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Eigen overtuiging leidend bij groepsbegeleiders

Thea van Roermund

drie jaar en kregen onderwijskundige inzichten voet aan de 

grond.6 In de huisartsenzorg zelf vonden de afgelopen decen-

nia belangrijke ontwikkelingen plaats die een plaats moesten 

krijgen in de opleiding: de introductie van een nieuw zorg-

stelsel, de opkomst van huisartsenposten en de vorming van 

ketenzorg.7 Vanwege deze ontwikkelingen moesten huisart-

senopleidingen gaan nadenken over de vraag over welke com-

petenties startbekwame dokters eigenlijk moeten beschikken 

en vervolgens over de vraag wat voor docenten zij nodig heb-

ben bij het leren van deze competenties.

Spiegels van bekwaamheid
Het Project Vernieuwing Huisartsenopleiding wilde een 

antwoord vinden op deze vragen en ontwikkelde door mid-

del van raadpleging en inbreng van verschillende geledin-

gen (huisartsdocenten, gedragswetenschappelijk docenten 

en onderwijskundigen) onder andere een competentieprofiel 

voor docenten die het terugkomdagonderwijs verzorgen.5 Dit 

profiel kregen docenten als een spiegel voorgehouden, maar 

tegelijkertijd rees een vraag: kijken deze docenten wel in die 

spiegel?

De laatste jaren zetten opleidingen aiosevaluaties in toe-

nemende mate in als middel tot professionalisering van de 

individuele docent, met als uiteindelijke doel monitoring van 

de kwaliteit van de opleiding.8 Een tweede spiegel dus, waarbij 

dezelfde vraag rees: kijken docenten ook echt in deze spiegel?

En, last but not least, is er de spiegel van de beroepsgroep van 

hulpverleners waarvoor docenten in eerste instantie hebben 

gekozen (arts of psycholoog), met de bijbehorende specifieke 

kennis, ervaring, autonomie en maatschappelijke betekenis 

en status, en waarmee ze zich identificeren.5,9-12 Dit identifica-

tiemodel is een sterke kracht, die altijd een belangrijke rol zal 

spelen in het werk als docent.

Focus
Uitgaande van hedendaagse onderwijskundige theorieën over 

het leren van docent-professionals is het relevant om na te 

denken over de invloed die het aanbieden en voorhouden van 

spiegels heeft.13 Hedendaagse onderwijskundige theorieën 

gaan ervan uit dat dergelijke spiegels professionele ontwikke-

ling ondersteunen.14,15 In deze beschouwing willen we ingaan 

op de wijze waarop docenten omgaan met de spiegels die hen 

worden voorgehouden en met het beeld dat zij daarin zien.

competentie- versus identificatiemodel 
Bij de aanstelling van docenten voor het terugkomdagonder-

wijs gelden vrij globale criteria.16 Huisartsen moeten bekend 

staan als vakbekwaam en dienen affiniteit te hebben met het 

begeleiden van aanstaande dokters. Gedragswetenschappers 

(gw) moeten een doctoraal in de gedragswetenschappen, af-

finiteit met het opleiden van professionals en bij voorkeur pa-

Inleiding
In het kader van de professionalisering van docenten die het 

postacademische terugkomdagonderwijs verzorgen is in de 

afgelopen jaren in een aantal huisartsenopleidingen onder-

zoek gedaan naar hun professionele ontwikkeling.1 Het on-

derzoek bestond uit verschillende deelgebieden: de invloed 

van een docentcompetentieprofiel en van persoonlijke opvat-

tingen, het evalueren van de kwaliteit van de docent door aios 

als input voor professionalisering (leren van je leerlingen) en 

de reacties van docenten op de feedback uit aiosevaluaties. 

onderwijsVernieuwing en docentkwaliteit
De terugkomdag van de huisartsenopleiding heeft sinds de 

start, begin jaren zeventig van de vorige eeuw, zowel organisa-

torische als inhoudelijke en onderwijskundige veranderingen 

doorgemaakt. De opleiding begon zonder al te veel program-

mering en moest jonge dokters in de gelegenheid stellen om, 

onder begeleiding, ervaringen uit te wisselen.2 De kern van 

de opleiding is weinig veranderd: nog steeds leert de aios het 

vak voornamelijk in de praktijk, daar waar de patiënten zijn, 

in de hectiek van spreekuren, visites en ‘spoedjes’. Daarnaast 

kennen we de terugkomdag aan de universiteit, waar eens per 

week aios bij elkaar komen voor onderwijs dat het leren in de 

praktijk moet ondersteunen en speciaal aangestelde docenten 

het onderwijs verzorgen.3-5 Gaandeweg is de huisartsgenees-

kunde als wetenschap opgekomen, is de opleiding verlengd tot 
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‘Docent’ roept bij mij een beeld op van iemand die met een 

krijtje voor het bord staat. Ik werk vanuit het idee dat ik aios help 

reflecteren. Ik kan het woord ‘docent’ nog steeds niet uit mijn 

mond krijgen.12

Docent wordt gehanteerd voor ‘een specialist, ingeschreven in 

één van de registers van de HVRC en werkzaam in een opleidings-

instituut, die de aios tijdens de opleiding begeleidt.5

Aiosevaluaties en docentkwaliteit
De afgelopen jaren hebben aiosevaluaties een belangrijke 

plaats gekregen in de medische opleidingen.23 De meest ge-

bruikte vorm is een vragenlijst waarmee de aios de docent-

kwaliteit aan de hand van een aantal items een score toekent, 

soms aangevuld met woordelijke informatie. De items (die 

competenties vertegenwoordigen) zijn vaak gestructureerd in 

zogenaamde taakgebieden of dimensies.5 Een andere manier 

is om competenties die bij een kenmerkende activiteit horen 

(zoals de ervaringsronde of het voortgangsgesprek op de te-

rugkomdag) bij elkaar in een vragenlijst te zetten.1 De rappor-

tage met de resultaten van de evaluaties fungeert als spiegel: 

‘Hoe denken anderen over mij als docent?’ De bedoeling is dat 

docenten uit de feedback leerpunten halen voor hun verdere 

ontwikkeling. Hierbij wordt, net als bij aios, een beroep ge-

daan op hun zelfsturend vermogen tot leren.

Volgens onderzoek naar en theorievorming over de wer-

king van feedback over het functioneren is het niet waar-

schijnlijk dat de betrokkene iets met de resultaten van de 

evaluaties zal doen als die niet of onvoldoende overeenkomen 

met het beeld dat hij van zichzelf heeft.14,15,24-27 Na een eerste 

confrontatie kan hij eerst op allerlei manieren proberen om 

het beeld bij te stellen. Daarvoor staan hem allerlei zogenaam-

de copingstrategieën ter beschikking.28-31 Het onderzoek bij de 

docenten van de huisartsopleidingen bracht verschillende 

van dergelijke copingstrategieën aan het licht.17 De meest ge-

bruikte strategieën betroffen het aanpassen van de criteria 

(verwoord in de items) aan de eigen opvattingen en positieve 

resultaten toeschrijven aan jezelf versus negatieve resultaten 

wijten aan externe factoren.

Uit ditzelfde onderzoek, waarbij ze ook daadwerkelijk 

tiëntervaring hebben. Als zij zijn aangesteld, gaan docenten 

deelnemen aan een landelijke basiscursus die hen de verschil-

lende aspecten van het docentschap bijbrengt. De uitvoering 

van het vak van docent met de bijbehorende rollen leren ze 

verder in de onderwijspraktijk, hoofdzakelijk van een ervaren 

collega-docent.4,12 Hierbij leren ze niet alleen docentvaardig-

heden, maar ook de ‘do’s and don’ts’ van de cultuur van de 

opleiding. Daarbij speelt ook de manier waarop de opleiding 

wordt aangestuurd een rol.12

Hoe functioneren nu de hierboven genoemde spiegels bij 

dit leerproces?

Een docentcompetentieprofiel moet een overzicht geven 

van centrale aandachtsgebieden (bijvoorbeeld vakinhoudelij-

ke kennis, communicatie, didactiek, enzovoort) en specifieke 

combinaties beschrijven van kennis, vaardigheden, attitude 

en persoonskenmerken die iemand tot een goede docent ma-

ken. Deze beschrijvingen hoeven echter niet volledig te stro-

ken met persoonlijke opvattingen over wat een goede docent 

is.12,17 Als dat het geval is en de docent in die spiegel kijkt, dan 

zal hij het beeld dat hij ziet niet of nauwelijks herkennen. Ver-

volgens zal hij zich afvragen: ‘Ben ik nu geen goede docent?’, 

‘Geeft deze spiegel het beeld van de docent die ik wil zijn?’ en/

of: ‘Zijn degenen die dit van mij verwachten belangrijk voor 

mij?’18,19

Bij het beantwoorden van deze vragen speelt behalve een 

persoonlijke opvatting ook een professioneel identificatie-

model een rol. Dat wil zeggen dat de docent zich spiegelt aan 

degenen bij wie hij wil horen en hij zich distantieert van de-

genen bij wie hij juist niet wil horen.9,11,20,21 De identificatie van 

professionals met de eigen beroepsgroep en de eigen praktijk 

is sterker dan die met een andere organisatie waar de leden 

van de beroepsgroep werken. Dat zou voor de huisartsenop-

leiding kunnen betekenen dat docenten eerder kijken in de 

spiegel van het ‘arts-’ of ‘psycholoog-zijn’, dan in die van ‘do-

cent aan een huisartsenopleiding’. Zij zullen zich daardoor 

meer thuis voelen in de rol van ‘hulpverlener’ en ‘zelfstandig 

professional’ in een praktijk, dan in de rol van ‘beoordelaar’ en 

‘werknemer-professional’ in een academische leeromgeving.12 

Dit kan leiden tot dilemma’s of zelfs stress, bijvoorbeeld met 

betrekking tot het gevoel van autonomie.14,15 Het spreekt niet 

vanzelf dat de docent zich zal richten naar het profiel als lei-

draad voor zijn professionele ontwikkeling.22

Uit mijn onderzoek kwam naar voren dat docenten in-

derdaad hechten aan hun identiteit als hulpverlener en van 

daaruit hun rol bij de opleiding invulden als ‘wijze en erva-

ren collega bij wie de aios terecht kan’.12 Het concept docent 

riep allerlei beelden op waarmee docenten zich niet willen 

identificeren, terwijl het docentcompetentieprofiel wel conse-

quent de term ‘docent’ hanteert. Dat veroorzaakte dilemma’s 

met betrekking tot die identificatie. De volgende citaten uit 

het onderzoek vormen een illustratie van zo’n dilemma. Het 

eerste is afkomstig van een docent en betreft zijn concept van 

docent-zijn. Het tweede is een citaat uit het competentieprofiel 

van het Landelijk Scholingsplan Stafleden met betrekking tot 

docent-zijn.

Abstract
Van Roermund T. Personal beliefs important in group supervisors. Huisarts Wet 
2013;56(12):622-5.
In recent years, several general practitioner training programmes have investigated 
the professional development of the teachers who provide post-academic day-re-
lease teaching and training. An aim of the current study was to investigate the role of 
feedback, in the form of competence profiles or student evaluations, in the professi-
onal development of teachers. The research was based on current theories on the 
learning processes of professionals, which are in turn based on the assumption that 
feedback stimulates self-directed learning. This feedback functions as self-informed 
assessment, enabling the professional to monitor the development of his/her com-
petencies and skills. However, it is the question whether feedback works in this way. 
This article describes how professionals handle and respond to feedback.
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len.14,15,17,24-33 Docenten maken gebruik van bekende copingstra-

tegieën, die in de literatuur in drie hoofdcategorieën worden 

ondergebracht: actieve emotiegerichte coping (gericht op het ge-

voel van welbevinden), actieve probleemgerichte coping (gericht 

op het aanpakken van een (leer)taak) en passieve emotiegerichte 

ofwel vermijdingsgerichte coping (gericht op het vermijden van 

falen).30,31 Hierbij geldt dat hoe sterker het gevoel van self-efficacy 

(de overtuiging dat men in staat is het gedrag te vertonen dat 

nodig is om tot een bepaald resultaat te komen) ten aanzien 

van de gevraagde competenties, des te meer mensen openstaan 

voor actieve probleemgerichte coping.13,30,34 Met andere woorden: 

als iemand overtuigd is van zijn vermogen om tot een bepaald 

resultaat te komen, zal hij zich meer open stellen voor het le-

ren van zaken die als minder positief uit feedback komen. Bij 

de docenten die werden geïnterviewd zagen we voornamelijk 

reacties die gericht waren op het gevoel van welbevinden (emo-

tiegerichte coping) of van het vermijden van falen (vermijdings-

gerichte coping). Dat wil zeggen dat docenten sterk de neiging 

hadden om hun persoonlijke opvattingen te hanteren als maat 

voor goed docentschap en het beeld dat hen werd voorgehouden 

om te buigen in de richting van deze persoonlijke opvattingen, 

om zodoende een positief zelfbeeld te behouden en te vermijden 

dat er een beeld van incompetentie ontstond.

Van aios verwachten we dat ze voortdurend in de feed-

backspiegel kijken en op een competentiegerichte wijze met 

het beeld aan de slag gaan. Ze worden beschouwd als hoogop-

geleide professionals in spe en in die hoedanigheid moeten ze 

in staat zijn om het leerproces zelf aan te sturen op basis van 

feedback.14,35 Tijdens bijvoorbeeld voortgangsgesprekken krijgen 

aios vragen over deze zelfsturing. Wie niets met geconstateerde 

hiaten doet, stelt zich ‘niet leerbaar’ op en dat heeft consequen-

ties. Die aios doorloopt bijvoorbeeld een verlengd leertraject met 

extra begeleiding en toetsing. Dat is terecht, want een arts moet 

in het kader van patiëntveiligheid voortdurend aan zijn profes-

sionele ontwikkeling blijven werken.

Maar hoe zit het met huisartsdocenten en gw-docenten die 

het terugkomdagonderwijs verzorgen, eveneens hoogopgeleide 

professionals? Wat mogen we van hen verwachten/eisen met 

betrekking tot het verwerken van feedback over geconstateer-

de hiaten, bijvoorbeeld verkregen uit aiosevaluaties? Er is geen 

patiëntveiligheid in het geding als de docent niets met zijn 

leerpunten doet. Een directe relatie tussen het leerproces van 

de docent en goede huisartsgeneeskundige zorg is lastig aan 

te tonen. Maar betekent dat dan dat de docent zelf bepaalt 

waar hij wel en niet aan hoeft te werken, dat hij zich zonder 

consequenties kan richten op persoonlijke opvattingen over 

‘de goede docent in een academische leeromgeving’? Is het de 

docent die bepaalt of en in welke spiegel hij kijkt? Is zelfstu-

ring gelijk aan autonomie? Of gaat het er bij zelfsturing van 

docenten om, net als bij die van aios, dat ze aan de gevraagde 

vakinhoudelijke, onderwijskundige en wetenschappelijke 

competenties werken, omdat er voor goede zorg goede dokters 

nodig zijn en voor goede dokters een goede opleiding gewaar-

borgd moet zijn?

feedback kregen, bleek dat de docenten zich in eerste instan-

tie richtten op de vraag ‘Geeft de rapportage weer wie ik als 

docent wil zijn?’17 Docenten zeiden zich te herkennen in de 

spiegel die de evaluatieresultaten weergaf en gaven toe dat er 

leerpunten waren die opgepakt zouden moeten worden. Ver-

volgens gaven ze aan zelf te bepalen of zij iets met die leerpun-

ten gingen doen.

Zo gold voor de meeste docenten dat zij onder het gemid-

delde scoorden wat betreft hun aandacht voor wetenschap-

pelijke reflectie tijdens de ervaringsronde. Opvallend was dat 

zij dit vrij gemakkelijk accepteerden. In hun opvatting was de 

ervaringsronde bedoeld voor persoonlijke reflectie. Een enkele 

docent gaf aan dat hij ook tijdens de ervaringsronde aandacht 

had voor wetenschap en dat een lage score wel tegenviel.

Een ander item dat lager dan gemiddeld scoorde was: ‘Staat 

de docent open voor feedback bij het voortgangsgesprek?’ Do-

centen gaven aan dat zij nog niet vaak specifiek om indivi-

duele feedback vroegen. Zelf vragen om een spiegel (feedback 

seeking) zou een effectief middel zijn in het kader van zelfstu-

rend leren.32,33 Of het zelf vragen om een spiegel ook daadwer-

kelijk tot zelfsturing leidt, is wederom de vraag.

Beschouwing
In deze beschouwing hebben we gekeken naar de manier 

waarop docenten omgaan met de verschillende spiegels die 

hen worden voorgehouden en hoe ze omgaan met het beeld 

dat ze daarin zien. Als we de uitkomsten van theorie over en on-

derzoek naar feedback in het algemeen of bij studenten verge-

lijken met de uitkomsten van het onderzoek bij docenten van de 

huisartsenopleiding, dan lijken de reacties weinig te verschil-
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Conclusies en aanbevelingen
Het doel van dit artikel was om na te denken over de vraag 

of en hoe docenten die het postacademische terugkomdagon-

derwijs in het kader van de huisartsenopleiding verzorgen in 

de spiegels kijken die hen worden aangeboden en voorgehou-

den en wat ze doen met het beeld dat ze zien. De conclusie 

luidt dat zij weliswaar bereid zijn te kijken, maar dat ze het 

beeld dat ze zien in eerste instantie zodanig opnieuw probe-

ren vorm te geven dat hun zelfbeeld niet beschadigd raakt.

Docenten lijken de informatie uit een competentieprofiel 

en feedback niet onmiddellijk te beschouwen als een bijdra-

ge aan kennis of werkelijkheid over hun functioneren en/of 

maken in ieder geval een eigen selectie uit de informatie. Ze 

hebben de neiging om vooral de spiegel van zelfstandig hulp-

verlener voorop te stellen, hun zelfsturing uit te leggen als au-

tonomie en autonomie te interpreteren zoals oorspronkelijk 

bedoeld: ‘eigen wetten volgend’.

Er zou een leeromgeving gecreëerd moeten worden waarin 

het gewoon is dat docenten feedback via verschillende (ver-

plichte en gekozen) bronnen verzamelen. De uitkomsten er-

van zouden ze moeten bespreken met leidinggevenden in het 

licht van docentontwikkeling, om vervolgens tot ontwikke-

lingsplannen te komen die ze daadwerkelijk uitvoeren. In een 

dergelijke leeromgeving is het heel gewoon dat docenten, met 

elkaar en onder begeleiding, opnamen van hun bijeenkom-

sten bespreken of bij elkaar gaan kijken, net zoals dat gewoon 

is voor aios en hun opnamen van consulten. Op deze manier 

kan een DSH-cursus een vervolg krijgen op de werkvloer en 

zijn de DSH-cursusdagen een continue investering in de pro-

fessionele ontwikkeling van de docenten.

Het competentieprofiel zou moeten worden toegesneden 

op de verschillende onderwijssituaties (inbrengronde, voort-

gangsgesprek, enzovoort), zodat docenten een concreet idee 

krijgen van hun kwaliteiten met betrekking tot deze speci-

fieke taken. Dat maakt het ontwikkelen van hun leervragen 

eenvoudiger. Wellicht kan het formuleren van Kenmerkende 

BeroepsActiviteiten (KBA) rondom de onderwijssituaties hier-

bij behulpzaam zijn.

Tot slot, leidinggevenden spelen een cruciale rol bij het 

creëren en ontwikkelen van zo’n leeromgeving. Zij moeten 

begrijpen dat het voorhouden van spiegels pas zin heeft als 

het beeld dat daaruit naar voren komt centraal staat in jaar-

gesprekken, en als individuele en collectieve plannen gericht 

zijn op het bevorderen van het leren van de aios en de onder-

steuning van opleiders. ▪
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