedbackinstrument, en dit onderzoek, 

bijdraagt aan de maatschappelijke legitimiteit van het UMCU. Immers: 

 

‘zonder nieuwe kennis over ziekte en gezondheid zal de zorg niet verbeteren en zonder 

mensen die deze kennis kunnen genereren, toepassen en overdragen, zullen patiënten geen 

betere zorg krijgen’ 

(UMC Utrecht, 2006, p. 7). 

 

 

5. Reflectie 

Terugkijkend op het afgelopen halfjaar kan gesteld worden dat het onderzoeksproces zich 

onderscheid van andere onderzoeken door een tweetal personen die betrokken zijn geweest bij 

dit onderzoek. Allereerst is er zeer nauw samengewerkt met de onderzoeker die zich richt op 

de (technische) ontwikkeling van het feedbackinstrument voor het UMCU (Van Schothorst, 

2011). Dit samenwerkingsverband zorgde voor input en een extra paar controlerende ogen 

tijdens de opzet en uitvoering van het onderzoek. Daarnaast ontstond er zo gedurende het hele 

onderzoeksproces een doorlopende stroom van feedback.  

Een ander belangrijk persoon tijdens het onderzoeksproces was de opdrachtgever. Naast dat 

zij de belangen van de organisatie behartigde, kon zij ook op wetenschappelijk gebied 

meedenken in het onderzoek. Haar onderzoekservaring als promovendus boden een frisse blik 

op de opzet van het onderzoek.  
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Een andere belangrijk punt in onderzoeksproces is het feit dat de onderzoeker intern in de 

organisatie het onderzoek heeft uitgevoerd. Het onderzoek werd uitgevoerd als een 

onderzoekstage, waardoor de onderzoeker gemiddeld drie dagen in de week in de organisatie 

aanwezig was. Dit heeft een aantal processen in het onderzoek bespoedigd. De 

dataverzameling is hier een goed voorbeeld van. Door direct contact met werknemers van het 

UMCU kon sneller informatie verzameld worden over hoe respondenten mogelijk benaderd 

konden worden. Mede omdat er gebruik gemaakt moest worden van een getrapte 

benaderingswijze van de respondenten, kwam dit erg goed uit. Door verschillende 

werknemers direct te kunnen vragen om contactgegevens, is de benadering van respondenten 

sneller verlopen dan wanneer de onderzoeker niet intern in de organisatie aanwezig zou zijn 

geweest.  

Aan de andere kant kan het aanwezig zijn in de organisatie ook valkuilen met zich 

meebrengen. Een grotere invloed van de opdrachtgever is er één van. Door het regelmatige, 

directe contact met de opdrachtgever kon deze het onderzoeksproces op de voet volgen. Dit 

kan de mogelijkheid met zich meebrengen om met regelmaat het onderzoeksproces bij te 

sturen in een door de organisatie bepaalde richting. Voor dit onderzoek is het tegendeel waar. 

De opdrachtgever gaf zeer veel ruimte aan de onderzoeker om naar eigen keuze het 

onderzoeksproces in te richten. Natuurlijk werden de belangen van de organisatie bewaakt en 

werden er tips aangedragen, maar de onderzoeker kreeg eigen ruimte in de opdracht en had 

veel keuzevrijheid als het ging om het inrichten van het onderzoeksproces.  

 

Al met al kan gesteld worden dat de rol van de onderzoeker in het onderzoeksproces is 

versterkt door de bijdragen van de onderzoeker die zich richt op de (technische) ontwikkeling 

van het feedbackinstrument voor het UMCU (Van Schothorst, 2011) en de opdrachtgever. 

Daarnaast is het onderzoeksproces ook versterkt door het onderzoek intern in de organisatie 

uit te voeren. Daarbij heeft de onderzoeker ten alle tijden zelf het onderzoeksproces in handen 

gehad.  
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Bijlagen 
 

 

1. Herkomst overkoepelende competenties 

 

 Voor 2000 2000 - 2005 2006 - 2011 

Context: 

verpleegkunde 

  Caring 

 Knowledgeable  

 Opportunities provided 

to resident 

 Role model 

 Scholarly activity 

 Availability 

 Collegiality 

 Enthusiasm 

 Feedback 

 Objective assessment 

 Open communication 

 Supervision 

 Support 

Context: 

zorgsector in 

het algemeen 

 Amiability  Clinical competence 

 Commitment to 

teaching 

 Organizational skills 

 Didactic skills 

 Offering a safe 

environment 

Context:  

mentoren in 

het algemeen 

   

Tabel B.1.1 Herkomst overkoepelende competenties 

 

De competentie development as a mentor is niet in deze tabel opgenomen, omdat deze 

overkoepelende term door de onderzoeker zelf is ontworpen.  
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2. Gesprekshandleiding focusgroepen 

 

De gesprekshandleiding van de focusgroepen ziet er als volgt uit: 

 

 Voorbereiding vooraf: om de respons zo hoog mogelijk te houden, wordt van de 

deelnemers geen voorbereiding gevraagd. De onderzoeker zorgt voor: schrijfgerei, 

post-its, naambordjes, opnameapparatuur, koffie, thee en versnaperingen.  

 

 Inleiding: het onderzoek en de werkwijze van de focusgroep worden kort toegelicht. 

Onderdeel hiervan is het afstemmen wie en wat een mentor is. Er wordt gevraagd of 

de respondenten akkoord gaan met opname. Tot slot wordt uitgelegd dat er 

vertrouwelijk met de input van en de gegevens over de respondenten wordt omgegaan.  

 

 Voorstelronde: de onderzoeker en de respondenten stellen zichzelf kort voor. Dit dient 

zowel als een ijsbreker voor meer groepsdynamiek, als voor een houvast bij het 

transcriberen. 

 

 Focusgroep: 

o De focusgroep worden gestructureerd aan de hand van vier vragen. Deze 

vragen zijn gericht op mogelijke toespitsingen in de lijst met competenties aan 

de hand van de context bij het UMCU: 

 Zijn er competenties overbodig?; 

 Kunnen competenties worden samengevoegd?; 

 Dienen competenties te worden uitgesplitst?; 

 Missen er competenties?. 

o Om deze vragen constructief te kunnen bespreken wordt de volgende 

werkwijze gehanteerd. Allereerst krijgen de respondenten de lijst met 

competenties en de vragen. Zij dienen deze voor zichzelf te lezen en de vragen 

te beantwoorden. Deze antwoorden schrijven zij op verschillende kleuren post-

its (elke vraag heeft zijn eigen kleur). Per vraag mogen de respondenten 

maximaal twee competenties noemen. Dit beperkt het te bespreken aantal 

competenties tot degene waarop echt kritiek is. Daarnaast duurt de focusgroep 

dan ook niet overbodig lang. 

De post-its worden ingenomen en worden per vraag op een flap-over geplakt. 

Op elk van deze flap-overs is de lijst met competenties weergegeven, zodat de 

respondenten hun kritiek bij de bewuste competentie kunnen plakken. 

Vervolgens kan per vraag (en competentie) snel geïnventariseerd worden waar 

voornamelijk de kritiek ligt. Dit zijn de competenties die door minimaal twee 

respondenten per vraag zijn aangedragen. Deze competenties worden 

vervolgens ter discussie voorgelegd aan de respondenten. 
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o De post-its die niet aan bod komen, worden bewaard en bij elkaar verzameld. 

Na de eerste vier focusgroepen zal de balans worden opgemaakt. Wanneer er 

competenties zijn die bij de eerste vier focusgroepen maar door één respondent 

zijn benoemd, maar wel in elke focusgroep naar voren kwamen, worden deze 

bij de vijfde en zesde focusgroep (bij minimaal één keer benoemen) sowieso 

behandeld. Op deze manier kunnen deze competenties alsnog meegenomen 

worden in de uiteindelijke toespitsingen in de lijst met competenties. 

 

 Pauze. 

 

 Tweede deel van de focusgroep gericht op het verwante onderzoek over de 

(technische) ontwikkeling van het feedbackinstrument voor het UMCU (Van 

Schothorst, 2011). 

 

 Evaluatie: hebben de respondenten alles kunnen zeggen wat ze wilden zeggen (zijn er 

belangrijke punten niet aan de orde gekomen)? Zijn er punten ter verbetering? Deze 

worden meegenomen naar de volgende focusgroepen. 

 

 Afsluiting: het vervolg van het onderzoek wordt toegelicht (wat wordt met de data 

gedaan?). De respondenten worden bedankt voor hun deelname. 
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3. Uitnodigingen en herinneringen enquête 
 

Brief voor contactpersonen afdelingen 

 
 

Beste collega, 

 

Om deelnemers te werven voor een enquête willen wij u wederom vragen om op te treden als 

intermediair. De enquête wordt afgenomen voor een onderzoek naar de begeleiding door mentoren 

(of vaste werkbegeleiders). 

Wij willen u vragen om onderstaande link en/of de brief in de bijlage zo snel mogelijk door te sturen 

naar alle mentoren (vaste werkbegeleiders), aandachtsvelders opleiden (mentorcoaches) en 

leidinggevenden/teamleiders van verpleegkundigen op uw afdeling. Hierbij vragen wij u om een CC of 

BCC te sturen naar Henrike Verhoeve (H.Verhoeve@umcutrecht.nl). Het is niet de bedoeling dat de 

link wordt doorgestuurd naar werkbegeleiders.  

Tot slot nodigen we u ook uit om de enquête zelf in te vullen. 

 

Het duurt maximaal 10 tot 15 minuten om de enquête in te vullen. De enquête staat open tot en met 

dinsdag 24 mei 2011. Via onderstaande link kunt u de enquête openen. NB: mocht de link niet 

werken, kopieer deze dan naar uw adresbalk. 

https://evaluatie-doo.umcutrecht.nl/evasys/index.php?mca=online/index/index&user_tan=Onderzoek 

 

Belang van het onderzoek 

Voor het verbeteren van het praktijkleren wordt een feedbackvragenlijst ontwikkeld om feedback te 

kunnen geven op de begeleiding van studenten door mentoren. Zij krijgen op deze manier beter 

inzicht in de begeleiding die zij geven aan studenten. De feedbackvragenlijst wordt zo opgezet dat 

verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld studenten, collega’s en teamleiders) deze kunnen invullen 

voor een mentor. Het is de bedoeling dat de feedbackvragenlijst gebruikt gaat worden in de training 

werkbegeleiding voor mentoren. Daarnaast wordt de feedbackvragenlijst als instrument ook aan 

afdelingen aangeboden om deze naar eigen inzicht te gebruiken.  

De feedbackvragenlijst wordt, op verzoek van het Opleidingscentrum, ontwikkeld door twee studenten 

(Henrike Verhoeve en Vincent Okkersen) van de Universiteit Utrecht onder begeleiding van Inge Pool 

(Opleidingscentrum).  

 

Informatie over de enquête 

De enquête is opgesteld op basis van de uitkomsten van focusgroepen die gehouden zijn met een 

aantal mentoren, studenten, aandachtsvelders opleiden en leidinggevenden. De enquête gaat over de 

competenties die van belang zijn bij het begeleiden van studenten en de vormgeving van de 

feedbackvragenlijst. De uitkomsten van de enquête vormen de basis voor de feedbackvragenlijst. 

De antwoorden zullen anoniem worden verwerkt. 

 

Tot slot 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de resultaten van het onderzoek, dan kan in de enquête 

uw e-mailadres worden opgeven. U ontvangt dan in juli 2011 de resultaten van het onderzoek. 

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u deze stellen aan Henrike (H.Verhoeve@umcutrecht.nl). 

 

mailto:H.Verhoeve@umcutrecht.nl
https://evaluatie-doo.umcutrecht.nl/evasys/index.php?mca=online/index/index&user_tan=Onderzoek
mailto:H.Verhoeve@umcutrecht.nl
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Alvast hartelijk bedankt voor de moeite! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Helga Kragten 

Senior opleider/adviseur 

 

Henrike Verhoeve en Vincent Okkersen 

Masterstudenten Strategisch Human Resource Management, Universiteit Utrecht 

Stagiaires Opleidingscentrum, UMC Utrecht 

H.Verhoeve@umcutrecht.nl 

mailto:H.Verhoeve@umcutrecht.nl
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Doorstuurbrief voor respondenten 

 

Beste collega, 

 

Mij is gevraagd om jullie uit te nodigen voor het invullen van een enquête. De enquête is gericht op de 

begeleiding van studenten door mentoren en zal ingaan op welke begeleidingscompetenties belangrijk 

zijn. Deze competenties worden gebruikt voor de ontwikkeling van een feedbackvragenlijst voor 

mentoren. In de enquête zijn ook een aantal vragen opgenomen over hoe deze feedbackvragenlijst 

eruit zou moeten zien.  

 

De enquête is uitgezet door Henrike Verhoeve en Vincent Okkersen. Zij doen onderzoek op het 

Opleidingscentrum onder begeleiding van Inge Pool. Zij zijn benieuwd naar jullie mening over hun 

onderzoeksonderwerp en zouden het op prijs stellen dat jullie deze enquête invullen. 

 

De enquête staat open tot en met dinsdag 24 mei 2011. Het kost maximaal 10 tot 15 minuten om 

deze lijst in te vullen. Je kunt geen verkeerde antwoorden geven, het gaat om jouw mening. Je 

antwoorden worden anoniem verwerkt en zijn niet inzichtelijk voor het UMC Utrecht. 

 

Via onderstaande link kun je de enquête openen. NB: mocht de link niet werken, kopieer deze dan 

naar je adresbalk. 

https://evaluatie-doo.umcutrecht.nl/evasys/index.php?mca=online/index/index&user_tan=Onderzoek 

 

Belang van het onderzoek 

Voor het verbeteren van het praktijkleren wordt een feedbackvragenlijst ontwikkeld om feedback te 

kunnen geven op de begeleiding van studenten door mentoren. Zij krijgen op deze manier beter 

inzicht in de begeleiding die zij geven aan studenten. De feedbackvragenlijst wordt zo opgezet dat 

verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld studenten, collega’s en teamleiders) deze kunnen invullen 

voor een mentor. Het is de bedoeling dat de feedbackvragenlijst gebruikt gaat worden in de training 

werkbegeleiding voor mentoren. Daarnaast wordt de feedbackvragenlijst als instrument ook aan 

afdelingen aangeboden om deze naar eigen inzicht te gebruiken.  

De feedbackvragenlijst wordt, op verzoek van het Opleidingscentrum, ontwikkeld door twee studenten 

(Henrike Verhoeve en Vincent Okkersen) van de Universiteit Utrecht onder begeleiding van Inge Pool 

(Opleidingscentrum).  

 

Informatie over de enquête 

De enquête is opgesteld op basis van de uitkomsten van focusgroepen die gehouden zijn met een 

aantal mentoren, studenten, aandachtsvelders opleiden en leidinggevenden. De enquête gaat over de 

competenties die van belang zijn bij het begeleiden van studenten en de vormgeving van de 

feedbackvragenlijst. De uitkomsten van de enquête vormen de basis voor de feedbackvragenlijst. 

De antwoorden zullen anoniem worden verwerkt. 

 

Tot slot 

Wil je op de hoogte gehouden worden van de resultaten van het onderzoek, dan kun je in de enquête 

je e-mailadres opgeven. Je ontvangt dan in juli 2011 de resultaten van het onderzoek. Als er nog 

vragen zijn over de enquête dan kun je contact opnemen met Henrike (H.Verhoeve@umcutrecht.nl). 

 

https://evaluatie-doo.umcutrecht.nl/evasys/index.php?mca=online/index/index&user_tan=Onderzoek
mailto:H.Verhoeve@umcutrecht.nl
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Herinnering contactpersonen afdelingen 

 

Onderstaande e-mail is op donderdag 5 mei 2011 naar u gestuurd door Helga Kragen 

(Opleidingscentrum UMC). Hierin is u gevraagd om de e-mail door te sturen naar mentoren van 

studenten, leidinggevenden van verpleegkundigen en aandachtsvelders opleiden op uw afdeling met 

het verzoek om de enquête in te vullen voor woensdag 25 mei. 

 

We begrijpen dat het doorsturen mogelijk aan uw aandacht ontschoten is vanwege de meivakantie. 

Daarom willen we u bij deze aan onderstaande e-mail herinneren met het vriendelijke verzoek: 

wanneer u deze e-mail nog niet heeft doorgestuurd, dit alsnog te doen. Wilt u Henrike Verhoeve 

(H.Verhoeve@umcutrecht.nl) hierbij in de CC zetten? Wanneer u al wel de e-mail heeft doorgestuurd, 

hartelijk dank daarvoor! 

 

Tot slot willen wij u er ook aan herinneren om zelf de enquête in te vullen. Wanneer u dit al heeft 

gedaan: hartelijk dank! 

De link naar de enquête is:  

https://evaluatie-doo.umcutrecht.nl/evasys/index.php?mca=online/index/index&user_tan=Onderzoek 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Vincent Okkersen en Henrike Verhoeve 

Masterstudenten Strategisch Human Resource Management, Universiteit Utrecht 

Stagiaires Opleidingscentrum, UMC Utrecht 

H.Verhoeve@umcutrecht.nl  

 

 

Originele brief aan contactpersonen afdelingen. 

mailto:H.Verhoeve@umcutrecht.nl
https://evaluatie-doo.umcutrecht.nl/evasys/index.php?mca=online/index/index&user_tan=Onderzoek
mailto:H.Verhoeve@umcutrecht.nl
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Brief voor studenten & medewerkers opleidingscentrum 

 
 

Beste student/collega, 

 

Bij deze willen we je vragen mee te doen aan een enquête. De enquête is gericht op de begeleiding 

van studenten door mentoren en zal ingaan op welke begeleidingscompetenties belangrijk zijn. Deze 

competenties worden gebruikt voor de ontwikkeling van een feedbackvragenlijst voor mentoren. In de 

enquête zijn ook een aantal vragen opgenomen over hoe deze feedbackvragenlijst eruit zou moeten 

zien. 

 

De enquête is uitgezet door Henrike Verhoeve en Vincent Okkersen. Zij doen onderzoek op het 

Opleidingscentrum onder begeleiding van Inge Pool. Zij zijn benieuwd naar jullie mening over hun 

onderzoeksonderwerp en zouden het op prijs stellen als jullie deze enquête invullen. 

 

Wil je via onderstaande link de enquête invullen voor woensdag 25 mei 2011? Het kost maximaal 10 

tot 15 minuten om deze lijst in te vullen. Via onderstaande link kun je de enquête openen. NB: mocht 

de link niet werken, kopieer deze dan naar je adresbalk. 

https://evaluatie-doo.umcutrecht.nl/evasys/index.php?mca=online/index/index&user_tan=Onderzoek 

 

Belang van het onderzoek 

Voor het verbeteren van het praktijkleren wordt een feedbackvragenlijst ontwikkeld om feedback te 

kunnen geven aan mentoren. Zij kunnen op deze manier beter inzicht krijgen in de begeleiding die zij 

geven aan jou als student. Het is de bedoeling dat de vragenlijst gebruikt gaat worden in de training 

werkbegeleiding voor mentoren.  

 

Informatie over de enquête 

De enquête is opgesteld op basis van de uitkomsten van focusgroepen die gehouden zijn met een 

aantal mentoren, studenten, aandachtsvelders opleiden en leidinggevenden.  

Je antwoorden worden anoniem verwerkt. De gegevens niet inzichtelijk voor het UMC Utrecht. 

 

Tot slot 

Wil je op de hoogte gehouden worden van de resultaten van het onderzoek, dan kun je in de enquête 

je e-mailadres opgeven. Je ontvangt dan in juli 2011 de resultaten van het onderzoek. 

Mochten er nog vragen zijn dan kun je deze stellen aan Henrike (H.Verhoeve@umcutrecht.nl). 

 

Alvast hartelijk bedankt voor de moeite! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Helga Kragten 

Senior opleider/adviseur 

 

Henrike Verhoeve en Vincent Okkersen 

Masterstudenten Strategisch Human Resource Management, Universiteit Utrecht 

Stagiaires Opleidingscentrum, UMC Utrecht 

H.Verhoeve@umcutrecht.nl 

https://evaluatie-doo.umcutrecht.nl/evasys/index.php?mca=online/index/index&user_tan=Onderzoek
mailto:H.Verhoeve@umcutrecht.nl
mailto:H.Verhoeve@umcutrecht.nl
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Herinnering studenten 

 

Beste student, 

 

Onderstaande e-mail is op donderdag 5 mei 2011 naar je verstuurd door Helga Kragten 

(Opleidingscentrum UMC). Hierin is je medewerking gevraagd door het invullen van de enquête. Bij 

deze willen we je aan deze e-mail herinneren met het vriendelijke verzoek om de enquête voor ons in 

te vullen. Dit kan tot en met dinsdag 24 mei 2011.  

Het kan zijn dat je door technische redenen de e-mail van 5 mei niet ontvangen hebt. Onze excuses 

hiervoor. 

 

De link naar de enquête is:  

https://evaluatie-doo.umcutrecht.nl/evasys/index.php?mca=online/index/index&user_tan=Onderzoek 

 

Iedereen die de enquête al wel voor ons ingevuld heeft, mag deze e-mail als niet verzonden 

beschouwen. In dat geval bedanken wij je hartelijk voor het invullen!  

 

Alvast bedankt voor jullie medewerking! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Vincent Okkersen en Henrike Verhoeve 

Masterstudenten Strategisch Human Resource Management, Universiteit Utrecht 

Stagiaires Opleidingscentrum, UMC Utrecht 

H.Verhoeve@umcutrecht.nl  

 

 

Originele brief aan studenten. 

https://evaluatie-doo.umcutrecht.nl/evasys/index.php?mca=online/index/index&user_tan=Onderzoek
mailto:H.Verhoeve@umcutrecht.nl
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4. Enquête 
 

INLEIDING ENQUETE  

 

U staat op het punt een korte enquête in te vullen gericht op de begeleiding van studenten door 

mentoren. De uitkomsten van de enquête zullen gebruikt worden om een feedbackvragenlijst te 

ontwikkelen gericht op de begeleiding van studenten door mentoren. Mentoren krijgen op deze manier 

beter inzicht in de begeleiding die zij geven aan studenten. De feedbackvragenlijst wordt zo opgezet 

dat verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld studenten, collega’s en teamleiders) deze kunnen invullen 

voor een mentor. Het is de bedoeling dat de feedbackvragenlijst gebruikt gaat worden in de training 

werkbegeleiding voor mentoren. Daarnaast wordt de feedbackvragenlijst ook aan afdelingen 

aangeboden om deze naar eigen inzicht te gebruiken.  

Door de enquête in te vullen geeft u uzelf inspraak in de inhoud en vormgeving van de 

feedbackvragenlijst. Ook helpt u ons met onze masterscriptie. 

 

De volgende aandachtspunten zijn van belang bij het invullen van de enquête: 

o Het duurt maximaal 10 tot 15 minuten om de enquête in te vullen.  

o Wij vragen van u om de instructie voorafgaande aan de vragen goed te lezen! U kunt alleen 

meerdere antwoorden geven als dit in de vraag vermeld staat. 

o Wij zijn op zoek naar uw mening, u kunt dan ook geen foute antwoorden geven.  

o Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. De gegevens blijven bij de onderzoekers en zijn niet 

inzichtelijk voor het UMC Utrecht. 

 

Mocht u vragen hebben over de enquête dan kunt u deze stellen aan Henrike Verhoeve 

(H.Verhoeve@umcutrecht.nl).  

 

Alvast hartelijk bedankt voor het invullen! 

 

 

 

Henrike Verhoeve & Vincent Okkersen 

Masterstudenten Strategisch Human Resource Management 

Stagiaires Opleidingscentrum 

 

mailto:H.Verhoeve@umcutrecht.nl
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1. ALGEMEEN 

 

1.1 Ik ben een: 

o Man 

o Vrouw 

 

1.2 Mijn leeftijd is: 

 

   

 

1.3 Mijn functie is (voor uitleg mentor en aandachtsvelder opleiden zie toelichting hieronder): 

(Er zijn meerdere antwoorden mogelijk)  

o Student (MBO) 

o Student (HBO) 

o Student (verpleegkundige vervolgopleiding) 

o Mentor (vaste werkbegeleider) 

o Leidinggevende (van verpleegkundige) 

o Aandachtsvelder opleiden (mentorcoach) 

o Anders 

 

Toelichting bij bovenstaande vraag 

De definitie van mentor uit het POB is: de mentor is verantwoordelijk voor het totale 

begeleidingsproces van de stage/praktijkleerperiode van de student. Hij/zij voert voortgangs- en 

beoordelingsgesprekken met de student en ondersteunt de student bij het opstellen van zijn of haar 

persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). 

De definitie van aandachtsvelder opleiden (vaak ook mentorcoach, praktijkopleider, 

seniorverpleegkundige met aandachtsgebied opleiden genoemd) uit het POB is: de aandachtsvelder 

is mede verantwoordelijk voor een optimale kwaliteit van het praktijkleren op de afdeling. Hij/zij 

signaleert knelpunten en doet aanbevelingen voor een adequaat opleidingsklimaat. De 

aandachtsvelder coacht mentoren en informeert hen over wijzigingen in de curricula. 

 

1.4 Indien u bij bovenstaande vraag ‘anders’ heeft ingevuld, wilt u dan hieronder uw functie 

invullen? 

 

             

 

1.5 Indien u als functie ‘student’ heeft ingevuld, in welk cursusjaar van uw opleiding zit u nu? 

o Jaar 1 

o Jaar 2 

o Jaar 3 

o Jaar 4 

 

1.6 Ik werk binnen de divisie:  

o Hart & Longen 

o Heelkundige Specialismen 

o Hersenen 

o Interne Geneeskunde & Dermatologie 

o Kinderen 

o Vrouw & baby 

o Anders 
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2. COMPETENTIES 

De volgende vragen richten zich op de mate van belangrijkheid van competenties van mentoren 

(vaste werkbegeleiders) bij het begeleiden van verpleegkundigen in opleiding. 

 

2.1 Hieronder is een lijst met 17 competenties weergegeven. Zou u de voor u drie meest en de 

drie minst belangrijke competenties van een mentor (vaste werkbegeleider) aan willen geven? 

(U kunt maximaal zes vakjes aanklikken) 

1= Meest belangrijk 

2= Op één na meest belangrijk 

3= Op twee na meest belangrijk 

 

4= Op twee na minst belangrijk 

5= Op één na minst belangrijk 

6= Minst belangrijk 

 

LEES DE BESCHRIJVINGEN VAN DE COMPETENTIES GOED! 

 

Competentie 1 2 3 4 5 6 

Aansluiten bij leerstijl student: een mentor sluit aan bij de manier van 

leren van een student 

      

Beschikbaarheid: een mentor is bereikbaar en beschikbaar        

Betrokkenheid: een mentor is geïnteresseerd in een student en kan 

zich daarbij inleven in een student 

      

Collegiale relatie: een mentor onderhoudt een collegiale 

samenwerkingsrelatie met een student  

      

Enthousiasme: een mentor is stimulerend, positief en energiek en 

heeft plezier in zijn of haar rol als mentor 

      

Feedback: een mentor kan kritisch feedback geven aan een student en 

geeft zowel positieve als negatieve feedback 

      

Inspelen op de opleiding van student: een mentor is op de hoogte van 

en handelt naar het praktijkopleidingboek (POB) en/of het 

opleidingstraject van een student 

      

Kennis overdragen: een mentor bezit de didactiek om (op de 

werkvloer) kennis over te dragen 

      

Mogelijkheden bieden aan student: een mentor geeft een student 

verantwoordelijkheden en autonomie 

      

Objectieve beoordeling: een mentor beoordeelt een student objectief        

Ondersteuning: een mentor is begripvol, behulpzaam en geduldig en 

zorgt voor een veilige omgeving voor een student 

      

Open communicatie: een mentor beantwoordt vragen, discussieert, 

legt uit, kan goed luisteren en is duidelijk 

      

Organisatorische vaardigheden: een mentor werkt georganiseerd en 

gestructureerd 

      

Professionaliteit als verpleegkundige: een mentor is ervaren, integer, 

en zelfverzekerd en is op de hoogte van zaken op het verpleegkundig 

vakgebied 

      

Rolmodel: een mentor fungeert (als verpleegkundige) als een rolmodel       

Supervisie: een mentor houdt toezicht op een student       

Zelfreflectie: een mentor heeft zelfkennis (over o.a. zijn of haar eigen 

leerstijl) en staat open voor kritiek 
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2.2 Heeft u nog opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande lijst met competenties? 
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Subdelen 3 t/m 6 van de enquête zijn onderdeel van het verwante onderzoek gericht op de 

(technische) ontwikkeling van het feedbackinstrument (Van Schothorst, 2011) en zijn 

daarom niet opgenomen in deze bijlage.  
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7. TOT SLOT 

 

7.1 Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze enquête? 

 

             

 

             

 

             

 

 

7.2 Als u de resultaten van dit onderzoek wilt ontvangen, kunt u hieronder uw e-mailadres 

invullen. (Deze vraag wordt losgekoppeld van uw overige antwoorden waardoor uw anonimiteit 

gewaarborgd blijft.)  

 

             

 

 

 

BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING! 
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5.  Voetnoten tabel 5.1.1 

 

Voetnoot Bronnen 

1
 

Boor et al., 2008; Gray & Smith, 2000; Paukert & Richards, 2000; Suen & 

Chow, 2001; Thorpe & Grant Kalischuk, 2003; Ullian et al., 1994 

2
 

Blauvelt & Spath, 2008; Boendermaker et al., 2000; Boor et al., 2007; Boor et 

al., 2008; Buchel & Edwards, 2005; Clutterbuck, 2005; Gray & Smith, 2000; 

Hubbard et al., 2010; Huybrecht et al., 2011; Irby & Rakestraw, 1981; Lee et al., 

2006; Lombarts et al., 2007; Paukert & Richards, 2000; Sand-Jecklin, 2000;  

Ullian et al., 1994 

3
 

Blauvelt & Spath, 2008; Boor et al., 2008; Buchel & Edwards, 2005; Cothran et 

al., 2008; Fluit et al., 2010; Gray & Smith, 2000; Guy et al., 2011; Halstead, 

2005; Hayes, 1994; Huybrecht et al., 2011; Irby & Rakestraw, 1981; Kilminster 

& Jolly, 2000; Lee et al., 2006; Saarikoski et al., 2008; Ullian et al., 1994 

4
 

Blauvelt & Spath, 2008; Boerboom et al., 2011; Buchel & Edwards, 2005; 

Clutterbuck, 2005; Gray & Smith, 2000; Halstead, 2005; Hayes, 1994; Heale et 

al., 2009; Kilminster & Jolly, 2000; Lee et al., 2006; Paukert & Richards, 2000; 

Saarikoski et al., 2008; Stalmeijer et al., 2008; Ullian et al., 1994 

5
 

Boendermaker et al., 2000; Buchel & Edwards, 2005; Davis et al., 2005; 

Halstead, 2005; Heale et al., 2009; Hubbard et al., 2010; Saarikoski et al., 2008; 

Thorpe & Grant Kalischuk, 2003; Ullian et al., 1994 

6
 

Boor et al., 2008; Halstead, 2005; Paukert & Richards, 2000; Suen & Chow, 

2001; Ullian et al., 1994 

7
 

Blauvelt & Spath, 2008; Boendermaker et al., 2000; Boor et al., 2007; Boor et 

al., 2008; Davis et al., 2005; Fluit et al., 2010; Guy et al., 2011; Halstead, 2005; 

Irby & Rakestraw, 1981; Kilminster & Jolly, 2000; Lombarts et al., 2007; 

Paukert en Richards, 2000; Saarikoski et al., 2008; Suen & Chow, 2001; Ullian 

et al., 1994; Van der Hem-Stokroos et al., 2005 

8
 

Blauvelt & Spath, 2008; Boendermaker et al., 2000; Boor et al., 2007; Buchel & 

Edwards, 2005; Gray & Smith, 2000; Halstead, 2005; Hayes, 1994; Huybrecht et 

al., 2011; Irby & Rakestraw, 1981 

9
 

Boendermaker et al., 2000; Boerboom et al., 2011; Boor et al., 2007; Buchel en 

Edwards, 2005; Cothran et al., 2008; Davis et al., 2005; Dolmans et al., 2004; 

Fluit et al., 2010; Gray & Smith, 2000; Halstead, 2005; Heale et al., 2009; 

Huybrecht et al., 2011; Irby & Rakestraw, 1981; Kilminster & Jolly, 2000; Lee 

et al., 2006; Lombarts et al., 2007; Saarikoski et al., 2008; Sand-Jecklin, 2000; 

Suen & Chow, 2001; Stalmeijer et al., 2008; Van der Hem-Stokroos et al., 2005 

10
 

Boor et al., 2008; Cothran et al., 2008; Gray & Smith, 2000; Halstead, 2005; 

Hayes, 1994; Irby & Rakestraw, 1981; Kilminster & Jolly, 2000; Paukert & 

Richards, 2000; Ullian et al., 1994; Young & Wright, 2001 
11

 Fluit et al., 2010; Heale et al., 2009; Young & Wright, 2001 
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12

 

Blauvelt & Spath, 2008; Boendermaker et al., 2000; Boerboom et al., 2011; Boor 

et al., 2007; Boor et al., 2008; Buchel & Edwards, 2005; Dolmans et al., 2004; 

Gray & Smith, 2000; Halstead, 2005; Hayes, 1994; Lee et al., 2006; Lombarts et 

al., 2007; Saarikoski et al., 2008; Stalmeijer et al., 2008; Suen & Chow, 2001; 

Van der Hem-Stokroos et al., 2005 

13
 

Boendermaker et al., 2000; Boerboom et al., 2011; Boor et al., 2007; Boor et al., 

2008; Buchel & Edwards, 2005; Clutterbuck, 2005; Cothran et al., 2008; Davis 

et al., 2005; Dolmans et al., 2004; Gray & Smith, 2000; Guy et al., 2011; 

Halstead, 2005; Hayes, 1994; Heale et al., 2009; Hubbard et al., 2010; Lombarts 

et al., 2007; Paukert & Richards, 2000; Saarikoski et al., 2008; Sand-Jecklin, 

2000; Stalmeijer et al., 2008; Thorpe & Grant Kalischuk, 2003; Ullian et al., 

1994; Van der Hem-Stokroos et al., 2005; Young & Wright, 2001 

14
 

Boendermaker et al., 2000; Boerboom et al., 2011; Boor et al., 2007; Buchel & 

Edwards, 2005; Gray & Smith, 2000; Halstead, 2005; Irby & Rakestraw, 1981; 

Lee et al., 2006; Paukert & Richards, 2000; Saarikoski et al., 2008; Sand-Jecklin, 

2000; Ullian et al., 1994; Van der Hem-Stokroos et al., 2005 

15
 

Boendermaker et al., 2000; Boor et al., 2007; Boor et al., 2008; Buchel & 

Edwards, 2005; Clutterbuck, 2005; Fluit et al., 2010; Gray & Smith, 2000; Heale 

et al., 2009; Hubbard et al., 2010; Irby & Rakestraw, 1981; Saarikoski et al., 

2008 

16
 

Boendermaker et al., 2000; Boerboom et al., 2011; Boor et al., 2008; Buchel & 

Edwards, 2005; Davis et al., 2005; Dolmans et al., 2004; Fluit et al., 2010; Gray 

& Smith, 2000; Halstead, 2005; Hayes, 1994; Lee et al., 2006; Lombarts et al., 

2007; Paukert & Richards, 2000; Sand-Jecklin, 2000; Stalmeijer et al., 2008; 

Ullian et al., 1994 

17
 

Buchel & Edwards, 2005; Davis et al., 2005; Fluit et al., 2010; Guy et al., 2011; 

Halstead, 2005; Hubbard et al., 2010 

18
 

Boor et al., 2007; Davis et al., 2005; Dolmans et al., 2004; Gray & Smith, 2000; 

Kilminster & Jolly, 2000; Saarikoski et al., 2008; Ullian et al., 1994 

19
 

Boendermaker et al., 2000; Boerboom et al., 2011; Boor et al., 2008; 

Clutterbuck, 2005; Fluit et al., 2010; Hayes, 1994; Heale et al., 2009; Hubbard et 

al., 2010; Huybrecht et al., 2011; Paukert & Richards, 2000; Sand-Jecklin, 2000; 

Stalmeijer et al., 2008; Ullian et al., 1994; Young & Wright, 2001 

Tabel B.7.1 Voetnoten tabel 5.1.1 
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6. Toelichting respondenten focusgroepen 

 

Onderstaande tabel (B.3.1) geeft de spreiding in geslacht van de respondenten van de 

focusgroepen weer. Binnen de verpleegkunde in Nederland in het algemeen is de gemiddelde 

verdeling: 15 procent man en 85 procent vrouw (http://www.nu91-

leden.nl/nieuws.asp?uid=1303, laatst bezocht op: 27-06-2011). Cijfers specifiek voor het 

UMCU zijn onbekend.  

 

Deelgroep Respondenten Aantal 

man 

% man Aantal 

vrouw 

% vrouw 

Mentoren 9 0 0 % 9 100 % 

Verpleegkundigen 

in opleiding 

13 2 15 % 11 85 % 

Experts 13 2 15 % 11 85 % 

TOTAAL 35 4 11 % 31 89 % 

Tabel B.3.1 Spreiding respondenten focusgroepen in geslacht 

 

Tabel B.3.2 geeft de spreiding van de respondenten van de focusgroepen over verschillende 

functies weer. Hiervoor zijn dezelfde functies als in de enquête gehanteerd. De cursusjaren 

van de verpleegkundigen in opleiding uit de focusgroepen zijn onbekend. 

 

Deelgroep Respondenten % totaal % deelgroep % totaal 

Mentoren 9 37 %   

Mentoren 8  89 % 23 % 

Collega verpleegkundige 1  11 % 3 % 

Verpleegkundigen in 

opleiding 

13 37 %   

MBO student 3  23 % 11 % 

HBO student 9  69 % 23 % 

Onbekend 1  8 % 3 % 

Experts 13 26 %   

Aandachtsvelder 

opleiden 

7  54 % 20 % 

Leidinggevende van 

verpleegkundige 

4  31 % 11 % 

Overig 2  15 % 6 % 

TOTAAL 35 100 %  100 % 

Tabel B.3.2 Spreiding respondenten focusgroepen over functies 

 

 

 

 

http://www.nu91-leden.nl/nieuws.asp?uid=1303
http://www.nu91-leden.nl/nieuws.asp?uid=1303
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Tabel B.3.3 geeft de spreiding van de respondenten van de focusgroepen over de 

verschillende divisies weer. De gebruikte afkortingen geven de volgende divisies aan: 

 HL geeft de divisie Hart & Longen aan; 

 HS geeft de divisie Heelkundige Specialismen aan; 

 IGD geeft de divisie Interne Geneeskunde & Dermatologie aan; 

 VB geeft de divisie Vrouw & Baby aan; 

 OC geeft het OpleidingsCentrum van het UMCU aan.  

 

Deelgroep HL HS Hersenen IGD Kinderen VB OC 

Mentoren 1 2 2 5 1 - N.v.t. 

Verpleegkundigen 

in opleiding 

2 2 3 4 2 - N.v.t. 

Experts - 1 2 5 1 - 2 

TOTAAL 3 5 7 14 4 - 2 

% TOTAAL 9 % 14 % 20 % 40 % 11 % 0 % 6 % 

Tabel B.3.3 Spreiding respondenten focusgroepen over divisies 
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7. Transcripten focusgroepen 

 

De transcripten van de focusgroepen zijn vanwege het grote aantal pagina’s op een CD gezet. 

Deze CD is bij de scriptie gevoegd. 
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8. Toelichting respondenten enquête 

 

Vanwege de getrapte benadering van de respondenten kan niet met zekerheid gesteld worden 

dat de gehele populatie een uitnodiging voor de enquête heeft gehad. Onderstaande tabel geeft 

weer welke respondenten zeker de enquête hebben gehad. Er wordt vanuit gegaan dat een 

groter deel van de populatie de enquête heeft ontvangen.  

 

Functie Deelgroep Aantal 

MBO of HBO stagiair(e) Verpleegkundigen in opleiding 149 

Werknemers Opleidingscentrum Experts 12 

Contactpersonen per afdeling Mentoren en experts 46 

Aantal personen die de enquête via de 

contactpersonen hebben ontvangen 

Mentoren en experts 206 

TOTAAL  413 

Tabel B.8.1 Aantal personen die de enquête zeker hebben ontvangen 

 

In deze bijlage zullen verder de kenmerken van de respondenten van de enquête worden 

toegelicht.  

Tabel B.8.2 geeft de spreiding in geslacht van de respondenten van de enquête weer. Binnen 

de verpleegkunde in Nederland in het algemeen is de gemiddelde verdeling: 15 procent man 

en 85 procent vrouw (http://www.nu91-leden.nl/nieuws.asp?uid=1303, laatst bezocht op: 27-

06-2011). Cijfers specifiek voor het UMCU zijn onbekend.  

 

Geslacht Alle respondenten Respondenten exclusief onbekend 

Man 9,1 % 10,0 % 

Vrouw 81,1 % 90,0 % 

Onbekend 9,1 % -  

Tabel B.8.2 Spreiding respondenten enquête in geslacht 

 

Tabel B.8.3 geeft de spreiding van de respondenten van de enquête over de verschillende 

deelgroepen weer. 

 

Deelgroep Alle respondenten Respondenten exclusief 

onbekend 

Mentoren 38,6 % 39,3 % 

Verpleegkundigen in opleiding 33,3 % 33,9 % 

Experts 22,8 % 23,3 % 

Anders 3,5 % 3,6 % 

Onbekend 1,8 % - 

Tabel B.8.3 Spreiding respondenten enquête over deelgroepen 

 

 

http://www.nu91-leden.nl/nieuws.asp?uid=1303
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Tabel B.8.4 geeft de spreiding van de respondenten van de enquête over de verschillende 

functies weer. Belangrijk hierbij is dat vier respondenten een dubbele functie hebben 

waardoor in onderstaande tabel de som van de respondenten 114 is. Ook is één 

verpleegkundige in opleiding zowel MBO als HBO student. Deze respondent is als 0,5 bij 

elke subgroep gerekend.  

 

Deelgroep Respondenten % totaal % deelgroep % totaal 

Mentoren 44 38,6 % - 38,6 % 

Verpleegkundigen in 

opleiding 

38 33,3 %   

MBO student 18,5  48,7 % 16,2 % 

HBO student 17,5  46,1 % 15,3 % 

Anders 2  5,2 % 1,8 % 

Experts 26 22,8 %   

Aandachtsvelder 

opleiden 

12  46,1 % 10,5 % 

Leidinggevende van 

verpleegkundige 

10  38,5 % 8,8 % 

Overig 4  15,4 % 3,5 % 

Anders 4 3,5 % - 3,5 % 

Onbekend 2 1,8 % - 1,8 % 

TOTAAL 110 100 %  100 % 

Tabel B.8.4 Spreiding respondenten enquête over functies 

 

Tabel B.8.5 geeft de spreiding van de respondenten van de enquête over de verschillende 

divisies weer.  

 

Divisie Alle respondenten Respondenten exclusief onbekend 

Hart & Longen 9,1 % 9,2 % 

Heelkundige Specialismen 20,0 % 20,2 % 

Hersenen 16,4 % 16,5 % 

Interne Geneeskunde & 

Dermatologie 

25,5 % 25,7 % 

Kinderen 10,0 % 10,1 % 

Vrouw & Baby 12,7 % 12,8 % 

Anders 5,5 % 5,5 % 

Onbekend 0,9 % - 

Tabel B.8.5 Spreiding respondenten over divisies 
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Tabel B.8.6 geeft de spreiding van de respondenten van de enquête over verschillende 

leeftijdscategorieën weer. Het percentage van het UMCU is gebaseerd op een interne 

rapportage uit 2007. Cijfers over de leeftijdsverdeling van verpleegkundigen in opleiding 

binnen het UMCU ontbreken hierin. Dit betekent voor onderstaande tabel dat het percentage 

onder de 25 jaar veel hoger is vanwege de verpleegkundigen in opleiding die de enquête 

hebben ingevuld. Dat verpleegkundigen in opleiding een groot deel van de respondenten 

onder de 25 jaar vertegenwoordigen is ook af te lezen in tabel B.8.7. In deze tabel wordt de 

leeftijd van de respondenten uiteen gezet per functie.  

 

Divisie Alle respondenten Respondenten 

exclusief onbekend 

Percentage UMCU 

< 25 30 % 32 % 8 %  

25-34 29 % 31 % 31 % 

35-44 11 % 12 % 28 % 

45-54 18 % 19 %  25 % 

55-64 6 % 7 % 8 % 

65> 0 % 0 % 0 % 

Onbekend 6 % - - 

Tabel B.8.6 Spreiding respondenten over leeftijd 

 

Leeftijd Student Mentor Experts Anders 

< 25 jaar 75 % 14,6 % 0 % 0 % 

25-34 jaar 16,7 % 53,7 % 16 % 50 % 

35-44 jaar 0 % 9,8 % 32 % 25 % 

45-54 jaar 8,3 % 19,5 % 36 % 0 % 

55-64 jaar 0 % 2,4 % 16 % 25 % 

Tabel B.8.7 Spreiding respondenten over leeftijd en functie 
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9. SPSS output  

 

De SPSS output van de enquête zijn vanwege het grote aantal pagina’s op een CD gezet. Deze 

CD is bij de scriptie gevoegd. 
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10.  Antwoorden open vragen enquête  

 

2.2 Heeft u nog opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande lijst met competenties? 

 

Alle competenties zijn wel belangrijk. Het ligt erg aan de student welke competenties de mentor moet 

hebben. Mijns inziens ook nuttig om te kijken welke student het beste bij welke mentor past 

(competenties en leerstijlen moeten wel enigszins overeenkomen) 

 

Alle genoemde competenties vind ik belangrijk, ook die als het minst belangrijk zijn aangegeven. Het 

meest belangrijk vind ik aansluiting bij de leerstijl van de student i.p.v. beschikbaarheid (deze krijg ik 

echter niet meer weg uit de vragenlijst). Beschikbaarheid is meer een organisatorische voorwaarde, 

dan een competentie. 

 

Ben aan het beantwoorden begonnen en merkte toen pas dat ik al aangeklikte vakjes niet meer kon 

"legen": vandaar dat ik ze allemaal aangeklikt heb (niet goed gelezen!) en hopelijk toch wel 

onderscheid heb gemaakt in belangrijk en niet belangrijk. 

 

Best een lastige vraag, alles is belangrijk en voor de ene student zal de nadruk weer op andere 

competenties liggen dan bij een andere student. 

 

Bovenstaande allemaal kwaliteiten die je in meer of mindere mate wenst bij een mentor. Top 3 

belangrijkste lastiger om aan te geven. 

 

Eigenlijk vind ik alles belangrijk! Moeilijk aan te geven welke het minst belangrijk zijn. 

 

Eigenlijk zijn er geen minst belangrijke competenties! Nu moest ik er wel 3 kiezen!  

 

Het is ook erg afhankelijk van de patiëntenpopulatie. Bij volwassenen is de begeleiding anders dan bij 

kinderen. Je hebt met een kwetsbare groep te maken en geven zelf niet aan als iets niet klopt. 

Handelingen gaan anders waardoor je met alle handelingen begeleiding moet geven aan de student. 

 

Het zijn allemaal zeer belangrijke competenties. 

 

Het zou prettig zijn voor student/mentoren als de mentoren onderling enige overeenkomsten hebben. 

 

Ik heb de minst belangrijke niet ingevuld. Ik vind nl. alle bovengenoemde punten belangrijke zaken. 

 

Ik vind deze vraag lastig te scoren om reden van dat alle zeventien competenties op enige of eigen 

wijze van belang zijn of kunnen zijn in een leerproces. 

Omdat het leerproces van de individuele student zo divers is, de ene student is de andere niet, zal de 

ene keer het een het belangrijkste zijn en een andere keer is dezelfde competentie ineens minder of 

zelfs het minst belangrijk. Mijn antwoord is dus een poging gemiddeld te scoren wat natuurlijk onzin is. 

 

Ik vind het erg moeilijk om hieruit zes competenties aan te wijzen als meest en minst belangrijk, heeft 

veel overlap met elkaar en in basis allen belangrijk, waarom geen score per item aangeven? 

 

Ik vind niet dat alle competenties goed te onderscheiden zijn er zit overlap in. Daarnaast zijn ze 

allemaal belangrijk daarom moeilijk om aan te geven wat het minst belangrijk is.  

 

Keuze gemaakt uitgaand van autonomie en zelfstandigheid van de student die zijn of haar leervragen 

pro actief aan de orde stelt. 
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Lastig kiezen wat ik niet belangrijk vind. 

 

Lastig om keuzes te maken. Vooral de keus voor de minder belangrijke omdat die ook belangrijk zijn. 

 

Moeilijk om hier een keus in te maken wanneer je uitgaat van een zo goed mogelijk functionerende 

werkbegeleider. Eigenlijk heeft ie alle competenties nodig. 

 

Mogelijkheden bieden aan student, was een foute, die ik niet moest aanklikken. Is wel belangrijk vind 

ik, maar meer voor de werkbegeleider. 

 

Van bovenstaande punten zijn er geen die ik niet belangrijk vindt. 

 

Zijn er heel wat. Belangrijk is dat de mentor zich kan verplaatsen in de student en dat de student ook 

zelf verantwoordelijk is voor het leerproces. 

 

 

7.1 Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze enquête? 

 

Erg lastig om 3 meest en 3 minst belangrijke aspecten in te vullen (bij de 17 competenties). Het is ook 

niet helemaal gelukt zoals ik wilde, maar is dan niet te corrigeren! In principe vind ik alle competenties 

van belang. Er zal waarschijnlijk verschil zijn in competenties die een mentor belangrijk vinden en wat 

de studenten vinden. 

 

Fijn dat hier aandacht aan wordt besteed. Ik denk dat het belangrijk is dat de cultuur gecreëerd wordt 

dat mentoren elkaar feedback geven. Ik heb de indruk (uit verhalen van studenten) dat dit nu te weinig 

gebeurd. Studenten leren door het voorbeeldgedrag van mentoren. 

 

Ik ben er niet van overtuigd dat het invullen van een feedbacklijst gaat bijdragen aan de kwaliteit van 

de studentbegeleiding door mentoren. Het schept weer een verplichting voor het invullen van 

formulieren en het organiseren van observatiemomenten. Sommige taken/handelingen worden 

geëvalueerd zonder formuliertjes en checklisten..dit moet denk ik ook zo blijven. Wel een idee zou zijn 

om standaard bij de beoordelings en/of voortgangsgesprek momenten van de student ook het 

functioneren van de mentor bespreekbaar te maken zodat dit ook wordt vastgelegd in de al bestaande 

formulieren. 
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Inleiding 

 

A. Doel paper 

Dit paper heeft tot doel om de publieke dimensie van de masterthesis te exploreren. Daarbij 

zal met name ingegaan worden op het onderscheid tussen de publieke en private dimensie en 

of dit onderscheid nog wel zo hard te maken is.  

Hieronder zal de context van de masterthesis uiteengezet worden. In de romp van dit paper 

worden de drie hoofdthema’s uit de behandelde literatuur op de masterthesis gelegd. Centraal 

staat het debat over added value en moral values. Dit debat wordt uitgewerkt aan de hand van 

de institutionele context van de zorgbranche en de onderzoeksorganisatie en de identiteit van 

de onderzoeksorganisatie. Tot slot zal er een conclusie worden gegeven.  

 

B. Onderwerp & Aanleiding Onderzoek 

De aanleiding voor het onderzoek is de vraag vanuit het Universitair Medisch Centrum 

Utrecht voor de ontwikkeling van een feedbackinstrument gericht op de begeleiding van 

verpleegkundigen in opleiding door mentoren. Voor de ontwikkeling van dit instrument dient 

in kaart gebracht te worden welke competenties van mentoren belangrijk zijn bij deze 

begeleiding. Het onderzoek richt zich dan ook op het onderscheiden van deze competenties.  

De ontwikkeling van het feedbackinstrument is onderdeel van het professionaliseren van het 

praktijkleren binnen het Universitair Medisch Centrum Utrecht.  

 

C. Onderzoeksorganisatie 

Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen het Universitair Medisch Centrum Utrecht (hierna 

UMC). Het UMC omschrijft zichzelf als volgt: 

‘Het Universitair Medisch Centrum Utrecht is één van de grootste publieke zorginstellingen 

van Nederland. Met bijna 10.000 mensen wordt voortdurend gebouwd aan goede zorg met als 

bouwstenen kennis en mensen. Zonder nieuwe kennis over ziekte en gezondheid zal de zorg 

niet verbeteren en zonder mensen die deze kennis kunnen genereren, toepassen en 

overdragen, zullen patiënten geen betere zorg krijgen. (…) 

 

Dit vertaalt zich in de missie die aan al onze activiteiten ten grondslag ligt:  

Het UMC Utrecht wil een internationaal toonaangevend universitair medisch centrum zijn 

waarin kennis over gezondheid, ziekte en zorg wordt gemaakt, getoetst, gedeeld en 

toegepast. 

(http://www.umcutrecht.nl/ 
1
)  

 

Medio 2011 publiceert het UMC haar nieuwe strategienota: UMC Utrecht 3.0. Bij deze 

nieuwe strategienota hoort een nieuwe visie: ‘het UMC Utrecht is een toonaangevend 

instituut dat kiest voor profilering op een select aantal speerpunten met landelijke en 

internationale uitstraling, waarin toponderzoek en topzorg zijn geïntegreerd.’ 

(http://scoop.umcutrecht.nl/ 
1
)  

 

In dit paper zullen de huidige en nieuwe strategie van het UMC ter illustratie gebruikt worden. 

http://www.umcutrecht.nl/
http://scoop.umcutrecht.nl/
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1. Value VS Values 

 
Op de cover van het boek van Paauwe (2004) siert een model waarin hij de koude (blauwe) 

kant van de organisatie en de warme (rode) kant van de organisatie weergeeft. Het model 

doelt in eerste instantie op de discrepantie tussen strategie (added value) en de menselijke 

kant (moral values). Op het eerste gezicht kan het lijken alsof deze twee concepten op het 

verschil wijzen tussen private (added value) en publieke (moral values) organisaties. Paauwe 

(2004) geeft echter aan dat het mogelijk is om deze twee ogenschijnlijk tegenstrijdige 

concepten te mengen. Dit, voor elke organisatie unieke, mengsel kan zorgen voor een 

duurzaam concurrentievoordeel (Paauwe, 2004, p. 5). 

 

Het onderwerp van het onderzoek is binnen beide delen van het model van Paauwe (2004) te 

plaatsen. Allereerst dient het onderzoek bij te dragen aan de professionalisering van het 

praktijkleren en zo aan de efficiency van het praktijkleren. Efficiency is onderdeel van de 

added value kant van het model van Paauwe (2004, p. 4). 

Aan de andere kant heeft het praktijkleren tot doel om een betere opleiding te kunnen bieden 

aan verpleegkundigen in opleiding. Deze verpleegkundigen zullen op hun beurt weer een 

betere bijdrage kunnen leveren aan de zorg. De zorg die het UMC levert is één van haar 

belangrijkste publieke taken. Men zou kunnen stellen dat dit één van haar sociaal legitieme 

bestaansredenen is. Boxall en Prucell (2008) omschrijving dit ook wel als ‘social legitimacy’. 

De basis van deze omschrijving ‘is that most firms allocate some resources to ensuring their 

moral legitimacy or ethical standing in the society or the various societies in which they 

operate (Suchman 1995, Paauwe 2004)’ (Boxall & Purcell, 2008, p. 17). In het model van 

Paauwe (2004, p. 4) is legitimiteit onderdeel van moral values.  

De professionalisering van het praktijkleren binnen het UMC is een voorbeeld van het unieke 

mengsel van added value en moral values. Aan de ene kant draagt het bij aan een efficiëntere 

manier van werken en zorgt zo voor added value. Aan de andere kant is de sociale legitimiteit 

van de professionalisering erg belangrijk. Dit draagt bij aan de moral values.  

 

In de onderstaande twee hoofdstukken wordt, aan de hand van twee thema’s uit de literatuur, 

verder ingegaan op de balans tussen added value en moral values. Ondanks dat het UMC met 

de professionalisering van het praktijkleren een goede balans vindt, zijn er invloeden die deze 

balans kunnen verstoren. 

 

Het is een grote uitdaging om in een tijd van nadruk op bekostiging naar prestatie en 

efficiency de bekostiging van de meer kwetsbare publieke functies gericht op kennis, opleiden 

en zeldzame patiënten te garanderen. 

(Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht, 2006, p. 12) 
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2. Institutionele Context 

 
In hoofdstuk vijf van zijn boek geeft Paauwe (2004) een kader voor human resource theorie 

gebaseerd op de context van een organisatie. Onderdeel van dit kader is de ‘socio-political, 

cultural and legal context’ (Paauwe, 2004, p. 90), ofwel de institutionele context. Paauwe 

(2004, p. 90) ligt dit als volgt toe: ‘prevailing values and norms and their institutionalization 

channel and correct the outcomes of market forces’. Voor de branche waarin het UMC zich 

bevindt (de zorgbranche), wordt dit onder andere geuit in de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz). 

Hierin zijn de rechten van de cliënten van de zorg (‘iedere inwoner van Nederland heeft recht 

op zorg’) en de verantwoordelijkheden van de zorgaanbieders (‘voor de kwaliteit van zorg’) 

vastgelegd (Ministerie van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport, 2010).  

 

Volgens de Wcz heeft iedereen recht op kwalitatief goede zorg. Op deze regel is de laatste 

jaren echter een belangrijke ontwikkeling van invloed, namelijk de commercialisering van de 

zorg. Een voorbeeld van deze commercialisering is de (genoodzaakte) verkoop van het 

Slotervaartziekenhuis aan een private speler in 2006 (http://www.slotervaartziekenhuis.nl/ 
1
).  

De privatisering van een ziekenhuis brengt een aantal voor- en nadelen met zich mee. Keane, 

Marx en Ricci (2001) hebben hier een artikel over geschreven. Een belangrijk voordeel zit in 

de added value: ‘when asked an open-ended question about how privatization affected costs, 

more than half of the directors reported that costs were lower or had stabilized, or that there 

were gains in cost effectiveness, efficiency, or revenue’ (Keane et al., 2001, p. 125). Een 

ander voordeel is de toename in toegankelijkheid. Deze toegankelijkheid brengt echter de 

zorg voor de armen en kwetsbaren in de samenleving in gevaar: ‘when directors do privatize 

specific personal health services, it is often as a means of expending access. Yet, a large 

proportion of directors do not believe LHDs should get entirely out of the direct provision of 

personal health services because that would impair access to these services by the poor and 

vulnerable.’ (Keane et al., 2001, p. 133) Volgens de Wcz heeft iedere inwoner van Nederland 

recht op zorg, ook de armen en kwetsbaren. Privatisering kan dus de moral values van een 

ziekenhuis (het leveren van zorg aan iedereen) in gevaar brengen.  

Door de groeiende invloed van commercialisering kan de unieke balans tussen added value en 

moral values in de zorgbranche verstoord worden.  

 

Ook voor het UMC zal de commercialisering van de zorg een rol spelen. In de nieuwe 

strategienota, die kort voor de zomer van 2011 uitkomt, zal ingegaan worden op het afstoten 

van de zorg voor doorsnee aandoeningen (http://www.ublad.uu.nl/ 
1
). Het UMC wil zich gaan 

richten op beperkt aantal, internationaal toonaangevende speerpunten 

(http://scoop.umcutrecht.nl/ 
1
). Dit (commerciële) doel van het UMC kan druk leggen op het 

leveren van kwalitatieve goede zorg voor iedereen. Zoals al aangegeven is dit een belangrijk 

onderdeel van de moral values van het UMC.  

 

 

 

 

http://www.slotervaartziekenhuis.nl/
http://www.ublad.uu.nl/WebObjects/UOL.woa/2/wa/Nieuws/archief?id=1038261
http://scoop.umcutrecht.nl/
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Het UMC erkent dat er nadelen kleven aan de voordelen van commercialisering (zoals 

efficiency):  

Prijsconcurrentie op de zorgmarkt verhoudt zich slecht tot kwalitatief hoogwaardig onderwijs 

en onderzoek en de vertaling daarvan naar academische patiëntenzorg, zoals de 

ontwikkelingen in de Verenigde Staten hebben laten zien. Ook de centrale regiofunctie van de 

UMC’s zoals onder andere door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) bepleit, 

loopt dan gevaar. Samenwerken is dus nodig terwijl tegelijkertijd prijsconcurrentie van 

belang kan zijn om in de reguliere zorg tot de gewenste efficiencywinst te komen. 

(UMC Utrecht, 2006, p. 28) 

 

Bovenstaand citaat geeft aan hoe de commercialisering van de zorg voordelen kan brengen 

voor de added value van het UMC, maar ook nadelen kan brengen voor de moral values. De 

commerciële invloed vanuit de institutionele context kan dan ook de delicate balans die 

binnen het UMC tussen added value en moral values heerst, verstoren.  

 

 

3. Identiteit 

 
Het onderwerp van het vorige hoofdstuk, de commercialisering van de zorg, geeft aan dat de 

scheiding tussen publieke en private organisaties steeds vager wordt. Om de discussie over 

deze scheiding te versterken hebben Noordegraaf en Teeuw (2003) een nieuwe dimensie 

binnen het onderscheid tussen publiek en privaat ontwikkeld. Volgens deze auteurs is er naast 

het onderscheid tussen de publieke en private organisatie ook het onderscheid tussen een 

publieke en private identiteit. ‘De identiteit van de organisatie staat immers in principe los van 

de geformaliseerde organisatorische grondslag en de omgeving van de organisatie’ 

(Noordegraaf & Teeuw, 2003, p. 8). Op basis van het onderscheid tussen de organisatie en 

haar identiteit hebben Noordegraaf en Teeuw (2003) een model ontwikkeld met vier 

organisatorische posities. Dit model is gebaseerd op twee assen. De verticale as geeft weer om 

wat voor soort organisatie het gaat (publiek of privaat). De horizontale as toont de identiteit 

van de organisatie (publiek of privaat). Het model ziet er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Noordegraaf & Teeuw, 2003, p. 9) 

 



 

 

104 

Het UMC is een publieke organisatie: zij heeft de publieke taak om zorg te verlenen. Binnen 

publieke organisaties in het algemeen vindt er de laatste jaren een nieuwe ontwikkeling plaats 

die van grote invloed is op de identiteit van publieke organisaties. Deze trend is het New 

Public Management (NPM). Het NPM betekent kortweg dat publieke organisatie meer als 

private organisaties moeten gaan opereren (Denhardt & Denhardt, 2000).  Een onderdeel van 

het NPM is dat publieke organisaties steeds transparanter moeten worden (Rondeaux, 2006). 

Ook het UMC probeert dit:  

Transparantie is een kernwoord in de wijze waarin de maatschappij met publieke instellingen 

van onderwijs, onderzoek en zorg wil omgaan. Wat beschouwd wordt als gesloten bolwerken 

moet worden opengebroken. Publiek en overheid verwachten dat organisaties als 

ziekenhuizen, scholen en universiteiten laten zien wat ze doen en wat ze bereiken.  

(UMC Utrecht, 2006, p. 36)  

 

Daarnaast hecht het UMC waarde aan de ‘ondernemingszin’ en ‘bedrijfsmatig werken’ (UMC 

Utrecht, 2006, p. 30).  

 

Het bovenstaande in acht genomen, kan gesteld worden dat het UMC inzet op een private 

manier van werken, welke steeds meer gericht is op prestaties. Dit zou het UMC op de 

bedrijfsmatige positie plaatsen in het model van Noordegraaf en Teeuw (2003). Binnen het 

UMC staat het publieke doel centraal, maar er wordt op een private identiteit aangestuurd om 

dit doel te bereiken.  

Bij deze mengeling van een publieke organisatie en een private identiteit kan wederom de 

balans tussen added value en moral values terugkomen. Deze balans kan vestoord worden 

wanneer bijvoorbeeld de private identiteit, de ondernemingszin, de overhand krijgt. Het UMC 

erkent dit risico ook: ‘prestatie en efficiency versus kwetsbare publieke functies’ (UMC 

Utrecht, 2006, p. 14).  

 

 

Conclusie 

 
In dit paper is de publieke dimensie van onderzoek ter bevordering van het praktijkleren bij 

het UMC Utrecht besproken. Hierbij zijn drie thema’s aangehaald. Bij het eerste thema bleek 

dat het onderzoek bijdraagt aan het unieke mengsel dat het UMC heeft op het gebied van 

added value en moral values. Door onderzoek naar de competenties van mentoren 

professionaliseert het praktijkleren, wat een efficiëntere manier van werken oplevert. Naast 

deze added value zorgt de professionalisering van het praktijkleren ook voor betere 

verpleegkundigen en zodoende voor betere zorg. De zorg die het UMC levert is een belangrijk 

onderdeel van haar moral values.  

Bij het tweede en derde thema kwam echter naar voren dat de delicate balans tussen added 

value en moral values verstoord zou kunnen worden. Door de commercialisering van de zorg 

en het aannemen van een private identiteit (onder andere door het NPM) wordt added value 

steeds belangrijker. Hierdoor komen de moral values van het UMC onder druk te staan, en dat 

terwijl de zorg toch de belangrijkste taak is van deze publieke organisatie.  
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Al met al kan gesteld worden dat het onderwerp van onderzoek en het UMC als organisatie op 

de grens tussen het publieke en private domein balanceren. De delicate balans tussen added 

value en moral values staat centraal in de hedendaagse organisaties die naast de eigen 

grondslag ook kijken naar de eigen identiteit en de invloeden vanuit de institutionele context.  
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