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VOORWOORD  
 
Een promotieonderzoek is een langdurig proces dat alleen kans van slagen heeft als 
je als onderzoeker door het onderwerp geraakt wordt. Voor mij was dit zeker het 
geval met het onderwerp van mijn dissertatie dat gaat over het beoordelen van 
studenten in social work onderwijs. Ik heb in mijn loopbaan als docent en 
onderzoeker ervaren hoezeer het beoordelen en het beoordeeld worden een 
gevoelige kwestie kan zijn. Voor studenten kan veel afhangen van een enkele 
beoordeling, het kan een kruispunt zijn op weg naar een toekomstige loopbaan. 
Voor docenten is een beoordeling een afspiegeling van hun onderwijs en daarmee 
ook een beoordeling van zichzelf. Voor onderwijsinstellingen vormen 
beoordelingen de graadmeters van de kwaliteit van de opleiding als geheel. 
Beoordelen is misschien wel vooral gevoelig omdat de ene persoon een uitspraak 
doet over een eigenschap van de ander. Voor beiden zijn daarbij terugkerende 
vragen of de eigenschap die men zegt te beoordelen ook daadwerkelijk wordt 
beoordeeld en of de beoordeling niet teveel afhangt van de persoon van de 
beoordelaar. Als docent heb ik mijzelf en mijn collega‟s hiermee regelmatig zien 
worstelen. Wanneer de proef op de som werd genomen, moesten wij meer dan eens 
beschaamd vaststellen dat hetzelfde verslag door de ene docent met een hoog cijfer 
kon worden beoordeeld en door de ander met een onvoldoende. Een hardnekkig 
probleem dat speelt tot op de dag van vandaag, en dat als zodanig een belangrijke 
drijfveer vormt voor mijn onderzoek, namelijk een bijdrage leveren aan meer 
objectieve en rechtvaardige beoordelingen. Een tweede motief hangt samen met de 
periode waarin ik als onderwijskundige betrokken ben geweest bij de invoering van 
competentiegericht onderwijs. Ik herinner me een bijeenkomst van het 
opleidingsteam SPH met het werkveld, begin jaren negentig van de vorige eeuw, 
waarin we tot de conclusie kwamen dat het anders moest met het onderwijs omdat 
deze te weinig aansloot op de beroepspraktijk. De studenten waren onvoldoende 
voorbereid op complexe beroepstaken en te weinig zelfstandig bij het oppakken en 
uitvoeren van werkzaamheden, het onderwijs was gefragmenteerd en sterk naar 
binnen gericht. In de jaren die daarop volgden was ik als onderwijskundige 
betrokken bij de opkomst - en naar sommigen menen nu de teloorgang - van het 
competentiegericht onderwijs. Denkend over het al dan niet slagen van deze 
majeure onderwijsvernieuwing was voor mij en veel van mijn collega‟s de meest 
prangende vraag of de aansluiting op de beroepspraktijk nu was verbeterd. Zelf 
meende ik dat ik een deel van een antwoord hierop zou kunnen vinden door met 
behulp van wetenschappelijk onderzoek na te gaan of de opleidingen erin geslaagd 
zijn om met - competenties samenhangende - nieuwe vormen van toetsing ook 
datgene te beoordelen waar de beroepspraktijk om vraagt.  
 De toekenning van de promotievoucher kwam voor mij op een goed 
moment. Ik behoorde tot de eerste lichting van de Hogeschool Utrecht die van dit 
voorrecht gebruik kon maken en was er aan toe. Hetzelfde zag ik bij collega‟s die 
ook deze kans kregen. Als je al wat langer in het hbo werkzaam bent en je gewend 
bent dat veelvuldig van je gevraagd wordt om werkzaamheden op zeer 
verschillende terreinen te verrichten, is het heel bevredigend om je gedurende 
langere tijd te mogen verdiepen in één onderwerp en je zo te kunnen ontwikkelen 
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tot een specialist op je eigen gebied. Een tweede groot voordeel van promoveren in 
het hbo is dat het andere werk niet helemaal wegvalt waardoor er als vanzelf een 
constante wisselwerking ontstaat tussen praktijk en onderzoek. Doordat ik als 
onderwijskundige regelmatig betrokken was bij het toetsbeleid van diverse 
opleidingen binnen de hogeschool en daarover sprak met docenten werd mij 
ruimschoots de gelegenheid geboden de theoretische modellen die ik in mijn 
onderzoek ontwikkelde te staven aan ervaringen van docenten. Ik was zo als 
onderzoeker op een directe wijze betrokken bij de praktijk maar mocht mij er ook 
uit terugtrekken om de voor het onderzoek noodzakelijke afstand te kunnen nemen.  
 Graag wil ik voor de ruimte en support die mij geboden is mijn dank 
uitspreken. Op de eerste plaats dank ik mijn promotor Karel Stokking voor het 
onafgebroken meedenken en ondersteunen van het onderzoek en voor de 
nauwgezette feedback die ik op mijn teksten kreeg. Karel heeft mij ingevoerd in 
het, voor het hbo tot dan toe nog vrij onbekende, wetenschappelijk bedrijf en de 
mores van het onderzoek. Ondermeer introduceerde hij mij in het overleg van 
promovendi waarin kritische feedback op elkaars werk kon worden geleverd en 
waarvan ik veel geleerd heb. In de frequente begeleidingsgesprekken die we 
gedurende vijf jaar hebben gevoerd heb ik Karel ervaren als een deskundig 
onderzoeker en als een deskundig docent. Karel‟s manier van begeleiden bestond 
uit een prettige combinatie van het bieden van ruimte om zelf de regie te kunnen 
voeren en kritische betrokkenheid. Ik weet zeker dat ik deze inspirerende en 
leerzame gesprekken zal gaan missen. Hans van Ewijk mijn tweede promotor dank 
ik eveneens voor zijn begeleiding en feedback, in het bijzonder voor de wijze 
waarop hij mij uitdaagde om het soms technische en specialistische onderzoek in te 
bedden in de context van het onderwijs en de beroepspraktijk van social work. 
Naast aandacht voor de wetenschappelijke kwaliteit en het aanbrengen van 
voldoende focus in het onderzoek wees hij mij op het belang van de bruikbaarheid 
van het onderzoek voor onderwijsgevenden en professionals die betrokken zijn bij 
het opleiden en beoordelen van studenten. Daarnaast dank ik Hans voor zijn rol als 
kwartiermaker voor het promoveren in het hbo, ik heb daar ruimschoots mijn 
voordeel mee kunnen doen. Coen van der Linden, Maarten Hageman en Lia van 
Doorn wil ik danken voor de ruimte die zij mij in mijn werk geboden hebben om 
het onderzoek uit te kunnen voeren en het vertrouwen dat zij stelden in de 
succesvolle afronding ervan. De collega‟s en studenten van de opleidingen SPH en 
MWD dank ik voor de medewerking die zij hebben verleend aan het onderzoek en 
dit geldt zeker ook voor de professionals uit de praktijk. In het bijzonder dank ik 
Harry Staatsen voor de periode waarin ik samen met hem de eerste schreden heb 
gezet op het pad van de ontwikkeling van competentiegerichte assessments. Peter 
Hendriks die gedurende het hele onderzoek mijn kamergenoot was dank ik voor de 
boeiende discussies die we tussen de bedrijven door voerden maar ook voor het 
aanhoren van alle ditjes en datjes gaandeweg de rit. Verder wil ik Simone 
Timmerman, Annick Cornielje, Martine Hoefeijzers en Amanda Huisman 
bedanken die in het kader van hun masterthesis van hun studie onderwijskunde bij 
de Universiteit Utrecht meegewerkt hebben aan de uitvoering van het onderzoek.  
Ik wil als laatste mijn lief Lizet bedanken met wie ik thuis aan de keukentafel 
zoveel gesprekken heb gevoerd over het onderwijs, het systeem, haar dramalessen, 
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de zin en onzin van toetsing en vooral de esthetiek van dat ene moment in je werk 
waarvoor je het allemaal wilt doen.  
Het doen van onderzoek had voor mij meerdere van dat soort momenten. 
Aaneengeregen met gewone, mindere en ook lastige momenten was het onderzoek 
voor mij een boeiend proces waarin weten en niet weten om de boventoon strijden 
zonder dat je aan het eind precies kunt zeggen dat een van beide gewonnen heeft. 
Mooi wordt dit proces verwoord door Rutger Kopland.    
 
Al die jaren dat ik zat te kijken  
op het terras aan de rivier 
dacht ik: zoals hier, zo moet het zijn 
 
niets ontbreekt, niets is overbodig 
het is te eenvoudig om te begrijpen 
te vanzelfsprekend om te beschrijven 
zo ligt het daar 
 
het landschap met de rivier 
ik zal het nooit kennen. 
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1. INLEIDING  

Om de aansluiting tussen de opleiding en de beroepspraktijk te verbeteren hebben 
social work opleidingen ruim tien jaar geleden besloten tot de invoering van 
competentiegericht onderwijs. Deze innovatie van het onderwijs had betrekking op 
de doelstelling van de opleiding, de didactiek en de toetsing. Toetsing is hierbij een 
kritische succesfactor omdat hierin wordt vastgesteld in hoeverre studenten 
beschikken over de vermogens om het beroep adequaat uit te oefenen en omdat de 
toetsen in sterke mate bepalend zijn voor het leerproces van de studenten (Van der 
Vleuten & Driessen, 2000; Van Merrienboer, Van der Klink & Hendriks, 2002; 
Van den Berg & De Bruijn, 2009).  
 In het kader van verbetering van de aansluiting van social work opleidingen 
op de beroepspraktijk is onderhavig onderzoek uitgevoerd naar het verband tussen 
beoordelingen van competenties van studenten in toetsen van het eerste jaar van de 
opleiding en in stages in het vervolg van de opleiding. De bedoeling ervan is om 
vast te kunnen stellen of op basis van de beoordelingsresultaten in het eerste jaar de 
geschiktheid van studenten voor het beroep kan worden bepaald en om in bredere 
zin een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de kwaliteit van 
competentiegerichte assessments van social work opleidingen. De motivatie 
hiervoor is dat competentiegerichte assessments in belangrijke mate bepalend zijn 
voor de toeleiding van studenten naar de arbeidsmarkt en van beroepsopleidingen 
mag worden verwacht dat de assessments, onder meer door hier wetenschappelijk 
onderzoek naar te verrichten, voldoen aan hoge kwaliteitseisen. 
 In dit inleidende hoofdstuk zal eerst stil worden gestaan bij het 
beroependomein social work en de professionalisering van het beroep. Daarna 
wordt ingegaan op de opleidingen voor social work en de invoering van 
competentiegericht onderwijs en toetsing. Vervolgens worden het doel van het 
onderzoek, de onderzoeksvragen en de opzet van het onderzoek nader toegelicht. 

1.1 Social work professie  

In het sociaal agogisch beroependomein worden werkzaamheden uitgevoerd door 
beroepskrachten waarvan de samenleving veronderstelt dat zij beschikken over 
specifieke kennis die hen in staat stellen bij te dragen aan de oplossing van 
maatschappelijke vraagstukken (Schön, 1983). Het sociaal agogisch domein is in 
Nederland een niet duidelijk begrensde familie van agogische beroepen gericht op 
de verbetering van sociaal gedrag en sociale verhoudingen van mensen. Agogisch 
werk werd door Mok (1973, p. 34) bijna veertig jaar geleden omschreven als „al het 
werk dat in de maatschappij door of onder leiding van deskundigen verricht wordt 
ter bevordering van het individueel, sociaal, maatschappelijk en cultureel welzijn 
en het werk waarin welbewust en op deskundige wijze wordt gestreefd naar 
verbetering van een bestaande toestand in een wenselijk geachte richting‟. De 
Commissie Ontwikkeling Kwalificatiestelsel Zorg en Welzijn (1991) definieerde 
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het werk in de agogische sector op soortgelijke wijze als „het op professionele 
wijze leveren van diensten, die er op gericht zijn het persoonlijk en 
maatschappelijk functioneren van mensen te bevorderen, dan wel belemmeringen 
die daarbij optreden op te heffen‟(p.15). Internationaal wordt het agogisch werk 
aangeduid als social work. De International Federation of Social Workers 
definieerde social work in 2000 als volgt: „the social work profession promotes 
social change, problem-solving in human relationships, and the empowerment and 
liberation of people to enhance well-being, utilizing theories of human behavior 
and social systems, social work intervenes at the points where people interact with 
their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to 
social work‟ (IFSW, 2000). In elk van de drie genoemde definities wordt de 
bevordering van het welzijn van individuen en sociale groepen benadrukt. In de 
social work definitie worden daaraan de rechten van de mens en sociale 
rechtvaardigheid als de kernwaarden van het beroep toegevoegd.  
 De ontwikkeling van sociaal agogisch werk als beroep vindt in Nederland 
zijn oorsprong in de armenzorg en het werk van woonopzichteressen aan het eind 
van de negentiende eeuw. De eerste opleidingen voor het maatschappelijk werk 
stammen uit deze periode (Van Ewijk, Spierings & Wijnen-Sponselee, 2007; Van 
der Linde, 2010). De professionalisering nam een vlucht na de tweede 
wereldoorlog en leidde tot een sterke groei van het aantal mensen dat werkzaam is 
in het domein en tot een sterke differentiatie in functies en beroepen (Van Houten, 
2008; Van Ewijk, 2010). Oorzaken voor deze groei zijn volgens Van Ewijk e.a. 
(2007) de toegenomen welvaart, de ontwikkeling van de verzorgingsstaat en de 
ontkerkelijking van de samenleving.  
 Momenteel bestaan in Nederland meerdere aanduidingen voor het sociaal 
agogisch beroependomein die door elkaar worden gehanteerd, zoals „zorg en 
welzijn‟, „hulp en dienstverlening‟, „sociaal werk‟ en de internationale 
omschrijving „social work‟. Hoewel elk van deze aanduidingen een eigen 
omschrijving, historie en betekenis kent, worden deze veelal door elkaar gebruikt 
en komen zij in sterke mate overeen. We sluiten in dit onderzoek aan bij Van Ewijk 
e.a. (2007) die kiezen voor de titel social work omdat deze gangbaar is geworden in 
de beroepsopleidingen en omdat deze aansluit bij internationale ontwikkelingen. 
Zo is ondermeer bij de invoering van bachelor- en masterstructuur ervoor gekozen 
om de Nederlandse sociaal agogische opleidingen aan hogescholen te voorzien van 
de titel „bachelor of social work‟. Voor een algemene aanduiding van een 
beroepskracht die werkzaam is binnen het social work domein gebruiken we het 
begrip „sociale professional‟.  
 Het is niet eenvoudig en volgens Van Ewijk (2010) ook niet nodig het 
domein social work sterk af te grenzen. Een domein omlijnen kan beter door de 
kern hard te maken en flexibel te zijn met de grenzen (p. 44). In het profiel van de 
sociaal agogische opleidingen „Vele Takken een Stam‟ (Sectorraad Hoger Sociaal 
Agogisch Onderwijs, 2008, p. 20) wordt hiertoe een poging ondernomen door een 
aantal „grondtrekken‟ van het sociaal agogisch handelen te omschrijven. Deze 
grondtrekken zijn: 
- Sociaal-agogisch handelen is professioneel normatief handelen, dat wil zeggen 

handelen in een situatie waar per definitie waarden in het geding zijn. 
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- Sociaal-agogisch handelen draagt bij aan het oplossen of het hanteerbaar 
maken van sociale vraagstukken en sociale initiatieven. Het is gericht op 
verschillende facetten van de verhouding tussen individu en samenleving bij 
het bereiken van een menswaardig bestaan en op het onderkennen en 
beïnvloeden van individuele condities en omgevingscondities. 

- Sociaal-agogisch handelen is gericht op het activeren, mobiliseren en 
versterken van het handelingsvermogen van individuen, groepen en 
organisaties in hun context, door de toepassing van sociaal-agogische en 
creatief-agogische methoden. 

- Sociaal-agogisch handelen is interactief en dialogisch, gekarakteriseerd door 
wederkerigheid (verbaal of non-verbaal). In die dialoog wordt normativiteit 
expliciet aan de orde gesteld. 

- In het sociaal-agogisch handelen is steeds expliciet de persoonlijkheid van de 
professional mee in het geding: persoonlijke kwaliteiten worden professioneel 
ingezet ten behoeve van het initiëren van verandering dan wel het versterken 
van het zelfregulerend vermogen. 

- De sociaal-agoog beschikt in de dialogische relatie wél over professionele 
macht en draagt verantwoordelijkheid voor de relatie. Hij of zij verantwoordt 
zich naar de mensen voor wie hij werkt, naar de eigen organisatie, naar collega 
professionals en naar de wereld van beleid en overheid. 

 
Hoewel hiermee de grondtrekken van social work beroepen krachtig wordt 
weergegeven wil dit niet zeggen dat het beroep eenvormig wordt beoefend. Sociale 
professionals zijn werkzaam in een breed spectrum aan functies, doelgroepen en 
contexten waardoor ook sprake is van een grote verscheidenheid aan 
werkzaamheden. Meerdere sectoren kunnen worden onderscheiden, zoals 
jeugdzorg en jongerenwerk, gezins- en opvoedingsondersteuning, maatschappelijke 
dienstverlening, samenlevingsopbouw en buurtwerk, langdurige zorg, en vorming 
en educatie (De Bie & Van Ewijk, 2008). Van Ewijk e.a. (2007) maken in deze 
veelheid aan werkterreinen een onderscheid in drie hoofdgroepen die zich van 
elkaar onderscheiden in doelgroepen, werksoorten en beleids- en wetgevend kader. 
De eerste hoofdgroep, wonen, welzijn en zorg, richt zich op mensen met een 
beperking of met sociale problemen. Het werk bestaat uit de ondersteuning van de 
woon- en leefsituatie en het wettelijk kader wordt gevormd door de WMO en de 
AWBZ. De tweede hoofdgroep, maatschappelijk opvoeden, is gericht op kinderen 
en jongeren, het werk bestaat uit opvang en vroegtijdige educatie van kinderen, 
gezinsondersteuning, jongerenwerk en jeugdzorg en het wettelijk kader wordt 
gevormd door de WMO en de Wet op de Jeugdzorg. De derde hoofdgroep, 
samenlevingsopbouw, is gericht op het samenleven in buurten en wijken, het werk 
heeft als doel de integratie van verschillende groepen burgers, de versterking van 
de sociale samenhang en het verminderen van sociale achterstand. Het wettelijk 
kader wordt gevormd door de WMO en het lokaal sociaal beleid. 
 Gemeenschappelijk aan social work in al deze beroepenvelden is de 
verbondenheid met sociale problemen in de samenleving (De Bie & Van Ewijk, 
2008) die ondermeer het gevolg zijn van maatschappelijke veranderingen. 
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Voorbeelden hiervan zijn individualisering en fragmentering van de maatschappij 
met als gevolg het wegvallen van traditionele samenlevingsverbanden, de toename 
van etnische en culturele verschillen met als gevolg discriminatie en spanningen in 
de wijken, de vergrijzing met als gevolg het toenemend sociaal isolement van 
ouderen, de inkrimping van de verzorgingsstaat met als gevolg de toename van de 
eigen verantwoordelijkheid van de burger en de toename van de digitalisering van 
de samenleving met als gevolg een tweedeling tussen hen die de acceleratie van de 
samenleving wel kunnen bijhouden en zij die aan de kant blijven staan omdat ze er 
geen greep meer op hebben (Van Vliet, Duyvendak, Boonstra & Plemper, 2004, 
p.13). 
 Van het aantal mensen dat als sociale professional werkzaam is in het social 
work domein zijn geen precieze gegevens bekend. Uit cijfers van het kennis- en 
expertisecentrum Prismant (2009) blijkt dat in 2008 rond 66900 mensen werkzaam 
waren in de sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening, 28200 mensen in 
de jeugdzorg, 74000 in de kinderopvang, 156000 in de verstandelijk gehandicapten 
zorg en 90600 in de geestelijke gezondheidszorg. Uit deze cijfers kunnen echter 
geen duidelijke conclusies getrokken omdat binnen de onderzochte sectoren niet is 
aangegeven hoeveel van deze beroepskrachten een social work beroep uitoefenden.  

1.2  Professionalisering van social work 

Het social work beroependomein is in de afgelopen vijftig jaar in Nederland sterk 
geprofessionaliseerd. Voor een beschrijving van dit proces maken we een 
onderscheid tussen de begrippen beroep, professie, professionaliteit en 
professionalisering. Een beroep is een samenhangend geheel van arbeidstaken en 
omstandigheden, dat een aantal mensen tegenover anderen beschouwt als een 
domein dat hun toebehoort.(De Jager & Mok, 1989). Een beroep wordt gerekend 
tot een professie als hierin een aantal kenmerken worden aangetroffen. Freidson 
(2001) noemt als kenmerken van een professie dat sprake is van een systematische 
theoretische fundering van het professionele handelen, een wetenschappelijke 
opleiding, een beroepsvereniging waarbij lidmaatschap vereist is om het beroep te 
kunnen uitoefenen, een beroepscode met schorsingsrecht, wettelijke bescherming, 
maatschappelijke erkenning, een „esprit de corps‟ en een eigen jargon. Hoe meer 
een beroep aan deze kenmerken voldoet, des te meer is sprake van een professie en 
de daarmee gepaard gaande macht en status (Kwakman, 2003). Professionaliteit 
kan worden omschreven als het op een kwalitatief goede manier uitoefenen van een 
beroep en professionalisering als de ontwikkeling van het beroep (Eraut, 1994).  
 In social work worden de begrippen beroep en professie vaak door elkaar 
gebruikt. Lang niet alle beroepen in social work voldoen echter aan de kenmerken 
van een professie zoals die door Freidson zijn omschreven. Bijvoorbeeld omdat een 
beroepsvereniging niet of nauwelijks actief is of omdat het beroep niet wettelijk 
beschermd is (Jagt, 2006). In aansluiting op Freidson noemen Jacobs, Meij, 
Tenwolde en Zomer (2008) de social work beroepen in Nederland semi-professies 
waarvan de kennis niet erg specialistisch is en de controle over de arbeidsmarkt en 
opleidingen gering. Deze kenschets wordt door meerdere auteurs bevestigd 
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(Kwakman, 2003; Tonkens 2003; Gradener 2004; Van Ewijk, 2010) maar de mate 
waarin sprake is van een professie en van professionaliteit zal binnen social work 
van beroep tot beroep verschillen. Ook als deze bescheiden is, kan binnen elk van 
deze beroepen sprake zijn van een professionaliseringproces. Deze heeft niet alleen 
betrekking op gespecialiseerde kennis maar ook op de professionele vaardigheden, 
het vertrouwen van cliënten en de organisatie en profilering van het beroep (Van 
Houten, 2008).  
 Een omschrijving van professionaliteit die hierop aansluit is te vinden in het 
beroepsprofiel van de maatschappelijk werker (Jagt, 2006). Hierin wordt, naast de 
benadering van Freidson die gebaseerd is op een opsomming van kenmerken van 
professionaliteit, een „brede benadering‟ van professionaliteit genoemd die wordt 
gekoppeld aan de aard en de kwaliteit van het handelen in relatie tot een specifiek 
soort werk. In het beroepsprofiel wordt verwezen naar Van der Laan (1990) die 
met betrekking tot het maatschappelijk werk een onderscheid maakt in drie 
dimensies van brede professionaliteit, namelijk normatieve professionaliteit, 
technisch-instrumentele professionaliteit en persoonlijke professionaliteit. 
Normatieve professionaliteit heeft betrekking op de mate waarin het 
beroepshandelen ethisch verantwoord is, technisch-instrumentele professionaliteit 
op de effectiviteit en efficiëntie van het beroepshandelen en persoonlijke 
professionaliteit op de mate waarin het handelen „waarachtig‟ is. Hoewel dit 
onderscheid analytisch helder is, zijn deze dimensies van professionaliteit in de 
praktijk sterk met elkaar verstrengeld.  
 In de nota „Vele takken een stam‟ (Sectorraad Hoger Sociaal Agogisch 
Onderwijs, 2008) worden de begrippen professionaliteit en professionalisering 
gekoppeld aan specifieke beroeptaken van de sociale professional. Daarin wordt 
gesteld dat het werken aan professionaliteit en professionalisering alle taken omvat 
die bijdragen aan de ontwikkeling van een eigen beroepsidentiteit en het vermogen 
een bijdrage te leveren aan het beroep of de beroepsontwikkeling (ibid, p. 22). 
Volgens deze omschrijving kunnen professionaliseringstaken worden uitgevoerd 
op individueel niveau en op het niveau van de beroepsgroep. In het eerste geval 
zijn de professionaliseringstaken gericht op de ontwikkeling van de 
professionaliteit van de individuele beroepsbeoefenaar en in het tweede geval op de 
ontwikkeling van de professionaliteit van de beroepsgroep. 
 Hoewel social work in Nederland en daarbuiten een lange geschiedenis van 
professionalisering kent waarbij het aantal werkers, het salaris en de sociale status 
geleidelijk zijn toegenomen, lukte het de beroepsgroep niet altijd even goed een 
duidelijk onderscheidbare expertise en kennisbasis van het beroep te ontwikkelen. 
(Eraut, 1994). Herhaaldelijk is gepleit voor een betere profilering en positionering 
van de beroepsgroep. Sociale professionals blijken in de publieke arena, in 
discussie met kritische burgers, politici en bestuurders, moeilijk in staat de 
problemen die zij in de praktijk tegenkomen te articuleren en hun expertstatus waar 
te maken (Gradener, 2004). Daarbij komen met enige regelmaat 
beoordelingsfouten van sociale professionals in de pers. Bekende voorbeelden 
hiervan zijn de Savannazaak in 2003 in Nederland of de zaak rond Victoria 
Climbie in Groot Brittannië waar sociale professionals sterk werden bekritiseerd 
omdat zij het risico van kinderen met gewelddadige ouders verkeerd hadden 
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ingeschat met de dood als gevolg (Taylor & White, 2006). De sociale professionals 
werden door de media - en in een aantal gevallen voor de rechter - beschuldigd van 
ernstige fouten met als gevolg een verlies van vertrouwen in het beoordelend 
vermogen van de hele beroepsgroep. De vraag die hierdoor opgeroepen werd, was 
of professionals wel over de juiste competenties beschikken voor het omgaan met 
kritische beroepssituaties en of beroepsopleidingen voldoende toegerust zijn om 
hen hierop voor te bereiden. Niet alleen bij social work maar meer in het algemeen 
signaleerde Schön (1983) een crisis in het vertrouwen in en de legitimiteit van 
beroepen. Als oorzaken noemde hij dat professionals zich niet gedragen naar de 
normen en waarden van het beroep en dat zij in de uitoefening van het beroep 
onvoldoende effectief zijn.  
 Een andere bedreiging voor de positie van de sociale professionals die werd 
genoemd was dat professionals steeds meer klem komen te zitten tussen enerzijds 
de eisen die gesteld worden door de overheid en het management en anderzijds de 
vraag van de cliënt (Tonkens, 2003; Jacobs et al., 2008). Volgens Tonkens (2003) 
heeft de dominantie en regeldrang van het management een teruggang van de 
professionaliteit tot gevolg en lijken sociale professionals niet in staat de eigen 
expertise ten opzichte van bestuurders waar te maken. Tegelijkertijd krijgen sociale 
professionals steeds meer te maken met mondige burgers die zelf vast stellen wat 
de problemen en de oplossingen zijn en hoe daaraan gewerkt kan worden. Er is 
sprake van een toenemende zelforganisatie waar in principe geen professional aan 
te pas komt (Jacobs e. a., 2008, p. 41). Tonkens (2003) formuleert dit probleem van 
sociale professionals als een lastige spagaat tussen overheid en politiek met in hun 
kielzog managers enerzijds en burgers (cliënten, patiënten, ouders) anderzijds.  
 Verschillende oplossingsrichtingen worden genoemd die kunnen leiden tot 
een herwaardering van de positie van sociale professionals. Tonkens (2003, p. 150) 
geeft aan dat sociale professionals opnieuw ruimte moeten claimen voor hun 
zelfstandigheid en oordeelsvermogen. Een belangrijk element is hierbij dat de 
professionals hun eigen opleidingseisen en beoordelingscriteria kunnen formuleren. 
Gradener (2004) pleit voor een ontwikkeling van een op de empowerment van de 
professie gerichte eigen body of knowledge die geïnspireerd is op een „practice 
based theory‟, dat wil zeggen op het preciseren van sociale praktijken in hun 
sociale, culturele, politieke en economische context in plaats van het abstraheren 
ervan. Ook Van Ewijk (2010) ziet in het ontbreken van een social work theorie als 
een samenhangende praktijkdiscipline een bedreiging van de professionaliteit. Een 
praktijkdiscipline staat volgens Van Ewijk naast wetenschappelijke disciplines en 
is gericht op de ontwikkeling van de beroepspraktijk en beroepsopleidingen. Maar 
meer nog pleit hij in het kielzog van Schön voor de ontwikkeling van een 
reflectieve sociale professie met als kern reflectiviteit en normativiteit. In deze 
opvatting van professionaliteit wordt veel waarde gehecht aan het professionele 
handelen als bron van kennis waarbij de theoretische kennis verbonden dient te zijn 
met de ervaring van de situatie. Professionaliteit van sociale professionals betekent 
volgens Van Ewijk: het goed kunnen inschatten wat er aan de hand is en wat 
gedaan moet en kan worden; het op een juiste manier vakkundige kennis, 
wetenschappelijke kennis, ervaringskennis en intuïtie kunnen koppelen; en het al 
werkend de relatie met de cliënt kunnen waarnemen en bijstellen. 
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Het hedendaags debat over professionalisering van social work wordt gekenmerkt 
door een aantal dilemma‟s die betrekking hebben op de positionering van het 
beroep in de samenleving, het dagelijkse werk van sociale professionals en de 
inhoud van de beroepsopleidingen. We geven hiervan een aantal voorbeelden.  

Brede professional of specialist? 
Social work kent een sterke neiging tot vergaande differentiatie in functies die zich 
ontwikkelen tot specialismen met eigen werkwijzen, body of knowledge en 
beroepsorganisaties. Een gevolg van deze ontwikkeling is dat cliënten met steeds 
meer deskundigen te maken krijgen die over expertise beschikken op een steeds 
smaller terrein. De gemeenschappelijke basis van het beroep dreigt hierdoor steeds 
verder op de achtergrond te raken. In het publieke debat weten deze specialismen 
zich moeilijk te positioneren omdat men meer bezig is met het benoemen van 
onderlinge verschillen dan het veroveren van een eigen ruimte voor de sociale 
sector. 

Professioneel handelen door vraaggericht werken of normerend ingrijpen? 
Een toonaangevend professionaliseringsthema van de afgelopen decennia was de 
ombuiging van een meer op de deskundigheid van de hulpverlener gebaseerd 
aanbod naar een vraaggerichte manier van werken. De professionalisering is in 
deze benadering gericht op het beantwoorden van de vraag door te luisteren naar de 
cliënt, zich dienstbaar op te stellen en door het achterwege houden van een eigen 
oordeel (Tonkens, 2003, p. 29). De laatste jaren wordt in het publieke debat de roep 
om een meer proactieve houding en soms ook controlerende en normerende rol van 
de hulpverlener sterker waarbij niet alleen wordt uitgegaan van de wens van de 
cliënt maar ook van de wens van de omgeving omdat deze bijvoorbeeld te maken 
heeft met overlast of omdat ingegrepen moet worden omdat bijvoorbeeld de 
veiligheid van een kind in een gezin niet gewaarborgd kan worden (Garland, 2001; 
Van der Lans, Medema & Rakers, 2003; Struijs & Doorten, 2008). Van 
professionals wordt steeds vaker verwacht dat zij kaderstellend handelen en 
normerend optreden, en dat zij hun cliënten aanspreken op hun gedrag en eventueel 
corrigeren (Boutellier, 2002).  

Effectief handelen door evidence based werken of een responsieve relatie?  
Steeds meer wordt van sociale professionals verwacht dat zij kunnen aantonen 
welke resultaten geboekt worden. Terugkerend is daarbij de vraag wat nu bepalend 
is voor de effectiviteit van het werk van sociale professionals, de methodiek of de 
persoon van de professional (Hermans & Menger, 2009)? Van hulpverleners wordt 
in toenemende mate gevraagd dat zij kunnen werken met evidence based 
methodieken die gekenmerkt worden door een sterke mate van standaardisatie van 
het beroepshandelen. Tegelijk blijkt uit verschillende studies het belang van een 
goede hulpverleningsrelatie en responsiviteit van de hulpverlener (Wilken, 2010; 
Tonkens, 2003). Beide perspectieven lijken op gespannen voet met elkaar te staan. 
Uiteindelijk zal veel afhangen van de deskundigheid van de sociale professional 
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die nodig is om kunnen beslissen wat in de situatie het best gedaan kan worden en 
van de aanwezigheid van de daarvoor noodzakelijke discretionaire ruimte. 

Professioneel handelen op basis van wetenschappelijke kennis of 
ervaringskennis?  

In de beroepspraktijk maken sociale professionals keuzes uit een brede variatie aan 
handelingen met als doel het opleveren van wenselijke resultaten (Payne, 2005). In 
hun afwegingen baseren zij zich ondermeer op kennis die ontleend is aan 
wetenschappelijk onderzoek en aan kennis die opgedaan wordt door 
praktijkervaringen. De vraag voor professionals en voor opleidingen is hoe beide 
soorten kennis zich tot elkaar verhouden en worden toegepast in de 
beroepsuitoefening en hoe deze kunnen worden uitgewisseld en uitgebreid met als 
doel de beroepsuitoefening te verbeteren. 

Professioneel handelen op basis van morele of technisch-instrumentele 
afwegingen? 

Er is geen twijfel over de morele geladenheid van de beroepsuitoefening van social 
work (Banks, 2006; Jacobs et al., 2008). Sociale professionals worden naast 
technisch-instrumentele aspecten aspecten van het werk veelvuldig geconfronteerd 
met morele vragen en spanningen die in belangrijke mate van invloed zijn op het 
handelen. Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR, 
2003) hebben publieke professionals, en dus ook sociale professionals, een 
belangrijke taak in het dragen van de publiek moraal. Lang niet altijd is duidelijk 
waar die normen en waarden vandaan moeten komen, hoe ze moeten worden 
gevormd en hoe sociale professionals ze zouden moeten overdragen. Dit heeft als 
gevolg dat sociale professionals er nogal eens alleen voorstaan als het gaat om het 
vormgeven en uitdragen van een publieke moraal, en dat gaat gepaard met vragen 
en onzekerheden. De vraag is of sociale professionals hier voldoende voor zijn 
toegerust. 

1.3 Social work beroepsonderwijs 

Met betrekking tot professionaliteit en professionalisering is een belangrijke rol 
weggelegd voor beroepsopleidingen. In de jaren tachtig van de vorige eeuw werden 
interne opleidingstrajecten van instellingen steeds minder populair vanwege de 
hoge kosten die hieraan verbonden zijn en werd het leren van initiële 
beroepsvaardigheden uitbesteed aan het beroepsonderwijs. Mede vanwege de 
toename van het aantal beroepsbeoefenaars liet het beroepsonderwijs in 
kwantitatieve en kwalitatieve zin een enorme expansie laat zien (Van Merriënboer 
et al., 2002). Dit is ook het geval bij social work opleidingen. Ondanks dat de 
uitoefening van een beroep binnen social work in Nederland niet beschermd is, 
wordt van het merendeel van de beroepsbeoefenaars verwacht dat zij een 
beroepsopleiding hebben gevolgd. 
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Sociaal agogische mbo opleidingen vallen binnen de kwalificatiestructuur van het 
mbo onder het kwalificatiedomein welzijn en sociaal agogische hbo-opleidingen 
vallen binnen de bachelorstructuur onder de bachelor social work. De opleidingen 
die de titel of bachelor social work voor afgestudeerden hanteren zijn: 
maatschappelijk werk en dienstverlening (MWD), sociaal pedagogische 
hulpverlening (SPH) en cultureel en maarschappelijke vorming (CMV). Op grond 
van de wet mogen hogescholen,  met uitzondering van bachelor of arts of bachelor 
of science, zelf bepalen welke bachelortitel zij hanteren. Naast de drie genoemde 
opleidingen kunnen ook andere opleidingen binnen de sociaal agogische sector 
zoals creatieve therapie (CT), sociaal juridische dienstverlening (SJD) of 
pedagogiek ervoor kiezen de titel te gebruiken voor hun afgestudeerden. Sinds 
2006 is hieraan de generieke opleiding social work (SW) toegevoegd waarvoor het 
aantal aanmeldingen zich in drie jaar tijd heeft verviervoudigd. In het totaal 
schreven in 2009 meer dan 10000 nieuwe studenten zich in voor een van de 
bachelor sociaal work opleidingen (HBO-raad, 2010). Bij een aantal hogescholen 
in Nederland is het sinds een aantal jaren ook mogelijk een professionele master 
social work te volgen. 

Het opleidingsprofiel  

Elk van de bachelor social work opleidingen heeft een eigen opleidingsprofiel dat 
is afgeleid van door het werkveld vastgestelde beroepsprofielen. Een 
opleidingsprofiel geeft aan over welke kwalificaties een pas afgestudeerde beschikt 
en een beroepsprofiel geeft de eisen aan die het werkveld stelt aan professionals 
met voldoende werkervaring (Verreck & Schlusmans, 1999). Het opleidingsprofiel 
van de opleiding MWD heeft een homogeen karakter doordat het een-op-een is 
gekoppeld aan het beroepsprofiel MWD. Dit is in veel mindere mate het geval bij 
de andere opleidingen. De opleidingsprofielen SPH, CMV en Social work hebben 
een heterogeen karakter doordat het profiel gekoppeld is aan meerdere beroeps- en 
functieprofielen. Dit laatste geldt in het bijzonder voor het opleidingsprofiel social 
work dat een sterk generiek karakter heeft en toeleidend is voor een variatie aan 
beroepen binnen het hele social work domein. De ontstaansgeschiedenis van deze 
laatste opleiding kenmerkt zich door een discussie die al geruime tijd in de praktijk 
van opleidingen en werkveld wordt gevoerd over de mate waarin de 
opleidingsprofielen en beroepprofielen een domeingeneriek dan wel een beroeps- 
en functiespecifiek karakter zouden moeten hebben. De discussie heeft er onder 
meer toe geleid dat de excentrische tendens die leidde tot een steeds verdergaande 
differentiatie van beroepen en opleidingen zich heeft gekeerd in een meer 
concentrische tendens waarbij gezocht wordt naar een gemeenschappelijke kern. 
Een en ander komt tot uitdrukking in een nieuwe beroepenstructuur waarin is 
geprobeerd de veelheid van beroepen en functies met elkaar in verband te brengen 
(Vlaar, Van Hattum, Van Dam & Van Broeken, 2005: Van Ewijk 2010) en in een 
nieuwe profilering van de sociaal agogische opleidingen waarin de verwantschap 
tussen de opleidingprofielen van de verschillende social work opleidingen is 
uitgewerkt (Sectorraad Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs, 2008; Scholte, 2010). 
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De aansluiting tussen onderwijs en praktijk  

Het onderwijs van een hogere beroepsopleiding is onlosmakelijk verbonden met de 
beroepspraktijk en de professionele loopbaan van haar afgestudeerden. De 
kwalificatie van afgestudeerden is bepalend voor de kwaliteit van de erop volgende 
beroepsuitoefening (Commissie Ontwikkeling Kwalificatiestelsel Zorg & Welzijn, 
1991) en een beroepsopleiding die de professionele loopbaan van een student 
centraal stelt, dient er voor te zorgen dat het onderwijs zo goed mogelijk is 
afgestemd op de vraag van de arbeidsmarkt. Daarnaast leveren hbo-instellingen 
door onderwijs en praktijkgericht onderzoek een bijdrage aan de innovatie van de 
beroepspraktijk (Hövels, 2006). Met name in het afgelopen decennium heeft door 
de instelling van lectoraten in het hoger beroepsonderwijs het praktijkgericht 
onderzoek een hoge vlucht genomen en ontwikkelen de traditioneel op onderwijs 
gerichte hbo-instellingen zich tot universities of applied sciences (SKO, 2008).  
 Dit neemt niet weg dat doordat de opleiding van professionals wordt 
uitgevoerd door beroepsopleidingen, de invloed van de beroepspraktijk op de 
initiële fase van de professionele ontwikkeling begrensd is. Binnen het sociaal 
agogisch domein werd al in 1991 door de Commissie Ontwikkeling 
Kwalificatiestelsel Zorg & Welzijn (1991) geconstateerd dat er kwalitatieve fricties 
kunnen bestaan tussen opleiding en beroepspraktijk, waarbij gedoeld werd op de 
vraag of afgestudeerden wel beschikken over de voor het werk vereiste 
bekwaamheden en kwalificaties. De commissie stelde dat het werkveld zich actief 
diende op te stellen in het formuleren van eisen en verwachtingen naar de 
opleidingen omdat „de autonomie van onderwijsinstellingen om hun aanbod te 
bepalen is toegenomen en nog steeds toeneemt‟ (p. 42). 
 Zowel de opleidingspraktijk als de beroepspraktijk kennen een eigen 
dynamiek waardoor de aansluiting van de opleiding op de beroepsuitoefening niet 
altijd vanzelfsprekend is. Ingrijpende veranderingen die zich in de beroepspraktijk 
voltrekken en waarop het beroepsonderwijs onvoldoende is ingesteld, kunnen tot 
gevolg hebben dat studenten die de opleiding met een diploma verlaten 
onvoldoende zijn voorbereid op het werk. Maar ook omgekeerd kunnen 
innovatieve activiteiten vanuit onderwijs en onderzoek onvoldoende worden 
herkend en opgepakt door de beroepspraktijk. We onderscheiden tenminste drie 
factoren die van invloed zijn op de aansluiting van het onderwijs op de 
beroepspraktijk en die gevolgen hebben voor de beroepsontwikkeling van 
studenten.  
 Ten eerste kan het soort kennis dat studenten op de opleiding aangereikt 
krijgen, verschillen van de kennis die nodig is voor de uitoefening van het beroep. 
Dit verschil kan ontstaan door een zekere spanning tussen een opleidingsgericht en 
een beroepsgericht perspectief op de kennisbasis van de professional. Eraut (1994) 
stelde dat gaandeweg beroepsopleidingen een eigen rol zijn gaan vervullen in de 
ontwikkeling en validering van professionele kennis en daarbij geneigd kunnen zijn 
de kennisbasis vergaand te academiseren (Eraut, 1994). Ook kan het voorkomen 
dat de kennis die in de hogere beroepsopleiding wordt aangeboden onvoldoende 
actueel is. Kessels en Gordijn (2005) spreken in dat geval over de „tweedehands 
kennis‟ van opleidingen.  
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Een tweede factor is het type leeromgeving dat van invloed is op de aansluiting 
tussen opleiding en praktijk. Studenten waarvoor het onderwijs zich voor een 
belangrijk deel binnenschools afspeelt, zullen een groot verschil ervaren tussen de 
opleidingspraktijk en de beroepspraktijk. Nieuwe inzichten in leren tonen aan dat 
het onjuist is te veronderstellen dat kennis en vaardigheden eerst op een opleiding 
kunnen worden geleerd en daarna in de praktijk toegepast (Eraut, 1994). Het leren 
vindt met name plaats door professionele kennis te gebruiken en te bewerken tot 
voor de situatie geschikte vormen waardoor de aard van eerder opgedane kennis 
verandert. Studenten die het binnenschoolse onderwijs kunnen combineren met 
praktijkleren zullen de kennis en vaardigheden die zij op de opleiding leren 
makkelijker en directer in de praktijk kunnen toepassen (Boshuizen, 2003). 
Bovendien zorgen deze studenten ervoor dat hun praktijkervaringen ook de 
opleidingen worden binnengebracht.  
 Een derde factor die de aansluiting beïnvloedt, heeft betrekking op de 
toetsing binnen opleidingen. Van de resultaten op de toetsen hangt af of de student 
gekwalificeerd kan worden voor het beroep en de vraag is in hoeverre de toetsing 
van een opleiding aansluit op de kwaliteitseisen die de beroepspraktijk stelt aan de 
beroepsuitoefening. Daarbij zijn opleidingstoetsen in belangrijke mate bepalend 
voor de wijze waarop studenten leren en dus voor de wijze waarop zij zich 
voorbereiden op de beroepsuitoefening. Toetsopdrachten en toetscriteria die 
overeenstemmen met de eisen die de beroepspraktijk geven de studenten een 
realistisch beeld van hetgeen van hen wordt verlangd in de beroepspraktijk en zijn 
ook om die reden bevorderend voor de aansluiting.  
 Meer in het algemeen is de visie op de startbekwaamheid van afgestudeerden 
bepalend voor de beoordeling van de aansluiting tussen opleiding en praktijk. 
Startbekwaamheid kan worden opgevat als directe inzetbaarheid of als flexibele 
inzetbaarheid van afgestudeerden. Startbekwaamheid als directe inzetbaarheid staat 
voor een hechte koppeling tussen opleiding en de beroepspraktijk, studenten die de 
opleiding verlaten zijn hiermee in staat om direct beroepstaken binnen een 
specifieke setting uit te voeren. Startbekwaamheid in de betekenis van flexibele 
inzetbaarheid is erop gericht een grotere flexibiliteit van werknemers te 
bewerkstelligen. De flexibele inzetbaarheidsbenadering past meer bij de snelle en 
onvoorspelbare ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Om werknemers hier beter op 
voor te bereiden ontstaat er meer behoefte aan brede initiële beroepsopleidingen. 
Verbreed beroepsonderwijs houdt in dat de inhoud van beroepsopleidingen 
afgeleid moet worden van de generieke kenmerken van een beroep en dat 
opleidingen aandacht besteden aan het bevorderen van de flexibiliteit van 
werknemers door vaardigheden aan te leren die mobiliteit en transfer mogelijk 
maken. Van Merriënboer e.a. (2002) constateerden dat in de discussie over 
opleidingsinhouden werkgevers een duidelijke voorkeur hebben voor een meer 
directe koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt, waarbij het accent gelegd 
wordt op de technisch-instrumentele kwalificaties die noodzakelijk zijn met het 
oog op de directe inzetbaarheid van afgestudeerden. Deze verschillen in visie op 
startbekwaamheid kunnen duidelijk herkend worden in het social work domein. 
Enerzijds is er een neiging tot verbreding van opleidingen in een social work 
profiel en anderzijds worden binnen de beroepenvelden ten behoeve van de directe 
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Een tweede factor is het type leeromgeving dat van invloed is op de aansluiting 
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inzetbaarheid van afgestudeerden steeds meer beroepenveldspecifieke 
opleidingsprofielen en scholingstrajecten ontwikkeld. 

Competentiegericht onderwijs  

De aansluitingsproblematiek tussen beroepsonderwijs en werkveld is in het sociaal 
agogisch domein de belangrijkste aanleiding geweest voor de invoering van het 
competentiegericht onderwijs (Platform Kwalificatiebeleid Zorg en Welzijn, 1995; 
Van Merriënboer et al., 2002). Begin jaren negentig werden door actoren uit het 
werkveld en beroepsopleidingen de eerste stappen gezet die moesten leiden tot 
verbetering van de aansluiting. De motivatie hiervoor was dat praktijkinstellingen 
in toenemende mate werden „afgerekend‟ op de kwaliteit van hun dienstverlening 
en dat de aanwezigheid van goed gekwalificeerde beroepsbeoefenaren steeds 
belangrijker werd. In 1991 is hiertoe het Platform Kwalificatiebeleid Zorg en 
Welzijn opgericht (Commissie Ontwikkeling Kwalificatiestelsel Zorg & Welzijn, 
1991). Het platform formuleerde de aansluitingsproblematiek als een 
kwalificatievraagstuk waarbij een kwalificatie werd gedefinieerd als „de 
vaardigheden, kennisinhouden en attitudes die de beroepsbeoefenaren nodig 
hebben en die zij zich veelal in het beroepsonderwijs eigen moeten maken‟(p. 11). 
Geconstateerd werd dat het begrip kwalificatie een centrale rol speelt bij de 
verbetering van de aansluiting omdat hiermee de discussie over de aansluiting 
geconcretiseerd kan worden. Het kwalificatiebegrip leek voor de beroeps-
opleidingen en de beroepspraktijk een aanvaardbaar middengebied te zijn aan de 
hand waarvan de betrokkenheid van de praktijk met de opleiding geregeld kon 
worden. Uitwerkingen van kwalificaties waren voor de praktijk concreet genoeg 
om invloed uit te kunnen oefenen en voor de opleidingen vrij genoeg om ook zelf 
de inhoud van het onderwijs te kunnen bepalen.  
 Eind jaren negentig neemt in het onderwijs het begrip competentie 
geleidelijk de plaats in van het begrip kwalificatie. Een illustratie hiervan levert het 
opleidingsprofiel „De creatieve professional van de opleiding sociaal pedagogische 
hulpverlening‟ (Landelijk opleidingsoverleg SPH, 1999) waarin de begrippen 
competentie en kwalificatie nog naast elkaar worden gebruikt. De reden voor de 
keuze voor het competentiebegrip was dat bij een kwalificatie de nadruk ligt op de 
eisen die behoren bij een functie of beroep en bij een competentie de nadruk ligt op 
de kenmerken van de persoon die leerbaar en onderwijsbaar zijn. Hierbij speelde 
tevens de overweging dat een opleiding slechts een fase is in een levenslang 
leertraject en afgestudeerden een eigen verantwoordelijkheid hebben voor de 
verdere beroepsontwikkeling en loopbaan. 
 Van den Berg en de Bruijn (2009) noemden de invoering van de bachelor- 
master structuur in 2002 als het moment waarop het hoger beroepsonderwijs 
massaal een slag heeft gemaakt in de richting van competentiegericht onderwijs. 
Rond die tijd werden bij alle opleidingen de opleidingsdoelen in termen van 
competenties geformuleerd. Een belangrijke eis van de HBO-raad was daarbij dat 
de competentieprofielen waren gevalideerd door de beroepspraktijk. 
 De keuze voor competentiegericht onderwijs had niet alleen gevolgen voor 
de wijze waarop opleidingsdoelen werden geformuleerd maar - en niet in de laatste 
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plaats - ook voor de wijze waarop het onderwijs werd vormgegeven. Als 
belangrijkste kenmerken van competentiegericht onderwijs noemen Van den Berg 
en De Bruijn in een overzichtsstudie van het competentiegerichte beroepsonderwijs 
(2009): de vergroting van het aandeel werkplekleren in de opleiding; het 
verdiepend leren gericht op het verbinden en integreren van praktijkervaringen en 
theoretische kennis; het zelfsturend leren als middel om ook in de toekomstige 
arbeidsloopbaan aan te kunnen sluiten bij de nieuwe eisen van de beroepspraktijk; 
het samenwerkend leren gericht op het kunnen samenwerken in toekomstige 
functies; en het „op maat leren‟ om op deze wijze aan te kunnen sluiten bij de 
heterogene deelnemerspopulatie van het beroepsonderwijs. Geconstateerd werd 
door de auteurs dat deze kenmerken meer gericht zijn op het onderwijsproces, op 
hoe er geleerd wordt, en niet of nauwelijks op de onderwijsinhoud, op wat er 
geleerd wordt. 

1.4 Beoordeling  van competenties 

Uit verschillende publicaties blijkt dat de invoering van competentiegericht 
onderwijs alleen tot de beoogde resultaten kan leiden als deze gepaard gaat met 
daarmee overeenstemmende beoordelingsvormen. Innovaties in de richting van 
competentiegericht onderwijs, waarbij alleen de didactiek wordt veranderd en de 
toetsing onveranderd blijft, kunnen niet als competentiegericht worden bestempeld, 
competentiegerichte toetsing lijkt de achillespees van competentiegericht onderwijs 
te zijn. (Van Merriënboer, et al., 2002, p. 24, p. 77; Van de Berg & de Bruijn 
2009). De wijze waarop competenties in een opleiding worden beoordeeld, is niet 
alleen bepalend voor de (eerder besproken) aansluiting op de beroepspraktijk maar 
ook voor de wijze waarop studenten leren. Met betrekking tot het laatste punt 
stellen Van der Vleuten en Driessen (2000) dat de invloed van beoordelingen op 
het leerproces van de student minstens zo groot is als de invloed van de 
vormgeving van het onderwijs.  
 Wellicht is nog belangrijker voor het leren van studenten dat 
competentiegericht onderwijs en competentiegerichte toetsing congruent met 
elkaar zijn (Elshout-Mohr & Oostdam, 2001; Starren, 2006). Om deze congruentie 
te realiseren werd bij de invoering van competentiegericht onderwijs ondermeer 
ervaring opgedaan met een procedure voor curriculumontwikkeling waarbij eerst 
het toetsprogramma werd afgeleid van de opleidingscompetenties en vervolgens 
het onderwijsprogramma werd afgeleid van het toetsprogramma. Deze aanpak 
betekende een breuk met de meer traditionele benadering van toetsing die 
gebaseerd was op de beoordeling van de vakinhoud.  
 Hierop aansluitend ontwikkelden verschillende opleidingen een 
leerwegonafhankelijk competentiegericht toetsprogramma en een procedure voor 
de erkenning van eerder - vooral in de beroepspraktijk - verworven competenties 
(EVC). Beide initiatieven hadden als doel individuele leerroutes van studenten te 
faciliteren door in de toetsing ruimte te bieden voor het leveren van bewijzen van 
beheersing van competenties die buiten de traditionele onderwijssituatie zijn 
verworven. Studenten kunnen op deze wijze competenties verwerven door de 
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voorgeprogrammeerde onderwijsroute te volgen of door bijvoorbeeld te werken 
aan taken en opdrachten binnen de eigen werksituatie  (Elshout-Mohr & Oostdam, 
2001; Cluitmans, et al., 2007).  
 Vanaf de invoering van het competentiegericht onderwijs werden zowel in 
de onderwijspraktijk als in het wetenschappelijk onderzoek de vragen opgeroepen 
of voor een adequate beoordeling van competenties andersoortige methoden 
noodzakelijk zijn en welke kwaliteitseisen hieraan gesteld moeten worden. 1 Deze 
vragen hadden met name betrekking op het integratieve karakter van competenties,  
de aansluiting op de eisen van de beroepspraktijk en de verbinding met het 
leerproces van studenten. Hierover is in de Nederlandse en internationale 
onderwijskundige literatuur een levendige discussie gevoerd. Enkele voorbeelden 
van in publicaties terugkerende vragen zijn: kunnen competenties waarbij sprake is 
van een integratie van kennis, vaardigheden en houdingen valide en betrouwbaar 
beoordeeld worden (Luken, 2004); wordt de kennisbasis van het beroep niet door 
competentiegerichte assessments genegeerd (Hager & Gonczi, 1994; Elshout-
Mohr, Oostdam & Overmaat, 2002); hoe kan een juiste balans tussen de formatieve 
en summatieve functie van assessments gevonden worden (Gipps, 1994; Dochy & 
Janssens, 2003; Elwood, 2006); en gelden voor competentiegerichte assessments 
dezelfde kwaliteitscriteria als voor traditionele toetsvormen of moeten deze 
vervangen of aangevuld worden met nieuwe kwaliteitscriteria (Linn, Baker & 
Dunbar, 1991; Baartman, Bastiaens, Kirschner & Van der Vleuten, 2006).  

1.5 Doelstelling en vraagstelling van het onderzoek  

Dit onderzoek heeft betrekking op de hiervoor opgeworpen vragen en heeft als 
doelen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis 
over de inhoud, functie en kwaliteit van competentiegerichte assessments in social 
work opleidingen en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de kwaliteit 
van competentiegerichte assessments in de onderwijspraktijk. Het onderzoek spitst 
zich toe op het verband tussen beoordelingen van competenties van studenten in 
opleidingsassessments en in stages en op de kwaliteitskenmerken van de 
competentiegerichte assessments.  
 De centrale vraag van het onderzoek is in hoeverre de resultaten van 
competentiegerichte assessments in de propedeuse van social work opleidingen 
voorspellend zijn voor de resultaten van beoordelingen van studenten in stages in 
het vervolg van de opleiding en in hoeverre deze voorspellende waarde 
samenhangt met de kwaliteitskenmerken van de assessments. Binnen deze 
vraagstelling kunnen de navolgende deelvragen worden onderscheiden die 
achtereenvolgens in de deelstudies zijn onderzocht. 
 

                                                      
1 In het vervolg van de tekst wordt aansluitend bij de Nederlandstalige literatuur een onderscheid 
gemaakt tussen toetsen en assessments. Met toetsen worden alle beoordelingsmethoden in het 
onderwijs bedoeld en met assessments specifieke methoden waarmee competenties worden 
beoordeeld (zie par. 2.3) 
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- Wat zijn competenties en waaruit zijn deze samengesteld? 
- Hoe kunnen competenties worden beoordeeld?  
- Aan de hand van welke kenmerken en op welke wijze kan de kwaliteit van 

competentiegerichte assessments worden vastgesteld? 
- Wat zijn, op basis van deze kenmerken, de kwaliteitsprofielen van 

competentiegerichte propedeuse-assessments van social work opleidingen van 
de Hogeschool Utrecht? 

- Wat is de kwaliteit van competentiegerichte beoordelingen in stages van social 
work studenten? 

- Wat is de kwaliteit van zelfbeoordelingen van opleidingscompetenties door 
social work studenten? 

- In welke mate zijn de resultaten van competentiegerichte assessments in de 
propedeuse voorspellend voor de resultaten van beoordelingen van social work 
studenten in stages en in hoeverre hangt deze voorspellende waarde samen met 
de kwaliteitsprofielen van deze assessments?  

 
Het onderzoek is opgebouwd uit vijf deelstudies die elk zijn samengesteld uit een 
theoretisch deel en een empirisch deel. Daarbij heeft het theoretisch deel 
betrekking op competentiegerichte assessments in het hoger beroepsonderwijs en 
het empirisch deel op competentiegerichte assessments van twee social work 
opleidingen van de Hogeschool Utrecht.  
 Gekozen is voor een onderzoek bij deze opleidingen omdat hier de 
mogelijkheid geboden werd de assessmentpraktijk van de betreffende opleidingen 
nauwgezet en diepgaand te onderzoeken en omdat verondersteld werd dat de 
competentiegerichte assessments van deze opleidingen inhoudelijk vergelijkbaar 
zijn met die van andere competentiegerichte social work opleidingen in Nederland. 
Het onderzoek richtte zich op beoordelingen van één cohort studenten in het eerste 
jaar van de opleiding en in tweedejaars en derdejaars stages. 

Context 

Het onderzoek is uitgevoerd bij de opleidingen sociaal pedagogische hulpverlening 
(SPH) en maatschappelijke werk en dienstverlening (MWD) van de Hogeschool 
Utrecht. Binnen de Hogeschool Utrecht maken beide opleidingen deel uit van het 
Instituut voor Social Work waarvan tevens de opleidingen culturele en 
maatschappelijke vorming (CMV) en creatieve therapie (CT) deel uitmaken. De 
opleidingen SPH en MWD worden zowel in voltijd als in deeltijd aangeboden op 
twee locaties, in Utrecht en in Amersfoort. Het onderzoek is uitgevoerd bij de 
voltijdvariant van de beide opleidingen in Utrecht. Per jaar schrijven zich ongeveer 
150 studenten in voor elk van de opleidingen. Deze aantallen variëren per 
inschrijvingsjaar, over het algemeen is het aantal studenten dat zich inschrijft voor 
de opleiding SPH iets hoger dan dat voor de opleiding MWD. 
 Beide opleidingen beschikken sinds tien jaar over een competentiegericht 
opleidingsprofiel. Deze opleidingsprofielen komen overeen met de landelijk 
vastgestelde opleidingsprofielen SPH en MWD. In 2004 hebben de opleidingen 
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competentiegerichte assessments.  
 De centrale vraag van het onderzoek is in hoeverre de resultaten van 
competentiegerichte assessments in de propedeuse van social work opleidingen 
voorspellend zijn voor de resultaten van beoordelingen van studenten in stages in 
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1 In het vervolg van de tekst wordt aansluitend bij de Nederlandstalige literatuur een onderscheid 
gemaakt tussen toetsen en assessments. Met toetsen worden alle beoordelingsmethoden in het 
onderwijs bedoeld en met assessments specifieke methoden waarmee competenties worden 
beoordeeld (zie par. 2.3) 
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- Wat zijn competenties en waaruit zijn deze samengesteld? 
- Hoe kunnen competenties worden beoordeeld?  
- Aan de hand van welke kenmerken en op welke wijze kan de kwaliteit van 

competentiegerichte assessments worden vastgesteld? 
- Wat zijn, op basis van deze kenmerken, de kwaliteitsprofielen van 

competentiegerichte propedeuse-assessments van social work opleidingen van 
de Hogeschool Utrecht? 

- Wat is de kwaliteit van competentiegerichte beoordelingen in stages van social 
work studenten? 

- Wat is de kwaliteit van zelfbeoordelingen van opleidingscompetenties door 
social work studenten? 

- In welke mate zijn de resultaten van competentiegerichte assessments in de 
propedeuse voorspellend voor de resultaten van beoordelingen van social work 
studenten in stages en in hoeverre hangt deze voorspellende waarde samen met 
de kwaliteitsprofielen van deze assessments?  

 
Het onderzoek is opgebouwd uit vijf deelstudies die elk zijn samengesteld uit een 
theoretisch deel en een empirisch deel. Daarbij heeft het theoretisch deel 
betrekking op competentiegerichte assessments in het hoger beroepsonderwijs en 
het empirisch deel op competentiegerichte assessments van twee social work 
opleidingen van de Hogeschool Utrecht.  
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jaar van de opleiding en in tweedejaars en derdejaars stages. 

Context 
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(SPH) en maatschappelijke werk en dienstverlening (MWD) van de Hogeschool 
Utrecht. Binnen de Hogeschool Utrecht maken beide opleidingen deel uit van het 
Instituut voor Social Work waarvan tevens de opleidingen culturele en 
maatschappelijke vorming (CMV) en creatieve therapie (CT) deel uitmaken. De 
opleidingen SPH en MWD worden zowel in voltijd als in deeltijd aangeboden op 
twee locaties, in Utrecht en in Amersfoort. Het onderzoek is uitgevoerd bij de 
voltijdvariant van de beide opleidingen in Utrecht. Per jaar schrijven zich ongeveer 
150 studenten in voor elk van de opleidingen. Deze aantallen variëren per 
inschrijvingsjaar, over het algemeen is het aantal studenten dat zich inschrijft voor 
de opleiding SPH iets hoger dan dat voor de opleiding MWD. 
 Beide opleidingen beschikken sinds tien jaar over een competentiegericht 
opleidingsprofiel. Deze opleidingsprofielen komen overeen met de landelijk 
vastgestelde opleidingsprofielen SPH en MWD. In 2004 hebben de opleidingen 
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besloten tot een ingrijpende innovatie van het onderwijs met als doelen de 
invoering van competentiegericht onderwijs en het ontwikkelen van een 
gemeenschappelijke propedeuse. Voor de propedeuse is voor alle opleidingen van 
het Instituut voor Social Work een gemeenschappelijk social work 
competentieprofiel ontwikkeld. De assessments van de propedeuse zijn gericht op 
het bepalen van de beheersing van de social work competenties. De stages van het 
tweede en derde jaar van beide opleidingen zijn gericht op de beoordelingen van de 
beheersing van opleidingsspecifieke competenties. Het onderzoek naar de 
assessments van de propedeuse is uitgevoerd twee jaar nadat het nieuwe 
onderwijsprogramma was geïmplementeerd. Het onderzoek naar de beoordeling 
van de stages en de zelfbeoordelingen is het daarop volgende jaar uitgevoerd. 

Overzicht van het onderzoek 

in hoofdstuk twee wordt op basis van een literatuurstudie een modelmatige 
uitwerking gepresenteerd van het competentiebegrip, competentiegerichte 
assessments en de kwaliteit van competentiegerichte assessments (zie Figuur 1.1). 
Op basis van dit model is een eerste versie van een instrument ontwikkeld in de 
vorm van een vragenlijst waarmee de kwaliteit van assessments kan worden 
bepaald. Om de validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van het instrument te 
bepalen is een expertmeeting en een pilot uitgevoerd. In de expertmeeting is door 
een groep van onderwijskundige experts feedback geleverd op een eerste 
conceptversie van het instrument. De pilot bestond uit het evalueren, met behulp 
van het instrument, van één van de propedeuse-assessments door een aantal 
beoordelaars. 
 Aansluitend op de uitkomsten van de expertmeeting en de pilot worden in 
hoofdstuk drie het competentiemodel en het model van kwaliteitskenmerken van 
competentiegerichte assessments verder uitgewerkt en verdiept. Op basis hiervan is 
het instrument voor de evaluatie van assessments bijgesteld waarmee vervolgens 
een selectie van acht propedeusetoetsen is onderzocht. Het onderzoek resulteert in 
de beschrijving van een profiel van kwaliteitskenmerken van elk van de acht 
propedeuse-assessments. 
 Het vierde hoofdstuk is gericht op de beoordeling van stages van tweedejaars 
en derdejaars studenten van de opleidingen MWD en SPH. Onderzocht is wat 
stagebeoordelaars vinden van de helderheid en relevantie van de 
opleidingscompetenties, op welke aspecten zij in de beoordeling de nadruk leggen, 
op welke wijze de beoordeling tot stand komt, en wat de hiervan de resultaten zijn. 
 Omdat de beoordelingen van de stages van studenten mede gebaseerd zijn op 
zelfbeoordelingen van studenten wordt in het vijfde hoofdstuk nagegaan wat de 
kwaliteit is van de zelfbeoordelingen van competenties door de studenten. De 
zelfbeoordelingen van de studenten worden vergeleken met de beoordelingen door 
de stagebeoordelaars. Nagegaan wordt of de mate waarin de zelfbeoordelingen van 
de studenten overeenkomen met de beoordelingen door de stagebeoordelaars 
verschilt tussen tweedejaars en derdejaars studenten en tussen goed en zwak 
presterende studenten in de stages. 
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Het zesde hoofdstuk beschrijft een onderzoek naar de voorspellende waarde van de 
propedeuse-assessments voor de tweedejaars en derdejaars stages. Eerst wordt 
ingegaan op de factoren die in het algemeen van invloed zijn op de predictieve 
validiteit van assessments. Vervolgens wordt onderzocht welke assessments 
voorspellend zijn voor de stagebeoordelingen en met welke kwaliteitskenmerken 
van deze assessments dit in verband kan worden gebracht.  
 In hoofdstuk zeven, ten slotte, worden conclusies uit het onderzoek 
getrokken en bediscussieerd Eerst worden de uitkomsten van deelonderzoeken 
samengevat. Daarna wordt ingegaan op een aantal beperkingen van het onderzoek, 
de bijdrage van het onderzoek aan de wetenschappelijke discussie en de bijdrage 
aan de ontwikkeling van competentiegerichte assessments in het social work 
onderwijs. 
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Figuur 1.1 Overzicht van modellen van competenties, competentiegerichte assessments en kwaliteits-
kenmerken van competentiegerichte assessements en het empirisch onderzoek  
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2. INHOUD EN KWALITEIT VAN COMPETENTIEGERICHTE ASSESSMENTS  

2.1 Inleiding 

Al een aantal decennia is in onderwijspraktijk en wetenschap sprake van een 
toenemende belangstelling voor toetsing in het beroepsonderwijs. Stakeholders en 
onderzoekers onderschrijven het belang van toetsen voor de waarde van diploma‟s 
en er bestaat weinig twijfel over de betekenis van assessments voor het leren van 
studenten (Dochy & McDowell, 1997; Black & William, 1998; Hofstee 1999). Ook 
in onderwijsvernieuwingsprocessen is men zich bewust van de kwaliteit van 
toetsing als kritische succesfactor voor het realiseren van innovatiedoelen (Van 
Merriënboer, et al., 2002). 
 Een ingrijpende innovatie die in het Nederlandse hoger beroepsonderwijs 
gelijktijdig met de invoering van de bachelor master structuur is doorgevoerd heeft 
betrekking op de transformatie van vakinhoudelijk onderwijs naar meer 
beroepsgericht onderwijs (Van den Berg & De Bruijn, 2009). Nieuwe didactische 
concepten zijn ontwikkeld waardoor studenten eerder in aanraking komen met de 
beroepspraktijk en waarbij een groter beroep gedaan wordt op het zelfstandig leren 
van studenten. De bedoeling hiervan was de aansluiting tussen de opleidings- en 
beroepspraktijk te verbeteren en ertoe bij te dragen dat studenten ook na de 
opleiding zichzelf verder kunnen ontwikkelen in een professionele loopbaan 
(Schlusmans, Slotman, Nagtegaal & Kinkhorst, 1999). Belangrijk in dit 
vernieuwingsproces is het competentiebegrip aan de hand waarvan 
opleidingsdoelen en professionele bekwaamheden dichter bij elkaar werden 
gebracht en het leren van studenten meer centraal kwam te staan. De 
veronderstelling was dat door het onderwijs te richten op de verwerving van 
competenties studenten beter konden worden voorbereid op de uitoefening van het 
beroep. De vraag die dit opriep was of de beoordeling van competenties om 
andersoortige toetsing vraagt en hoe hieraan uitwerking gegeven kan worden. Naar 
aanleiding hiervan is in de Nederlandse en internationale onderwijskundige 
literatuur een discussie gevoerd over de methoden die kunnen worden gebruikt om 
competenties te beoordelen.  
 Over de kwaliteit van competentiegerichte assessments is in Nederland 
onderzoek gedaan door ondermeer Van der Vleuten en Schuwirth (2005) en 
Baartman (2008). Van de Vleuten en Schuwirth benadrukken het belang van de 
kwaliteit van assessmentprogramma‟s en Baartman ontwikkelde hierop aansluitend 
twaalf kwaliteitscriteria voor competentiegerichte assessment-programma‟s. Tot op 
heden blijkt echter dat in de praktijk van het hoger beroepsonderwijs nog veel 
vragen bestaan over de kwaliteit van afzonderlijke competentiegerichte 
assessments. Dit werd ondermeer duidelijk toen de Inspectie van het Onderwijs in 
2003 constateerde dat ondanks de introductie van nieuwe assessmentmethoden in 
het hoger beroepsonderwijs nog weinig bekend was over de kwaliteit ervan, en zes 
jaar later moest vaststellen dat de kwaliteit van de competentiegerichte 
beoordelingen onder de maat was (Inspectie van het Onderwijs, 2005, 2009).  
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Vragen over de kwaliteit van assessments kunnen worden teruggevoerd tot drie 
kernpunten, namelijk: wat wordt beoordeeld, hoe wordt beoordeeld en met welk 
doel wordt beoordeeld (Scholten, 2007). Wanneer deze worden toegepast op 
competentiegerichte assessments dan geldt dat voor het bepalen van de kwaliteit 
inzicht nodig is in de mate waarin daadwerkelijk competenties beoordeeld worden, 
de wijze waarop deze beoordeeld worden en de functie die de assessments 
vervullen in het onderwijs. Tot op heden zijn deze aspecten van 
competentiegerichte assessments in het hoger beroepsonderwijs en in het bijzonder 
in het social work onderwijs nog weinig onderzocht. 
 Dit deelonderzoek heeft als doel een theoretisch model en een instrument te 
ontwikkelen waarmee de kwaliteit van competentiegerichte assessments kan 
worden vastgesteld. Op basis van een literatuurstudie zal in het eerste deel van dit 
hoofdstuk een theoretisch model van competenties en competentiegerichte 
assessments worden geschetst waarbij wordt ingegaan op de volgende 
onderzoeksvragen: 1) wat zijn competenties, waaruit zijn deze samengesteld en hoe 
kunnen deze worden beoordeeld, 2) hoe kan de validiteit van competentiegerichte 
toetsen worden bepaald, en 3) wat zijn de verdere kwaliteitskenmerken van 
competentiegerichte toetsing. In het tweede deel van het hoofdstuk wordt een 
instrument uitgewerkt en getest waarmee de kwaliteit van competentiegerichte 
assessments kan worden bepaald. Het instrument is gebaseerd op het theoretische 
model van kwaliteitskenmerken van competentiegerichte assessments en is getest 
in een pilot die bestond uit een evaluatie2 van een eerstejaars assessment van social 
work opleidingen van de Hogeschool Utrecht. 

2.2 Een definitie van competenties 

Het competentiebegrip wordt breed toegepast om er eigenschappen van mensen en 
kenmerken van organisaties mee te beschrijven. In dit onderzoek richten we ons op 
beroepscompetenties, deze hebben betrekking op de professionele beroeps-
uitoefening en op doelen van het hoger beroepsonderwijs die hierop gericht zijn 
(Leney & Green, 2005). Kortheidshalve wordt hierna voor „beroepscompetentie‟ 
het woord competentie gebruikt. 
 Historisch gezien werd het begrip competentie voor het eerst gebruikt om er 
de capaciteit van een individu mee aan te duiden (Wood & Power, 1987). Later 
werd het competentiebegrip ook toegepast om er de kernkwaliteit van 
arbeidsorganisaties mee weer te geven. In Nederland is de opkomst van het 
competentiedenken in arbeidsorganisaties volgens Van Merriënboer e.a. (2002) 
verbonden met de opkomst van de kenniseconomie in Nederland. Kenmerkend aan 
een kenniseconomie is dat kennis en kennisontwikkeling kritische 
productiefactoren van arbeidsorganisaties zijn en dat de omgang met kennis een 

                                                      
2 In de literatuur worden de begrippen assessment en evaluatie door elkaar gebruikt. We gebruiken 
het begrip assessment voor de beoordeling van personen en evaluatie voor de beoordeling van zaken 
zoals programma‟s en procedures (Van der Schaaf, 2005; Harlen, 2007). 
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Vragen over de kwaliteit van assessments kunnen worden teruggevoerd tot drie 
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2 In de literatuur worden de begrippen assessment en evaluatie door elkaar gebruikt. We gebruiken 
het begrip assessment voor de beoordeling van personen en evaluatie voor de beoordeling van zaken 
zoals programma‟s en procedures (Van der Schaaf, 2005; Harlen, 2007). 
 

18 19



 
 

20 

onderscheidende factor is in het succes van organisaties (ibid, p. 14). Veel 
organisaties gebruiken het competentiebegrip om daarmee hun kernkwaliteit aan te 
duiden die bestaat uit een combinatie van kennis, vaardigheden, structuren, 
technologieën en processen en die de organisatie een voorsprong verschaft in 
vergelijking met concurrerende bedrijven. Van Baalen (1999) wijst erop dat in de 
theorie en in de praktijk het denken over competenties van organisaties en van 
individuen lijken op twee parallelle lijnen die elkaar nooit raken. De competenties 
van een organisatie en de mensen die erin werkzaam zijn, hangen echter met elkaar 
samen, omdat voor het bereiken van de organisatiedoelen de ontwikkeling van het 
menselijk potentieel essentieel is (Van Sluijs & Kluytmans, 1996). Volgens Van 
Baalen (1999, p.173) draagt elke probleemoplossing binnen een organisatie op 
individueel of collectief niveau bij aan de competentieontwikkeling van de 
organisatie. 
 In het Nederlands beroepsonderwijs werd het competentiebegrip in het begin 
van de jaren negentig populair doordat het fungeerde als een brug tussen de 
opleidingen en het beroep. Men realiseerde zich dat meer dan voorheen beroepen 
en functies onderhevig zijn aan voortdurende veranderingen en sprake is van een 
toenemende mobiliteit van informatie en van mensen. Hierdoor wordt een continue 
aanpassing van de competenties van professionals gevraagd. Voor beroeps-
opleidingen was het belangrijk dat de aansluiting op de dynamische beroeps-
praktijk kon worden gemaakt, ondermeer door afgestudeerden toe te rusten met het 
vermogen de eigen kennis- en informatiebehoefte te managen (Buskermolen, De la 
Para & Slotman, 1999).  
 In het beroepsonderwijs werden aanvankelijk zowel de term competentie als 
de term kwalificatie gebruikt. Bij een kwalificatie ligt de nadruk op de eisen die 
behoren bij een functie of beroep en waarbij iemand met een diploma of certificaat 
kan aantonen dat hij hierover beschikt. Bij een competentie ligt de nadruk op de 
vermogens van de persoon. Een persoon verwerft een kwalificatie (het formele 
bewijs) als blijkt dat hij beschikt over de competenties die voldoen aan de in de 
kwalificatiestandaard gestelde eisen (Van Merriënboer, et al., 2002, p.52). 
Geleidelijk is het begrip competentie het meest ingevoerd geraakt, waarbij in de 
praktijk zowel het vermogen van de persoon als de kwalificatie voor een beroep 
wordt bedoeld.  
 Verschillende onderzoeken tonen evenwel aan dat in de literatuur en in de 
praktijk gebruik gemaakt wordt van een grote variëteit aan definities, 
omschrijvingen en benaderingen van competenties en daarmee verwante begrippen 
(Van Baalen, 1999; Van Merriënboer, et al., 2002; Korthagen, 2004; Stoof, 2005). 
Pogingen om te komen tot een algemene definitie van een competentie stranden 
omdat iedere context lijkt te vragen om een eigen interpretatie van het 
competentiebegrip (Stoof, Martens, Merriënboer & Bastiaens, 2002; Straetmans, 
2006). Verschillen in beschrijvingen en benaderingen van competenties hangen af 
van de gebruikers, hun opvattingen en de doelen die zij ermee voor ogen hebben. 
Deze zienswijze is epistemologisch gebaseerd op een constructivistische in plaats 
van een objectivistische benadering van de definitie van een begrip waarbij de 
belangrijkste vraag niet is of een definitie algemeen geldig is maar of deze past bij 
de context waarin deze wordt toegepast (Von Glaserfeld, 1995). 
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Voor een verdere bestudering van het competentiebegrip in de context van het 
beroepsonderwijs staan we eerst stil bij de algemene kenmerken van een 
competentie die door Van Merriënboer e.a. (2002) zijn beschreven op basis van een 
literatuurreview en een expertonderzoek. Daarna gaan we in op een aantal 
competentiedefinities die we in de literatuur hebben aangetroffen. Op basis hiervan 
zullen we een definitie van een competentie geven die het uitgangspunt vormt voor 
het verdere onderzoek.  
 Van Merriënboer e.a. kwamen in hun studie tot zes kenmerken die in 
definities en beschrijvingen van competenties aangetroffen worden. 

Integratie  
Een competentie is een samenhangend geheel van de elementen kennis, 
vaardigheden en houdingen die nodig zijn voor de uitvoering van beroepstaken. De 
elementen zijn onderling met elkaar vervlochten en hebben zowel betrekking op 
het cognitieve en affectieve domein. De mix van de elementen kan per competentie 
variëren alsmede de mate van integratie ervan. 

Onderlinge afhankelijkheid 
Competenties staan in een bepaalde relatie tot elkaar. Veelal zullen meerdere 
competenties nodig zijn bij de uitvoering van beroepstaken. Hierbij kunnen de 
competenties elkaar aanvullen, daarbij kan de aanwezigheid van een competentie 
voorwaardelijk zijn voor een andere competentie. 

Handelingsgerichtheid  
Competenties zijn altijd verbonden met het beroepshandelen. In het 
beroepshandelen worden de competenties zichtbaar en mede vanuit het 
beroepshandelen kunnen de competenties verder worden ontwikkeld. Het 
beroepshandelen heeft zowel betrekking op zichtbaar gedrag als op niet zichtbare 
mentale activiteiten. Deze laatste kunnen tot op zekere hoogte van het zichtbare 
gedrag worden afgeleid. 

Specificiteit  
Een competentie is gerelateerd aan een of meerdere beroepstaken in een specifieke 
beroepscontext. De mate van specificiteit van competenties kan variëren door een 
verschil in variatie aan taken en aan contexten. Competenties kunnen van 
toepassing op een breed beroependomein met een breed spectrum van beroepstaken 
en contexten, maar kunnen ook samenhangen met specifieke technisch 
instrumentele aspecten van een beroep of functie in een specifieke context 
waardoor het toepassingsbereik veel beperkter is. 

Leerbaarheid 
Een competentie is leerbaar en ontwikkelbaar. De wijze waarop een competentie 
geleerd wordt verloopt geleidelijk. Competenties kunnen niet ineens overgedragen 
worden maar ontwikkelen zich door werkervaring en door studie. Of iemand in 
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staat is competenties te ontwikkelen hangt mede af van een aantal 
persoonskenmerken waaronder het leervermogen.  

Duurzaamheid  
Een competentie heeft een zekere duurzaamheid. Net zo goed als een competentie 
niet van het een op het andere moment beheerst wordt, zal de competentie ook niet 
plotseling verdwijnen. De inhoud van een competentie kan in de loop der tijd wel 
veranderen doordat nieuwe werkwijzen en technieken in de praktijk worden 
ingevoerd. De duurzaamheid van een competentie is daardoor mede afhankelijk 
van het vermogen van de persoon de competentie hierop verder te ontwikkelen.  
  
Van Merriënboer e.a. geven aan dat de mate waarin deze zes kenmerken in een 
uitwerking van competenties terug te vinden zijn, afhankelijk is van de 
gebruikscontext. Wanneer we de kenmerken toepassen op competenties in de 
context van het hoger beroepsonderwijs dan onderscheiden we drie dimensies van 
competenties die de grondslag vormen voor de zes kenmerken. Deze dimensies zijn 
1) de kennisbasis, waarmee de cognitieve en affectieve bagage van de hbo-
professional wordt bedoeld, 2) de professionele taakuitvoering, waarmee de 
uitvoering van beroepstaken in een beroepscontext wordt bedoeld en 3) het 
ontwikkelvermogen, waarmee het cognitieve en affectieve vermogen om de 
competentie zelfstandig te ontwikkelen wordt bedoeld. De aanwezigheid van elk 
van deze dimensies bepaalt of er sprake is van competente beroepsuitoefening in 
een zich snel veranderende beroepspraktijk. Wanneer de dimensies van een 
beroepscompetentie vergeleken worden met de zes kenmerken van Van 
Merrienboer e.a., dan kunnen de volgende relaties worden gelegd. 
 De kenmerken integratie en onderlinge afhankelijkheid hebben beide 
betrekking op de wijze waarop de elementen kennis, vaardigheden en houdingen 
binnen een competentie een samenhangend geheel vormen alsmede de samenhang 
die aanwezig is tussen competenties. Ten grondslag aan beide kenmerken ligt de 
dimensie kennisbasis, als een geheel van gestructureerde en geïntegreerde 
cognitieve en affectieve elementen van de competentie. De kenmerken 
handelingsgerichtheid en specificiteit hebben beiden betrekking op het 
beroepshandelen in een specifieke beroepscontext en zijn de uitdrukking van de 
dimensie professionele taakuitvoering. De kenmerken leerbaarheid en 
duurzaamheid hebben betrekking op het proces van het leren en het duurzaam 
ontwikkelen van competenties. Beide kenmerken representeren de competentie-
dimensie ontwikkelvermogen (zie Figuur 2.1). 
 Uitgaande van de drie dimensies van beroepscompetenties bespreken we 
hierna enkele representatieve voorbeelden van omschrijvingen en definities van 
competenties waarbij we in zullen gaan op de aanwezigheid van de dimensies in 
elk van de definities. We hebben hierbij niet de pretentie een compleet overzicht 
van definities te bieden. Het doel is te komen tot een definitie die: is ontleend aan 
de wetenschappelijke literatuur over competenties; betrekking heeft op de drie 
dimensies van competenties; bruikbaar is voor het onderzoek naar de kwaliteit van 
de beoordeling van competenties in social work opleidingen; en herkenbaar en 
acceptabel is voor de stakeholders die betrokken zijn bij de beoordelingen. 
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Figuur 2.1 Kenmerken en dimensies van beroepscompetenties  

Ellström (1997, in Van Merriënboer et al., 2002) omschrijft een competentie als het 
potentieel vermogen van een persoon en werkt deze verder uit door een 
onderscheid te maken tussen competenties, kwalificaties, capaciteiten en succesvol 
handelen. Een competentie is een eigenschap van een persoon en een kwalificatie 
is een kenmerk van een functie. Kwalificaties worden in de beroepspraktijk door 
werkgevers gebruikt. Om te voldoen aan kwalificaties zijn competenties nodig. Een 
competentie is daarbij de potentiële capaciteit die zorgt voor succesvol handelen in 
beroepssituaties. Parry (1996, p.50) definieert een competentie als een 
samenhangend cluster van kennis, vaardigheden en attitude die van invloed is op 
een belangrijk deel van iemands werk, die gerelateerd is aan de prestaties in het 
werk, die gemeten kan worden aan de hand van erkende standaarden en die 
verbeterd kunnen worden door training en ontwikkeling. Spencer en Spencer 
(1993) benadrukken in hun omschrijving van competenties de causale relatie tussen 
persoonlijkheidskenmerken en prestaties in werksituaties. Zij stellen dat een 
competentie alleen bestaat als het ermee corresponderend gedrag kan worden 
gedemonstreerd. Onstenk (1997) definieert een competentie als het gestructureerde 
en geïntegreerde vermogen tot het adequaat uitvoeren van professionele 
handelingen gericht op het oplossen van professionele problemen. Roelofs en 
Sanders (2003) benadrukken bij competenties de prestatie van de professional 
binnen een afgebakende taaksituatie. Zij omschrijven een competentie als de mate 
waarin individuen gedurende de uitvoering van een taak in een specifieke context, 
gebruik maken van een persoonlijke kennisbasis die hen in staat stelt om de juiste 
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Figuur 2.1 Kenmerken en dimensies van beroepscompetenties  
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beslissingen te nemen en die leiden tot professionele handelingen die bijdragen aan 
vooraf vastgestelde wenselijke resultaten. 
 In elk van deze definities en omschrijvingen kan de dimensie kennisbasis 
herkend worden. Deze wordt geformuleerd als: het vermogen van de persoon 
(Ellström); een cluster van kennis, vaardigheden en houdingen (Parry); 
persoonskenmerken (Spencer & Spencer); het geïntegreerd vermogen (Onstenk); of 
een persoonlijke kennisbasis (Roelofs & Sanders). In alle definities en 
omschrijvingen is de professionele taakuitvoering betrokken. De professionele 
taakuitvoering wordt omschreven als: succesvol handelen in specifieke 
professionele situaties (Ellström); werkprestaties (Parry, Spencer &Spencer); 
professionele handelingen gericht op het oplossen van professionele problemen 
(Onstenk); of taakuitvoering in een specifieke context (Roelofs & Sanders). Hierbij 
wordt verschillend gedacht over de mate waarin de professionele taakuitvoering 
wordt gezien als een gevolg van de competentie (Ellström, Parry, Spencer & 
Spencer ) of als een integraal bestanddeel van een competentie (Onstenk, Roelofs 
& Sanders). Wij sluiten aan bij de laatste opvatting en gaan ervan uit dat de 
kennisbasis en de professionele taakuitvoering wederzijds afhankelijke dimensies 
zijn van een competentie (Klarus, 2003) omdat het beschikken over een 
kennisbasis op zichzelf iemand nog niet tot een competente professional maakt en 
omgekeerd, omdat het enkel kunnen uitvoeren van beroepstaken nog niet wil 
zeggen dat sprake is van duurzame beheersing van competenties.   
 De dimensie ontwikkelvermogen wordt alleen door Parry genoemd die de 
leer- en ontwikkelbaarheid als een kenmerk van een competentie omschrijft. We 
onderschrijven met Parry het belang van deze dimensie van een competentie omdat 
vanwege de continue en snelle veranderingen die plaatsvinden in de 
beroepspraktijk, professionals ter wille van het behoud van de kwaliteit van het 
werk hun competenties voortdurend zullen moeten aanpassen, uitbreiden en 
verdiepen (Eraut, 1994).  
 Op basis van deze uitgangspunten definiëren wij een beroepscompetentie als 
een zich ontwikkelende en geïntegreerde kennisbasis die nodig is voor het 
uitvoeren van beroepstaken in een dynamische beroepscontext en die resulteert in 
beroepsgedrag dat bijdraagt aan vooraf omschreven wenselijke resultaten.  
 Om deze definitie toe te kunnen passen in de context van het social work 
onderwijs waarin het verdere onderzoek plaatsvindt, is van belang dat deze wordt 
herkend en bevestigd door de bij het onderwijs betrokken stakeholders. Dit kan 
ondermeer worden vastgesteld door na te gaan in hoeverre de in de praktijk 
gehanteerde competentiebeschrijvingen in overeenstemming zijn met deze definitie 
en in hoeverre competenties in het onderwijs worden geleerd en beoordeeld.  

2.3 Beoordelen van competenties  

Het beoordelen van competenties vraagt om een bijzonder vorm van toetsing (Van 
Merriënboer, et al. 2002; Dochy & Nickmans, 2005; Van den Berg & De Bruijn, 
2009). Voordat we hier in deze paragraaf verder op ingaan, zullen we eerst in 
algemene zin stilstaan bij toetsing in het onderwijs.  
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Toetsing in het onderwijs 

Onder toetsing verstaan we het proces dat: wordt gepland door een of meerdere 
beoordelaars; is gericht op het verzamelen en synthetiseren van relevante 
informatie van studenten; als doel heeft een oordeel te geven over de mate waarin 
onderwijsdoelen zijn behaald en tevens als doel heeft een bijdrage te leveren aan 
het leerproces van studenten (Cizek, 1997). Uit deze definitie kan worden 
opgemaakt dat bij toetsing verschillende actoren zijn betrokken en dat gebruik 
gemaakt wordt van een toetsmethode gericht op meerdere doelen (zie Figuur 2.2).  
 De toetsactoren zijn de beoordelaar(s), de beoordeeld(en) en de 
toetsingsautoriteit (Hofstee, 1999). Degenen die beoordeeld worden zijn in het 
onderwijs de studenten, de beoordelaar(s) zijn meestal de docenten en in sommige 
gevallen beroepskrachten of (mede)studenten of een combinatie van deze. De 
beoordelingsautoriteit is formeel het bevoegd gezag van de opleiding. In de 
praktijk is deze verantwoordelijkheid gedelegeerd naar de examencommissie van 
de opleiding.  
 De toetsmethode bestaat uit een instrument en een procedure. Het 
toetsinstrument is samengesteld uit verschillende onderdelen waaronder een 
uitgewerkte beschrijving van de toetsdoelen, toetsopdracht, toetscriteria, scoring en 
toetsstandaard. De toetsprocedure bestaat uit meerdere vooraf vastgelegde, 
opeenvolgende fasen waarin de toets wordt uitgevoerd (Crooks, Kane & Cohen, 
1996). Deze begint met het verstrekken van een toetsopdracht die daarop 
aansluitend door de student wordt uitgevoerd en een of meer resultaten tot gevolg 
heeft. De resultaten worden door de beoordelaar verzameld en geordend waarna 
een analyse wordt gemaakt van de mate waarin de resultaten voldoen aan de 
beoordelingscriteria. Hierna worden de geanalyseerde gegevens geïnterpreteerd 
naar de mate waarin de beoogde onderwijsdoelen zijn behaald, waarna de 
uiteindelijke beoordeling wordt vastgesteld (Stokking, Van der Schaaf, Jaspers & 
Erkens, 2004).  
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Figuur 2.2  Toetsing in het onderwijs: actoren en methode 
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Afhankelijk van de opleidingsfase en de visie van de opleiding op toetsing kunnen 
studenten in elk van de genoemde fasen bij het proces betrokken worden. 
Studenten kunnen zelf zorg dragen voor een bepaald type bewijs waarmee het 
bereiken van de toetsdoelen kan worden aangetoond. Ook is het mogelijk dat 
studenten als medebeoordelaars betrokken worden bij de beoordeling van andere 
studenten. Het meest vergaand is een zelfbeoordeling waarin studenten de eigen 
prestaties beoordelen aan de hand van door de opleiding of door de student zelf 
geformuleerde criteria.  
 Toetsen kunnen gebruikt worden voor verschillende onderwijsdoeleinden. 
Toetsen kunnen summatief worden ingezet door op basis van de toetsuitkomsten 
beslissingen te nemen over de toekenning van studiepunten, een certificaat of een 
diploma. Daarnaast kunnen toetsuitkomsten formatief worden gebruikt door 
studenten op basis van de toetsuitslag inzicht te bieden in de eigen vorderingen en 
de effectiviteit van het leren. Voorts kunnen toetsuitslagen evaluatief gebruikt 
worden bij de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs dat studenten 
voorbereidt op de toets (Dochy, Segers & De Rijdt, 2002).  

Competentiegerichte assessments  

De invoering van competentiegericht onderwijs heeft geleid tot nieuwe vormen van 
toetsing die in de literatuur en in de onderwijspraktijk wel aangeduid worden als 
competentiegerichte assessments. Anders dan in de Engelstalige literatuur waar het 
begrip assessment wordt gebruikt als synoniem voor alle vormen van toetsing staat 
assessment in het Nederlandse taalgebied voor nieuwe toetsvormen waarmee 
competenties kunnen worden beoordeeld en tegelijk ook voor een nieuwe visie op 
de verbinding tussen onderwijs, leren en beoordelen (Dochy & Niekmans, 2005). 
De kritiek op het bestaande onderwijs was dat deze onvoldoende aansloot bij de 
ontwikkeling van de dynamische kennismaatschappij. Teveel lag de nadruk op het 
memoriseren en reproduceren van kennis waarbij studenten werden gezien als lege 
vaten die gevuld werden door de kennis die docenten over hen uitspreiden. Op deze 
manier worden studenten te weinig voorbereid op een beroepspraktijk en een 
samenleving die sterk aan verandering onderhevig zijn en waarin kennis snel 
verouderd is. Er was behoefte aan onderwijs en toetsing waarin meer aandacht is 
voor authentieke beroepssituaties en voor het leerproces van studenten met als doel 
beroepskrachten op te leiden die in staat zijn door het verwerven, verwerken en 
toepassen van kennis, zelfstandig problemen op te lossen en die zich gedurende de 
loopbaan verder kunnen ontwikkelen.  
 Met betrekking tot toetsing werd het traditionele onderwijs volgens Dochy 
en Janssens (2003) in verband gebracht met een testcultuur en het nieuwe 
onderwijs met een assessmentcultuur. Kenmerkend aan een testcultuur is volgens 
deze auteurs dat de toetsen vooral als doel hebben een summatieve beoordeling te 
geven van de mate waarin iemand in staat is kennis te reproduceren, en dat toetsen 
gestandaardiseerd zijn en los staan van het onderwijs. Kenmerkend aan een 
assessmentcultuur is dat de toetsen meer overeenkomen met de beroepspraktijk, 
zowel een formatieve als een summatieve functie vervullen en een integraal 
onderdeel zijn van het onderwijs. Gepleit werd voor een constructieve verbinding 
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tussen assessments, leren en instructie (Messick, 1994; Hambleton, 1996; Biggs, 
1996; Birenbaum, 2003;). Voorbeelden van toetsen uit een assessmentcultuur zijn 
ondermeer authentieke assessments, performance assessments, peer assessments en 
portfolio assessments (Dochy, et al., 2002; Hendriks & Schooman, 2006). De 
veronderstelling was dat in een assessmentcultuur beroepscompetenties beter 
kunnen worden ontwikkeld en beoordeeld, dat het leren van studenten ermee wordt 
bevorderd en dat de beoordeling meer in overeenstemming is met de eisen die door 
de beroepspraktijk aan professionals worden gesteld (Baartman et al., 2006).  
 Deze ontwikkeling laat onverlet dat ook verschillen van opvatting bestonden 
over de wijze waarop competenties beoordeeld kunnen worden (Hager & Gonczi, 
1994). In de literatuur wordt gewezen op behavioristische, cognitivistische en 
sociaalconstructivistische benaderingen van competenties die bepalend zijn voor de 
wijze waarop competenties beoordeeld kunnen worden (Hager & Conczi. 1994; 
Simons, 1999; Baartman, 2008). De verschillen tussen deze benaderingen kunnen 
worden samengevat in twee soorten tegenstellingen, namelijk de mate waarin een 
competentie gezien wordt als observeerbaar beroepsgedrag of als een interne 
persoonlijke eigenschap en de mate waarin een competentie gezien wordt als een 
contextonafhankelijke of contextafhankelijke eigenschap. In de behavioristische 
benadering wordt een competentie opgevat als datgene wat zich manifesteert in het 
beroepsgedrag en de beoordeling van competenties vindt dan ook plaats op basis 
van analyses van beroepstaken waarbij verschillende deeltaken en handelingen 
worden onderscheiden die elk afzonderlijk kunnen worden beoordeeld. In een 
cognitivistische benadering van competenties wordt uitgegaan van een competentie 
als een stabiele eigenschap van de persoon die niet alleen betrekking heeft op 
zichtbaar gedrag maar ook op interne processen zoals redeneringen, afwegingen 
van normen en waarden, motivatie en gevoelens. Competentiegerichte 
beoordelingen zijn in deze benadering niet alleen gericht op direct waarneembaar 
gedrag maar ook op de minder zichtbare interne processen. Bij een 
sociaalconstructivistische benadering van competenties gaat men eveneens uit van 
een competentie als een persoonlijke eigenschap maar legt daarbij tevens de nadruk 
op de wisselwerking met de omgeving. Een competentie is in deze benadering de 
resultante van de interactie die plaatsvindt tussen de persoon en de beroepscontext 
en bij de beoordeling van competenties dient niet alleen de persoon betrokken te 
worden maar ook de context waarin deze tot uitdrukking wordt gebracht.  
 Het eerder ontwikkelde model en de gegeven definitie sluiten het meest aan 
bij een cognitivistische en sociaalconstructivistische opvatting van competenties en 
de beoordeling ervan. De drie dimensies van een competentie hebben zowel 
betrekking op het uitvoeren van beroepstaken als op het cognitieve functioneren 
van professionals en de competentiedefinitie impliceert dat de beroepsomgeving 
een rol speelt in de eisen die aan competenties gesteld worden. Een bevestiging 
voor deze meer omvattende visie op competenties wordt gevonden bij Eraut (1994) 
die stelt dat competent zijn meer inhoudt dan alleen het uitvoeren van taken. 
Volgens Eraut is een professional competent als hij beschikt over kennis, 
vaardigheden en houdingen waarmee hij een gegeven taak kan uitvoeren maar 
waarmee hij ook in staat is te leren van ervaringen en kan handelen in 
onvoorspelbare situaties.  
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Voor de beoordeling van competenties is de dimensie professionele taakuitvoering 
de meest zichtbare dimensie omdat deze kan worden afgelezen uit de observatie 
van beroepsgedrag. Dit is veel minder het geval met de dimensies kennisbasis en 
ontwikkelvermogen die niet direct waarneembaar zijn. Beide dimensies zijn 
psychologische constructen (Brown, 2000) waarvan strikt genomen de 
aanwezigheid alleen kan worden afgeleid van iets anders. Maar als we langer 
stilstaan bij de beoordeling van de professionele taakuitvoering zal al snel moeten 
worden vastgesteld dat professionals in verschillende situaties nogal kunnen 
variëren in de wijze waarop zij een taak adequaat uitvoeren. Hierbij is het niet 
makkelijk te bepalen wat het gevolg is van persoonlijke variabelen en wat van 
contextvariabelen. Om dit probleem hanteerbaar te maken stelt Messick (1984) 
voor om de professionele taakuitvoering ook als een construct te beschouwen, 
namelijk als datgene wat iemand presteert onder ideale omstandigheden. Hetzelfde 
vinden we bij Binning en Barrett (1989, p. 480) die de professionele taakuitvoering 
eveneens als een construct voorstellen, namelijk als een geheel van met elkaar 
samenhangend handelingsrepertoire waarover de professional beschikt en dat kan 
worden ingezet om doelen in verschillende situaties te bereiken.  
 Hierbij aansluitend omschrijven we een competentiegericht assessment als 
de beoordeling van een construct met drie met elkaar samenhangende dimensies 
waarbij de aanwezigheid van één van dimensie niet zonder meer een bewijs is voor 
de aanwezigheid van beide andere dimensies. In het assessment zullen bewijzen 
voor elk van de dimensies moeten worden verzameld.  

2.4 Validiteit van competentiegerichte assessments  

Het valideren van competentiegerichte assessments in het beroepsonderwijs is een 
complex proces dat zich afspeelt op tenminste twee niveaus, namelijk de validering 
van de competenties zoals die door een opleiding zijn geformuleerd en de 
validering van de beoordeling van de competenties. Anders gezegd, is de in het 
onderwijs uitgewerkte competentie ook in overeenstemming met de competentie 
zoals deze is bedoeld, en is de competentie zoals deze in het assessment is bepaald 
in overeenstemming met de competentie zoals deze is bedoeld (de Groot, 1981).  
 Het validiteitsbegrip heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld en 
momenteel is een breed gedragen assumptie dat validiteit niet alleen een kenmerk 
is van de assessmentprocedure maar ook van de conclusies die worden getrokken 
op basis van de assessmentinformatie (Binning & Barrett, 1989; Kane, 1992; 
Messick, 1995; William, 2008). Het valideringsproces wordt daarbij opgevat als 
een keten waarin verschillende aspecten van het assessment met elkaar verbonden 
zijn, zoals: de beschrijving van de competenties; de criteria en standaarden; de 
assessmentopdracht; de analyse en interpretatie van de resultaten; en de 
assessmentuitslag (Crooks, Kane & Cohen, 1996; Van der Schaaf, 2005). 
 We definiëren de validiteit van een assessment als de mate waarin een 
assessment in overeenstemming is met het assessmentdoel (Gipps, 1994; Drenth & 
Sijtsma, 2006). In het geval van een competentiegericht assessment is dit het 
bepalen van de mate van beheersing van competenties door studenten. De validiteit 
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hiervan kan op verschillende manieren worden vastgesteld. Historisch gezien 
worden drie typen validiteit onderscheiden, namelijk predictieve validiteit, 
inhoudsvaliditeit en constructvaliditeit. 
 Predictieve validiteit heeft betrekking op de mate waarin de uitkomsten van 
een assessement voorspellend zijn voor een criterium buiten de assessmentsituatie. 
We gebruiken hierbij het begrip predictief in haar methodologische betekenis, dat 
wil zeggen dat het extern criterium zowel in de toekomst, het heden of het verleden 
gesitueerd kan zijn (de Groot, 1981; Drenth & Sijtsma, 2006). De predictieve 
validiteit van competentiegerichte assessments wordt meestal bepaald door vast te 
stellen in welke mate de uitkomst van het assessment voorspellend is voor de 
professionele taakuitvoering in een beroepscontext omdat hier de competentie het 
meest direct tot uitdrukking wordt gebracht. Een beperking is evenwel dat het niet 
eenvoudig is een criteriumsituatie aan te wijzen waarin sprake is van een evidente 
beheersing van competenties omdat in praktijksituaties de invloed van persoonlijke 
en omgevingsvariabelen op de adequate taakuitvoering niet van elkaar te 
onderscheiden zijn (Kane, 2006) .  
 Inhoudsvaliditeit heeft betrekking op de vraag naar de mate waarin de 
inhoud van het assessment het geheel van de competentie-inhouden die in het 
onderwijs zijn aangeboden representeert en op grond waarvan conclusies getrokken 
kunnen worden over de mate waarin de persoon de competentie in al zijn facetten 
beheerst. De competentie-inhouden komen in het onderwijs tot uitdrukking in de 
formulering van leerdoelen en lesinhouden en op basis hiervan kan worden 
nagegaan in hoeverre de inhoud van het assessment deze inhouden representeert. 
Een beperking van de inhoudsvaliditeit is dat hiermee nog niet duidelijk is in 
hoeverre de inhouden die aan de competentie door de opleiding zijn toegevoegd 
representatief zijn voor de competentie zoals deze bedoeld is (Kane, 2006).  
 Constructvaliditeit heeft betrekking op de mate waarin een assessment een 
zuivere representatie is van het construct dat beoordeeld wordt (Messick, 1995, 
Drenth & Sijtsma, 2006). Constructvaliditeit is met name belangrijk voor 
competentiegerichte assessments omdat bij een competentie sprake is van een 
construct waarvoor zoals eerder bleek niet zonder meer een criteriumsituatie of 
inhoudelijk domein is aan te wijzen. De constructvaliditeit op het niveau van 
competenties kan worden bepaald door na te gaan in hoeverre deze representatief 
zijn voor de actuele beroepsuitoefening en door na te gaan of binnen de 
competenties sprake is van een integratief verband tussen de competentie-
dimensies. Op het niveau van het assessment kan worden nagegaan in  hoeverre het 
integratieve verband van competentiedimensies in het assessment is terug te 
vinden.  
 In het verleden werden de drie vormen van validiteit voorgesteld als 
afzonderlijk voorkomend en gelijkwaardig (Langenveld & Crocker, 1994). Onder 
meer door Cronbach (1988) is in de jaren tachtig van de vorige eeuw een 
overkoepelend begrip van validiteit voorgesteld waarbij verschillende vormen van 
validering als een drie-eenheid elkaar aanvullen (Langenveld & Crocker, 1994). 
Messick stelde voor hiervoor als overkoepelend begrip constructvaliditeit te 
gebruiken en zorgde voor een verdere uitbreiding ervan door daarbinnen twee 
aspecten van validering van toetsen te onderscheiden namelijk het leveren van 
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bewijzen voor de validiteit van de toets en het leveren van bewijzen voor het 
nemen van de juiste beslissingen op basis van de toetsuitslag. 
 Door uit te gaan van validiteit als een drie-eenheid wordt in deze studie 
aangesloten bij de opvatting van Cronbach, waarbij het begrip constructvaliditeit 
niet als overkoepelend begrip wordt gehanteerd maar als een van de drie vormen 
van validiteit. De vormen van validering kunnen voor verschillende doeleinden 
worden aangewend. Predictieve validiteit kan bijdragen aan het vaststellen van de 
mate waarin met het assessment de geschiktheid voor de beroepsuitoefening kan 
worden bepaald, inhoudsvaliditeit kan bijdragen aan het vaststellen van de mate 
waarin het assessment de onderwijsinhoud representeert en constructvaliditeit kan 
bijdragen aan de externe representativiteit en interne samenhang van de 
competentie en de beoordeling ervan (Kane, 2006). Op deze wijze vullen de 
vormen van validering elkaar aan doordat zij bewijzen opleveren die de juistheid 
van de uitkomst van het competentiegericht assessment ondersteunen. 

Authenticiteit en de predictieve validiteit van competentiegerichte assessments  

Meerdere auteurs benadrukken dat de validiteit van competentiegerichte 
assessments bevorderd wordt door de authenticiteit van de assessments (Miller 
1990; Eraut, 1994; Gulikers, Bastiaens & Kirschner 2005; Van der Vleuten & 
Schuwirth, 2005). Hetzelfde werd al meer dan vijftig jaar geleden beweerd door 
Linquist: „the most important consideration is that the test questions require the 
examinee to do the same things, however complex, that is required to do in the 
criterion situation‟ (Linn, et al., 1991, p.15). Het begrip authenticiteit staat voor de 
mate waarin iets „echt‟ is of „gelijk aan het origineel‟ (Messick, 1994). In het geval 
van competentiegerichte assessments wordt authenticiteit in verband gebracht met 
de beroepspraktijk. De beroepsuitoefening in een realistische context geldt als 
criteriumsituatie die kan worden voorspeld door competentiegerichte assessments. 
Volgens Miller (1990) neemt de authenticiteit van een assessment toe naarmate 
deze wordt uitgevoerd in een echte complexe beroepssituatie waarin de student kan 
demonstreren dat hij in staat is de kennis, vaardigheden en attituden toe te passen. 
Gulikers et al. (2005) omschrijven een authentiek assessment als een assessment 
waarbij van de student gevraagd wordt dezelfde competenties toe te passen als 
nodig zijn in de beroepssituatie. Om de authenticiteit van assessments te kunnen 
bepalen hebben Gulikers et al. een model met vijf dimensies ontwikkeld: de 
assessmenttaak, de fysieke omgeving, de sociale omgeving, de assessmentvorm en 
de assessmentcriteria. Elk van deze dimensies kan worden vergeleken met de 
criteriumsituatie en elke dimensie is mede bepalend voor de uiteindelijke 
authenticiteit van het assessment.  
 Uitgaande van de typen validiteit zoals deze in de vorige paragraaf zijn 
uitgewerkt, is authenticiteit met name bevorderend voor de predictieve validiteit 
van assessments omdat hiermee de criteriumsituatie het meest wordt benaderd. 
Authentieke assessments roepen echter ook een aantal vragen op waarop we hierna 
verder in zullen gaan. 
 Op de eerste plaats is een probleem dat voor veel opleidingen (waaronder 
social work) de beroepspraktijk zeer gevarieerd is waardoor het niet eenvoudig is 
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om voor assessments een criteriumsituatie aan te wijzen. Opleidingen kunnen 
onderling verschillen in de mate waarin sprake is van een homogene een-op-een 
koppeling tussen opleiding en beroep dan wel van een heterogene koppeling tussen 
de opleiding en een grote verscheidenheid aan beroepen en functies. Bij een aantal 
social work opleidingen is het laatste het geval, waardoor het moeilijk is een 
bepaalde praktijk aan te wijzen die geldt als een éénduidige criteriumsituatie. In 
een dergelijk geval zullen praktijksituaties moeten worden gekozen waarbij men 
dient na te gaan in hoeverre deze exemplarisch zijn voor het hele beroepsdomein 
waarvoor wordt opgeleid.  
 Een tweede overweging is dat bij authentieke toetsen een sterke nadruk ligt 
op de professionele taakuitvoering in een realistische praktijksituatie. Gegeven het 
competentiemodel waarin drie dimensies worden onderscheiden (zie Figuur 2.1) 
dient men zich evenwel af te vragen of in het geval de toets sterk met de 
criteriumsituatie overeenkomt ook de competentiedimensies kennisbasis en 
ontwikkelvermogen in de beoordeling in voldoende mate betrokken worden en of, 
indien dit niet het geval is, sprake is van constructonderrepresentatie (Messick, 
1995).  
 Op de derde plaats is een doel van authentieke assessments dat deze tevens 
een bijdrage leveren aan het leerproces van studenten. Het is echter goed 
voorstelbaar dat aan het begin van een studie een authentiek assessment een student 
kan overvragen vanwege het complexe karakter van de beroepssituatie. Een 
dergelijk assessment leidt in dat geval tot „cognitive overload‟ bij studenten en 
heeft als risico dat het leerproces op een negatieve wijze wordt beïnvloed. 
Assessments die vroeg in een opleiding worden aangeboden dienen daarom zo 
goed mogelijk aan te sluiten bij de competentieontwikkeling van beginnende 
studenten (Sweller, Van Merriënboer & Paas, 1998). Een vereenvoudigde 
beroepsituatie kan hierbij als uitgangspunt dienen waarbij op een passend niveau 
kennis, vaardigheden en attituden gevraagd worden die relevant zijn voor de 
beroepsuitoefening (Van Merriënboer, 1997). 
 Tot slot veronderstelt authentieke toetsing dat opleidingen altijd volgend zijn 
voor de beroepspraktijk maar het is goed mogelijk dat een opleiding fungeert als 
innovator van de beroepspraktijk ondermeer doordat studenten er nieuwe kennis en 
vaardigheden ontwikkelen die bijdragen aan de oplossing van zich nieuw 
aandienende praktijkvraagstukken. In een dergelijk geval is nog geen 
criteriumsituatie beschikbaar waar assessments van afgeleid kunnen worden. 
 We concluderen hieruit dat authentieke competentiegerichte assessments in 
belangrijke mate kunnen bijdragen aan de predictieve validiteit van assessments 
doordat sprake is van een sterke overeenkomst tussen het assessment en de 
beroepspraktijk. De mate waarin authenticiteit van assessments wenselijk en 
mogelijk is, hangt echter af van de heterogeniteit van de beroepspraktijk, de 
betrokkenheid van alle competentiedimensies in het assessment, de betekenis van 
het assessment voor het leerproces en de reciprociteit van de relatie tussen 
opleiding en beroepspraktijk. 
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bepalen hebben Gulikers et al. een model met vijf dimensies ontwikkeld: de 
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uitgewerkt, is authenticiteit met name bevorderend voor de predictieve validiteit 
van assessments omdat hiermee de criteriumsituatie het meest wordt benaderd. 
Authentieke assessments roepen echter ook een aantal vragen op waarop we hierna 
verder in zullen gaan. 
 Op de eerste plaats is een probleem dat voor veel opleidingen (waaronder 
social work) de beroepspraktijk zeer gevarieerd is waardoor het niet eenvoudig is 
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om voor assessments een criteriumsituatie aan te wijzen. Opleidingen kunnen 
onderling verschillen in de mate waarin sprake is van een homogene een-op-een 
koppeling tussen opleiding en beroep dan wel van een heterogene koppeling tussen 
de opleiding en een grote verscheidenheid aan beroepen en functies. Bij een aantal 
social work opleidingen is het laatste het geval, waardoor het moeilijk is een 
bepaalde praktijk aan te wijzen die geldt als een éénduidige criteriumsituatie. In 
een dergelijk geval zullen praktijksituaties moeten worden gekozen waarbij men 
dient na te gaan in hoeverre deze exemplarisch zijn voor het hele beroepsdomein 
waarvoor wordt opgeleid.  
 Een tweede overweging is dat bij authentieke toetsen een sterke nadruk ligt 
op de professionele taakuitvoering in een realistische praktijksituatie. Gegeven het 
competentiemodel waarin drie dimensies worden onderscheiden (zie Figuur 2.1) 
dient men zich evenwel af te vragen of in het geval de toets sterk met de 
criteriumsituatie overeenkomt ook de competentiedimensies kennisbasis en 
ontwikkelvermogen in de beoordeling in voldoende mate betrokken worden en of, 
indien dit niet het geval is, sprake is van constructonderrepresentatie (Messick, 
1995).  
 Op de derde plaats is een doel van authentieke assessments dat deze tevens 
een bijdrage leveren aan het leerproces van studenten. Het is echter goed 
voorstelbaar dat aan het begin van een studie een authentiek assessment een student 
kan overvragen vanwege het complexe karakter van de beroepssituatie. Een 
dergelijk assessment leidt in dat geval tot „cognitive overload‟ bij studenten en 
heeft als risico dat het leerproces op een negatieve wijze wordt beïnvloed. 
Assessments die vroeg in een opleiding worden aangeboden dienen daarom zo 
goed mogelijk aan te sluiten bij de competentieontwikkeling van beginnende 
studenten (Sweller, Van Merriënboer & Paas, 1998). Een vereenvoudigde 
beroepsituatie kan hierbij als uitgangspunt dienen waarbij op een passend niveau 
kennis, vaardigheden en attituden gevraagd worden die relevant zijn voor de 
beroepsuitoefening (Van Merriënboer, 1997). 
 Tot slot veronderstelt authentieke toetsing dat opleidingen altijd volgend zijn 
voor de beroepspraktijk maar het is goed mogelijk dat een opleiding fungeert als 
innovator van de beroepspraktijk ondermeer doordat studenten er nieuwe kennis en 
vaardigheden ontwikkelen die bijdragen aan de oplossing van zich nieuw 
aandienende praktijkvraagstukken. In een dergelijk geval is nog geen 
criteriumsituatie beschikbaar waar assessments van afgeleid kunnen worden. 
 We concluderen hieruit dat authentieke competentiegerichte assessments in 
belangrijke mate kunnen bijdragen aan de predictieve validiteit van assessments 
doordat sprake is van een sterke overeenkomst tussen het assessment en de 
beroepspraktijk. De mate waarin authenticiteit van assessments wenselijk en 
mogelijk is, hangt echter af van de heterogeniteit van de beroepspraktijk, de 
betrokkenheid van alle competentiedimensies in het assessment, de betekenis van 
het assessment voor het leerproces en de reciprociteit van de relatie tussen 
opleiding en beroepspraktijk. 
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Validering van competentiegerichte assessments  

Bij constructvaliditeit heeft validering betrekking op het proces waarin een 
construct wordt geïdentificeerd door metingen van het construct en door 
beoordeling van de relatie tussen verschillende metingen (Binning & Barrett 1989, 
p.479). Uitgaande hiervan kan de constructvaliditeit van competentiegerichte 
assessment worden afgeleid van de relaties tussen de competentiedimensies en de 
beoordeling van deze dimensies. Hierbij kunnen drie typen afleidingen 
onderscheiden worden (zie Figuur 2.3). (1) De drie competentiedimensies 
kennisbasis, professionele taakuitvoering en ontwikkelvermogen zijn onderling 
samenhangend. (2) De beoordeling van de kennisbasis beoordeelt daadwerkelijk de 
dimensie kennisbasis, de beoordeling van de professionele taakuitvoering 
beoordeelt daadwerkelijk de dimensie professionele taakuitvoering en de 
beoordeling van het ontwikkelvermogen beoordeelt daadwerkelijk de dimensie 
ontwikkelvermogen. (3) De resultaten van de beoordelingen van de drie 
competentiedimensies zijn onderling samenhangend. 
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Figuur 2.3  Constructvaliditeit van competentiegerichte assessments   

 
De eerste groep lijnen (1,2,3) in figuur 2.3 heeft betrekking op het theoretische 
construct van een competentie met de relatie tussen de dimensies kennisbasis, 
professionele taakuitvoering en ontwikkelvermogen. De validiteit neemt toe 
naarmate empirisch vastgesteld kan worden dat de drie dimensies positief met 
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elkaar in verband staan, wat betekent dat een toename van de kennisbasis 
samengaat met een toename van de professionele taakuitvoering en het 
ontwikkelvermogen en vice versa. De tweede groep lijnen (A,B,C) heeft 
betrekking op de relaties tussen elk van de competentiedimensies enerzijds (de 
dimensies zoals bedoeld) en de wijze waarop deze worden beoordeeld (de 
dimensies zoals bepaald). De derde groep lijnen (1‟,2‟,3‟) heeft betrekking op de 
relaties tussen de uitkomsten van de assessments van de competentiedimensies. 
 Uit figuur 2.3 kan worden geconcludeerd dat indien bij twee van de drie 
groepen relaties de samenhang valide is (bijv. A,B,C en 1‟,2‟,3‟) dit ook het geval 
moet zijn bij de derde groep relaties (1,2,3). Met andere woorden in het geval dat 
de competentiedimensies op een valide manier worden beoordeeld en de 
uitkomsten van de assessments positief correleren dan kan dit worden opgevat als 
een bewijs voor de validiteit van de competentieassessment.  
 In het beroepsonderwijs vinden competentiegerichte assessments zowel op 
de opleiding als in de praktijk plaats. Binnenschoolse assessments zijn veelal 
gericht op de competentiedimensies kennisbasis en ontwikkelvermogen en 
praktijkassessments zijn vooral gericht op de professionele taakuitvoering. Indien 
door onderzoek kan worden vastgesteld dat de uitkomsten van binnen- en 
buitenschoolse beoordelingen van dezelfde competenties op een positieve wijze 
met elkaar in verband staan dan draagt dit bij aan de constructvaliditeit van de 
competentieassessments (Bennet, 1993). 
 Bedreigingen voor de constructvaliditeit van competentiegerichte 
assessments kunnen resulteren in constructonderrepresentatie, waarbij de 
assessments niet volledig dekkend zijn voor de competenties, bijvoorbeeld omdat 
een van de competentie-dimensies niet wordt beoordeeld. Ook kan een assessment 
te breed zijn waardoor aspecten beoordeeld worden die geen verband houden met 
de competentie. In dat geval is sprake van construct-irrelevante variantie (Messick, 
1995).  

2.5 Nieuwe kwaliteitscriteria voor competentiegerichte assessments  

De introductie van nieuwe asssessmentmethoden was aanleiding voor een discussie 
over criteria waarmee de kwaliteit ervan kan worden bepaald (Linn, et al., 1991). 
De kernvraag hierbij was in hoeverre de klassieke psychometrische criteria 
validiteit en betrouwbaarheid die worden toegepast op gestandaardiseerde tests ook 
geschikt zijn voor de beoordeling van de kwaliteit van competentiegerichte 
assessments. In deze discussie werd gewezen op problemen die ontstaan als teveel 
de nadruk wordt gelegd op de betrouwbaarheid van afzonderlijke toetsen en op een 
te beperkte opvatting van het validiteitsbegrip. Voordat wij een uitwerking geven 
van de kwaliteitskenmerken van competentiegerichte assessments gaan we eerst op 
beide punten in. 

Te sterke nadruk op betrouwbaarheid?  
Een aantal auteurs stellen dat nieuwe probleemgestuurde en integratieve vormen 
van leren die gericht zijn op kennisconstructie in plaats van kennisreproductie 
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de competentiedimensies op een valide manier worden beoordeeld en de 
uitkomsten van de assessments positief correleren dan kan dit worden opgevat als 
een bewijs voor de validiteit van de competentieassessment.  
 In het beroepsonderwijs vinden competentiegerichte assessments zowel op 
de opleiding als in de praktijk plaats. Binnenschoolse assessments zijn veelal 
gericht op de competentiedimensies kennisbasis en ontwikkelvermogen en 
praktijkassessments zijn vooral gericht op de professionele taakuitvoering. Indien 
door onderzoek kan worden vastgesteld dat de uitkomsten van binnen- en 
buitenschoolse beoordelingen van dezelfde competenties op een positieve wijze 
met elkaar in verband staan dan draagt dit bij aan de constructvaliditeit van de 
competentieassessments (Bennet, 1993). 
 Bedreigingen voor de constructvaliditeit van competentiegerichte 
assessments kunnen resulteren in constructonderrepresentatie, waarbij de 
assessments niet volledig dekkend zijn voor de competenties, bijvoorbeeld omdat 
een van de competentie-dimensies niet wordt beoordeeld. Ook kan een assessment 
te breed zijn waardoor aspecten beoordeeld worden die geen verband houden met 
de competentie. In dat geval is sprake van construct-irrelevante variantie (Messick, 
1995).  

2.5 Nieuwe kwaliteitscriteria voor competentiegerichte assessments  

De introductie van nieuwe asssessmentmethoden was aanleiding voor een discussie 
over criteria waarmee de kwaliteit ervan kan worden bepaald (Linn, et al., 1991). 
De kernvraag hierbij was in hoeverre de klassieke psychometrische criteria 
validiteit en betrouwbaarheid die worden toegepast op gestandaardiseerde tests ook 
geschikt zijn voor de beoordeling van de kwaliteit van competentiegerichte 
assessments. In deze discussie werd gewezen op problemen die ontstaan als teveel 
de nadruk wordt gelegd op de betrouwbaarheid van afzonderlijke toetsen en op een 
te beperkte opvatting van het validiteitsbegrip. Voordat wij een uitwerking geven 
van de kwaliteitskenmerken van competentiegerichte assessments gaan we eerst op 
beide punten in. 
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vragen om een nieuw assessmentparadigma (Fletcher, 1992; Dochy, Heylen & Van 
Mosselaer, 2002; Cluitmans & Klarus, 2005; Baartman, et al., 2006; Schuwirth & 
Van der Vleuten, 2006). De bestaande psychometrische criteria zijn volgens deze 
auteurs alleen geschikt om de technische aspecten van assessments te beoordelen 
terwijl voor de beoordelingen van nieuwe assessmentmethoden de criteria dienen te 
worden uitgebreid. Linn et al. (1991) stellen dat in de psychometrische benadering 
de nadruk te sterk gelegd wordt op het belang van de betrouwbaarheid en dat de 
betekenis van de validiteit van een assessment te veel is ingeperkt. Als de 
betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van assessments de meest bepalende 
kwaliteitscriteria vormen zullen authentieke assessments en performance 
assessments volgens deze auteurs minder voldoen dan gestandaardiseerde tests. 
Daarbij kan het streven naar een hoge mate van betrouwbaarheid door 
standaardisatie een negatief effect hebben op de validiteit van een toets, hetgeen 
veel minder het geval is bij authentieke en performance assessments (Knight, 
2000).  
 Dierick, Watering en Muijtjens (2002) noemen een aantal specifieke 
problemen bij het bepalen van de betrouwbaarheid van nieuwe assessment-
methoden en geven aan welke oplossingen mogelijk zijn. De betrouwbaarheid van 
een assessment wordt ondermeer bepaald door overeenstemming tussen 
beoordelaars maar juist in authentieke assessments kunnen zich sterke verschillen 
tussen beoordelaars voordoen. De vraag is of dit moet worden opgevat als een 
verrijking of verarming van het assessment. Vanuit het oogpunt van 
betrouwbaarheid zullen verschillen tussen beoordelaars zoveel mogelijk worden 
vermeden, maar verschillende beoordelingen kunnen in combinatie ook meer reële 
en complete informatie opleveren over de beheersing van competenties dan 
wanneer volledige overeenstemming wordt nagestreefd. Als er verschillen tussen 
beoordelaars bestaan, kan beter gestreefd worden naar consensus door moderatie. 
Een tweede punt is dat indien bij authentieke assessments het assessment wordt 
herhaald, de assessmentsituatie veranderd kan zijn, wat ten koste gaat van de 
vergelijkbaarheid van de uitkomsten. Dit probleem met de betrouwbaarheid kan 
worden opgelost door competenties op meerdere momenten en in verschillende 
contexten te beoordelen waarbij verschillende assessmentmethoden worden 
gehanteerd en meerdere beoordelaars betrokken zijn. De betrouwbaarheid van het 
gemiddelde van een aantal assessments is, zoals ook Van der Vleuten en Schuwirth 
(2005) opmerken, groter dan de betrouwbaarheid van een afzonderlijk assessment. 
De auteurs stellen voor de kwaliteit van het assessment daarnaast ook af te leiden 
van de mate waarin de uitkomsten kunnen worden gegeneraliseerd naar de 
beroepspraktijk. Hierbij is de aanname dat de generaliseerbaarheid zal toenemen 
naarmate het aantal van en de variatie in de assessmenttaken toeneemt (Gonczi, 
1994).  
 Hoewel het combineren van meerdere assessments bijdraagt aan een grotere 
betrouwbaarheid van de assessmentuitkomsten, zijn wij ervan overtuigd dat dit niet 
inhoudt dat de betrouwbaarheid van een afzonderlijk assessment er niet meer toe 
doet. Zeker is dit het geval bij „high stake‟ summatieve assessments waarbij de 
uitkomsten ingrijpende consequenties kunnen hebben voor studenten (Black & 
William, 2006). Betrouwbaarheid zien wij als een voorwaarde voor de validiteit en 
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rechtvaardigheid van assessments en het is een uitdaging om ook bij nieuwe 
assessmentmethoden de betrouwbaarheid ervan te vergroten.  

Te beperkte benadering van validiteit? 
In de discussie over de evaluatie van nieuwe assessmentvormen stellen Linn et al. 
(1991) dat de gevestigde criteria met betrekking tot betrouwbaarheid en validiteit 
met name geschikt zijn om de technische nauwkeurigheid van metingen te bepalen 
maar dat deze uitgebreid zouden moeten worden met andere criteria vanwege het 
belang van nieuwe benaderingen van assessment. De auteurs stellen voor de 
traditionele criteria niet overboord te zetten maar deze uit te breiden met nieuwe 
criteria die eveneens van belang zijn. De nieuwe criteria kunnen ertoe bijdragen dat 
nieuwe vormen van assessment, aanvullend aan bestaande assessmentvormen, een 
complementaire rol kunnen vervullen (Ibid, p. 16). 
 Deze zienswijze wordt in navolging van Messick (1989) door de hiervoor 
genoemde auteurs verder uitgewerkt in een bredere opvatting van validiteit waarbij 
het validiteitsbegrip niet wordt beperkt tot het assessment zelf maar ook wordt 
toegepast op de betekenis van de assessmentresultaten en de gevolgen ervan, met 
name met betrekking tot het leerproces en de beslissingen die over studenten 
genomen worden (Linn et al., 1991; Messick, 1989, 1995). Met andere woorden is 
van belang dat de interpretatie van de prestaties in het assessment en de implicaties 
die deze met zich meebrengen eveneens valide zijn (Cronbach, 1971). Het 
uitgangspunt van deze bredere opvatting van constructvaliditeit is de integratie van 
bewijzen die bijdragen aan de interpretatie van de betekenis van de prestaties in 
een assessment, dat wil zeggen inclusief bewijzen die betrekking hebben op de 
inhoudsvaliditeit en de criteriumvaliditeit. Beide zijn in deze benadering 
ondergebracht als bestanddelen van constructvaliditeit (Messick, 1995, p. 742). 
 In dit onderzoek sluiten wij aan bij het pleidooi voor een uitbreiding van de 
kwaliteitscriteria van assessments die daardoor ook betrekking hebben op de 
consequenties van de assessmentuitkomsten, maar we zijn het eens met Borsboom, 
Mellenbergh en Van Heerden (2004) die stellen dat vanwege de duidelijkheid en 
toepasbaarheid van het validiteitsbegrip de essentie daarvan niet uit het zicht mag 
raken, namelijk dat een assessment alleen valide is als wordt gemeten wat bedoeld 
is te meten: „an assessment is valid for measuring a quality if and only if (a) the 
quality exists and (b) variations in the quality causally produce variations in the 
outcomes of the measurement procedure‟ (Ibid, p. 1061).  

Kwaliteitscategorieën voor competentiegerichte assessments  

Aansluitend op het voorstel het aantal kwaliteitscriteria uit te breiden en daarbij een 
duidelijk onderscheid tussen criteria aan te houden (Stokking et al., 2004) 
onderscheiden we drie categorieën van criteria waarmee competentiegerichte 
assessments geëvalueerd kunnen worden. Het uitgangspunt bij het onderscheid in 
deze categorieën is dat deze gezamenlijk dekkend zijn voor alle kwaliteits-
kenmerken van competentiegerichte assessments en een duidelijk onderscheid 
maken tussen criteria met betrekking tot de inhoud, het proces en de functie van 
assessments (formatief en summatief). 
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rechtvaardigheid van assessments en het is een uitdaging om ook bij nieuwe 
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De eerste kwaliteitscategorie heeft betrekking op de inhoud (wat) van het 
assessment. Centraal staat hierbij de validiteit van de beoordeling van 
competenties, die bepaald kan worden aan de hand van bewijzen die betrekking 
hebben op de constructvaliditeit, de inhoudsvaliditeit en de predictieve validiteit. 
De constructvaliditeit kan worden bepaald door na te gaan in welke mate de 
beschrijving van de competenties in overeenstemming is met de actuele 
beroepspraktijk (Hager & Gonzci, 1994; William, 2008) en in het assessment de 
competenties beoordeeld worden zoals deze bedoeld zijn. De inhoudsvaliditeit 
heeft betrekking op de vraag naar de mate waarin de inhoud van het assessment het 
geheel van de competentie-inhouden representeert die door de opleiding zijn 
aangeboden. De predictieve validiteit kan worden bepaald door na te gaan in welke 
mate het assessmentresultaat overeenkomt met een beoordeling van de 
professionele performance in de beroepspraktijk. Hierbij geeft de authenticiteit van 
een competentiegericht assessment een indicatie van de predictieve validiteit.  
 De tweede kwaliteitscategorie heeft betrekking op het assessmentproces 
(hoe) en kan worden bepaald aan de hand van de consistentie, de rechtvaardigheid 
en de organisatie van het assessment. De consistentie van het assessment wordt 
bepaald door de kwaliteit van het assessmentinstrument, de standaardisatie van de 
procedure, de overeenstemming tussen beoordelaars en de uitvoering van het 
assessment door de student (Dochy & Janssens, 2003). De rechtvaardigheid wordt 
bepaald door de transparantie en eerlijkheid van het assessment. Een assessment is 
transparant als de assessmenttaak, criteria en cesuur duidelijk zijn voor alle 
betrokkenen (Stokking et al., 2004). Een assessment is eerlijk als studenten op 
gelijke wijze worden beoordeeld en als studenten zich voldoende kunnen 
voorbereiden op het assessment waardoor hen de mogelijkheid geboden wordt 
daadwerkelijk de beheersing van competenties aan te tonen. De kwaliteit van de 
organisatie van het assessment wordt bepaald door de uitvoerbaarheid en de 
efficiëntie van het assessment (Stokking et al., 2004). 
 De derde kwaliteitscategorie hangt samen met de functie van het assessment 
(waartoe) en kan worden bepaald door na te gaan in hoeverre de summatieve en 
formatieve functies van een assessment vervuld worden. De summatieve functie 
heeft betrekking op de mate waarin de uitkomsten van het assessment bewijzen 
over de beheersing van competenties opleveren op grond waarvan studenten 
kunnen worden geselecteerd en gecertificeerd. De formatieve functie heeft 
betrekking op de mate waarin de uitvoering en de uitkomsten van het assessment 
een bijdrage leveren aan het leerproces van studenten (Gipps, 1994; Harlen, 2007).  

2.6 De ontwikkeling van een instrument: expertmeeting en pilotonderzoek  

Om een kwaliteitsprofiel te kunnen bepalen van competentiegerichte assessments 
van social work opleidingen van de Hogeschool Utrecht is een instrument 
ontwikkeld. Het doel was om over een instrument te kunnen beschikken dat 
bruikbaar is voor wetenschappelijke doeleinden en voor toepassing in de 
onderwijspraktijk. De drie kwaliteitscategorieën die de basis vormen voor het 
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instrument zijn gevalideerd in een expertmeeting en het instrument is getest in een 
pilotonderzoek. 
 In het pilotonderzoek werd een assessment van een eerstejaars module van 
het generieke propedeuseprogramma van de Utrechtse social work opleidingen 
geëvalueerd. De geselecteerde module met als titel „Cultuur en Diversiteit‟ was 
gericht op de verwerving van competenties en bevatte twee afsluitende 
assessments: een dramapresentatie en een aanvullend verslag waarin een 
theoretische onderbouwing van de presentatie werd geleverd. De dramapresentatie 
is in dit onderzoek geëvalueerd. De presentatie van de studenten werd beoordeeld 
door twee docenten (een dramadocent en een theoriedocent) en een groep van vier 
tot zes studenten die hiervoor vooraf door de docenten waren benaderd uit een 
groep van studenten die het publiek vormde bij de presentatie. De competenties die 
in de presentatie werden beoordeeld zijn afkomstig uit het social work 
competentieprofiel voor de propedeusefase en geconcretiseerd in leerdoelen voor 
de betreffende module. Het assessment werd geëvalueerd met als doelen het 
evaluatie-instrument te testen en het assessment zelf te verbeteren. 

2.7 Methode 

Deelnemers  

De expertmeeting is gehouden met vijf experts die werkzaam zijn in het hoger 
beroepsonderwijs en in het wetenschappelijk onderzoek naar assessments in het 
beroepsonderwijs. Het pilotonderzoek is uitgevoerd met drie groepen beoordelaars: 
docenten, studenten en praktijkvertegenwoordigers. De studenten en docenten 
waren betrokken bij het assessment en de praktijkvertegenwoordigers waren 
afkomstig uit het praktijknetwerk van de docenten. In het totaal hebben 23 
beoordelaars deelgenomen aan de pilot.  

Instrument  

Het uitgangspunt voor de ontwikkeling van het evaluatie-instrument, in de vorm 
van een door beoordelaars in te vullen vragenlijst, werd gevormd door de drie 
kwaliteitscategorieën die betrekking hebben op de assessmentinhoud (wat), het 
assessmentproces (hoe) en de assessmentfunctie (waartoe). Op basis van het 
literatuuronderzoek zijn deze categorieën uitgewerkt in zeven kwaliteits-
kenmerken met vier tot zes indicatoren per kenmerk. Met betrekking tot de 
competentie-inhoud is gevraagd naar de mate waarin de opleidingscompetenties in 
het assessment worden beoordeeld. Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen de 
drie dimensies van competenties. De predictieve validiteit is beoordeeld aan de 
hand van een beoordeling van de authenticiteit van het assessment.  
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Kwaliteit van de assessmentinhoud  
- Competentie: de mate waarin de te beoordelen competenties en leerdoelen 

duidelijk en relevant zijn. 
- Authenticiteit: de mate waarin het assessment overeen komt met de vereisten 

van de beroepspraktijk.  

Kwaliteit van het assessmentproces 
- Consistentie: de mate waarin de assessmentprocedure en criteria 

gestandaardiseerd zijn en de mate waarin de beoordelaars overeen stemmen 
over de wijze waarop zij de prestaties van de studenten in het assessment 
interpreteren. 

- Rechtvaardigheid: de mate waarin het assessment transparant en eerlijk wordt 
uitgevoerd.  

- Organisatie: de mate waarin het assessment uitvoerbaar en efficiënt is.  

Kwaliteit van de functie van het assessment 
- Selectie: de mate waarin aan de hand van het assessment een onderscheid 

gemaakt kan worden tussen studenten die de competentie in voldoende dan wel 
onvoldoende mate beheersen. 

- Leereffect: de mate het assessment bijdraagt aan het leerproces van studenten. 
  

De bovenstaande kwaliteitskenmerken zijn elk voorzien van indicatoren en 
verwerkt in een vragenlijst met per kenmerk multi-itemschalen van vier tot zes 
items. Elk item bestond uit een bewering en een 4-punts Likertschaal aan de hand 
waarvan de beoordelaar kon aangeven in welke mate men het met de bewering 
eens is (van 1= volledig oneens tot 4= volledig eens). Ook kon op de bewering met 
„weet niet‟ gereageerd worden. Figuur 2.4 geeft een aantal voorbeelden van items 
uit de vragenlijst. 

Procedure 

De eerste versie van de kwaliteitscriteria en indicatoren is in een expertmeeting 
gepresenteerd aan vijf deskundigen. Op basis van de uitkomsten van deze 
bijeenkomst is het instrument bijgesteld. Deze is vervolgens getest in een pilot 
waarin een evaluatie is uitgevoerd van een van de assessments van het eerste jaar 
van de Utrechtse social work opleidingen. Het assessment bestond uit een 
dramapresentatie met direct daarop volgend een beoordeling door twee docenten en 
de daarvoor geselecteerde groep studenten. Een aantal docenten en studenten die 
deelnamen aan het assessment is een week later gevraagd het assessment te 
evalueren met behulp van het instrument. De praktijkvertegenwoordigers die 
deelnamen aan de evaluatie waren uitgenodigd om als publiek aanwezig te zijn bij 
het assessment en ontvingen een week van te voren een studiehandleiding met 
daarin een beschrijving van de module en een instructie voor het assessment.  
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Kwaliteitskenmerk Aantal   
Items  

Voorbeeld item 

1. Competentie 5 Het assessment beoordeelt het geheel van kennis, 
vaardigheden en houdingen.  

2. Authenticiteit 6 Het assessment komt overeen met de beroepspraktijk. 

3. Consistentie 6 De assessementprocedure is vooraf vastgelegd. 

4. Rechtvaardigheid 4 Voorafgaand aan de toets is de student geïnformeerd 
over de assessmentcriteria en de cesuur. 

5.Organisatie 4 De uitkomsten van het assessment zijn binnen de 
afgesproken termijn verspreid.  

6. Selectie 6 De uitkomsten van het assessment tonen een duidelijk 
onderscheid tussen sterke en zwakke studenten. 

7. Leereffect  5 De assessmentopdracht motiveert studenten tot het 
verbeteren van hun leerproces.  

 
Figuur 2.4. Kwaliteitskenmerken, aantallen items en voorbeelden van items  

 
De evaluatie van het assessment vond plaats in bijeenkomsten van 90 minuten met 
elke groep beoordelaars (docenten, studenten en praktijk-vertegenwoordigers) 
afzonderlijk. Elke bijeenkomst werd gestart met een toelichting op de evaluatie van 
het assessment door de onderzoeker. Daarna werd iedere beoordelaar gevraagd de 
vragenlijst in te vullen. De praktijk-vertegenwoordigers is gevraagd drie van de 
zeven kwaliteitskenmerken te beoordelen omdat zij niet bekend waren met het 
onderwijs dat voorafging aan het assessment en daardoor de overige vier 
kenmerken niet konden beoordelen. Hierbij werd hen tevens verzocht om na het 
scoren van de vragen aan te geven of in de vragenlijst geen belangrijke aspecten 
ontbraken en of de vragen voldoende eenduidig waren. Het tweede deel van de 
bijeenkomst bestond uit een groepsdiscussie waarin twee thema‟s centraal stonden: 
de kwaliteit van het assessment en de kwaliteit van het evaluatie-instrument. De 
discussie over de kwaliteit het assessment startte met een toelichting op de 
verkregen scores in de vragenlijst en eventuele aanvullingen hierop. De discussie 
over het instrument startte met de vragen: zijn alle vragen voldoende duidelijk; 
welke vragen kunt u niet beantwoorden; mist u vragen, is deze vragenlijst een 
geschikt instrument om assessments mee te evalueren? De resultaten zijn 
samengevat in een verslag dat is verspreid onder alle deelnemers aan de evaluatie. 

Analyses 

Van de expertmeeting is een schriftelijk verslag gemaakt. Dit verslag is 
geanalyseerd door eerst per kwaliteitskenmerk na te gaan welke uitspraken tijdens 
de bijeenkomst hierop van toepassing waren en welke op het geheel van het model 
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samengevat in een verslag dat is verspreid onder alle deelnemers aan de evaluatie. 

Analyses 

Van de expertmeeting is een schriftelijk verslag gemaakt. Dit verslag is 
geanalyseerd door eerst per kwaliteitskenmerk na te gaan welke uitspraken tijdens 
de bijeenkomst hierop van toepassing waren en welke op het geheel van het model 
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van kwaliteitscategorieën. Daarna is per kenmerk en over het gehele model 
nagegaan welke de verschillen en de overeenkomsten waren in de opvattingen van 
de experts.  
 De resultaten van het pilotonderzoek zijn geanalyseerd op de kwaliteit van 
de vragenlijst en de uitkomsten per kwaliteitskenmerk. Voor alle beoordelaars 
samen en voor elke groep beoordelaars apart (docenten, studenten, praktijk-
vertegenwoordigers) werden de scores op de vragen van het evaluatie-instrument 
geanalyseerd op de betrouwbaarheid van de multi-item schalen per 
kwaliteitskenmerk. Vanwege het beperkte aantal beoordelaars (n=23) is besloten 
om de „weet niet‟ scores (die, afhankelijk van het kwaliteitscriterium en de 
beoordelaar, werden gebruikt in 10% van de gevallen) te vervangen door de 
gemiddelde scores per item. Bij de analyse van de schaalbetrouwbaarheid werden 
de volgende criteria gehanteerd rir bij voorkeur ≥.35, maar tenminste ≥ .20, 
Cronbach‟s alpha bij voorkeur ≥.70, maar tenminste ≥.60. Het aanvullend 
commentaar dat geleverd werd tijdens de evaluatiebijeenkomst werd geanalyseerd 
op de helderheid en volledigheid van de items en op de bruikbaarheid van de 
vragenlijst. Van de scores op de items in de vragenlijst is per kwaliteitscriterium, 
dus per schaal, het gemiddelde en de standaarddeviatie berekend. 

2.8 Resultaten 

De expertmeeting startte met een discussie over het competentiebegrip in het hoger 
beroepsonderwijs. Een van de experts vroeg zich af in hoeverre 
beroepscompetenties ontwikkelbaar zijn voor jonge studenten in de aanvangsfase 
van de opleiding zonder dat zij over enige praktijkervaring beschikken. Met 
betrekking tot de validiteit van de kwaliteitskenmerken werd een discussie gevoerd 
over de relaties tussen de kwaliteitskenmerken. Een van de experts stelde voor in 
aansluiting op de validiteitstheorie van Messick (1989) een meer overkoepelend 
validiteitsconcept te hanteren waarin alle kenmerken zijn opgenomen. Hierover 
bleek geen overeenstemming tussen de experts, anderen prefereerden een duidelijk 
onderscheid tussen validiteit en andere criteria. Een ander punt van discussie had 
betrekking op de aard van het bewijs voor de validiteit van een assessment. Wordt 
deze gezocht in de kwaliteit van het assessmentinstrument of in de interpretatie van 
de prestatie van de student of in de combinatie van beide? Een van de experts gaf 
aan dat de kwaliteit van de assessmentresultaten uiteindelijk bepalend is voor de 
validiteit van het assessment. Een derde discussiepunt had betrekking op de 
consequenties van een assessment voor het leren. Door alle experts werd de 
specifieke waarde hiervan bevestigd en het belang onderschreven van de 
aanduiding van het leereffect als een specifiek kwaliteitskenmerk.  
 De beoordelaars die deelnamen aan het pilotonderzoek bespraken in de 
evaluatiebijeenkomst de relevantie en duidelijkheid van de competenties van het 
assessment. De praktijkvertegenwoordigers vonden de competenties te abstract 
geformuleerd en niet toegankelijk voor studenten. Zowel de praktijk-
vertegenwoordigers als de docenten waren van mening dat het moeilijk is om de 
competenties te vertalen naar het niveau van het eerste jaar van de opleiding, 
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vooral omdat studenten nog nauwelijks over praktijkervaring beschikken. Deze 
opvatting werd niet door de studenten zelf bevestigd. Tijdens de bijeenkomst werd 
tevens gesproken over de authenticiteit van de dramapresentatie. Twijfels over de 
authenticiteit werden vooral door praktijkvertegenwoordigers en studenten geuit. 
Docenten vroegen zich af of gezien de brede variëteit van taken en contexten in het 
social work beroependomein authentieke assessments wel realiseerbaar zijn. 
 De beoordelaars gaven aan dat gegeven het doel van de evaluatie van het 
assessment, de criteria en indicatoren in de vragenlijst voldoende dekkend zijn. Uit 
elk van de drie evaluatiebijeenkomsten bleek dat de beoordelaars er de voorkeur 
aan geven het invullen van de vragenlijst te combineren met een mondelinge 
toelichting. Alle drie groepen beoordelaars waren niet vertrouwd met de meer 
technische aspecten van de assessments zoals bijvoorbeeld het beoordelen van de 
consistentie. In de bespreking werd de evaluatie van de relatie tussen het 
assessment en de inhoud van het onderwijs het meest benadrukt, soms vanuit het 
perspectief van de consistentie tussen beide (docenten, studenten) en soms vanuit 
het perspectief van de relevantie voor de beroepspraktijk (praktijkvertegen-
woordigers). De beoordelaars noemden een aantal items die te weinig eenduidig 
waren, ook vond men de lay-out van de vragenlijst niet altijd duidelijk. Met name 
de „weet niet‟ scoremogelijkheid werd door een aantal beoordelaars in eerste 
instantie onjuist gelezen door deze op te vatten als het hoogste schaalpunt. In de 
bespreking konden de onjuiste scores hierop worden gecorrigeerd.  
 Op basis van een analyse van de schalen van de kwaliteitcriteria is een aantal 
items met een rir < .20 verwijderd. Tabel 2.1 geeft een beeld van het overgebleven 
aantal items per kwaliteitskenmerk, de Cronbach‟s alpha‟s en de gemiddelde scores 
en standaarddeviaties. 
 
Tabel 2.1.:  Cronbach’s alphas schalen kwaliteitscriteria en gemiddelden en standaarddeviaties 
 
Kwaliteits- 
criterium 

# items 
oorspr. 

N # items 
verwijd.* 

Alpha‟s per groep** Alpha Min Max M SD  

D S P    
Competentie  5 23 -    .58 .79 <.50 .76 2.00 2.88 3.71 .51 
Authenticiteit 6 23 1 <.50 .73    .71 .81 1.40 2.98 3.88 .59 
Consistentie 6 18 -    .94 .79 n.g.*** .88 2.17 3.06 4.00 .61 
Rechtvaardigheid 5 18 1    .78 .80 n.g. .69 2.50 3.17 4.00 .50 
Organisatie  4 18 -    .56 .81 n.g. .76 2.25 3.21 4.00 .53 
Selectie 5 23 2    .86 .60 <.50 .63 1.67 2.73 3.67 .49 
Leereffect 6 18 2 <.50 .85 n.g .75 2.00 3.10 4.00 .46 
*         rir <.20 
**       D=Docent, S=Student, P=Praktijkvertegenwoordigers 
***      Niet gevraagd 

Om voldoende betrouwbare schalen te realiseren werd bij elk van de schalen van 
de kwaliteitscriteria authenticiteit en rechtvaardigheid één item verwijderd en bij de 
schalen selectie en leereffect elk twee items. Bij elk van de verwijderde items kon 
worden vastgesteld dat deze niet duidelijk geformuleerd waren of inhoudelijk 
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van kwaliteitscategorieën. Daarna is per kenmerk en over het gehele model 
nagegaan welke de verschillen en de overeenkomsten waren in de opvattingen van 
de experts.  
 De resultaten van het pilotonderzoek zijn geanalyseerd op de kwaliteit van 
de vragenlijst en de uitkomsten per kwaliteitskenmerk. Voor alle beoordelaars 
samen en voor elke groep beoordelaars apart (docenten, studenten, praktijk-
vertegenwoordigers) werden de scores op de vragen van het evaluatie-instrument 
geanalyseerd op de betrouwbaarheid van de multi-item schalen per 
kwaliteitskenmerk. Vanwege het beperkte aantal beoordelaars (n=23) is besloten 
om de „weet niet‟ scores (die, afhankelijk van het kwaliteitscriterium en de 
beoordelaar, werden gebruikt in 10% van de gevallen) te vervangen door de 
gemiddelde scores per item. Bij de analyse van de schaalbetrouwbaarheid werden 
de volgende criteria gehanteerd rir bij voorkeur ≥.35, maar tenminste ≥ .20, 
Cronbach‟s alpha bij voorkeur ≥.70, maar tenminste ≥.60. Het aanvullend 
commentaar dat geleverd werd tijdens de evaluatiebijeenkomst werd geanalyseerd 
op de helderheid en volledigheid van de items en op de bruikbaarheid van de 
vragenlijst. Van de scores op de items in de vragenlijst is per kwaliteitscriterium, 
dus per schaal, het gemiddelde en de standaarddeviatie berekend. 

2.8 Resultaten 

De expertmeeting startte met een discussie over het competentiebegrip in het hoger 
beroepsonderwijs. Een van de experts vroeg zich af in hoeverre 
beroepscompetenties ontwikkelbaar zijn voor jonge studenten in de aanvangsfase 
van de opleiding zonder dat zij over enige praktijkervaring beschikken. Met 
betrekking tot de validiteit van de kwaliteitskenmerken werd een discussie gevoerd 
over de relaties tussen de kwaliteitskenmerken. Een van de experts stelde voor in 
aansluiting op de validiteitstheorie van Messick (1989) een meer overkoepelend 
validiteitsconcept te hanteren waarin alle kenmerken zijn opgenomen. Hierover 
bleek geen overeenstemming tussen de experts, anderen prefereerden een duidelijk 
onderscheid tussen validiteit en andere criteria. Een ander punt van discussie had 
betrekking op de aard van het bewijs voor de validiteit van een assessment. Wordt 
deze gezocht in de kwaliteit van het assessmentinstrument of in de interpretatie van 
de prestatie van de student of in de combinatie van beide? Een van de experts gaf 
aan dat de kwaliteit van de assessmentresultaten uiteindelijk bepalend is voor de 
validiteit van het assessment. Een derde discussiepunt had betrekking op de 
consequenties van een assessment voor het leren. Door alle experts werd de 
specifieke waarde hiervan bevestigd en het belang onderschreven van de 
aanduiding van het leereffect als een specifiek kwaliteitskenmerk.  
 De beoordelaars die deelnamen aan het pilotonderzoek bespraken in de 
evaluatiebijeenkomst de relevantie en duidelijkheid van de competenties van het 
assessment. De praktijkvertegenwoordigers vonden de competenties te abstract 
geformuleerd en niet toegankelijk voor studenten. Zowel de praktijk-
vertegenwoordigers als de docenten waren van mening dat het moeilijk is om de 
competenties te vertalen naar het niveau van het eerste jaar van de opleiding, 

 
 

41 

vooral omdat studenten nog nauwelijks over praktijkervaring beschikken. Deze 
opvatting werd niet door de studenten zelf bevestigd. Tijdens de bijeenkomst werd 
tevens gesproken over de authenticiteit van de dramapresentatie. Twijfels over de 
authenticiteit werden vooral door praktijkvertegenwoordigers en studenten geuit. 
Docenten vroegen zich af of gezien de brede variëteit van taken en contexten in het 
social work beroependomein authentieke assessments wel realiseerbaar zijn. 
 De beoordelaars gaven aan dat gegeven het doel van de evaluatie van het 
assessment, de criteria en indicatoren in de vragenlijst voldoende dekkend zijn. Uit 
elk van de drie evaluatiebijeenkomsten bleek dat de beoordelaars er de voorkeur 
aan geven het invullen van de vragenlijst te combineren met een mondelinge 
toelichting. Alle drie groepen beoordelaars waren niet vertrouwd met de meer 
technische aspecten van de assessments zoals bijvoorbeeld het beoordelen van de 
consistentie. In de bespreking werd de evaluatie van de relatie tussen het 
assessment en de inhoud van het onderwijs het meest benadrukt, soms vanuit het 
perspectief van de consistentie tussen beide (docenten, studenten) en soms vanuit 
het perspectief van de relevantie voor de beroepspraktijk (praktijkvertegen-
woordigers). De beoordelaars noemden een aantal items die te weinig eenduidig 
waren, ook vond men de lay-out van de vragenlijst niet altijd duidelijk. Met name 
de „weet niet‟ scoremogelijkheid werd door een aantal beoordelaars in eerste 
instantie onjuist gelezen door deze op te vatten als het hoogste schaalpunt. In de 
bespreking konden de onjuiste scores hierop worden gecorrigeerd.  
 Op basis van een analyse van de schalen van de kwaliteitcriteria is een aantal 
items met een rir < .20 verwijderd. Tabel 2.1 geeft een beeld van het overgebleven 
aantal items per kwaliteitskenmerk, de Cronbach‟s alpha‟s en de gemiddelde scores 
en standaarddeviaties. 
 
Tabel 2.1.:  Cronbach’s alphas schalen kwaliteitscriteria en gemiddelden en standaarddeviaties 
 
Kwaliteits- 
criterium 

# items 
oorspr. 

N # items 
verwijd.* 

Alpha‟s per groep** Alpha Min Max M SD  

D S P    
Competentie  5 23 -    .58 .79 <.50 .76 2.00 2.88 3.71 .51 
Authenticiteit 6 23 1 <.50 .73    .71 .81 1.40 2.98 3.88 .59 
Consistentie 6 18 -    .94 .79 n.g.*** .88 2.17 3.06 4.00 .61 
Rechtvaardigheid 5 18 1    .78 .80 n.g. .69 2.50 3.17 4.00 .50 
Organisatie  4 18 -    .56 .81 n.g. .76 2.25 3.21 4.00 .53 
Selectie 5 23 2    .86 .60 <.50 .63 1.67 2.73 3.67 .49 
Leereffect 6 18 2 <.50 .85 n.g .75 2.00 3.10 4.00 .46 
*         rir <.20 
**       D=Docent, S=Student, P=Praktijkvertegenwoordigers 
***      Niet gevraagd 

Om voldoende betrouwbare schalen te realiseren werd bij elk van de schalen van 
de kwaliteitscriteria authenticiteit en rechtvaardigheid één item verwijderd en bij de 
schalen selectie en leereffect elk twee items. Bij elk van de verwijderde items kon 
worden vastgesteld dat deze niet duidelijk geformuleerd waren of inhoudelijk 

40 41



 
 

42 

onvoldoende pasten in de betreffende schaal. Uit de Cronbach‟s alpha‟s die per 
groep berekend zijn, kon worden vastgesteld dat de docenten in onvoldoende mate 
in staat waren een betrouwbaar oordeel te geven over de authenticiteit en het 
leereffect van het assessment en dat studenten geen betrouwbaar oordeel konden 
geven over het kwaliteitskenmerk selectie. Van de drie kwaliteitskenmerken die 
zijn voorgelegd aan de praktijkvertegenwoordigers konden zij alleen een 
betrouwbaar oordeel geven over de authenticiteit van het assessment. De enigszins 
lage alpha van docenten op het kwaliteitscriterium organisatie kon verklaard 
worden door het item „het toetsrooster is op tijd bekend gemaakt‟ (rir= -.05), 
waarover docenten niet geïnformeerd waren.  

2.9 Conclusie en discussie 

Het deelonderzoek startte met een literatuurstudie naar beroepscompetenties en 
competentiegerichte assessments. Niet één definitie maar een veelvoud aan 
definities en omschrijvingen van competenties worden in de literatuur 
aangetroffen. Vastgesteld werd dat niet zozeer gezocht dient te worden naar een 
universele definitie van het begrip competentie maar dat de waarde van een 
definitie wordt afgeleid van de mate waarin deze bruikbaar is in een specifieke 
context, in dit onderzoek is dit het social work onderwijs.  
 Voor een verdere uitwerking van het competentiebegrip zijn zes kenmerken 
die door Van Merriënboer et al. (2002) veelvuldig in definities en omschrijvingen 
van competenties zijn aangetroffen, samengevoegd in drie samenhangende 
dimensies die de kern van beroepscompetenties vormen, namelijk de kennisbasis 
als de cognitieve en affectieve bagage van de beroepskracht, de professionele 
taakuitvoering in de beroepscontext, en het ontwikkelvermogen als het cognitieve 
vermogen de competentie zelfstandig te ontwikkelen. Op basis van deze dimensies 
van competenties kwamen we tot een definitie van competenties als: de zich 
ontwikkelende en geïntegreerde kennisbasis die nodig is voor het uitvoeren van 
beroepstaken in een dynamische beroepscontext en die resulteert in beroepsgedrag 
dat bijdraagt aan vooraf omschreven wenselijke resultaten.  
 Het beoordelen van competenties vraagt om een bijzondere vorm van 
toetsing die in de Nederlandse literatuur wordt aangeduid met het begrip 
competentiegericht assessment. Kenmerkend aan een competentiegericht 
assessment is de authenticiteit ervan en de verbinding met het onderwijs en het 
leren van de student. Hieraan voegen wij toe dat in een competentiegericht 
assessment de mate van beheersing van een competentie alleen kan worden 
vastgesteld als de drie dimensies van competenties in hun onderlinge  samenhang 
zijn beoordeeld. We stelden daarbij vast dat de dimensies niet direct waarneembare 
constructen zijn die alleen beoordeeld kunnen worden door deze  af te leiden van 
prestaties in assessments. De dimensie professionele taakuitvoering lijkt nog het 
meest direct te kunnen worden afgeleid van de observatie van beroepshandelingen 
en resultaten, maar hierbij speelt de interactie met de beroepscontext een 
belangrijke rol waarbij niet altijd duidelijk is wat de invloed is van persoonlijke 
variabelen en wat die van contextvariabelen. We sluiten aan bij Binning en Barrett 
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(1989) die ook de professionele taakuitvoering voorstellen als een construct 
waarvan de beoordeling afgeleid wordt van de mate waarin iemand beschikt over 
een samenhangend handelingsrepertoire dat kan worden ingezet om doelen in 
realistische situaties te bereiken. In een competentiegericht assessment worden op 
basis van het model bewijzen verzameld voor de aanwezigheid van de constructen 
kennisbasis, professionele taakuitvoering en ontwikkelvermogen, alsmede de 
samenhang hiertussen.  
 Bij de bepaling van de kwaliteit van competentiegerichte assessments gaan 
we uit van drie kwaliteitscategorieën namelijk 1) wat wordt beoordeeld, 2) hoe 
wordt beoordeeld en 3) waartoe wordt een beoordeling uitgevoerd. De eerste 
categorie heeft betrekking op de inhoud van het assessment en de vraag hierbij is in 
welke mate in het assessment de beoogde competenties valide worden beoordeeld. 
De tweede categorie heeft betrekking op de kwaliteit van het beoordelingsproces 
en de vraag is in welke mate de beoordeling consistent en rechtvaardig wordt 
uitgevoerd. De derde categorie heeft betrekking op de functie van het assessment 
en de vraag is in welke mate de formatieve en summatieve functie van het 
assessment gerealiseerd worden.  
 Voor een evaluatie van de kwaliteit van competentiegerichte assessments 
ontwikkelden wij een instrument dat is gebaseerd op deze drie 
kwaliteitscategorieën. Elk van deze categorieën is in het instrument uitgewerkt in 
kwaliteitskenmerken en daaronder vallende indicatoren. De kwaliteitskenmerken in 
dit deelonderzoek zijn: competentiegerichtheid, authenticiteit, consistentie, 
rechtvaardigheid, organisatie, selectie en leereffect. Het instrument heeft als doel 
een kwaliteitsprofiel van een competentiegericht assessment te kunnen bepalen dat 
kan worden gebruikt in het verder onderzoek en in de ontwikkeling van 
assessments in de onderwijspraktijk.  
 De kwaliteitskenmerken zijn besproken in een expertmeeting en het 
instrument is getest in een pilot waarin een van de eerstejaars assessments van 
social work opleidingen van de Hogeschool Utrecht is geëvalueerd. In het totaal 
heeft een groep van 23 beoordelaars die was samengesteld uit docenten, studenten 
en praktijkvertegenwoordigers met behulp van het instrument een oordeel gegeven 
over het assessment dramapresentatie. De beoordelaars werd na afloop van de 
evaluatie gevraagd feedback te geven op de kwaliteit van het instrument. Uit deze 
evaluatie bleek dat de groepen verschilden in de mate waarin zij een betrouwbaar 
oordeel konden geven over elk van de kwaliteitscriteria. De docenten waren niet in 
staat een betrouwbaar oordeel te geven over de authenticiteit en het leereffect van 
het assessment, de studenten konden geen betrouwbaar oordeel geven over de 
selectiefunctie en de praktijkvertegenwoordigers konden alleen een betrouwbaar 
oordeel geven van de authenticiteit. Deze uitkomsten tonen aan dat bij de evaluatie 
van assessments rekening gehouden dient te worden met de perspectieven van de 
groepen beoordelaars die betrokken zijn bij de evaluatie. Geen van de groepen is in 
staat een goed oordeel te geven over alle kwaliteitscriteria, wel zijn zij in staat 
elkaar aan te vullen. De conclusie is dat het van belang is meerdere groepen 
stakeholders bij de evaluatie van de kwaliteit van competentiegerichte assessments 
te betrekken. 
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onvoldoende pasten in de betreffende schaal. Uit de Cronbach‟s alpha‟s die per 
groep berekend zijn, kon worden vastgesteld dat de docenten in onvoldoende mate 
in staat waren een betrouwbaar oordeel te geven over de authenticiteit en het 
leereffect van het assessment en dat studenten geen betrouwbaar oordeel konden 
geven over het kwaliteitskenmerk selectie. Van de drie kwaliteitskenmerken die 
zijn voorgelegd aan de praktijkvertegenwoordigers konden zij alleen een 
betrouwbaar oordeel geven over de authenticiteit van het assessment. De enigszins 
lage alpha van docenten op het kwaliteitscriterium organisatie kon verklaard 
worden door het item „het toetsrooster is op tijd bekend gemaakt‟ (rir= -.05), 
waarover docenten niet geïnformeerd waren.  

2.9 Conclusie en discussie 

Het deelonderzoek startte met een literatuurstudie naar beroepscompetenties en 
competentiegerichte assessments. Niet één definitie maar een veelvoud aan 
definities en omschrijvingen van competenties worden in de literatuur 
aangetroffen. Vastgesteld werd dat niet zozeer gezocht dient te worden naar een 
universele definitie van het begrip competentie maar dat de waarde van een 
definitie wordt afgeleid van de mate waarin deze bruikbaar is in een specifieke 
context, in dit onderzoek is dit het social work onderwijs.  
 Voor een verdere uitwerking van het competentiebegrip zijn zes kenmerken 
die door Van Merriënboer et al. (2002) veelvuldig in definities en omschrijvingen 
van competenties zijn aangetroffen, samengevoegd in drie samenhangende 
dimensies die de kern van beroepscompetenties vormen, namelijk de kennisbasis 
als de cognitieve en affectieve bagage van de beroepskracht, de professionele 
taakuitvoering in de beroepscontext, en het ontwikkelvermogen als het cognitieve 
vermogen de competentie zelfstandig te ontwikkelen. Op basis van deze dimensies 
van competenties kwamen we tot een definitie van competenties als: de zich 
ontwikkelende en geïntegreerde kennisbasis die nodig is voor het uitvoeren van 
beroepstaken in een dynamische beroepscontext en die resulteert in beroepsgedrag 
dat bijdraagt aan vooraf omschreven wenselijke resultaten.  
 Het beoordelen van competenties vraagt om een bijzondere vorm van 
toetsing die in de Nederlandse literatuur wordt aangeduid met het begrip 
competentiegericht assessment. Kenmerkend aan een competentiegericht 
assessment is de authenticiteit ervan en de verbinding met het onderwijs en het 
leren van de student. Hieraan voegen wij toe dat in een competentiegericht 
assessment de mate van beheersing van een competentie alleen kan worden 
vastgesteld als de drie dimensies van competenties in hun onderlinge  samenhang 
zijn beoordeeld. We stelden daarbij vast dat de dimensies niet direct waarneembare 
constructen zijn die alleen beoordeeld kunnen worden door deze  af te leiden van 
prestaties in assessments. De dimensie professionele taakuitvoering lijkt nog het 
meest direct te kunnen worden afgeleid van de observatie van beroepshandelingen 
en resultaten, maar hierbij speelt de interactie met de beroepscontext een 
belangrijke rol waarbij niet altijd duidelijk is wat de invloed is van persoonlijke 
variabelen en wat die van contextvariabelen. We sluiten aan bij Binning en Barrett 

 
 

43 

(1989) die ook de professionele taakuitvoering voorstellen als een construct 
waarvan de beoordeling afgeleid wordt van de mate waarin iemand beschikt over 
een samenhangend handelingsrepertoire dat kan worden ingezet om doelen in 
realistische situaties te bereiken. In een competentiegericht assessment worden op 
basis van het model bewijzen verzameld voor de aanwezigheid van de constructen 
kennisbasis, professionele taakuitvoering en ontwikkelvermogen, alsmede de 
samenhang hiertussen.  
 Bij de bepaling van de kwaliteit van competentiegerichte assessments gaan 
we uit van drie kwaliteitscategorieën namelijk 1) wat wordt beoordeeld, 2) hoe 
wordt beoordeeld en 3) waartoe wordt een beoordeling uitgevoerd. De eerste 
categorie heeft betrekking op de inhoud van het assessment en de vraag hierbij is in 
welke mate in het assessment de beoogde competenties valide worden beoordeeld. 
De tweede categorie heeft betrekking op de kwaliteit van het beoordelingsproces 
en de vraag is in welke mate de beoordeling consistent en rechtvaardig wordt 
uitgevoerd. De derde categorie heeft betrekking op de functie van het assessment 
en de vraag is in welke mate de formatieve en summatieve functie van het 
assessment gerealiseerd worden.  
 Voor een evaluatie van de kwaliteit van competentiegerichte assessments 
ontwikkelden wij een instrument dat is gebaseerd op deze drie 
kwaliteitscategorieën. Elk van deze categorieën is in het instrument uitgewerkt in 
kwaliteitskenmerken en daaronder vallende indicatoren. De kwaliteitskenmerken in 
dit deelonderzoek zijn: competentiegerichtheid, authenticiteit, consistentie, 
rechtvaardigheid, organisatie, selectie en leereffect. Het instrument heeft als doel 
een kwaliteitsprofiel van een competentiegericht assessment te kunnen bepalen dat 
kan worden gebruikt in het verder onderzoek en in de ontwikkeling van 
assessments in de onderwijspraktijk.  
 De kwaliteitskenmerken zijn besproken in een expertmeeting en het 
instrument is getest in een pilot waarin een van de eerstejaars assessments van 
social work opleidingen van de Hogeschool Utrecht is geëvalueerd. In het totaal 
heeft een groep van 23 beoordelaars die was samengesteld uit docenten, studenten 
en praktijkvertegenwoordigers met behulp van het instrument een oordeel gegeven 
over het assessment dramapresentatie. De beoordelaars werd na afloop van de 
evaluatie gevraagd feedback te geven op de kwaliteit van het instrument. Uit deze 
evaluatie bleek dat de groepen verschilden in de mate waarin zij een betrouwbaar 
oordeel konden geven over elk van de kwaliteitscriteria. De docenten waren niet in 
staat een betrouwbaar oordeel te geven over de authenticiteit en het leereffect van 
het assessment, de studenten konden geen betrouwbaar oordeel geven over de 
selectiefunctie en de praktijkvertegenwoordigers konden alleen een betrouwbaar 
oordeel geven van de authenticiteit. Deze uitkomsten tonen aan dat bij de evaluatie 
van assessments rekening gehouden dient te worden met de perspectieven van de 
groepen beoordelaars die betrokken zijn bij de evaluatie. Geen van de groepen is in 
staat een goed oordeel te geven over alle kwaliteitscriteria, wel zijn zij in staat 
elkaar aan te vullen. De conclusie is dat het van belang is meerdere groepen 
stakeholders bij de evaluatie van de kwaliteit van competentiegerichte assessments 
te betrekken. 

42 43



 
 

44 

Uit de pilot bleek dat de kwaliteit van een competentiegericht assessment sterk 
afhangt van de mate waarin de competenties duidelijk en herkenbaar zijn voor 
studenten, docenten en praktijkvertegenwoordigers. Deze conclusie komt overeen 
met de visie van William (2008) die stelde dat het kernprobleem van 
competentiegerichte assessments niet zozeer schuilt in de technische kwaliteit van 
het assessment maar in het gebrek aan een duidelijke definitie van het construct. 
Hierop aansluitend werd in de expertmeeting de vraag gesteld in hoeverre 
competenties door beginnende studenten zonder praktijkervaring voldoende 
kunnen worden begrepen. Verder onderzoek dient gericht te zijn op de kwaliteit 
van de omschrijving van de competenties die worden beoordeeld, de mate waarin 
deze door stakeholders helder en relevant bevonden worden en de mate waarin de 
drie dimensies van competenties in de inhoud van het assessment zijn terug te 
vinden.  
 Door de experts en de beoordelaars in de pilot werd bevestigd dat de zeven 
kwaliteitskenmerken dekkend zijn voor de bepaling van de kwaliteit van 
competentiegerichte assessments. Het criterium organisatie bleek evenwel meer op 
de context van  de onderwijsorganisatie betrekking te hebben en in mindere mate 
op het assessment zelf, wat de vraag opriep of dit kwaliteitskenmerk in het 
instrument gehandhaafd dient te worden. Het criterium authenticiteit zal worden 
betrokken bij een afzonderlijk onderzoek naar de predictieve validiteit van 
competentiegerichte assessments.  
 Tot slot maakte de pilot het belang van een groepsinterview duidelijk waarin 
de beoordelaars een toelichting en aanvullende informatie op de vragenlijst kunnen 
geven. Deze conclusie komt overeen met de uitkomsten van het onderzoek van 
Baartman, Prins, Kirschner en Van der Vleuten (2007) naar een zelfevaluatie-
procedure ten aanzien van de kwaliteit van een competentiegericht assessment-
programma. 
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3. KWALITEITSPROFIEL VAN PROPEDEUSE-ASSESSMENTS  

3.1 Inleiding 

De noodzaak om de aansluiting tussen hogere beroepsopleidingen en de 
beroepspraktijk te verbeteren was de aanleiding voor de invoering van 
competentiegericht onderwijs (Tillema, Kessels & Meyer 2000; Achterhagen & 
Grubb, 2001; Rauner, 2007). Tijdens het afgelopen decennium is steeds duidelijker 
geworden dat deze aansluiting niet zozeer staat voor het afleveren van kant en klare 
beroepskrachten, maar voor beginnende professionals die zich weten te 
ontwikkelen in het beroep en hun verdere loopbaan (Van Loo & Semeijn, 2004). 
De competenties die gedurende de opleiding worden verworven hebben betrekking 
op de kennis en kunde die nodig zijn voor het uitvoeren van beroepstaken in een 
professionele setting maar ook op het kunnen omgaan met andersoortige en 
toekomstige beroepssituaties (Van Merrienboer &  Kirschner, 2007).  
 Voor een betere aansluiting op de beroepspraktijk wordt in 
competentiegericht beroepsonderwijs de nadruk gelegd op authentieke 
leeromgevingen en realistische beoordelingen. Vanaf de aanvang van de opleiding 
krijgen studenten leertaken aangeboden die overeenkomen met beroepstaken en het 
leren vindt zowel plaats op de opleiding als in de beroepspraktijk. 
Competentiegerichte assessments hebben als doel bij te dragen aan het zelfstandig 
leren van studenten waardoor zij in staat zullen zijn zich ook na de opleiding verder 
te ontwikkelen. Een en ander kan worden gerealiseerd door een consistente 
verbinding tussen instructie, leren en beoordelen (Boud, 1990; Biggs 1996; 
Birenbaum, 2003). De beoordelingen geven studenten en de opleiding informatie 
over de vorderingen in het leerproces en de effectiviteit van het onderwijs.  
 In de beoordeling van studenten worden in de loop van de opleiding in 
toenemende mate dezelfde eisen gesteld als aan werkzame professionals (Boud, 
1990; Griffiths & Guile, 2003; Gulikers, 2006). Op deze wijze kunnen studenten 
worden geselecteerd op hun geschiktheid voor de uitoefening van het beroep. 
Reeds in het eerste jaar van hogere sociaal agogische opleidingen worden 
competentiegerichte assessments gebruikt voor „high stake‟ doeleinden met 
ingrijpende consequenties voor studenten (Knight, 2000). Studenten ontvangen bij 
de afsluiting van het eerste jaar een „bindend studieadvies‟ waarin op basis van de 
toetsresultaten de geschiktheid van de student voor de opleiding en het beroep 
wordt bepaald en wordt besloten of de student de opleiding mag vervolgen. Een 
essentiële vraag hierbij is in hoeverre met competentiegerichte eerstejaars 
assessments informatie kan worden verzameld waarmee de geschiktheid van 
studenten daadwerkelijk kan worden vastgesteld.  
 De afgelopen jaren zijn diverse onderzoeken en reviews uitgevoerd naar 
zowel het competentiebegrip als de beoordeling van competenties (Stoof, 2005; 
Gulikers, 2006). Uitgebreid is ook het onderzoek naar de effecten van toetsing op 
het leren van studenten (Dochy & Moerkerke, 1997; Black & William, 1998; 
Tillema, et al., 2000; Gibbs & Simpson, 2004). Gegeven de aansluitings-
doelstelling van competentiegericht onderwijs zijn er slechts weinig studies bekend 
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waarin de voorspellende waarde van competentiegerichte assessments voor 
prestaties in de beroepspraktijk is onderzocht en waarin wordt nagaan welke 
kwaliteitskenmerken van deze assessments hierop van invloed zijn. 
 Dit deelonderzoek heeft als doel om van een representatieve selectie van 
competentiegerichte eerstejaars assessments een kwaliteitsprofiel vast te kunnen 
stellen. De kwaliteitsprofielen zullen in een aansluitend onderzoek gebruikt worden 
om na te gaan welke kwaliteitskenmerken van invloed zijn op de voorspellende 
waarde van de eerstejaars assessments voor de prestaties van studenten in stages 
van het tweede en derde jaar (zie hoofdstuk 6). 
 Om voor competentiegerichte assessments een kwaliteitsprofiel vast te 
kunnen stellen wordt gebruik gemaakt van een evaluatie-instrument dat in een 
voorafgaand onderzoek is ontwikkeld (zie hoofdstuk 2). Het evaluatie-instrument is 
samengesteld uit drie categorieën kwaliteitskenmerken: de assessmentinhoud, het 
assessmentproces en de assessmentfunctie. De inhoud van een competentiegericht 
assessment beslaat drie dimensies van competenties: de kennisbasis, de 
professionele taakuitvoering en het ontwikkelvermogen. De kwaliteit van de 
assessmentinhoud wordt bepaald door de mate waarin de drie 
competentiedimensies integratief worden beoordeeld. De kwaliteit van het 
assessmentproces wordt bepaald door de mate waarin het assessment consistent en 
rechtvaardig wordt uitgevoerd. De kwaliteit van de assessmentfunctie wordt 
bepaald door de mate waarin het assessment bijdraagt aan het leren van studenten 
en aan de selectie van studenten op de geschiktheid voor het beroep.  
 Voor een verdere uitwerking van de aspecten van de kwaliteit van de 
assessmentinhoud van competentiegerichte assessments worden in dit onderzoek 
eerst de drie dimensies van competenties verder uitgewerkt. Daarna wordt 
stilgestaan bij assessment van competenties in het beroepsonderwijs. Vervolgens 
worden de resultaten gerapporteerd van een onderzoek naar het kwaliteitsprofiel 
van zeven competentiegerichte assessments van een nieuw competentiegericht 
eerstejaarsprogramma van twee social work opleidingen van de Hogeschool 
Utrecht.  

3.2 Assessmentinhoud 

Dimensies en elementen van beroepscompetenties 

In de hieraan voorafgaande studie hebben we het begrip competentie gedefinieerd 
als een zich ontwikkelende en geïntegreerde kennisbasis die nodig is voor het 
uitvoeren van beroepstaken in een dynamische beroepscontext en die resulteert in 
beroepsgedrag dat bijdraagt aan vooraf omschreven wenselijke resultaten. 
 Een verdere verdieping van deze definitie bracht ons tot de uitwerking van 
een model van een competentie als een theoretisch construct dat is samengesteld uit 
de dimensies kennisbasis, professionele taakuitvoering en ontwikkelvermogen. De 
kennisbasis heeft betrekking op de cognitieve en affectieve bagage van de 
professional, de professionele taakuitvoering op de uitvoering van beroepstaken in 
de beroepscontext, en het ontwikkelvermogen op het vermogen de eigen 
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competenties verder te ontwikkelen. De competentiedimensies staan niet los van 
elkaar maar zijn sterk met elkaar verweven. De kwaliteit van de kennisbasis is 
medebepalend voor de kwaliteit van de professionele taakuitvoering en omgekeerd. 
De dimensie ontwikkelvermogen draagt ertoe bij dat zowel de kennisbasis als de 
professionele taakuitvoering worden uitgebreid en verdiept. 
 Een competentie is in dit model onlosmakelijk verbonden met de 
toepassingscontext (Van Merriënboer et al., 2002). In de literatuur worden 
hieromtrent  verschillende visies aangetroffen. Ellström (1998) onderscheidt 
tenminste drie visies op een competentie: als een kenmerk van een persoon, als een 
kenmerk van de beroepsuitoefening, en als kenmerk van de interactie tussen 
individu en beroepsuitoefening. Het door ons ontwikkelde competentiemodel komt 
overeen met de laatste visie (zie hoofdstuk 2). De mate waarin en de wijze waarop 
in de uitvoeringspraktijk een beroep op een competentie gedaan wordt, is volgens 
ons bepalend voor de aanwezigheid en de ontwikkeling ervan. Of competenties 
door een professional (verder) kunnen worden ontwikkeld, hangt ondermeer af van 
de taken en de rol van de professional en de (leer)cultuur binnen een organisatie.  
 Samengevat is een competentie geen statische eigenschap waar men wel of 
niet over beschikt maar een dynamisch, zich in de interactie met de werkomgeving 
voortdurend ontwikkelende kwaliteit van de professional. Hoewel deze meer 
holistische benadering van een competentie impliceert dat de afzonderlijke 
dimensies en de context niet los van elkaar te denken zijn, zullen we voor een 
verheldering van de structuur en inhoud van de beroepscompetentie in de volgende 
paragrafen de drie competentiedimensies en daaronder vallende elementen 
afzonderlijk uitwerken.  

Kennisbasis 

Onder de kennisbasis van een competentie verstaan we het geheel van kennis, 
vaardigheden en houdingen dat de professional in staat stelt om met de competentie 
samenhangende beroepstaken uit te voeren (Van Merrienboer & Kirschner, 2007). 
De elementen van de kennisbasis worden door de professional in het onderwijs en 
in de beroepspraktijk verworven, geïnterpreteerd en geïnternaliseerd (Schaap, De 
Bruijn, Van der Schaaf & Kirschner, 2009). Hierdoor ontstaat een persoonlijk 
repertoire waarvan de samenstellende elementen - meer of minder georganiseerd - 
met elkaar zijn verbonden (Lizzio & Wilson, 2004). De kennisbasis is vooral van 
cognitieve aard maar overlapt tevens het affectieve en psychomotorische domein. 
De drie domeinen zijn sterk met elkaar verweven. Het affectieve domein heeft 
betrekking op de emotionele beleving en waardering en het psychomotorische 
domein heeft betrekking op het lichamelijk aspect. Beide hebben ook invloed op 
(en worden beïnvloed door) het cognitief functioneren van mensen (Bolhuis & 
Simons, 1999). 
 Elke beroepstaak vraagt om een specifieke configuratie van de kennisbasis. 
Afhankelijk van de taak en de context zullen bepaalde elementen van de 
kennisbasis op de voorgrond treden en andere meer op de achtergrond. In sommige 
meer gestandaardiseerde beroepstaken zal de professional vooral moeten 
beschikken over routinevaardigheden terwijl andere beroepstaken vragen om een 
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nauwkeurige analyse waarvoor bewuste specialistische kennis noodzakelijk is. In 
sociale beroepen waarin het contact met kwetsbare mensen centraal staat is een 
zorgzame en betrouwbare beroepshouding van belang (Rothfusz, 2008) en in de 
gezondheidszorg waarin sprake kan zijn van levensbedreigende situaties is een 
besluitvaardige en accurate beroepshouding essentieel. 
 Voor elke competentie is in de kern aan te geven waaruit de kennisbasis 
bestaat. Bij meer heterogene beroepen waarin sprake is van een grote 
verscheidenheid aan functies en organisaties waarin het beroep uitgeoefend wordt, 
zal sprake zijn van een grotere variëteit in de benodigde kennisbasis. In het sociaal 
agogische domein dat is samengesteld uit verschillende sectoren zoals bijvoorbeeld 
de jeugdzorg, justitiële hulpverlening, verstandelijk gehandicaptenzorg en 
ouderenzorg, loopt de kennisbasis van de benodigde competenties tussen de 
sectoren sterk uiteen. Hetzelfde geldt voor de competentiedimensie professionele 
taakuitvoering en in mindere mate voor de dimensie ontwikkelvermogen. 
 De elementen van de kennisbasis kunnen betrekking hebben op een 
specifieke competentie of op een cluster van competenties. Een voorbeeld hiervan 
zijn communicatieve vaardigheden, die zowel van toepassing zijn op de omgang 
met cliënten maar ook op de samenwerking met collega‟s. In de volgende 
paragrafen zullen de drie elementen van de kennisbasis verder worden uitgewerkt.  

Kennis 
Het competentie-element kennis heeft betrekking op de kennis die de professional 
gebruikt bij de uitvoering van een beroepstaak. Deze kennis betreft feiten, 
begrippen, principes, procedures en metacognities (Kratwohl, 2002) en ontwikkelt 
zich zowel in het onderwijs als in de beroepspraktijk. In het onderwijs vindt 
kennisontwikkeling plaats door bestudering van gecodificeerde kennis in 
vakliteratuur en wetenschappelijke literatuur (Eraut, 1994) en door gesprekken met 
docenten en medestudenten. In de praktijk ontwikkelt kennis zich in de 
beroepsuitoefening en in de omgang met collega‟s, leidinggevenden en cliënten.  
 In de literatuur worden verschillende soorten professionele kennis 
onderscheiden. Indelingen houden verband met de bron van waaruit kennis 
ontwikkeld wordt, de functie die kennis vervult en de mate waarin de kennis 
expliciet dan wel impliciet aanwezig is. Ten minste drie bronnen van professionele 
kennis kunnen worden onderscheiden: 1) wetenschappelijke kennis die afkomstig 
is uit verschillende wetenschappelijke disciplines en vergaard wordt door 
theorievorming en empirisch onderzoek; 2) gegeneraliseerde kennis die ontstaat in 
de beroepspraktijk en leidt tot werkprincipes en regels en 3) casusspecifieke kennis 
die ontstaat vanuit specifieke beroepssituaties en betrekking heeft op 
gebeurtenissen en omstandigheden, beslissingen en het handelen (Eraut, 1994; 
Guile & Young, 2003). Een professional maakt gebruik van alle deze drie bronnen 
van kennis, zij vullen elkaar aan in de beroepsuitoefening.  
 Met betrekking tot de functie van professionele kennis wordt een 
onderscheid gemaakt tussen declaratieve kennis en procedurele kennis (Anderson 
& Schunn, 2000; Driscoll, 2000; Woolfolk, 2004). Declaratieve kennis heeft 
betrekking op feiten, begrippen en relaties en de functie ervan is te weten wat in de 
beroepsituatie het geval is en gebeurt, en waarom of waardoor (knowing what). 
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Procedurele kennis heeft betrekking op kennis van handelingssequenties, regels, 
routines en programma‟s (Stokking, 1997) en de functie ervan is te weten hoe te 
handelen in een beroepssituatie (knowing how). 
 Het onderscheid in impliciete en expliciete kennis heeft betrekking op de 
mate waarin de professional de kennis die wordt gebruikt in de taaksituatie kan 
benoemen. Expliciet is de kennis die door de professional bewust wordt benut en 
die hij in staat is te verwoorden. Impliciet is de kennis die door de professional 
wordt benut in de taakuitvoering zonder dat hij zich deze bewust is en kan 
benoemen (Argyrus & Schön 1974; Schön, 1983; Eraut, 1994). Expliciete kennis 
wordt met name opgedaan in formele leersituaties en impliciete kennis ontwikkelt 
zich vooral in de beroepsuitoefening (Eraut, 1994). Impliciete kennis speelt een 
belangrijke rol bij de competente taakuitvoering maar is moeilijk toegankelijk voor 
en overdraagbaar aan derden.  
 De benutting van professionele kennis heeft betrekking op meerdere 
aspecten van de taakuitvoering, zoals: het geven van beschrijvingen van objecten, 
situaties en gebeurtenissen; het doen van voorspellingen over wat er kan gebeuren; 
het ondernemen van acties en handelingen op grond van deze voorspellingen zodat 
bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden of bepaalde gebeurtenissen uitblijven; en het 
geven van toelichtingen of verklaringen waarom bepaalde objecten, situaties en 
gebeurtenissen zijn zoals ze zijn (Boekaerts & Simons, 2003, p. 43). Aan deze 
opsomming kan worden toegevoegd dat professionele kennis tevens een 
referentiekader vormt van waaruit nieuwe kennis kan worden verworven en 
geïnterpreteerd (Levin & He, 2008). Het toepassen van kennis en het ontwikkelen 
van nieuwe kennis zijn volgens Eraut (1994) niet los van elkaar te denken 
onderdelen van hetzelfde proces. 

Vaardigheden  
Het competentie-element vaardigheden stelt de professional in staat een 
beroepstaak adequaat uit voeren (Argyrus & Schön, 1974). Een vaardigheid is iets 
dat iemand „kan‟ en heeft tevens betrekking op bepaalde kwaliteiten van het 
handelen van de professional, zoals het tempo, de nauwgezetheid, en de flexibiliteit 
waarmee de handelingen worden uitgevoerd en de prestatie wordt geleverd 
(Stokking, 1997; Stokking & Voeten, 2000). Professionele vaardigheden betreffen 
het cognitieve, affectieve, psychomotorische en interpersoonlijke domein 
(Romiszowski, 1981) Cognitieve vaardigheden hangen samen met mentale 
processen gericht op verwerving, bewerking en toepassing van informatie en 
worden in de literatuur ook wel beschouwd als equivalent met procedurele kennis 
(Driscoll, 2000). Affectieve vaardigheden hebben betrekking op de omgang met en 
regulatie van de eigen emoties, interpersoonlijke vaardigheden spelen een rol in de 
omgang en communicatie tussen mensen en psychomotorische vaardigheden liggen 
ten grondslag aan waarnemingen, reacties en fysieke handelingen (Rhodes & 
Tallantyre, 1999; Boekaerts & Simons, 2003).  
 Een beroepstaak is veelal opgebouwd uit meerdere clusters van 
vaardigheden waarbij deelvaardigheden voorwaardelijk kunnen zijn voor meer 
complexe vaardigheden. Op deze wijze ontstaat volgens Van Merriënboer en 
Kirschner (2007) een hiërarchie van vaardigheden. De auteurs maken daarbij een 
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onderscheid in terugkerende en niet-terugkerende vaardigheden. Terugkerende of 
routinevaardigheden komen voor bij de uitvoering van regels en vaste procedures 
en worden dankzij veelvuldige oefening en ervaring routinematig uitgevoerd 
(Eraut, 1994). Niet-terugkerende vaardigheden hebben betrekking op het oplossen 
van niet gebruikelijke problemen waarbij moet worden nagedacht en mogelijk 
nieuwe kennis is vereist. Deze vaardigheden zijn verbonden met cognitieve 
processen zoals analyseren, bedenken van oplossingen, plannen en evalueren.  
 Voorts kan een onderscheid gemaakt worden in algemene en meer specifieke 
vaardigheden. Algemene vaardigheden hebben in tegenstelling tot specifieke 
vaardigheden een groot toepassingsbereik en beslaan meerdere competenties, 
beroepstaken en contexten. Stokking (1997) voegt hier aan toe dat het 
toepassingsbereik van vaardigheden ook afhangt van de transfervaardigheden van 
de professional.  

Houding 
Naast kennis en vaardigheden wordt de kennisbasis gevormd door de 
beroepshouding van de professional (Eraut, 2003). Een beroepshouding is een 
geheel van mentale instellingen, overtuigingen en waarderingen die van invloed 
zijn op de keuzes en het handelen van de professional en waarbij normen, waarden, 
emoties en gevoelens een rol spelen (Eraut, 1994; Driscoll, 2000; Tsang, 2008). 
Een beroepshouding heeft zowel betrekking op het cognitieve als het affectieve 
domein en wordt vaak omschreven als de zachtere kant van competenties, als iets 
dat belangrijk en soms essentieel gevonden wordt maar dat niet direct zichtbaar en 
concreet is.  
 In de Angelsaksische literatuur wordt met betrekking tot de beroepshouding 
een onderscheid gemaakt tussen „value‟ als een aanduiding van een bepaalde 
waarde en „valuing‟ als een proces van moreel redeneren (Tsang, 2008). Values 
kunnen ontleend zijn aan het persoonlijk referentiekader, de beroepsgroep, de 
organisatie of de samenleving (Banks, 2006). Een beroepsgroep kan beschikken 
over een beroepscode waarin de kernwaarden van het beroep zijn vastgelegd. Van 
de professional wordt verwacht zich deze code eigen te maken en hiernaar te 
handelen. Valuing als een proces staat voor morele oordeelsvorming in de 
beroepsuitoefening waarbij sprake is van een zorgvuldige afweging van de eigen 
normen en waarden en die van anderen (Van Doorn, 2008). Het Averno College in 
Winconson USA (1992) onderscheidt verschillende fasen in het valuing proces: 
een beoordeling van de eigen normen en waarden en de achtergrond ervan; een 
beoordeling van de eigen normen en waarden in relatie tot het professionele 
handelen; het zich door morele sensitiviteit kunnen verplaatsen in het perspectief 
van anderen; en het kunnen bijdragen aan de waarden van een bredere 
(professionele) gemeenschap. 
 Samenvattend zien wij een beroepshouding als een element van de 
kennisbasis van een competentie dat betrekking heeft op het cognitieve en 
affectieve domein en dat bestaat uit geïnternaliseerde professionele normen en 
waarden en het vermogen tot morele oordeelsvorming in beroepssituaties.  
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Professionele taakuitvoering  

Onder de competentiedimensie professionele taakuitvoering verstaan we de 
adequate uitvoering van met een competentie samenhangende beroepstaken in de 
beroepscontext. Hierbij vatten we het kunnen uitvoeren van beroepstaken niet op 
als het gevolg van een competentie maar als een bestanddeel ervan. De reden 
hiervoor is dat de taakuitvoering en de kennisbasis met elkaar verbonden zijn. De 
taakuitvoering is de functionele benutting van de kennisbasis en zonder een 
kennisbasis kunnen taken niet worden uitgevoerd. Een hoger niveau van  
zelfstandig en adequaat oplossen van zich aandienende problemen in 
praktijksituaties wijst op een hoger niveau van de kennisbasis en daarmee op een 
hoger niveau van beheersing van competenties (Angervall & Thång, 2003).  
 Voor een verdere uitwerking van het begrip professionele taakuitvoering 
sluiten we aan bij Roelofs en Sanders (2003), die de beoordeling van 
beroepscompetenties van docenten onderzochten en concludeerden dat een 
competentie alleen zichtbaar wordt in de uitvoering van een beroepstaak en dat de 
beheersing ervan kan worden afgeleid uit de mate waarin in de beroepscontext 
verantwoorde beslissingen worden genomen, resulterend in werkgedrag dat 
bijdraagt aan vooraf als wenselijk beschouwde resultaten. Uit deze beschrijving 
blijkt dat een beroepstaak is samengesteld uit drie elementen, namelijk het nemen 
van beslissingen, het uitvoeren van beroepshandelingen en het realiseren van 
resultaten.  
 We zullen elk van de elementen hierna verder toelichten. Hierbij dient te 
worden opgemerkt dat door de volgorde waarin deze elementen worden uitgewerkt 
de suggestie kan worden opgeroepen dat het uitvoeren van een beroepstaak een 
lineair causaal proces is. Dit wordt in de beroepspraktijk echter zelden zo 
aangetroffen. Eerder genomen beslissingen kunnen bij de uitvoering van 
beroepshandelingen worden herzien, evenals de handeling zelf, en onverwacht 
goede resultaten kunnen soms weinig samenhangen met eerder genomen 
beslissingen. Het is dan ook realistischer te spreken over fasen die elkaar 
afwisselen en soms gelijktijdig kunnen voorkomen. Bovendien is de ervaring dat 
beroepstaken niet altijd volledig worden uitgevoerd in de periode die ervoor staat. 
Een beroepstaak kan op een later tijdstip opnieuw worden opgepakt waarbij nieuwe 
omstandigheden gelden (Eraut, 2003). Deze omstandigheden kunnen een 
aanleiding zijn voor nieuwe beslissingen en andersoortige handelingen of  leiden 
tot andere resultaten.  

Beslisproces  
Onder het beslisproces van de professionele taakuitvoering verstaan we die 
(cognitieve) activiteiten die leiden tot een weloverwogen keuze voor de te 
realiseren doelen en werkwijzen. In het sociaal work domein is sprake van een 
complex beslissingsproces (Zeira et al., 2007). Beslissingen worden genomen in 
situaties waarin de betrokken personen er zelf niet uitkomen en hulp en 
ondersteuning nodig is,  „social workers only become involved when problems and 
living situations are more complex‟ (ibid, p. 63). De sociale professional begint 
met het leggen van contact met de direct betrokkenen en met de verkenning van de 
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vraag of het probleem dat de aanleiding vormt voor het contact. Hierbij stelt de 
professional zich niet zonder meer op als degene die weet welke beslissing het 
beste is voor de cliënt. Beslissingen worden zoveel mogelijk samen met cliënten 
genomen en vaak ook zijn hierbij meerdere professionals met verschillende 
achtergronden betrokken. De betrokkenen kunnen de probleemsituatie verschillend 
percipiëren en er kunnen verschillende belangen in het geding zijn. 
 Een nadere analyse van de beginsituatie geeft inzicht in de factoren die van 
invloed zijn op de problematiek en op basis hiervan vindt een afweging plaats van 
doelen en middelen die kunnen bijdragen aan oplossingen. Beslissingen kunnen in 
meerdere of mindere mate worden bepaald door regels en afspraken maar komen 
ook tot stand binnen een eigen discretionaire ruimte van de professional (Zeira et 
al., 2007). Beslissingen kunnen worden genomen in situaties waarin tijd en ruimte 
aanwezig is om een zorgvuldige afweging te maken, maar ook in acute situaties 
waarbij direct ingrijpen is vereist en waarbij weinig gelegenheid is voor 
verdergaande analyse en overleg. Afhankelijk van de situatie en van de ervaring 
van de professional kunnen beslissingen variëren in de mate waarin sprake is van 
een weloverdacht dan wel intuïtief besluit (Eraut, 2003). 

Handelingsproces  
Het handelingsproces heeft betrekking op het passend inzetten van een repertoire 
aan professionele handelingen gericht op het realiseren van de beoogde doelen van 
de taak (Roelofs & Sanders, 2003). Het handelingsproces en de daaruit 
voortvloeiende gevolgen en resultaten vormen de meest zichtbare en tastbare 
elementen van de competentie. Het daadwerkelijk handelen vindt vaak gelijktijdig 
of afwisselend plaats met het proces van afwegen en beslissen en komt altijd in 
interactie met de beroepscontext tot stand. Eraut (2003) onderscheidt  drie aspecten 
van de beroepscontext die in het bijzonder van invloed zijn op het professionele 
handelen: 1) de context en cultuur waarin de professional handelt; 2) de 
werkcondities zoals samenwerking en begeleiding, tijdsdruk, sociale druk, 
(conflicterende) prioriteiten en  beschikbare bronnen; en 3) specifieke werksituaties 
die bepaald worden door ondermeer het type cliënten, de vraag van de cliënt, 
bepaalde gebeurtenissen en spoedsituaties (ibid, p. 62). Volgens Roelofs en 
Sanders wordt de competentie van de professional het meest zichtbaar als deze 
moet handelen in kritische beroepssituaties. In een kritische beroepssituatie wordt 
de professional min of meer gedwongen om adequaat handelen te laten zien, op 
straffe van ernstige negatieve gevolgen voor de cliënt. Professionele handelingen 
beperken zich overigens niet alleen tot face-to-face contacten. Professionele 
handelingen in het sociale domein kunnen ook betrekking hebben op 
randvoorwaardelijke of coördinerende activiteiten zoals het schrijven van een 
onderzoeksrapportage, behandelplan of beleidsnotitie.  

Resultaat 
De beheersing van een competentie door een professional wordt vaak afgeleid van 
de resultaten van het werk. Een resultaat is datgene wat de uitvoering van een 
beroepstaak oplevert. De verhouding tussen beroepshandeling en resultaat kan 
worden beschouwd als de relatie tussen middel en doel. In de praktijk zijn beiden 
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echter niet altijd even makkelijk te onderscheiden. Resultaten worden meestal 
vastgesteld als een taak is afgerond. Een eindresultaat kan echter een middel 
worden in het perspectief van een verder liggend doel. Het leggen van contact met 
een „zorgmijdende‟ cliënt kan als een goed resultaat van een eerste fase van een 
interventie worden opgevat, maar is een middel om de cliënt bijvoorbeeld te leren 
zijn financiën zelfstandig te beheren.  
 Een onderscheid dat hiermee samenhangt, is dat tussen product- en 
procesresultaten. Productresultaten zijn artefacten zoals een vastgesteld effect van 
een behandeling, een ontwerp, een folder, of rapport. Een beoordeling van een 
productresultaat staat relatief los van de wijze waarop het product tot stand is 
gekomen. Een procesresultaat is een resultaat waarbij de beroepshandelingen zelf 
het resultaat vormen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de uitvoering van een 
recreatieve activiteit. Het resultaat hierbij is het goede verloop van de activiteit zelf 
en niet zozeer datgene wat de activiteit na afloop heeft opgeleverd. 
 Voor de bepaling van de kwaliteit van resultaten in beroepssituaties gelden 
meestal verschillende criteria die vanuit verschillende perspectieven, door bij de 
taaksituatie betrokken personen of instanties, worden gehanteerd. Voorbeelden 
hiervan zijn: het bejaarde echtpaar dat vindt dat het gesprek met de 
maatschappelijk werker heeft voldaan aan de verwachting; de kinderen die 
tevreden zijn met de psycho-sociale ondersteuning van hun ouders; de 
zorginstelling die de resultaten van het maatschappelijk werk als onder de maat 
beoordeelt op basis van een intern kwaliteitszorgsysteem, of de verzekeraar die de 
resultaten beoordeelt als inefficiënt. Afhankelijk van het belang en het perspectief 
kan het oordeel of het bereikte resultaat voldoende is dus verschillen.  

Ontwikkelvermogen  

Onder de dimensie ontwikkelvermogen verstaan we de capaciteit van de 
professional om op basis van werkervaringen zijn competenties verder te 
ontwikkelen. Omdat de beroepspraktijk voortdurend verandert en vraagt om 
nieuwe kennis en vaardigheden voor het oplossen van nieuwe en andersoortige 
probleemsituaties is het proces van leren en ontwikkelen van een 
beroepscompetentie nooit af. Het ontwikkelvermogen is gericht op zowel 
verbreding als verdieping van competenties. Met verbreding wordt bedoeld de 
vergroting van de variatie aan beroepstaken waarbij de competentie kan worden 
ingezet en met verdieping de uitbreiding van de kennisbasis en de verbetering van 
de professionele taakuitvoering met betrekking tot de gegeven beroepstaken.  
 Het ontwikkelen van competenties op basis van werkervaringen vindt plaats 
door middel van een combinatie van formele en informele leerprocessen 
(Angervall & Thång, 2003). Formeel leren kenmerkt zich door geplande en 
doelgerichte leeractiviteiten. Informeel leren is leren dat ontstaat vanuit dagelijkse 
werkervaringen en dat niet is gestructureerd in termen van leerdoelen of leertijd 
(Colley, Hodkinson & Malcom, 2003). Bij informele leerprocessen zijn vanwege 
de verwevenheid van werken en leren, de leerinspanningen moeilijker vast te 
stellen dan bij formele leerprocessen (Borghans, Golsteyn & Grip, 2006).  
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Er is pas sprake van leren van werkervaringen als deze samengaan met reflectieve 
gedachtevorming (Moon, 1999). Volgens Bolhuis (2000) dient deze reflectie te 
leiden tot bewustzijn van de eigen opvattingen en handelswijzen, bereidheid deze 
kritisch te bekijken, ruimte voor alternatieve opvattingen en handelingswijzen en 
verandering van de kennisbasis en het gedrag. In dit leerproces is de professional 
zowel actor als observator (Kolb, 1984; Sugarman, 1985).  
 De door Bolhuis omschreven componenten van het leren van 
werkervaringen sluiten aan bij drie elementen die door Angervall & Thång (2003)  
worden genoemd als cruciaal bij ervaringsleren namelijk reflectie, transfer en actief 
experimenteren. Reflectie is een proces van nadenken over - en onderzoeken van – 
thema‟s die door ervaringen worden opgeroepen. Transfer is het proces waarbij de 
professional eerder verworven kennis, vaardigheden, houdingen en handelingen 
toepast in nieuwe en andersoortige situaties. Actief experimenteren is het 
uitproberen van nieuwe handelingswijzen en oplossingen voor 
beroepsvraagstukken. We werken hierna elk van deze elementen verder uit.  

Reflectie 
Reflectie is nauw verbonden met leren en wordt gezien als de kern van het 
ontwikkelvermogen van de professional (Kitchener & Fischer, 1990; Kember & 
Leung, 2000). Reflectie is een proces van nadenken over en onderzoeken van 
werkervaringen en vereist een zekere distantie (Lam, Wong & Leung, 2007). Het 
doel van reflectie is te komen tot nieuwe inzichten en waarderingen van het 
handelen, als ook het afleiden en abstraheren van algemene principes (Boud, 
Keogh & Walker 1985). Reflectie draagt bij aan de bewustwording van onbewust 
aanwezige kennis (tacit knowledge) waarbij sprake is van een transformatie van 
knowing-in-action naar knowledge-on-action (Schön 1983, p. 59). Reflectie heeft 
niet alleen betrekking op kennis en vaardigheden maar ook op de beroepshouding. 
Door bij morele spanningen of dilemma‟s in de beroepsuitoefening te reflecteren 
op de eigen normen en waarden en die van anderen ontwikkelt de sociale 
professional zijn beroepshouding (Van Doorn, 2008).  
 Reflecteren op de uitvoering van beroepstaken kan concreet beschreven 
worden aan de hand van de volgende activiteiten: het alleen en samen met anderen 
overzien en beschrijven van de voorbereiding, uitvoering en afloop van een 
beroepstaak; het aangeven wat de relatie is tussen de gemaakte keuzes, het 
handelen en de bereikte resultaten; het benoemen van regelmatigheden, patronen, 
principes en strategieën die ten grondslag liggen aan deze relaties en samenhangen; 
en het benoemen van nieuwe inzichten en wijze van beoordelen met betrekking tot 
de uitvoering van werkzaamheden. 
 Reflectie in het werk vindt plaats op verschillende momenten: voorafgaand, 
tijdens en na het beroepsmatig handelen. Schön (1983) onderscheidt reflection-in-
action als reflectie die gelijktijdig met de taakuitvoering plaatsvindt en waarbij een 
situatie snel geïnterpreteerd moet worden om direct te kunnen handelen, en 
reflection-on-action als reflectie na het handelen waarbij tijd en ruimte beschikbaar 
is om na te denken en te overleggen over de problematiek en het handelen 
waardoor de kennisbasis zich kan uitbreiden. Eraut (1994, p. 147) merkt op dat 
beide situaties van reflectie minder makkelijk van elkaar te onderscheiden zijn 
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wanneer een reeks van elkaar opeenvolgende professionele activiteiten in 
ogenschouw wordt genomen. Hetzelfde moment van reflectie kan plaatsvinden na 
een vorige handeling en tijdens een volgende handeling en op beide handelingen 
gericht zijn.  

Transfer  
Transfer is het proces waarbij de professional eerder verworven kennis, 
vaardigheden, houdingen en handelingen leert gebruiken in andersoortige en 
nieuwe beroepssituaties (Bolhuis & Simons, 1999). Door transfer ontwikkelt de 
professional de eigen competenties en draagt hij bij aan de ontwikkeling van de 
beroepspraktijk. De eigen competenties worden ontwikkeld doordat de kennisbasis 
wordt ingezet in een grotere variatie van beroepstaken en contexten. De praktijk 
ontwikkelt zich doordat de professional de eigen kennis en vaardigheden inbrengt 
in andere beroepssituaties (Griffiths en Guile, 2003). Transfer kan plaatsvinden van 
de ene beroepssituatie naar de andere beroepssituatie, of van een opleidingssituatie 
naar een beroepssituatie. De transfermogelijkheden hangen af van de 
transferafstand, dat wil zeggen van de mate waarin de beroepssituatie waarnaar 
transfer plaatsvindt, verschilt van de oorspronkelijke situatie. De transfer van 
kennis, vaardigheden en houdingen zal moeilijker zijn naarmate de situatie waarin 
deze zijn verworven minder overeenkomt met de nieuwe taaksituatie.  
 Transferprocessen verschillen al naar gelang de transferinhoud en de 
transfervaardigheden. Salomon en Globerson (1987) onderscheiden twee typen 
transfer, „low road‟ en „high road‟ transfer. Low road transfer staat voor het 
toepassen van dezelfde kennis en vaardigheden in gevarieerde contexten zoals 
bijvoorbeeld autorijden op de snelweg en in de stad. Bij high road transfer 
verandert niet alleen de context maar ook de transferinhoud. High road transfer is 
het bewust expliciteren en abstraheren van kennis en vaardigheden uit een context 
om deze vervolgens om te zetten en te verbinden met een nieuwe context. Eraut 
(2003, p. 58) beschrijft dit proces in vijf met elkaar verbonden fasen: 
- het destilleren van potentiële relevante kennis en vaardigheden uit de bestaande 

context;  
- het verwerven van inzicht in de kenmerken van de nieuwe context; 
- het herkennen welke kennis en vaardigheden relevant zijn voor de nieuwe 

context; 
- het bewerken van deze kennis en vaardigheden zodat de aansluiting met de 

nieuwe situatie kan worden bewerkstelligd; 
- het integreren van de kennis en vaardigheden in de nieuwe situatie zodat deze 

kunnen worden toegepast. 
 
Om deze fasen van high road transfer te kunnen doorlopen dient de professional te 
beschikken over voldoende metacognitieve vaardigheden en reflectievaardigheden. 
Evenals bij reflectie geldt voor transfer dat deze gelijktijdig met het uitvoeren van 
taken kan plaatsvinden of meer tijd voor overdenking vraagt. Het laatste is zeker 
bij high road transfer het geval. 
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wanneer een reeks van elkaar opeenvolgende professionele activiteiten in 
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- het destilleren van potentiële relevante kennis en vaardigheden uit de bestaande 

context;  
- het verwerven van inzicht in de kenmerken van de nieuwe context; 
- het herkennen welke kennis en vaardigheden relevant zijn voor de nieuwe 

context; 
- het bewerken van deze kennis en vaardigheden zodat de aansluiting met de 

nieuwe situatie kan worden bewerkstelligd; 
- het integreren van de kennis en vaardigheden in de nieuwe situatie zodat deze 

kunnen worden toegepast. 
 
Om deze fasen van high road transfer te kunnen doorlopen dient de professional te 
beschikken over voldoende metacognitieve vaardigheden en reflectievaardigheden. 
Evenals bij reflectie geldt voor transfer dat deze gelijktijdig met het uitvoeren van 
taken kan plaatsvinden of meer tijd voor overdenking vraagt. Het laatste is zeker 
bij high road transfer het geval. 
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Actief experimenteren 
Actief experimenteren staat voor het zoeken naar en het uitproberen van nieuwe 
oplossingen voor praktijkvraagstukken. Actief experimenteren heeft betrekking op 
zowel het denken als het handelen, het vraagt om een herstructurering van kijken 
en handelen en het doorzien van situaties en structuren op hun veranderbaarheid. 
Een voorwaarde is dat de professional beschikt over een „open mind‟, dat wil 
zeggen dat hij openstaat voor nieuwe en soms ongedachte mogelijkheden en 
creatief kan denken en handelen (Feenstra & Van Peursen, 1983). Creativiteit kan 
daarbij worden opgevat als een kenmerk van de persoon maar ook als een proces. 
Kenmerkend aan creatieve processen is het kunnen spelen met waarnemingen, 
ideeën, invallen en gevoelens. Door te associëren en door brainstormtechnieken 
worden nieuwe ideeën en hypothesen gegenereerd. Aansluitend worden 
oplossingsmogelijkheden uitgeprobeerd en zo nodig bijgeschaafd en aangepast. 
Actief experimenteren gedurende de taakuitvoering heeft het karakter van 
improviseren. Directe ingevingen leiden tot snelle beslissingen en acties. Ook zijn 
er experimenten die vragen om een langere voorbereidingstijd en een goede 
doordenking van de aanpak en gevolgen. Goede resultaten van experimenten leiden 
tot nieuwe inzichten en uitbreiding van het handelingsrepertoire. Bij actief 
experimenteren hoort ook het durven maken van fouten en de bereidheid hiervan te 
leren.  

3.3 Assessment van competenties in het beroepsonderwijs  

In de vorige paragraaf is het competentiebegrip uitgewerkt als een meervoudig 
samengesteld construct dat bestaat uit drie dimensies en negen eronder vallende 
elementen. De beheersing van een competentie blijkt niet alleen uit de mate waarin 
de student zich elk van de afzonderlijke dimensies en elementen heeft eigen 
gemaakt maar ook uit de mate waarin deze een geïntegreerd geheel vormen. Een 
beoordeling van competenties dient op beide gericht te zijn en op grond hiervan 
definiëren we een competentiegerichte assessment als een multidimensionele en 
integratieve beoordeling van een of meer competenties (Elshout-Mohr & Oostdam, 
2001). 
 Voor een verdere uitwerking van competentiegerichte assessments in een 
beroepsopleiding gaan wij achtereenvolgens in op 1) het type bewijzen dat in  
competentiegerichte assessments wordt beoordeeld, 2) de beoordeling van 
competenties in een afzonderlijk assessment of in een assessmentprogramma en 3) 
de kenmerken van een competentiegericht assessmentprogramma. 

Het type bewijzen dat in competentiegerichte assessments wordt beoordeeld 
Gegeven bovenstaande omschrijving van competentiegerichte assessments kan pas 
worden vastgesteld of iemand een of meer competenties beheerst als aangetoond is 
dat hij beschikt over de vereiste kennisbasis, in staat is door toepassing van de 
kennisbasis relevante beroepstaken adequaat uit te voeren, en beschikt over het 
vermogen de kennisbasis en professionele taakuitvoering verder te ontwikkelen. 
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Bewijzen voor deze drie met elkaar verbonden dimensies van competenties kunnen 
worden geleverd in binnenschoolse en buitenschoolse assessments en 
beoordelingen.  
 Tijdens de afgelopen decennia zijn nieuwe assessmentvormen ontwikkeld 
om competenties meer valide te kunnen beoordelen (Novak, Herman & Gearhart, 
1996). De kritiek op de traditionele pen en papier en multiple choice toetsen was 
dat deze qua vorm en inhoud sterk verschillen van de beroepsuitoefening en 
daardoor niet geschikt zijn als bewijs voor de beheersing van competenties (Linn et 
al., 1991). In de nieuwe assessmentvormen wordt dan ook meer dan in de 
traditionele toetsen de nadruk gelegd op de directe overeenkomst met de 
beroepsuitoefening (criteriumsituatie). Voorbeelden hiervan zijn authentieke 
assessments en performance assessments (Dochy & Struyven, 2002, Segers, 
Dochy, & Cascallar, 2003). In authentieke assessments ligt de nadruk op de 
overeenkomst met realistische praktijksituaties (Gulikers, 2006) en in performance 
assessments ligt de nadruk op de beoordeling van de uitvoering van beroepstaken 
(Ruiz-Primo & Shavelson, 1996).  
 Authentieke assessments en performance assessments zijn in ons 
competentiemodel met name geschikt voor het verzamelen van bewijzen voor de 
competentiedimensie professionele taakuitvoering. In een al dan niet gesimuleerde 
beroepscontext kunnen professionele beslissingen, handelingen en resultaten 
hiermee worden beoordeeld. Voorbeelden hiervan in het social work domein zijn 
de beoordeling van een hulpverleningsgesprek of een presentatie aan collega‟s. Een 
dergelijke assessment levert evenwel niet zonder meer ook bewijs op voor de 
beheersing van de andere twee dimensies van een competentie. Andersoortige 
bewijzen kunnen nodig zijn om de aanwezigheid van een relevante kennisbasis of 
van het ontwikkelvermogen vast te kunnen stellen (Eraut, 1994). Gerichte 
schriftelijke opdrachten bijvoorbeeld, waarin van studenten gevraagd wordt 
genomen beslissingen theoretisch te onderbouwen en te verantwoorden, kunnen 
bewijzen opleveren voor de aanwezigheid van een kennisbasis. Bewijzen voor het 
ontwikkelvermogen van studenten kunnen worden gevonden in de reflectie op de 
genomen beslissing of in de transfer naar een andere beroepssituatie. 

De beoordeling van competenties in een afzonderlijk assessment of in een 
assessmentprogramma 

Er zijn meerdere argumenten die pleiten voor de beoordeling van competenties met 
een assessmentprogramma in plaats van met één afzonderlijk assessment. Hierbij 
wordt een afzonderlijk competentiegericht assessment gezien als een op zich zelf 
staande steekproef waarin de beheersing van een of meer competenties wordt 
vastgesteld en een assessmentprogramma als een samenstelling van meerdere 
assessments die binnen een bepaald tijdsbestek worden uitgevoerd en waarbij op 
basis van de combinatie van assessmentresultaten de beheersing van meestal 
meerdere competenties wordt vastgesteld.  
 Ten eerste is het niet eenvoudig om in één afzonderlijk assessment de 
dimensies van een competentie volledig en in hun onderlinge samenhang te 
beoordelen, waardoor het risico van „constructonderrepresentatie‟ groot is. Messick 
(1994) beschrijft „constructonderrepresentatie‟ als een bedreiging van de 

56 57



56 
 

Actief experimenteren 
Actief experimenteren staat voor het zoeken naar en het uitproberen van nieuwe 
oplossingen voor praktijkvraagstukken. Actief experimenteren heeft betrekking op 
zowel het denken als het handelen, het vraagt om een herstructurering van kijken 
en handelen en het doorzien van situaties en structuren op hun veranderbaarheid. 
Een voorwaarde is dat de professional beschikt over een „open mind‟, dat wil 
zeggen dat hij openstaat voor nieuwe en soms ongedachte mogelijkheden en 
creatief kan denken en handelen (Feenstra & Van Peursen, 1983). Creativiteit kan 
daarbij worden opgevat als een kenmerk van de persoon maar ook als een proces. 
Kenmerkend aan creatieve processen is het kunnen spelen met waarnemingen, 
ideeën, invallen en gevoelens. Door te associëren en door brainstormtechnieken 
worden nieuwe ideeën en hypothesen gegenereerd. Aansluitend worden 
oplossingsmogelijkheden uitgeprobeerd en zo nodig bijgeschaafd en aangepast. 
Actief experimenteren gedurende de taakuitvoering heeft het karakter van 
improviseren. Directe ingevingen leiden tot snelle beslissingen en acties. Ook zijn 
er experimenten die vragen om een langere voorbereidingstijd en een goede 
doordenking van de aanpak en gevolgen. Goede resultaten van experimenten leiden 
tot nieuwe inzichten en uitbreiding van het handelingsrepertoire. Bij actief 
experimenteren hoort ook het durven maken van fouten en de bereidheid hiervan te 
leren.  

3.3 Assessment van competenties in het beroepsonderwijs  

In de vorige paragraaf is het competentiebegrip uitgewerkt als een meervoudig 
samengesteld construct dat bestaat uit drie dimensies en negen eronder vallende 
elementen. De beheersing van een competentie blijkt niet alleen uit de mate waarin 
de student zich elk van de afzonderlijke dimensies en elementen heeft eigen 
gemaakt maar ook uit de mate waarin deze een geïntegreerd geheel vormen. Een 
beoordeling van competenties dient op beide gericht te zijn en op grond hiervan 
definiëren we een competentiegerichte assessment als een multidimensionele en 
integratieve beoordeling van een of meer competenties (Elshout-Mohr & Oostdam, 
2001). 
 Voor een verdere uitwerking van competentiegerichte assessments in een 
beroepsopleiding gaan wij achtereenvolgens in op 1) het type bewijzen dat in  
competentiegerichte assessments wordt beoordeeld, 2) de beoordeling van 
competenties in een afzonderlijk assessment of in een assessmentprogramma en 3) 
de kenmerken van een competentiegericht assessmentprogramma. 

Het type bewijzen dat in competentiegerichte assessments wordt beoordeeld 
Gegeven bovenstaande omschrijving van competentiegerichte assessments kan pas 
worden vastgesteld of iemand een of meer competenties beheerst als aangetoond is 
dat hij beschikt over de vereiste kennisbasis, in staat is door toepassing van de 
kennisbasis relevante beroepstaken adequaat uit te voeren, en beschikt over het 
vermogen de kennisbasis en professionele taakuitvoering verder te ontwikkelen. 

57 
 

Bewijzen voor deze drie met elkaar verbonden dimensies van competenties kunnen 
worden geleverd in binnenschoolse en buitenschoolse assessments en 
beoordelingen.  
 Tijdens de afgelopen decennia zijn nieuwe assessmentvormen ontwikkeld 
om competenties meer valide te kunnen beoordelen (Novak, Herman & Gearhart, 
1996). De kritiek op de traditionele pen en papier en multiple choice toetsen was 
dat deze qua vorm en inhoud sterk verschillen van de beroepsuitoefening en 
daardoor niet geschikt zijn als bewijs voor de beheersing van competenties (Linn et 
al., 1991). In de nieuwe assessmentvormen wordt dan ook meer dan in de 
traditionele toetsen de nadruk gelegd op de directe overeenkomst met de 
beroepsuitoefening (criteriumsituatie). Voorbeelden hiervan zijn authentieke 
assessments en performance assessments (Dochy & Struyven, 2002, Segers, 
Dochy, & Cascallar, 2003). In authentieke assessments ligt de nadruk op de 
overeenkomst met realistische praktijksituaties (Gulikers, 2006) en in performance 
assessments ligt de nadruk op de beoordeling van de uitvoering van beroepstaken 
(Ruiz-Primo & Shavelson, 1996).  
 Authentieke assessments en performance assessments zijn in ons 
competentiemodel met name geschikt voor het verzamelen van bewijzen voor de 
competentiedimensie professionele taakuitvoering. In een al dan niet gesimuleerde 
beroepscontext kunnen professionele beslissingen, handelingen en resultaten 
hiermee worden beoordeeld. Voorbeelden hiervan in het social work domein zijn 
de beoordeling van een hulpverleningsgesprek of een presentatie aan collega‟s. Een 
dergelijke assessment levert evenwel niet zonder meer ook bewijs op voor de 
beheersing van de andere twee dimensies van een competentie. Andersoortige 
bewijzen kunnen nodig zijn om de aanwezigheid van een relevante kennisbasis of 
van het ontwikkelvermogen vast te kunnen stellen (Eraut, 1994). Gerichte 
schriftelijke opdrachten bijvoorbeeld, waarin van studenten gevraagd wordt 
genomen beslissingen theoretisch te onderbouwen en te verantwoorden, kunnen 
bewijzen opleveren voor de aanwezigheid van een kennisbasis. Bewijzen voor het 
ontwikkelvermogen van studenten kunnen worden gevonden in de reflectie op de 
genomen beslissing of in de transfer naar een andere beroepssituatie. 

De beoordeling van competenties in een afzonderlijk assessment of in een 
assessmentprogramma 

Er zijn meerdere argumenten die pleiten voor de beoordeling van competenties met 
een assessmentprogramma in plaats van met één afzonderlijk assessment. Hierbij 
wordt een afzonderlijk competentiegericht assessment gezien als een op zich zelf 
staande steekproef waarin de beheersing van een of meer competenties wordt 
vastgesteld en een assessmentprogramma als een samenstelling van meerdere 
assessments die binnen een bepaald tijdsbestek worden uitgevoerd en waarbij op 
basis van de combinatie van assessmentresultaten de beheersing van meestal 
meerdere competenties wordt vastgesteld.  
 Ten eerste is het niet eenvoudig om in één afzonderlijk assessment de 
dimensies van een competentie volledig en in hun onderlinge samenhang te 
beoordelen, waardoor het risico van „constructonderrepresentatie‟ groot is. Messick 
(1994) beschrijft „constructonderrepresentatie‟ als een bedreiging van de 

56 57



58 
 

constructvaliditeit van competentiegerichte assessments: „the assessment is too 
narrow and fails to include important dimensions or facets of the construct‟ (ibid, 
p.742). Een assessmentprogramma daartegenover biedt meer mogelijkheden het 
geheel van dimensies en elementen van competenties voldoende dekkend te 
beoordelen.  
 Ten tweede heeft een assessmentprogramma als voordeel dat indien deze 
bestaat uit meerdere assessments die gericht zijn op de beoordeling van dezelfde 
competenties, deze gezamenlijk zorgen voor een grotere betrouwbaarheid van de 
uitkomsten dan het geval is bij een afzonderlijk assessment. Een afzonderlijk 
assessment kan gemakkelijker worden beïnvloed door constructirrelevante 
variabelen of bias (Messick, 1995; Brown, Moore, Silkstone & Botton, 1996; Van 
der Vleuten & Schuwirth, 2005) dan een assessmentprogramma waarbij de 
gemiddelde uitkomst van meerdere assessments zorgt voor een toename van de 
betrouwbaarheid. Een probleem hierbij is echter wel dat in veel beroepsopleidingen 
het opleidingsprofiel dusdanig veel competenties bevat dat het niet haalbaar is deze 
allemaal in meerdere assessments te beoordelen. Uit een onderzoek van Ruiz-
Primo en Shavelson (1996) blijkt dat een substantieel aantal assessments nodig is 
om voldoende betrouwbaarheid te bereiken. „the bottom line is that a substantial 
number of tasks is needed to reliably estimate student and school level 
performance‟ (ibid, p.1050).  
 Ten derde biedt een assessmentprogramma studenten meerdere kansen om 
aan te tonen dat zij de competenties daadwerkelijk beheersen. Studenten 
verschillen in de mate waarin zij zich mondeling dan wel schriftelijk, aan de hand 
van een presentatie of een beroepsproduct, kunnen uitdrukken. Daarnaast kunnen 
de assessmentomstandigheden van invloed zijn op hun prestaties. Door meerdere 
assessments aan te bieden en deze te variëren in vorm en context worden aan 
studenten meerdere mogelijkheden geboden en ontstaat een representatiever beeld 
van hun competenties.  
 De genoemde argumenten die pleiten voor beoordeling van competenties 
met een assessmentprogramma gelden alleen als de assessmentmethoden 
voldoende variëren en de assessmentinhouden voldoende samenhangen (Stiggins, 
1991; Lizzio & Wilson, 2004). Dit kan worden gerealiseerd door triangulatie en 
complementariteit. Van triangulatie is sprake als dezelfde competentie-inhouden 
worden beoordeeld aan de hand van verschillende assessmentmethoden (Baartman 
et al., 2006) en van complementariteit is sprake als de assessments elkaar aanvullen 
op de competentie-inhoud.  
 De realisatie van een samenhangend assessmentprogramma is tevens 
afhankelijk van de wijze waarop de beoordelaars de prestaties van de studenten in 
de assessments interpreteren. Moss (1994) maakt hierbij een onderscheid tussen 
een heuristische en een psychometrische benadering door beoordelaars. 
Kenmerkend aan een heuristische benadering is het holistische karakter van de 
beoordeling waarbij de beoordelaar is gericht op de beheersing van het geheel van 
de competenties en daarbij beoordelingen van andere beoordelaars betrekt. 
Kenmerkend aan een psychometrische benadering is het analytische karakter van 
de beoordeling waarbij de beoordelaar zich richt op specifieke delen van 
competenties in op zich zelf staande assessments. Het risico van een eenzijdig 
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holistische benadering is dat de beoordeling van specifieke delen van competenties 
uit het oog verloren dreigt te raken en het risico van een eenzijdig analytische 
benadering is dat de beheersing van afzonderlijke delen van competenties wordt 
beoordeeld zonder dat dit leidt tot een integrale beoordeling. De voorkeur gaat dan 
ook uit naar een assessmentprogramma waarin beide benaderingen van 
beoordelaars vertegenwoordigd zijn.   
 Samenvattend concluderen we dat een valide en betrouwbare beoordeling 
van competenties een integratief assessmentprogramma vereist dat is samengesteld 
uit een mix van methoden waarbij de verschillende competenties, dimensies en 
elementen verspreid over verschillende assessments afzonderlijk en integratief 
worden beoordeeld (Knight, 2000; Dierick & Dochy, 2001; Van der Vleuten & 
Schuwirth, 2005; Baartman, et al., 2007).  

3.4 De kenmerken van een competentiegericht assessmentprogramma  

In aansluiting op de vorige twee paragrafen kunnen van een competentiegericht 
assessmentprogramma in het beroepsonderwijs vijf kenmerken worden vastgesteld.  

Er is een direct verband tussen assessments en competenties  
Alle assessments uit een competentiegericht assessmentprogramma zijn gekoppeld 
aan een of meer competenties uit het competentieprofiel van de opleiding. De 
assessments gezamenlijk zijn dekkend voor alle competenties, dimensies en 
elementen. 

De assessments zijn integratief van karakter  
Binnen de assessments en tussen de assessments worden de verschillende 
samenstellende delen van competenties in hun onderlinge samenhang beoordeeld. 
De integratieve samenhang kan op verschillende aggregatieniveaus tot stand 
worden gebracht, op het niveau van elementen, dimensies en competenties. 

De beoordelingsstandaard is afgeleid van een criterium  
Onafhankelijk van de prestaties van medestudenten worden in de assessments 
criteria gehanteerd die zijn afgeleid van het competentieprofiel van de opleiding 
(Sadler, 2005). Dit hoeft niet te betekenen dat sprake is van „one size fits all‟ 
toetsing waarbij elke student moet voldoen aan exact dezelfde criteria en 
indicatoren. Omdat de ontwikkeling en beheersing van competenties sterk bepaald 
worden door de persoon van de student en de onderwijs- en beroepscontext dienen 
de criteria en standaarden robuust te worden geformuleerd, dat wil zeggen duidelijk 
maar niet te specifiek. Hierdoor kan een brede variatie aan bewijzen die afkomstig 
zijn uit verschillende onderwijs- en praktijkcontexten worden beoordeeld zonder 
dat de door de beroepspraktijk geformuleerde criteria uit het oog verloren raken 
(Cluitmans, et al., 2007). 
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holistische benadering is dat de beoordeling van specifieke delen van competenties 
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De assessments zijn verbonden met het onderwijs en het leerproces  
Een competentiegericht assessmentprogramma geeft niet alleen inzicht in de 
beheersing van competenties maar ook in de mate waarin studenten in het 
onderwijs succesvol zijn in het verwerven van competenties. Een 
assessmentprogramma waarin studenten feedback ontvangen die zij kunnen 
verbinden met het eigen leerproces draagt bij aan de zelfstandige ontwikkeling van 
competenties en vormt als zodanig een onlosmakelijk onderdeel van een 
competentiegerichte leeromgeving (Birenbaum, 2003; Baartman et al., 2006).  

De kwaliteit van het assessmentprogramma als geheel wordt mede bepaald 
door de kwaliteit van de afzonderlijke assessments  

Het doel van elk assessment in een assessmentprogramma is het beoordelen van de 
beheersing van het geheel of delen van competenties en het zou onjuist zijn te 
veronderstellen dat het gemiddelde van meerdere zwakke assessments een getrouw 
beeld van de competentiebeheersing oplevert omdat de assessments voor elkaars 
zwakheden compenseren.  

3.5 Kwaliteitskenmerken van competentiegerichte assessments  

In het voorafgaand onderzoek (zie hoofdstuk 2) is een instrument ontwikkeld 
waarin een competentiegericht asssessment kan worden geëvalueerd op drie 
categorieën van kwaliteitskenmerken, namelijk de kwaliteit van de 
assessmentinhoud, de kwaliteit van het assessmentproces en de kwaliteit van de 
assessmentfunctie. Met het instrument kan zowel een kwaliteitsprofiel van een 
competentiegericht assessmentprogramma als van een afzonderlijk assessment 
worden bepaald. In dit onderzoek ligt de nadruk op het kwaliteitsprofiel van de 
afzonderlijke assessments omdat de kwaliteit van het assessmentprogramma als 
geheel afhankelijk is van de kwaliteit van de afzonderlijke assessments.  
 De kwaliteit van de assessmentinhoud heeft betrekking op de validiteit van 
de assessment, dat wil zeggen op de mate waarin aan de hand van een assessment 
daadwerkelijk de beheersing van competenties (of delen ervan) wordt vastgesteld. 
De kwaliteit van het assessmentproces heeft betrekking op de kwaliteit van de 
assessmentprocedure, de beoordelaars en het assessmentinstrument. De kwaliteit 
van de assessmentfunctie heeft betrekking op de mate waarin de doelen van de 
assessment in het onderwijs worden gerealiseerd. Tussen de drie categorieën 
bestaat een zeker verband. Zo is de validiteit van de assessmentinhoud mede 
afhankelijk van de kwaliteit van het assessmentproces en de assessmentfunctie 
(Crooks et al., 1996). Een assessmentproces waarbij sprake is van een consistente 
procedure uitgevoerd door oordeelkundige beoordelaars draagt ertoe bij dat de 
assessmentinhoud, de beheersing van competenties, meer adequaat kan worden 
vastgesteld. Een assessment dat voldoet aan de selectiefunctie doordat een 
onderscheid gemaakt wordt tussen goede en zwakke beheersing van competenties 
door studenten draagt eveneens bij aan de kwaliteit van de assessmentinhoud.  
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In het evaluatie-instrument is elk van de categorieën uitgewerkt in meerdere 
daaronder vallende kwaliteitskenmerken. De gemiddelde scores op deze 
kwaliteitskenmerken vormen samen het kwaliteitsprofiel van het assessment.  

Kwaliteitskenmerken van de assessmentinhoud 

Binnen de kwaliteitscategorie assessmentinhoud onderscheiden we drie soorten 
validiteit die van belang zijn voor competentiegerichte assessments, 
constructvaliditeit, inhoudsvaliditeit en predictieve validiteit (Langenfeld & 
Crocker, 1994; Drenth & Sijtsma, 2006). De drie soorten validiteit vullen elkaar 
aan en dragen bij aan de uiteindelijke beoordeling van de validiteit van een 
competentiegerichte assessment. In het instrument wordt de constructvaliditeit en 
de inhoudsvaliditeit van de assessments beoordeeld. De predictieve validiteit wordt 
onderzocht in een andere deelstudie door de propedeuse-assessments van social 
work opleidingen te vergelijken met de beoordelingen van competenties in stages 
(zie hoofdstuk 6). 
 De constructvaliditeit heeft betrekking op zowel de validiteit van de 
competentie als de validiteit van het assessment (Binning & Barret, 1989; Brown, 
2000; Drenth & Sijtsma, 2006). Validering vindt plaats door na te gaan of de 
competentie zoals deze door de opleiding is omschreven en in assessments wordt 
beoordeeld in overeenstemming is met de competentie die nodig is voor de 
uitoefening van het beroep. Uitgaande van het door ons ontwikkelde model van 
competenties zijn daarbij de vragen aan de orde in hoeverre de beoordeelde 
competenties voldoen aan de opgestelde inhoudelijke kenmerken van een 
competentie en in hoeverre de beoordeelde competenties nodig zijn voor de actuele 
beroepsoefening. Dit laatste is van belang omdat door de continue modificatie en 
herdefinitie van het beroep en de beroepstaken de competenties van een opleiding 
hierop periodiek zullen moeten worden aangepast (Ellström, 1998; Klarus, 2004).  
 De inhoudsvaliditeit wordt bepaald door mate waarin een assessment de drie 
inhoudelijke kwaliteitskenmerken bestrijkt. Als zodanig staat de inhoudsvaliditeit 
niet los van de constructvaliditeit maar is ermee verbonden. In het geval van een 
competentiegericht assessmentprogramma kan het voorkomen dat bij het ene 
assessment het accent ligt op de kennisbasis van een competentie en bij een ander 
assessment het accent ligt op de professionele taakuitvoering of op het 
ontwikkelvermogen. In dat geval geldt voor deze assessments afzonderlijk dat zij 
niet inhoudsvalide zijn en zullen bij de bepaling van de inhoudsvaliditeit meerdere 
assessments betrokken moeten worden. De inhoudsvaliditeit wordt dan bepaald 
door de mate waarin de assessments elkaar inhoudelijk aanvullen en samen het 
geheel van de competentie bestrijken. Als de competentie-inhoud echter te zeer 
verdeeld is over meerdere assessments dan gaat dit ten koste van het eerder 
genoemde integratieve karakter van competentiegerichte assessment en dus van de 
constructvaliditeit.  
 Met het instrument wordt de constructvaliditeit op twee aspecten 
geoperationaliseerd. Een aantal items gaat over de beroepsrelevantie van de te 
beoordelen competenties en daarvan afgeleide leerdoelen en een aantal items gaat 
over de mate waarin de competentiedimensies in hun onderlinge samenhang 
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worden beoordeeld. De inhoudsvaliditeit wordt beoordeeld aan de hand van items 
die ingaan op de mate waarin een voor de competenties relevante kennisbasis 
integratief wordt beoordeeld, met de competenties samenhangende beroepstaken 
worden beoordeeld en het vermogen om de competenties verder te ontwikkelen 
wordt beoordeeld.  

Kwaliteitskenmerken van het assessmentproces 

Kwaliteitskenmerken die betrekking hebben op het beoordelingsproces zijn 
consistentie en rechtvaardigheid. De kwaliteit van het assessmentproces is mede 
afhankelijk van de organisatie van het assessment in de betreffende 
onderwijsinstelling. Omdat het evaluatie-instrument vooral bedoeld is om een 
kwaliteitsprofiel van het assessment zelf vast te stellen wordt de organisatie hierin 
niet meegenomen. 
 De consistentie van het assessment hangt af van de consistentie van de 
assessmentprocedure en de mate waarin beoordelaars in hun beoordeling 
overeenstemmen. De consistentie van assessments kan verbeterd worden door 
standaardisatie van de assessmentprocedure, eenduidigheid van de beoordelings-
criteria en instructie aan de beoordelaars. De consistentie draagt bij aan de 
validiteit van het assessment (Gipps, 1994). 
 De rechtvaardigheid van een assessment heeft betrekking op de mate waarin 
studenten een eerlijke kans krijgen een bewijs voor de beheersing van competenties 
te leveren en de beoordeling zorgvuldig en oordeelkundig wordt uitgevoerd 
(Stokking, et al., 2004). De rechtvaardigheid is een subjectief kwaliteitskenmerk en 
komt tot uitdrukking in de wijze waarop de betrokkenen het assessment ervaren. 
De rechtvaardigheid van een assessment kan worden versterkt door transparantie 
van de toetsopdracht en beoordelingscriteria, objectiviteit van beoordelaars en 
voldoende gelegenheid voor studenten om zich op het assessment voor te bereiden.  

Kwaliteitskenmerken van de assessmentfunctie 

De kwaliteit van de assessmentfunctie heeft betrekking op de mate waarin de 
doelen van het assessment binnen het onderwijs gerealiseerd worden. In het 
beroepsonderwijs is het doel van de assessments zowel summatief als formatief, zij 
leveren de bewijzen voor de verwerving van een certificaat of diploma en zij 
leveren een bijdrage aan het leerproces van de studenten (Dochy & Moerkerke, 
1997; Black & William, 1998; Gibbs & Simpson, 2004). De kwaliteitskenmerken 
die betrekking hebben op de onderwijsfunctie zijn de mate waarin de assessments 
op een juiste wijze selecteren en de mate waarin de assessments bijdragen aan het 
leerproces. 
 Een assessment selecteert juist als op grond van de assessmentuitslag de 
geschiktheid voor de opleiding en het beroep kan worden vastgesteld. De 
selecterende functie van een assessment kan beter worden vervuld naarmate op 
grond van de assessmentuitslagen een beter onderscheid gemaakt kan worden 
tussen goede en zwakke beheersing van competenties door studenten. 
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Een assessment draagt bij aan het leerproces als studenten door het assessment 
beter inzicht krijgen in de eigen beheersing van competenties, in wat nog geleerd 
moet worden en in de manier waarop dit geleerd kan worden. Deze bijdrage aan 
het leerproces kan worden bereikt door studenten actief te betrekken bij de 
samenstelling van een assessment, door de assessmentuitslag te voorzien van 
adequate feedback en door studenten in de rol van (mede) beoordelaar te betrekken 
bij de assessment (Hambleton, 1996; Messick, 1994). Assessments dragen tevens 
bij aan het leerproces als zij een positieve invloed hebben op de leermotivatie. 
Slechte resultaten kunnen de leermotivatie onder druk zetten, maar als een 
assessmentresultaat goed wordt toegelicht en een student inzicht krijgt in hoe de 
resultaten kunnen worden verbeterd, kan het assessment als zinvol en leerzaam 
ervaren worden en hoeft dit de leermotivatie niet aan te tasten.  
 Met betrekking tot de assessmentfunctie kan besloten worden dat elk 
assessment zowel een selecterende functie als een leerfunctie dient te vervullen. 
Ook kan ervoor gekozen worden op het niveau van een assessmentprogramma een 
verdeling en balans te realiseren tussen assessments die vooral een selecterende 
functie hebben en assessments die vooral een leerfunctie hebben.  

3.6 Evaluatie van het kwaliteitsprofiel van propedeuse-assessments  

Propedeuse-assessments in de opleidingen SPH en MWD  

Een evaluatie is uitgevoerd van competentiegerichte propedeuse-assessments van 
de beroepsopleidingen maatschappelijk werk en dienstverlening (MWD) en sociaal 
pedagogische hulpverlening (SPH) van de Hogeschool Utrecht met als doel de 
kwaliteitsprofielen van deze assessments te bepalen. Beide opleidingen zijn sterk 
met elkaar verwant en kennen een gemeenschappelijk propedeutisch jaar met een 
voor beide opleidingen geldend generiek competentieprofiel. Dit generieke 
competentieprofiel bestaat uit drie segmenten van elk vier tot zes competenties 
gericht op het werken met cliënten (segment A), het werken in een professionele 
organisatie (segment B) en het werken aan professionalisering (segment C). Binnen 
het werken aan professionalisering wordt een onderscheid gemaakt tussen 
persoonlijke professionalisering (C1) en bijdragen aan de ontwikkeling van het 
beroep (C2). In het vervolg van de vierjarige opleiding wordt het generieke 
competentieprofiel van de propedeuse in opleidingsspecifieke competentieprofielen 
toegespitst op de specifieke aspecten van de beide beroepen. 
 Een van de doelen van de assessments in de propedeuse is studenten te 
selecteren op hun geschiktheid voor de opleiding en het beroep. Het 
onderwijsprogramma van de propedeuse bestaat uit 12 modulen die elk worden 
afgerond met een assessment. Voor elk assessment dat met een goed resultaat 
wordt afgesloten ontvangt een student vijf ECTS. Indien een student aan het eind 
van het eerste jaar minder dan 45 ECTS behaald heeft, zal hij de opleiding moeten 
beëindigen.  
 Voor het onderzoek zijn zeven van de 12 propedeuse assessments 
geselecteerd (zie Figuur 3.1). Bij de selectie is gebruik gemaakt van de volgende 
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criteria: i) de assessments vormen een naar inhoud en vorm representatieve 
steekproef uit de assessments van het eerste jaar; ii) van elk assessment kan worden 
vastgesteld welke competenties beoordeeld worden, iii) in het geheel van 
geselecteerde assessments wordt een brede variatie van competenties beoordeeld; 
iiii) de geselecteerde assessments variëren in assessmentmethode.  
 
Code 
 

Titel  Competentie 
segment 

Assessmentmethode  

P1 Vraagverhelderend 
gesprek  

Segment A Simulatie van cliëntgesprek: video-opname en  
erop volgend reflectieverslag 

P3 Schriftelijke 
casusanalyse  

Segment A Casustoets: schriftelijk tentamen waarin een 
casus wordt geanalyseerd gevolgd door een 
plan van aanpak 

P4 Podiumpresentatie  Segment A Dramapresentatie rond het themacultuur en 
diversiteit 

P6 Onderzoeksrapport Segment C2 Schriftelijk rapport van een onderzoek   

P7 Beleidsadvies (ba) en 
digitale vertelling (dv) 

Segment B Twee deelassessments: een rapport met een 
beleidsadvies en een multimedia presentatie. 

P9 Eindgesprek persoonlijk 
opleidingsplan 

Segment C1 Mondelinge evaluatie van  persoonlijk 
opleidingplan van de student door de  
studiebegeleider  en groep van 4 a 5 studenten 

P11 Eindverslag stage Segment C1 Schriftelijk reflectieverslag over de 
leerresultaten in de stage 

 
Figuur 3.1. Selectie van propedeuse assessments. 

 

Onderzoeksvragen  

Het onderzoek was gericht op zowel de kwaliteit van het evaluatie-instrument als 
het kwaliteitsprofiel van de competentiegerichte assessments. De vragen die 
centraal stonden waren: 

Instrument 
- In hoeverre voldoet het evaluatie-instrument aan daaraan te stellen criteria? 
- In hoeverre kunnen op de zeven kwaliteitskenmerken verschillen tussen de 

assessments worden onderscheiden? 
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Kwaliteitsprofiel assessments 
- In welke mate zijn de competenties en daarvan afgeleide leerdoelen die in de 

assessments worden beoordeeld helder geformuleerd en relevant voor de 
beroepsuitoefening?  

- Welke competentie-elementen worden beoordeeld in de assessments? 
- In welke mate voldoen de assessments aan de zeven kwaliteitskenmerken? 
- Is er een relatie tussen de gemiddelde assessmentcijfers van de studenten en de 

scores op de zeven kwaliteitskenmerken?  

3.7 Methode 

Samenstelling evaluatiepanel 

De evaluatie van de assessments werd uitgevoerd door een panel dat bestond uit 22 
personen: zes werkveldvertegenwoordigers, zeven docenten, zes studenten en drie 
onderzoekers. De werkveldvertegenwoordigers zijn geworven uit het praktijk-
netwerk van de beide opleidingen. Drie van de praktijkvertegenwoordigers zijn 
werkzaam in de MWD-praktijk en drie in de SPH-praktijk. De studenten (drie 
SPH, drie MWD) hebben voorafgaand aan het onderzoek in het kader van hun 
opleiding alle assessments uitgevoerd en zijn geworven via de 
opleidingscommissie. Van de docenten zijn vijf werkzaam in de propedeuse, één is 
werkzaam in de hoofdfase MWD en één in de hoofdfase SPH. De onderzoeker 
heeft samen met twee onderzoekers die aan het onderzoek hebben bijgedragen 
eveneens aan het evaluatiepanel deelgenomen.  
 Omdat de werkveldvertegenwoordigers niet bekend waren met de 
onderwijspraktijk waarin de assessments werden uitgevoerd, is hen niet gevraagd 
een beoordeling te geven van de kwaliteitskenmerken die betrekking hebben op het 
assessmentproces en het leereffect. Om dezelfde reden hebben de onderzoekers 
geen beoordeling gegeven van de kwaliteitskenmerken rechtvaardigheid en 
leereffect (zie Figuur 3.2). Met uitzondering van de onderzoekers ontvingen alle 
deelnemers aan het evaluatiepanel een vergoeding voor hun bijdrage. 
 
Kwaliteits 
categorie 

Kwaliteitskenmerk Werkveld  
(n=6) 

Docenten  
(n=7) 

Studenten  
(n=6) 

Onderzoekers 
(n=3) 

Inhoud Kennisbasis     
Professionele taakuitvoering     
Ontwikkelvermogen     

Proces Consistentie     
Rechtvaardigheid     

Functie Selectie     
Leereffect    . 

 
Figuur 3.2  Beoordeling van kwaliteitskenmerken van assessments door groepen beoordelaars 
(gearceerd) 
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Evaluatie-instrument  

De deelnemers aan het evaluatiepanel hebben de assessments beoordeeld aan de 
hand van een vragenlijst die is samengesteld uit acht rubrieken. De eerste rubriek 
bestond uit vragen naar de duidelijkheid en de beroepsrelevantie van de te 
beoordelen competenties en de samenhang tussen de competenties en de leerdoelen 
van de module waarvan het assessment deel uitmaakt. De overige rubrieken 
bestonden uit multi-item schalen van zeven kwaliteitskenmerken. Elke schaal 
bevatte vier tot zeven items die gescoord konden worden op een 4-punts 
Likertschaal (zie Figuur 3.3). De items uit de schalen die betrekking hebben op de 
assessmentinhoud zijn samengesteld uit de elementen van de 
competentiedimensies. Bij de kwaliteitskenmerken kennisbasis en professionele 
taakuitvoering is tevens een item opgenomen waarin gevraagd wordt naar de mate 
waarin de competentie-elementen geïntegreerd worden beoordeeld. Dit gold niet 
voor het kwaliteitskenmerk ontwikkelvermogen omdat de elementen transfer, 
reflectie en actief experimenteren minder met elkaar vervlochten zijn en in mindere 
mate een geïntegreerd geheel vormen.  
 Bij elke vraag is tevens de antwoordmogelijkheid „weet niet‟ opgenomen. 
Aansluitend op elk van de acht onderdelen van de vragenlijst kon schriftelijk 
commentaar op de scores worden gegeven.  

Procedure 

Voorafgaand is een pilotstudie uitgevoerd naar het kwaliteitsprofiel van een van de 
assessments, waarbij het ontwikkelde instrument is onderzocht op validiteit, 
betrouwbaarheid en bruikbaarheid (zie hoofdstuk 2). De uitkomsten hiervan 
hebben geleid tot een uitbreiding van het model van beroepscompetenties en een 
herziening van de indeling in kwaliteitskenmerken. Tevens is in het instrument de 
formulering van een aantal items verbeterd en is per kwaliteitskenmerk ruimte 
opgenomen voor aanvullend commentaar.  
 Ten behoeve van het evaluatiepanel is de informatie voor studenten over de 
assessments zoals deze is opgenomen in de studiehandleidingen verzameld en 
aangevuld met van elk assessment een representatief voorbeeld (schriftelijk of op 
video) van een uitgevoerd en beoordeeld assessment. Daarnaast is een instructie 
voor de uit te voeren evaluatie van de assessments op papier gezet.  
 Bij de start van de eigenlijke evaluatie is een instructiebijeenkomst 
georganiseerd waarin alle beoordelaars informatie kregen over het doel van de 
evaluatie, het model van kwaliteitskenmerken van competentiegerichte 
assessments, de geselecteerde assessments, de procedure voor het evalueren van 
assessments en de vragenlijst. Omdat de assessments op verschillende momenten 
in het studiejaar worden aangeboden, vond de evaluatie plaats in twee ronden. Vier 
assessments werden beoordeeld na afloop van het derde kwartaal en drie na afloop 
van het vierde kwartaal. Nadat de beoordelaars het eerste assessment hadden 
beoordeeld is er telefonisch contact geweest om de ervaringen met de uitvoering 
van de evaluatie door te nemen en waar nodig onduidelijkheden weg te nemen.  
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Kwaliteits- 
categorie 

Kwaliteitskenmerk # items Voorbeelditems 

Assessmentinhoud  Kennisbasis 4 Uit de assessmentopdracht en criteria wordt 
duidelijk dat een voor de competenties 
relevant kennisdomein wordt beoordeeld. 

Professionele 
Taakuitvoering 

4 In het assessment wordt van de studenten 
gevraagd een realistische beroepstaak uit te 
voeren waarbij de wijze van uitvoeren zelf 
wordt beoordeeld.  

Ontwikkelvermogen 4 In de assessmentopdracht wordt van de 
studenten gevraagd te reflecteren op de eigen 
inzichten, houdingen en handelen in een 
opleidings- en/of beroepssituatie.  

Assessmentproces Consistentie 7 Voor het assessment geldt een vaste 
procedure (instructie, uitvoering, beoordeling 
uitslag). 

Rechtvaardigheid 6 Het beoordelen door de docent verloopt voor 
de student op een transparante wijze. 

Assessmentfunctie  Selectie 6 Het assessment draagt bij aan een selectie 
van studenten op de geschiktheid voor de 
uitoefening van het beroep. 

Leereffect 7 Het assessment geeft de student inzicht in het 
bereikte niveau van competentiebeheersing. 

 
Figuur 3.3.  Kwaliteitskenmerken, aantallen items en voorbeelden van items uit de vragenlijst. 

 
De ingevulde vragenlijsten zijn per email door de beoordelaars naar de 
onderzoeker verstuurd. Nadat alle vragenlijsten waren ontvangen is het schriftelijke 
commentaar bij elk van de kwaliteitskenmerken verzameld en vergeleken met de 
gemiddelde scores per kwaliteitskenmerk. Nadat de evaluatie had plaatsgevonden 
zijn de cijfers van de studenten op de assessments geïnventariseerd en aan het 
databestand toegevoegd. 
 Na afloop van de tweede evaluatieronde is een afsluitende bijeenkomst 
gehouden waarin ervaringen zijn uitgewisseld en voorlopige uitkomsten van het 
onderzoek zijn gepresenteerd. Een rapportage van de uiteindelijke uitkomsten van 
het onderzoek is naar alle beoordelaars en naar de beide opleidingen verstuurd. 

Analyses 

Voor het bepalen van de kwaliteit van het evaluatie-instrument is per assessment 
eerst een analyse gemaakt van de interbeoordelaars-betrouwbaarheid van de scores 
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van de beoordelaars op elk van de kwaliteitskenmerken door middel van de „jury 
alpha‟. Als criterium is aangehouden: bij voorkeur ≥ .70 en minimaal ≥ .60. 
Vervolgens is per assessment de betrouwbaarheid van de schalen van de 
kwaliteitskenmerken berekend. Gegeven het explorerende karakter van het 
onderzoek is hierbij gekozen voor de volgende criteria: rir‟s ≥ 0.10 en Cronbach‟s 
alpha ≥ 0.60. Om te kunnen bepalen of tussen de assessments sprake is van een per 
kwaliteitskenmerk significant verschil in scores is een Wilks‟ Lambda multi-
variate test uitgevoerd (criterium voor significantie: p < 0.10).  
 Op de verkregen beoordelingen van de assessments zijn de volgende 
analyses uitgevoerd. Van de items die betrekking hadden op de helderheid en de 
relevantie van de competenties en de leerdoelen zijn de gemiddelden en 
standaarddeviaties berekend. Van de items waarin gevraagd werd naar de 
aanwezigheid van de competentie-elementen in de assessments zijn de gemiddelde 
scores berekend. De gemiddelde scores zijn hierbij onderverdeeld in vier klassen: 
nauwelijks aanwezig (m ≤ 1), matig aanwezig (1≤ m ≤ 2), redelijk aanwezig ( 2≤ m 
≤ 3) en sterk aanwezig ( m ≥ 3). 
 Van elk assessment zijn vervolgens per kwaliteitskenmerk de 
schaalgemiddelden en standaarddeviaties berekend. Ook deze gemiddelden zijn 
geclassificeerd waarbij vanwege de overwegend hoge scores is gekozen voor een 
onderverdeling in vijf klassen: nauwelijks aanwezig (m ≤ 1), matig aanwezig (1≤ m 
≤ 2), redelijk aanwezig (2≤ m ≤ 3), sterk aanwezig (3≤ m ≤ 3.5) en zeer sterk 
aanwezig (m ≥ 3.5).  
 De gemiddelde scores op de kwaliteitskenmerken zijn vergeleken met het 
commentaar per rubriek in de vragenlijst. Hierna is op basis van de gemiddelde 
scores op de kwaliteitskenmerken een kwaliteitsprofiel per assessment vastgesteld. 
Tot slot zijn van de door de studenten behaalde assessmentcijfers van de eerste 
assessmentronde de gemiddelden en standaarddeviaties berekend en is nagegaan of 
een verband met de scores op de kwaliteitskenmerken kon worden vastgesteld.  

3.8 Resultaten 

De kwaliteit van het evaluatie-instrument 

Uit een eerste analyse van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid bij de 22 
beoordelaars bleek dat de beoordelingen van twee beoordelaars (een docent en een 
student) sterk afweken op alle kwaliteitskenmerken en bij meerdere assessments 
(-3.04 ≤ rir ≤ 0.108). De scores van deze beoordelaars zijn daarom verwijderd uit 
de dataset. Bij de overige beoordelaars kan geconcludeerd worden dat sprake is van 
een hoge mate van interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (zie Tabel 3.1) 
 De Cronbach‟s alpha‟s van de kwaliteitscategorie assessmentinhoud gaven 
geen aanleiding items te verwijderen. De schaal over de kennisbasis bleek 
voldoende betrouwbaar bij alle assessments, de schaal over de professionele 
taakuitvoering bij vijf assessments en de schaal over het ontwikkelvermogen bij 
vier assessments (zie Tabel 3.2) 
 

69 
 

Tabel 3.1. Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid per assessment over alle kwaliteitskenmerken 
 

Assessment  Jury Alpha  
  N=20 

P1 .892 
P3 .902 
P4 .801 
P6 .875 
P7 .916 
P9 .875 
P11 .871 

 
De schalen over de consistentie en de rechtvaardigheid van de kwaliteitscategorie 
assessmentproces gaven bij een eerste schaalanalyse een ongunstig beeld van de 
betrouwbaarheid van de schalen op meerdere assessments. Uit de schaal over 
consistentie zijn drie van de zeven items verwijderd en bij de schaal over 
rechtvaardigheid twee van de zes items. Beide schalen bleken hierna betrouwbaar 
voor alle assessments. 
 De schalen over de selectie en het leereffect van de kwaliteitscategorie 
assessmentfunctie leverden na een eerste analyse van de schaalbetrouwbaarheid 
eveneens lage uitkomsten op. De beoordelingen van de werkveld-
vertegenwoordigers van het kenmerk selectie zijn uiteindelijk uit het databestand 
verwijderd nadat uit gesprekken met de werkveldvertegenwoordigers bleek dat zij 
het moeilijk vonden een oordeel te geven over de selectiefunctie van assessments 
die in de aanvangsfase van een opleiding worden uitgevoerd. Tevens zijn uit de 
schaal over selectie twee van de zes items verwijderd waarna deze voldoende 
betrouwbaar bleek te zijn voor vijf assessments. Bij de schaal over het leereffect 
zijn drie van de zeven items verwijderd waarna deze betrouwbaar bleek te zijn voor 
alle assessments. 
 
Tabel 3.2. Cronbach’s Alpha’s (CA) schalen kwaliteitskenmerken  
 
Kwaliteitskenmerk  # items 

oorspr. 
# items 
verwijd. 

N CA 
P1 

CA 
P3 

CA 
P4 

CA 
P6 

CA 
P7 

CA 
P9 

CA 
P11 

Kennisbasis 5 0  20 .77 .79 .82 .76 .78 .80 .82 
Taakuitvoering 5 0 20 .51 .36 .73 .84 .65 .87 .77 
Ontwikkelvermogen 5 0 20 .71 .79 .57  .71 .47 .56 .71 
Consistentie 7 3 (1,3,7) 14 .93 .96 .93 .95 .98 .93 .95 
Rechtvaardigheid 6 2 (3,4) 11 .97 .94 .95 .97 .90 .94 .86 
Selectie 6 2 (1,6) 14 .45 .61 .74 .47 .86 .71 .61 
Leereffect 7 3 (4,5,7) 11 .97 .87 .90 .91 .83 .93 .93 
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Bij vijf schalen van kwaliteitskenmerken is sprake van significante verschillen 
tussen de assessments op de kwaliteitskenmerken. Bij de schalen over de 
kwaliteitskenmerken rechtvaardigheid en het leereffect van de assessments is dit 
niet het geval (zie Tabel 3.3). 
 
Tabel 3.3.  Wilks’ Lambda  Multivariate test van de kwaliteitskenmerken  
 

Kwaliteitskenmerk  N p-waarde 
Kennisbasis 18 .000* 
Taakuitvoering 18 .003* 
Ontwikkelvermogen 16 .005* 
Consistentie 13 .078* 
Rechtvaardigheid   8 .375 
Selectie 13 .062* 
Leereffect   8 .715 

* p < .10 

 
Beoordeling van de helderheid en de relevantie van competenties en leerdoelen 

De beoordelaars hebben bij alle assessments een positief oordeel over de 
beroepsrelevantie van de competenties (SPH m ≥ 3.37, MWD m ≥ 3.42), de 
helderheid van de formuleringen ( m ≥ 3.24) en het verband tussen competenties en 
leerdoelen (m ≥ 3.10). Hierover zijn tussen de groepen werkveldvertegen-
woordigers, docenten en studenten geen significante verschillen vastgesteld.  

Aanwezigheid van de competentie-elementen in de assessments  

Nagenoeg alle competentie-elementen zijn volgens de beoordelaars redelijk tot 
sterk aanwezig in elk van de zeven assessments. Alleen bij het assessment P11 
(eindverslag stage) is het element „kennis‟ matig aanwezig en bij de assessment P9 
(eindgesprek persoonlijk opleidingsplan) is het element „uitvoering van een 
beroepstaak‟ matig aanwezig (zie Tabel 3.4). Het element „vaardigheden‟ van de 
dimensie kennisbasis is sterk aanwezig in alle assessments. Het element „transfer‟ 
van de dimensie ontwikkelvermogen is alleen in de assessment P3 (schriftelijke 
casusanalyse) sterk aanwezig. 
De integratieve beoordeling van de kennisbasis is volgens de beoordelaars sterk 
aanwezig bij drie assessments en redelijk aanwezig bij vier assessments. De 
integratieve beoordeling van de professionele taakuitvoering is sterk aanwezig in 
zes assessments. 
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Tabel 3.4. Aanwezigheid van de competentie-elementen in de inhoud van de assessments  
 
Competentie 
dimensie 

Competentie- 
element 

Sterk  
aanwezig* 

Redelijk 
aanwezig 

Matig  
aanwezig 

Nauwelijks 
aanwezig 

Kennisbasis Kennis (P)1-3-4-6-7 (P)9 (P)11  
Vaardigheden  (P)1-3-4-6-7-9-11    
Houding (P)1-6-7-9-11 (P)3-4   
Integratie k-v-h (P)1-6-7 (P)3-4-9-11   

Professionele
Taak-
uitvoering 

Besluitvorming (P)1-3-6-7-11 (P)4-9   
Uitvoering (P)1-3-6-7 (P)4-11 (P)9  
Resultaat (P)1-3-6-7 (P)4-9-11   
Integratie b-u-r (P)1-3-4-6-7-11 (P)9   

Ontwikkel-
vermogen 

Reflectie (P)1-9-11 (P)3-4-6-7   
Transfer (P)3 (P)1-4-6-7-9-11   
Experimenteren (P)1-3-4-7 (P)6-9-11   

*  sterk aanwezig ( m ≥ 3),  redelijk aanwezig ( 2≤ m ≤ 3), matig aanwezig (1≤  m ≤ 2), nauwelijks 
aanwezig (m ≤ 1). 

 
Kwaliteitskenmerken van de assessments  

Naar het oordeel van het evaluatiepanel zijn de zeven kwaliteitskenmerken bij alle 
assessments redelijk tot zeer sterk aanwezig (2.32 ≤ m ≤ 3.95). Van de 
kwaliteitskenmerken die betrekking hebben op de assessmentinhoud kreeg het 
kenmerk professionele taakuitvoering over alle assessments de hoogste gemiddelde 
score (m=3.17) en het kenmerk ontwikkelvermogen over alle assessments de 
laagste gemiddelde score (m=2.99). Met betrekking tot het assessmentproces werd 
het kenmerk rechtvaardigheid over alle assessments zeer sterk aanwezig bevonden 
(m=3.60) en het kenmerk consistentie (m=3.16) sterk aanwezig. Ten aanzien van 
de assessmentfunctie geldt dat het kenmerk leereffect (m= 3.39) en het kenmerk 
selectie (m=3.12) sterk aanwezig werd bevonden bij alle assessments (zie Tabel 
3.5). 
 Bij alle kwaliteitskenmerken varieert de score licht tussen de assessments. 
Bij het assessment P1 (vraagverhelderend gesprek) met de hoogste gemiddelde 
score (m=3.56) zijn de kwaliteitkenmerken gemiddeld zeer sterk aanwezig. Bij het 
assessment P11 (eindverslag stage) met de laagste gemiddelde score zijn de 
kwaliteitskenmerken gemiddeld sterk aanwezig (m=3.04). De verschillen tussen de 
assessments op de scores per kwaliteitskenmerk zijn het laagst bij het 
kwaliteitskenmerk kennisbasis (range 0.68) en het hoogst bij professionele 
taakuitvoering (range 1.21). 
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Tabel 3.5. Gemiddelde scores van de assessment op de zeven kwaliteitskenmerken en 
standaarddeviaties   
 
 Assessmentinhoud 

 

Assessmentproces Assessmentfunctie  
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 M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M 

P1 3.56 .44 3.53  .41 3.30 .60 3.25   .70 3.89 .28 3.57   .70 3.82   .54 3.56 
P3 3.09 .65 3.41  .45 2.58 .82 3.65   .65 3.37 .42 2.94   .97 3.08 1.01 3.16 
P4 3.12 .66 2.91  .49 2.79 .63 2.90   .56 3.95 .78 2.56   .81 3.60   .75 3.12 
P6 3.33 .54 3.46  .57 2.65 .63 3.17   .64 3.66 .37 3.34   .84 3.48 1.01 3.29 
P7 3.28 .60 3.45  .39 2.50 .60 3.37   .58 3.57 .57 3.26 1.08 3.00   .82 3.20 
P9 2.78 .76 2.32 1.01 3.50 .43 3.06  1.01 3.57 .36 3.13 1.04 3.60   .87 3.14 
P1
1 

2.88 .71 2.97  .79 3.26 .64 2.73   .89 3.01 1.06 3.26 1.09 3.16   .48 3.04 
M 3.15 .43 3.17  .37 2.99 .33 3.16   .48 3.60 .32 3.12 .68 3.39   .32  

 
 
Een vergelijking van de scores op de kwaliteitskenmerken met het aanvullend 
commentaar dat gegeven kon worden bij elk kwaliteitskenmerk leverde geen 
afwijkende uitkomsten op. Het aanvullend commentaar werd steeds gebruikt ter 
bevestiging van hetgeen werd gescoord of als toelichting erop. 

Assessmentcijfers  

De spreiding van de gemiddelde cijfers die de studenten voor de assessments 
behaalden is uitermate gering, met een range van .89 op de 10-punts schaal (zie 
Tabel 3.6). De standaarddeviaties van de cijfers verschillen sterk tussen de 
assessments. De spreiding van de cijfers is bij de assessments P 4 
(podiumpresentatie) (SD = 0.68) en het deelassessment P7dv (digitale vertelling) 
(SD = 0.78) het laagst in vergelijking met de overige assessments. Het gemiddelde 
cijfer van deze beide assessments is hoger dan dat van de andere assessments. Het 
assessment met de grootste spreiding is P3 (schriftelijke casusanalyse).  
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Tabel 3.6. Assessmentcijfers: gemiddelden en standaarddeviaties  
 
 N Range Min Max M SD 
P1 208 8.50 1.00   9.50 6.73 1.12 
P3 217 9.00   .00   9.00 6.29 1.76 
P4 218 3.50 5.50   9.00 7.17 0.68 
P6 205 8.00 2.00 10.00 6.82 1.41 
P7dv* 218 5.00 4.00   9.00 7.18 0.78 
P7ba* 209 5.00 4.00   9.00 6.88 1.37 
P9 203 8.50 1.00   9.50 7.01 1.56 
P11 197 8.00 1.00   9.00 7.02 1.19 
* P7 bestaat uit twee subassessments: P7 dv digitale vertelling en P7 ba  schriftelijk beleidsadvies. 

Hoewel het aantal assessments dat is onderzocht gering is (n=7), is met een 
berekening van de Spearman rangorde correlatie nagegaan of een verband kon 
worden vastgesteld tussen de gemiddelde assessmentcijfers en standaarddeviaties 
en de scores op de kwaliteitskenmerken. De correlaties tussen de gemiddelde 
cijfers en de kwaliteitskenmerken zijn niet hoog en niet significant ( -.43 ≤ r ≤ .09). 
Hetzelfde geldt voor het verband tussen de standaarddeviaties en zes van de 
kwaliteitskenmerken (-.36 ≤ r ≤ .14). Alleen het kenmerk rechtvaardigheid 
correleert significant negatief met de standaarddeviaties van de gemiddelde cijfers 
(r = -.76, p .05).  

3.9 Conclusie and discussie 

Het doel van dit onderzoek was om met behulp van een evaluatie-instrument 
profielen van kwaliteitskenmerken van competentiegerichte assessments te 
bepalen. Hiertoe zijn eerst de begrippen competentie, competentiegerichte 
assessments en kwaliteitskenmerken van competentiegerichte assessments nader 
uitgewerkt.  
 Een competentie is gedefinieerd als een zich ontwikkelende en geïntegreerde 
kennisbasis die nodig is voor het uitvoeren van beroepstaken in een dynamische 
beroepscontext en die resulteert in beroepsgedrag dat bijdraagt aan vooraf 
omschreven wenselijke resultaten. Van deze definitie zijn drie met elkaar 
samenhangende dimensies van competenties afgeleid, namelijk de kennisbasis, de 
professionele taakuitvoering en het ontwikkelvermogen. Een verdere uitwerking 
van deze dimensies leidde tot een indeling in negen competentie-elementen. 
 Gegeven de meervoudige samenstelling van een competentie is vervolgens 
de vraag uitgewerkt of een competentie afdoende kan worden beoordeeld in één 
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Tabel 3.5. Gemiddelde scores van de assessment op de zeven kwaliteitskenmerken en 
standaarddeviaties   
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P1
1 

2.88 .71 2.97  .79 3.26 .64 2.73   .89 3.01 1.06 3.26 1.09 3.16   .48 3.04 
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Een vergelijking van de scores op de kwaliteitskenmerken met het aanvullend 
commentaar dat gegeven kon worden bij elk kwaliteitskenmerk leverde geen 
afwijkende uitkomsten op. Het aanvullend commentaar werd steeds gebruikt ter 
bevestiging van hetgeen werd gescoord of als toelichting erop. 

Assessmentcijfers  

De spreiding van de gemiddelde cijfers die de studenten voor de assessments 
behaalden is uitermate gering, met een range van .89 op de 10-punts schaal (zie 
Tabel 3.6). De standaarddeviaties van de cijfers verschillen sterk tussen de 
assessments. De spreiding van de cijfers is bij de assessments P 4 
(podiumpresentatie) (SD = 0.68) en het deelassessment P7dv (digitale vertelling) 
(SD = 0.78) het laagst in vergelijking met de overige assessments. Het gemiddelde 
cijfer van deze beide assessments is hoger dan dat van de andere assessments. Het 
assessment met de grootste spreiding is P3 (schriftelijke casusanalyse).  
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Tabel 3.6. Assessmentcijfers: gemiddelden en standaarddeviaties  
 
 N Range Min Max M SD 
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* P7 bestaat uit twee subassessments: P7 dv digitale vertelling en P7 ba  schriftelijk beleidsadvies. 
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onderdelen van een competentie onvoldoende door het assessment worden gedekt. 
Dit risico kan worden vermeden door competenties te beoordelen in meerdere 
assessments die deel uitmaken van een samenhangend assessmentprogramma. 
Andere voordelen van een assessmentprogramma zijn dat studenten meer kansen 
krijgen om aan te tonen dat zij de competenties beheersen en dat, indien meerdere 
assessments gericht zijn op dezelfde competenties, deze bijdragen aan een grotere 
betrouwbaarheid van de uitkomsten.  
 De kwaliteit van een assessmentprogramma hangt af van de samenhang 
tussen de assessments en de wijze waarop de uitkomsten van de afzonderlijke 
assessments door de beoordelaars worden geïnterpreteerd. De samenhang kan 
worden versterkt door triangulatie van assessmentmethoden, complementariteit van 
assessmentinhouden en een combinatie van een analytische en een holistische 
benadering van de assessmentuitkomsten door beoordelaars. De uiteindelijke 
kwaliteit van het assessmentprogramma is mede afhankelijk van de kwaliteit van 
de afzonderlijke assessments. Hoewel assessments elkaar heel goed kunnen 
aanvullen is het onjuist te veronderstellen dat het gemiddelde van meerdere zwakke 
assessments een getrouw beeld van de competentiebeheersing oplevert omdat de 
assessments voor elkaars zwakheden compenseren.  
 De kwaliteitskenmerken van een competentiegericht assessment zijn 
uitgewerkt aan de hand van drie kwaliteitscategorieën: de assessmentinhoud, het 
assessmentproces en de assessmentfunctie. De kwaliteit van de assessmentinhoud 
heeft betrekking op de validiteit van het assessment, dat wil zeggen de mate waarin 
aan de hand van een assessment daadwerkelijk de beheersing van competenties (of 
onderdelen ervan) wordt vastgesteld. De kwaliteit van het beoordelingsproces heeft 
betrekking op de assessmentprocedure, de beoordelaars en het assessment-
instrument. De kwaliteit van de assessmentfunctie heeft betrekking op de mate 
waarin de doelen van het assessment in het onderwijs worden gerealiseerd. Elke 
kwaliteitscategorie is onderverdeeld in meerdere kwaliteitskenmerken. De 
kwaliteits-kenmerken van de assessmentinhoud zijn kennisbasis, professionele 
taakuitvoering en ontwikkelvermogen. De kwaliteitskenmerken van het 
assessmentproces zijn consistentie en rechtvaardigheid. De kwaliteitskenmerken 
van de assessmentfunctie zijn selectie en leereffect.  
 Een onderzoek is uitgevoerd naar het kwaliteitsprofiel van zeven 
competentiegerichte assessments van de propedeuse van de opleidingen MWD en 
SPH van de Hogeschool Utrecht. Het onderzoek bestond uit een evaluatie die werd 
uitgevoerd door een panel van 22 beoordelaars dat was samengesteld uit docenten, 
studenten, werkveldvertegenwoordigers en onderzoekers. Hierbij werd gebruik 
gemaakt van een evaluatie-instrument waarin de zeven kwaliteitskenmerken voor 
competentiegerichte assessments zijn opgenomen. De onderzoeksvragen hadden 
betrekking op de kwaliteit van het evaluatie-instrument en op de kwaliteit van de 
assessments.  
 De kwaliteit van het evaluatie-instrument is bepaald aan de hand van de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, de betrouwbaarheid van de schalen van de 
kwaliteitskenmerken en de mate waarin met de schalen verschillen tussen 
assessments konden worden vastgesteld. Een analyse van de interbeoordelaars-
betrouwbaarheid wees uit dat de scores van twee beoordelaars sterk afweken van 
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die van de 20 overige beoordelaars. Besloten is de data van deze twee beoordelaars 
te verwijderen uit de dataset, waarna de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voldeed 
aan de criteria. Een analyse van de betrouwbaarheid van de schalen van de 
kwaliteitskenmerken wees uit dat vier schalen voldoende betrouwbaar zijn bij alle 
assessments en dat de drie schalen professionele taakuitvoering, ontwikkel-
vermogen en leereffect een minder stabiel beeld vertonen. Met vijf van de zeven 
schalen van kwaliteitskenmerken konden significante verschillen tussen 
assessments worden vastgesteld, bij de schalen rechtvaardigheid en leereffect was 
dit niet het geval. Een mogelijke oorzaak hiervoor, die nader zou kunnen worden 
onderzocht, is het geringe aantal beoordelaars (docenten en studenten n=8) dat een 
oordeel heeft gegeven over deze twee kwaliteitskenmerken. 
 Op basis van de verkregen beoordelingen van de kwaliteit van de 
assessments konden conclusies worden getrokken over de relevantie van de 
competenties en leerdoelen, de aanwezigheid van de negen competentie-elementen 
in de assessments en de scores op de kwaliteitskenmerken van de assessments. 
 De competenties die in de assessments worden beoordeeld, zijn volgens het 
evaluatiepanel helder geformuleerd en relevant voor de beroepsuitoefening. In iets 
mindere mate was men positief over de samenhang tussen de competenties en de 
ervan afgeleide leerdoelen.  
 Afhankelijk van het assessment zijn de competentie-elementen volgens het 
evaluatiepanel matig tot sterk aanwezig in de assessmentinhoud. Bij de meeste 
assessments staan meerdere competentie-elementen op de voorgrond (sterk 
aanwezig) en de overige competentie-elementen op de achtergrond (redelijk 
aanwezig). In het assessment P1 (vraagverhelderend gesprek) worden, meer dan in 
de andere assessments, volledige competenties beoordeeld doordat, met 
uitzondering van het element transfer, alle elementen sterk aanwezig zijn in de 
assessmentinhoud. Bij alle assessments is sprake van een redelijke tot sterke 
integratieve beoordeling van de elementen van de kennisbasis en de professionele 
taakuitvoering. Bij geen van de assessments is volgens het evaluatiepanel sprake 
van het ontbreken van een van de competentie-elementen. 
   De zeven kwaliteitskenmerken zijn volgens de beoordelaars bij alle 
assessments redelijk tot zeer sterk aanwezig. Bij de assessmentinhoud werden de 
kenmerken kennisbasis en professionele taakuitvoering gemiddeld over alle 
assessments sterk aanwezig bevonden en het kenmerk ontwikkelvermogen redelijk 
aanwezig. In de categorie assessmentproces werd het kenmerk rechtvaardigheid 
over alle assessments zeer sterk aanwezig bevonden en het kenmerk consistentie 
sterk aanwezig. In de categorie assessmentfunctie werden zowel het kenmerk 
leereffect als het kenmerk selectie over alle assessments sterk aanwezig bevonden.  
 Bij elk assessment leverde de evaluatie van de aanwezigheid van de 
kwaliteitskenmerken een eigen kwaliteitsprofiel op. Bij het assessment P1 
(vraagverhelderend gesprek) met de hoogste gemiddelde score over alle zeven 
kwaliteitskenmerken zijn vijf kwaliteitskenmerken zeer sterk aanwezig en twee 
kenmerken sterk aanwezig. Bij het assessment P11 (eindverslag stage) met de 
laagste gemiddelde score over alle kwaliteitskenmerken zijn drie kwaliteits-
kenmerken sterk aanwezig en vier kwaliteitskenmerken redelijk aanwezig.  
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Uit de evaluatie kan worden geconcludeerd dat elk assessment een eigen 
kwaliteitprofiel heeft waarin zichtbaar wordt wat de sterke en zwakke kanten van 
het assessment zijn. Een kanttekening die de werkveldvertegenwoordigers 
plaatsten bij het kwaliteitskenmerk selectie was dat bij assessments die in de 
beginfase van een opleiding worden aangeboden nog weinig te zeggen valt over de 
geschiktheid van studenten voor de uiteindelijke beroepsuitoefening en dat de 
selectiefunctie van de eerstejaars assessments hooguit van toepassing is op de 
geschiktheid voor het vervolg van de studie in het tweede jaar.  
 De cijfers die door de studenten op de assessments zijn behaald, geven 
aanvullende informatie. De gemiddelde assessmentcijfers van de assessments P4 
(podiumpresentatie) en het deelassessment P7dv (digitale vertelling) zijn het 
hoogst van alle assessments en de spreiding daarin is het laagst waardoor het 
selecterend effect van deze assessments gering is. Bij P4 wordt deze conclusie 
bevestigd door de lage score op dit kwaliteitskenmerk. Bij het deelassessment P7dv 
kon dit niet worden vastgesteld omdat het evaluatiepanel alleen een oordeel is 
gevraagd over de beide deelassessments gezamenlijk. Een mogelijke verklaring 
voor de hoge cijfers en geringe spreiding is dat beide assessments zich 
onderscheiden van de andere assessments doordat de beoordeling in aanwezigheid 
van en in samenspraak met studenten tot stand komt en het zeer wel denkbaar is dat 
deze assessmentvorm de hoogte van de cijfers beïnvloedt en zorgt voor een geringe 
spreiding. Hiermee samenhangend is opmerkelijk dat een assessment met een 
geringe spreiding van assessmentcijfers een hogere beoordeling krijgt op het 
kwaliteitskenmerk rechtvaardigheid. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat 
assessments waarbij de beoordeling plaatsvindt in aanwezigheid van en in 
samenspraak met studenten, door studenten als meer rechtvaardig worden ervaren.  
 
Aansluitend op deze conclusies geeft een aantal methodologische beperkingen van 
de evaluatie aanleiding tot discussie en verder onderzoek. 
 Ten eerste is omwille van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid besloten de 
scores van twee beoordelaars uit de dataset te verwijderen. Deze beslissing roept de 
vraag op of overeenstemming tussen beoordelaars een vereiste is om een goed 
beeld te krijgen van de kwaliteit van assessments, of dat verschillen tussen 
beoordelaars hier juist aan bijdragen. Deze vraag is des te meer relevant omdat het 
panel van beoordelaars was samengesteld uit verschillende groepen stakeholders 
(docenten, studenten, werkveldvertegenwoordigers). Een overweging is dat de 
eisen die gesteld worden aan de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid mede 
afhankelijk zijn van het formatief of summatief doel van de evaluatie. Bij 
formatieve evaluaties kan besloten worden om verschillen tussen beoordelaars te 
benutten als middel om een discussie over de kwaliteit van de assessments te 
bewerkstellingen. Bij summatieve evaluaties, zoals bijvoorbeeld bij accreditatie 
van opleidingen, zullen de eisen aan de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid hoger 
zijn vanwege de consequenties van de evaluatie-uitkomsten.  
 Ten tweede waren de beoordelaars geneigd hoge scores te geven op alle 
rubrieken uit de vragenlijst. Hierdoor was de differentiatie in scores tussen de 
kwaliteitskenmerken en tussen de assessments relatief gering. De hoge 
scoringstendens zou kunnen worden toegeschreven aan de hoge kwaliteit van de 
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assessments maar het is echter meer waarschijnlijk dat deze samenhangt met de 
onervarenheid van het panel met het gebruik van het evaluatie-instrument. 
Aangenomen mag worden dat de oordeelkundigheid van de beoordelaars in sterke 
mate van invloed is op de evaluatie-uitkomsten en onder meer afhangt van de 
bekendheid met de assessmentpraktijk en met het evaluatie-instrument. Verder 
onderzoek waarin meerdere evaluaties aan de hand van deze kwaliteitskenmerken 
met elkaar vergeleken worden, is noodzakelijk om hier beter zicht op te krijgen.  
 Ten derde bleken drie van de zeven schalen van kwaliteitskenmerken niet bij 
alle assessments betrouwbaar. Bij een verdere interpretatie van de evaluatie-
uitkomsten zal hier rekening mee gehouden moeten worden. Daarbij is verder 
onderzoek noodzakelijk om de betrouwbaarheid van de betreffende 
kwaliteitskenmerken te verbeteren.  
 Ten vierde konden bij de kwaliteitskenmerken rechtvaardigheid en leereffect 
geen significante verschillen tussen de assessments worden vastgesteld. Het is 
mogelijk dat met de betreffende schalen van het evaluatie-instrument het nog niet 
mogelijk is deze verschillen zichtbaar te maken of dat het aantal beoordelaars in dit 
onderzoek bij deze kenmerken hiervoor te gering was. Tot slot kan worden 
geconcludeerd dat het onderzoek een bruikbaar instrument heeft opgeleverd voor 
de bepaling van een kwaliteitsprofiel van competentiegerichte assessments. Voor 
de verdere ontwikkeling van het instrument en de toepassing ervan is 
vervolgonderzoek noodzakelijk. 
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4. COMPETENTIEGERICHTE ASSESSMENTS IN STAGES  

4.1 Inleiding 

Leren op de werkplek is een vanzelfsprekend bestanddeel van het curriculum van 
veel beroepsopleidingen (Hughes, Ryan & Toohey, 1996; Fortune, McCarthy & 
Abramson, 2001). Met name in competentiegericht onderwijs zijn de 
verwachtingen hoog gesteld over wat op de werkplek geleerd kan worden, omdat 
studenten daar in aanraking komen met het echte beroepsleven. Zij worden 
ingevoerd in de taken en rollen van de professional en geconfronteerd met de 
dilemma‟s van het beroep (Klarus, 2003). De combinatie van werkervaring en 
reflectie lijkt een ideale voedingsbodem te zijn waarin competenties ontwikkeld 
kunnen worden. Als het leren op de werkplek daarbij gelijktijdig plaatsvindt met 
het leren op een opleiding, zal de student hetgeen op de opleiding wordt aangereikt 
beter kunnen verbinden met zijn professionele ontwikkeling (Beckett & Hager, 
2000). Voor velen is werkervaring de beste leerschool. 
 In het Nederlands hoger beroepsonderwijs wordt een onderscheid gemaakt 
tussen voltijd- en deeltijdopleidingen en in beide opleidingsvarianten vindt leren op 
de werkplek plaats. Studenten3 van voltijdopleidingen kunnen werkervaring 
opdoen gedurende een of meerdere stages verspreid over de studie, en voor een 
aantal van hen is de stage een opstap naar een baan binnen de betreffende instelling 
(Alperin, 1998; Murakami, Murray, Sims & Chedzey, 2009). Studenten van een 
deeltijdopleiding beschikken in de regel al over een baan en combineren deze met 
een opleiding.  
 De stage in het voltijdonderwijs wordt omschreven als: „dat deel van het 
programma dat de opleiding studenten aanbiedt, dat plaatsvindt in een bepaalde 
binnen- of buitenlandse werkveldorganisatie‟ (HBO-raad, 2001, p. 6). Als zodanig 
is een stage een integraal onderdeel van een onderwijsprogramma waarbij de 
onderwijsinstelling bepaalt wat tijdens de stage op de werkplek wordt geleerd. Bij 
een deeltijdopleiding geldt de baan van de student als leerwerkplek. Anders dan bij 
een stage, heeft een werkveldorganisatie bij een leerwerkplek veel meer invloed op 
de inhoud van de praktijkvorming (Bronneman-Helmers, 2006). 
 Hoewel over het belang van stages in een beroepsopleiding niet wordt 
getwijfeld, wordt ook kritisch geoordeeld over de kwaliteit ervan. Zo hebben 
stagiairs nogal eens moeite de opleidingsinhoud te verbinden met de praktijk, de 
stage kan soms teveel zijn gericht op technische vaardigheden, de begeleiding kan 
onvoldoende deskundig zijn, of stagiairs worden gebruikt als goedkope 
beroepskrachten (Hughes, Ryan & Toohey, 1996). Volgens de Inspectie van het 
onderwijs in Nederland komt het regelmatig voor dat hbo-opleidingen te weinig 
zicht hebben op het niveau waarop stagiairs op hun stage functioneren (Inspectie 
van het onderwijs, 2005). In het onderwijsverslag 2003/2004 oordeelt zij dat bij 
39% van de opleidingen die werden gevisiteerd de organisatie, de beoordeling en 
de begeleiding van de stages zwak is.  
                                                      
3 In het vervolg van dit hoofdstuk zullen we studenten die een stage uitvoeren aanduiden als stagiairs.  
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Door opleidingen wordt in een opleidingsexamenreglement aangegeven hoe de 
beoordeling van de stages geregeld dient te zijn. Veelal is hierin bepaald dat de 
opleiding uiteindelijk de beoordeling van de stage vaststelt en dat hieraan een 
adviesbeoordeling van de stage-instelling vooraf gaat. Deze adviesbeoordeling 
wordt vaak uitgevoerd door een begeleider van de stage-instelling die direct 
betrokken is bij de uitvoerende werkzaamheden van de stagiair en die tevens de rol 
van stagebeoordelaar4 vervult (Fowler & Tietze, 1996).  
 Een adviesbeoordeling van een stagebeoordelaar komt voornamelijk tot 
stand aan de hand van beoordeling van de kwaliteit van de stagewerkzaamheden en 
beroepsproducten en het functioneren van de stagiair in begeleidingssessies. De 
adviesbeoordeling geeft een indicatie van de mate waarin de stagiair is voorbereid 
op en toegerust voor de uitoefening van het beroep in een realistische context, en 
op basis hiervan kan een opleiding nagaan in hoeverre zij er in slaagt met het 
onderwijsprogramma aan te sluiten op de vraag van de beroepspraktijk.  
 In een competentiegerichte beroepsopleiding wordt van de stagebeoordelaar 
verwacht dat hij een oordeel geeft over de mate waarin de stagiair de 
opleidingscompetenties beheerst. Afhankelijk van het type stage-instelling en de 
aard van de stagewerkzaamheden kunnen opleidingscompetenties in meerdere of 
mindere mate tijdens de stage worden verworven en beoordeeld (Hay & 
O‟Donoghue, 2009). Voor de stagebeoordelaars is het echter niet altijd even 
duidelijk hoe competenties op grond van de werkzaamheden van stagiairs kunnen 
worden beoordeeld en ook opleidingen zien zich niet zelden geplaatst voor 
inhoudelijke en procedurele vragen bij de beoordeling van competenties in stages. 
Van recente datum zijn procedures waarbij competenties op basis van werkervaring 
door EVC-centra met behulp van een portfolio en een criteriumgericht interview 
worden beoordeeld. Deze methode biedt werknemers de gelegenheid competenties 
erkend te krijgen en biedt ook aanknopingspunten voor de beoordeling van stages.  
 In het domein van human resource management is onderzoek uitgevoerd 
naar competentiegerichte assessments bij personeelsselectie, loopbaanbeslissingen 
en personeelsontwikkelingstrajecten (Christis & Fruytier, 2006). Onderwijskundig 
onderzoek naar competentiegerichte assessments in praktijksituaties is ondermeer 
verricht bij authentieke assessments zoals gedragsproeven, beroepsproducten, 
praktijksimulaties, portfolio‟s en meer recent EVC‟s (Gipps, 1994; Segers, et al., 
2003; Scholten, 2007; Joosten-ten Brinke, 2008). Weinig is bekend over de wijze 
waarop begeleiders in stage-instellingen competentiegerichte beoordelingen van 
stagiairs uitvoeren. In dit deelonderzoek worden de adviesbeoordelingen van 
stagebeoordelaars van de stages van de opleidingen SPH en MWD van de 
Hogeschool Utrecht nader onderzocht. Het doel van het onderzoek is inzicht te 
krijgen in enerzijds het oordeel van stagebegeleiders over de beheersing van 
competenties van stagiairs en anderzijds de kwaliteit van deze beoordelingen.  
 Hierna zal eerst worden ingegaan op de betekenis van stages voor het 
onderwijs en het leren van de stagiair. Vervolgens wordt stilgestaan bij 

                                                      
4 In het vervolg van dit hoofdstuk zullen we stagebegeleiders die stagebeoordelingen uitvoeren 
aanduiden als stagebeoordelaars. 
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beoordelingsprocessen in praktijksituaties en factoren die bevorderend en 
belemmerend zijn voor het beoordelen van competenties. Daarna zal worden 
nagegaan hoe het in hoofdstuk drie ontwikkelde model van kwaliteitskenmerken 
van competentiegerichte assessments kan worden toegepast op stagebeoordelingen. 
Aansluitend hierop volgt een verslag van een onderzoek dat is uitgevoerd naar 
stagebeoordelingen van stagiairs van twee social work opleidingen van de 
Hogeschool Utrecht. Na een toelichting op de opzet van de stages binnen de 
opleidingen volgt een beschrijving van de onderzoeksmethode, de resultaten en de 
conclusies. 

4.2 Stages als krachtige leeromgeving 

Een stage kan gericht zijn op verschillende doelen, zoals oriëntatie op het beroep, 
socialisatie binnen het beroep of kwalificatie voor het beroep (Bronneman-
Helmers, 2006). Al naar gelang de opleidingsfase kunnen deze doelen variëren in 
omvang en gewicht. Bij de start van een stage sluit de onderwijsinstelling samen 
met de stagiair en de stagebiedende instelling een stageovereenkomst af waarin de 
stagedoelen, de aard van de leerwerkzaamheden, eventuele vergoedingen, 
werktijden, verzekeringen en verlof worden geregeld. Opleidingen verschillen in 
de mate waarin zij in stageovereenkomsten de werkzaamheden van de stagiair 
vastleggen met voorgestructureerde opdrachten.  
 Van een stagiair wordt verwacht dat hij in een stage het geleerde op de 
opleiding weet te verbinden met de beroepspraktijk. Het is niet de bedoeling dat 
daarbij sprake is van eenrichtingsverkeer, in de zin van transfer van 
opleidingskennis en vaardigheden naar de beroepspraktijk. Dat wat op de werkplek 
wordt geleerd kan immers tevens belangrijke input leveren voor het leren op de 
opleiding. De transfer van leerervaringen en van opgedane kennis en vaardigheden 
in beide contexten vraagt wederzijds om een actieve bewerking en reconstructie, 
waarvan zowel de opleiding als de beroepspraktijk kunnen profiteren (Tuomi-
Gröhn, Engeström & Young, 2003).  
 Stages worden uitgevoerd in een specifiek organisatorische en sociaal 
communicatieve context en vormen, indien aan een aantal condities wordt voldaan, 
een krachtige leeromgeving voor stagiairs (De Bruijn et al., 2005). Kenmerkend 
aan krachtige leeromgevingen is volgens Van Merriënboer en Paas (in Hammond, 
2004) dat tenminste drie condities aanwezig zijn: er is sprake van complexe en 
realistische opgaven, er is een zekere mate van samenwerking en mogelijkheid tot 
uitwisseling, en de lerende heeft de verantwoordelijkheid voor de leeractiviteiten 
en het leerproces. Lodewijks (1993) noemt nog een conditie die bij stages niet mag 
ontbreken, namelijk de aanwezigheid van modellen en coaching.  
 Competenties kunnen in stages ontwikkeld worden doordat de stagiair 
geconfronteerd wordt met realistische beroepssituaties en met eisen, 
verwachtingen, problemen en dilemma‟s die zich daarin voordoen. De logica en 
het ritme van de werkorganisatie verschilt met die van het onderwijs en is bepalend 
voor de activiteiten van de stagiair. Samenwerking is onvermijdelijk en feedback is 
aan de orde van de dag (Eringa & Zwaal, 2002). Gaandeweg de stage neemt het 
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appèl op zelfsturing toe en neemt de vrijblijvendheid af. In toenemende mate wordt 
van de stagiair verwacht dat hij in een eigen afweging beslissingen zal nemen en 
zich hiervoor kan verantwoorden (Murakami et al., 2009). 
 Uit onderzoek blijkt dat studenten van beroepsopleidingen in het algemeen 
tevreden zijn over het leren in stages (Fowler & Tietze, 1996; Hughes, et al., 1996; 
Alperin, 1998; Fortune, et al., 2001). Stagiairs waarderen het vooral als zij 
activiteiten op een hoger niveau kunnen uitvoeren waarbij hen de ruimte wordt 
geboden tot het nemen van zelfstandige beslissingen (Fortune, et al., 2001). Dit is 
met name het geval in lerende organisaties, waar van professionals verwacht wordt 
dat zij zelfstandig beslissingen nemen en stagiairs hiervoor oefenruimte geboden 
wordt. In werkorganisaties waar de activiteiten van stagiairs zich beperken tot 
routinehandelingen is veel minder ruimte voor de ontwikkeling van competenties 
(Beckett & Hager, 2000). Op de meeste stageplaatsen zal sprake zijn van een 
combinatie van beide uitersten. In een eigen onderzoek naar zelfbeoordelingen van 
studenten van Utrechtse social work opleidingen (zie hoofdstuk 5) geven studenten 
aan veel van stages te kunnen leren. Van de 186 stagiairs die zijn betrokken bij dat 
onderzoek geeft 92 % aan dat de stage in sterke tot zeer sterke mate bepalend is 
geweest voor hun competentieontwikkeling. De mate waarin stagiairs competenties 
tijdens stages ontwikkelen zal uiteindelijk ook afhangen van persoonlijke 
kenmerken zoals inzet, motivatie en leervermogen, en van het leerklimaat binnen 
de stage-instelling (Borland, Hudson, Hughes & Worrall, 1988; Furness & 
Gilligan, 2004). 

4.3 Beoordelen van stages 

Beoordelingen die gedurende en bij de afsluiting van stages worden uitgevoerd, 
vervullen zowel een formatieve als een summatieve functie (Borland et al., 1988). 
Indien een beoordeling summatief is en op basis hiervan studiepunten worden 
toegekend, zal de beoordelingsmethode zorgvuldig gekozen dienen te worden, 
zodat kan worden voldaan aan eisen van validiteit en betrouwbaarheid (Smith & 
Wilson, 1992). Uiteindelijk is de opleiding verantwoordelijk voor de beoordeling 
van stages en daarmee ook voor de kwaliteit ervan. In de praktijk wordt van de 
stage-instelling een advies gevraagd dat na weging door de opleiding wordt 
omgezet in een definitieve beoordeling. Het beoordelingsadvies wordt, zoals eerder 
is gezegd, meestal gegeven door de begeleider van de stagiair in de stage-instelling 
die tevens optreedt als beoordelaar. Om meer inzicht te krijgen in de aard van 
competentiegerichte stagebeoordelingen zal hierna dieper worden ingegaan op het 
beoordelingsproces, de beoordeling van opleidingscompetenties, de rol van de 
beoordelaar en het beoordelingsinstrumentarium. 

Het beoordelingsproces  

Het beoordelingproces van een stage begint vanaf het moment dat met de stagiair 
afspraken worden gemaakt over de werkzaamheden die, met het oog op het leren 
van de stagiair, tijdens de stage zullen worden verricht (Ruiz-Primo & Shavelson, 
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1996). Het doel hiervan is dat de stage-instelling de stagiair in de gelegenheid stelt 
die werkzaamheden uit te voeren waarmee de opleidingscompetenties geleerd 
kunnen worden, en waarmee bewijzen geleverd worden voor de beheersing ervan. 
De stagebeoordelaar observeert de werkzaamheden en resultaten en interpreteert 
deze met behulp van door de opleiding aangereikte en eigen criteria om zo tot een 
oordeel te komen over de beheersing van de competenties. Deze observaties en 
interpretaties kunnen worden beschouwd als een cognitieve activiteit van de 
stagebeoordelaar waarbij de beoordeling meer of minder systematisch en 
stapsgewijs tot stand komt (Crooks, et al., 1996).  
 Wanneer we het beoordelingsproces in stages nader beschouwen dan valt 
een aantal bijzondere kenmerken op. Ten eerste levert een stage een brede variatie 
aan bewijzen op waarmee de stagebeoordelaar de beheersing van competenties op 
een integratieve wijze kan beoordelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: het 
uitvoeren van een worksample waarin kan worden nagegaan of een stagiair in staat 
is tot het nemen van een tijdige en juiste beslissing; het analyseren van een casus 
waardoor kan worden bepaald of een stagiair theoretische kennis op een 
praktijksituatie kan toepassen; het ontwerpen en uitvoeren van een alternatieve 
aanpak waardoor zichtbaar wordt in welke mate een stagiair actief en creatief kan 
omgaan met oplossingen voor praktijksituaties. Aan de hand van deze en andere 
voorbeelden kan in de loop van de stage beoordeeld worden of de stagiair de 
opgedane kennis, vaardigheden en houdingen in hun onderlinge samenhang kan 
plaatsen, of hij deze kan toepassen bij het uitvoeren van beroepstaken en of hij in 
staat is door reflectie en transfer adequaat om te gaan met nieuwe praktijksituaties 
(Darling-Hammond & Snijder, 2000; Gulikers, 2006).  
 Een tweede kenmerk van het beoordelingsproces is de relatief lange periode 
tussen de stageopdracht en de definitieve beoordeling. De stage start met een 
stageopdracht en een summatieve beoordeling vindt soms halverwege en in ieder 
geval bij de afsluiting van de stage plaats. In de tussenliggende periode ontwikkelt 
de stagiair zijn competenties en zijn er vele momenten waarop formatieve feedback 
wordt gegeven en stagedoelen kunnen worden bijgesteld. Een voordeel van deze 
spreiding in de tijd is dat een beoordeling zich niet beperkt tot een momentopname. 
Doordat de stagebeoordelaar tevens optreedt als begeleider leert hij de stagiair 
gedurende een langere periode kennen, waardoor observaties opnieuw kunnen 
worden getoetst en men bij de beoordeling niet over een nacht ijs hoeft te gaan. Dit 
stelt de stagebeoordelaar tevens in staat het leervermogen van de stagiair bij de 
beoordeling te betrekken en dus ook het vermogen van de stagiair om 
beroepscompetenties zelfstandig te ontwikkelen (Mayer, 2002). Hiertegenover 
staat dat de duur en de aard van het contact ook kan bijdragen aan een vergroting 
van de subjectiviteit van de beoordeling (Hay & O‟Donoghue, 2009).  
 Een derde kenmerk van het beoordelingproces is dat de bewijzen die de 
stagiair kan leveren voor de beheersing van opleidingscompetenties mede 
afhankelijk zijn van de stagecontext (Fowler & Tietze, 1996). Niet elke stage-
instelling biedt een stagiair de mogelijkheid voor het ontwikkelen en laten 
beoordelen van alle competenties uit een opleidingsprofiel. De redenen hiervoor 
kunnen zijn dat een stagiair niet is toegestaan bepaalde werkzaamheden uit te 
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voeren omdat hij daarvoor het niveau of de bevoegdheid niet heeft of dat bepaalde 
werkzaamheden in de stage-instelling niet voorkomen. 
Tot slot is een vierde kenmerk dat bij een beoordeling van een stage zelden sprake 
is van een systematische verzameling van bewijzen en nauwgezette toetsing aan 
criteria. Op een enkele uitzondering na is het niet realistisch ervan uit te gaan dat 
een stagebeoordelaar naast andere werkzaamheden, die vaak voorgaan, de 
leervorderingen van een stagiair systematisch zal bijhouden. Eerder mag 
verondersteld worden dat een stagebeoordelaar de eigen observaties en indrukken 
van een stagiair, die gedurende de stage zijn opgedaan, voorafgaand aan de 
summatieve beoordeling op basis van de eigen expertise en intuïtie, al dan niet in 
overleg met collega‟s, interpreteert in termen van beheersing van competenties. 
Daarbij zal de beoordeling met behulp van meer of minder expliciete criteria, zich 
voornamelijk in het hoofd van de stagebeoordelaar afspelen. Onderzoek toont aan 
dat deze cognitieve activiteit van de beoordelaar, niet alleen in stages maar ook in 
het onderwijs, sterk bepalend is voor het uiteindelijke beoordelingsresultaat (Van 
der Schaaf, Stokking & Verloop, 2005).  

4.4 Het beoordelen van opleidingscompetenties in stages  

De stagebeoordelaar beoordeelt de stagiair op de beheersing van competenties die 
door de opleiding worden voorgelegd. In theorie bieden competenties opleidingen 
en stage-instellingen de mogelijkheid om met betrekking tot hetgeen in de stage 
geleerd en beoordeeld dient te worden, een gemeenschappelijke taal te voeren 
(Klarus, 2003). In de praktijk echter blijkt dit niet altijd even gemakkelijk te zijn. 
De opleidingscompetenties zijn veelal afkomstig uit landelijke opleidingsprofielen 
en beroepsprofielen (Beverley & Worsley, 2007) en zijn op een dusdanig 
abstractieniveau geformuleerd dat een koppeling met de werkzaamheden van de 
stagiair niet direct te maken valt (Klarus, Tillema & Veenstra, 2000).  
 Daarbij komt dat tussen opleidingen en werkorganisaties aanzienlijke 
verschillen kunnen bestaan in de wijze waarop competenties worden 
geïnterpreteerd en toegepast. De invoering van competenties in werkorganisaties 
was aanvankelijk vooral bedoeld om bij selectie van nieuw personeel de 
geschiktheid van een kandidaat te kunnen bepalen voor de uitoefening van taken 
binnen een functie in de eigen organisatie (Stoof et al., 2002; Van Merrienboer et 
al., 2002). De invoering van competentieprofielen in het beroepsonderwijs volgt 
die van werkorganisaties maar de toepassing ervan is anders (Everwijn, 1999). 
Competenties hebben in het onderwijs als doelen aan te sluiten op de 
beroepsuitoefening in diverse contexten en een kader te scheppen waarbinnen, voor 
de breedte van het beroep, relevante kennis, vaardigheden en houdingen geleerd 
kunnen worden. Een gevolg van deze verschillen in perspectief is dat bij de 
beoordeling van competenties verschillende logica‟s kunnen worden gehanteerd. 
 De logica van een opleiding is meer deductief van karakter. Bij het 
beoordelen van een stage neemt de opleiding haar vertrekpunt bij de 
opleidingscompetenties en vraagt zij de stagiair bewijzen te leveren voor de 
beheersing daarvan. De logica van werkorganisaties is meer inductief. Het 
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vertrekpunt ligt hier bij de beoordeling van de taakuitvoering in de context van de 
eigen instelling waarbij in tweede instantie de verbinding wordt gelegd met de 
competenties die hiervoor nodig zijn (Thilakaratne, & Kvan, 2006). Hiermee 
samenhangend is het een probleem dat als door een stagebeoordelaar een oordeel 
gegeven wordt over de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden daarmee nog 
geen bewijs geleverd is voor de beheersing van de volledige competentie (Darling-
Hammond & Snijder, 2000; Furness & Gilligan, 2004; Thilakaratne & Kvan, 
2006). Om vast te kunnen stellen of een stagiair alle aspecten van een competentie 
beheerst zal ook moeten worden nagegaan of deze beschikt over een adequate 
kennisbasis en over het vermogen de competentie verder te ontwikkelen. Stage-
instellingen die voldoende ruimte bieden aan het leerproces van studenten zullen 
ook deze dimensies bij de beoordeling betrekken. Uit een Europees onderzoek van 
Fowler en Tietze (1996) onder 580 werkorganisaties die stageplaatsen aanbieden 
blijkt echter dat bij de beoordeling van stagiairs het beschikken over professionele 
vaardigheden voor de taakuitvoering veel belangrijker gevonden wordt dan 
inhoudelijke kennis.  
 Verder is een complicerende factor voor het beoordelen van competenties in 
stages dat verschillen in relevantie van de opleidingscompetenties voor een stage-
instelling van invloed zijn op de beoordeling ervan. Niet alle competenties uit een 
opleidingsprofiel zijn in dezelfde mate van toepassing op de werkzaamheden die 
een stagiair kan uitvoeren binnen een stage-instelling. Sommige competenties 
zullen essentieel zijn en andere competenties spelen een rol op de achtergrond of 
helemaal geen rol. Als niet duidelijk is wat de relevantie is van de competenties 
voor de stage, kan bij de stagebeoordeling een verschil in gewicht en betekenis van 
de beoordeling van competenties aanwezig zijn zonder dat dit zichtbaar wordt. 

4.5 De stagebeoordelaar 

De verantwoordelijkheid voor het beoordelen van stagiairs ligt in eerste instantie 
bij de opleiding zelf. In de praktijk wordt de beoordeling van stages meestal 
gedelegeerd aan een in de stage-instelling werkzame stagebeoordelaar en aan zijn 
oordeel wordt door de opleiding een belangrijk gewicht toegekend (Crips, Green 
Lister & Dutton, 2006; Darling-Hammond & Snijder 2000). Hierdoor is de 
kwaliteit van de stagebeoordeling sterk afhankelijk van de beoordelingsexpertise 
van de stagebeoordelaar. De stagebeoordelaar is in de regel een ervaren 
professional, wat niet wil zeggen dat deze als vanzelfsprekend ook beschikt over de 
expertise die nodig is voor het beoordelen van stagiairs. Stagebeoordelaars 
ontwikkelen hun expertise door de ervaring die zij opdoen met het beoordelen van 
stagiairs en door de ondersteuning die zij hierbij krijgen van opleidingen. De 
kwaliteit van deze ondersteuning, onder meer in de vorm van beschikbaar gestelde 
beoordelingsprocedures en criteria, kan per opleiding sterk variëren (Hay & 
Donoghue, 2009). 
 Om van de verrichte werkzaamheden af te kunnen leiden of de stagiair de 
opleidingscompetenties op het vereiste niveau beheerst, dient een stagebeoordelaar 
te beschikken over een goed ontwikkeld oordeelsvermogen. Een veelheid van 
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gebruikt waarop per competentie of cluster van competenties het niveau wordt 
gescoord en toegelicht. Voor de beoordeling van een work sample kan een 
observatieformulier het geschikte middel zijn. Beroepsproducten zoals een 
beleidsrapport, een website of een informatiebrochure kunnen worden beoordeeld 
aan de hand van een scoringsformulier met inhoudelijke en formele criteria. Op 
eenzelfde wijze kan een logboek of een zelfevaluatie van de stage worden 
beoordeeld. Voor een beoordelingsgesprek kan een gespreksprotocol van 
toepassing zijn. Meer uitgebreid is een portfolio waarin van een stagiair gevraagd 
wordt zelf de bewijzen te leveren voor de beheersing van de competenties 
(Elshout-Mohr & Oostdam, 2001). Gegeven de complexiteit van een portfolio 
behoren een beoordelingsinstructie en een beoordelingsprotocol voor de 
beoordelaar en stagiair tot een noodzakelijk aanvullend instrumentarium (Scholten, 
2007). 
 Een beoordelingsstandaard zal in veel stagebeoordelingen eveneens deel 
uitmaken van het instrumentarium. Een beoordelingsstandaard geeft het minimale 
prestatieniveau aan dat door een opleiding, soms in samenspraak met de stage-
instelling en de stagiaire, is vastgesteld en bepaalt het verschil tussen een 
voldoende of onvoldoende beoordeling van de stage. Sadler (2005, p. 189) 
definieert een standaard als: „a definite level of excellence or attainment, or a 
definite degree of any quality viewed as a prescribed object or endeavour or as the 
recognized measure of what is adequate for some purpose, so established by 
authority, custom, or consensus‟. Sadler onderscheidt daarbij drie verschillende 
typen beoordelings-standaarden: „criterium-referenced‟, „norm-referenced‟ en 
„self-referenced‟. Een criterium-referenced beoordelingsstandaard houdt in dat de 
beoordeling wordt afgeleid van een criterium. Een criterium wordt in dit verband 
door Sadler wordt gedefinieerd als: „a distinguishing property or characteristic of 
anything, by which its quality can be judged or estimated, or by which a decision 
or classification may be made‟ (ibid, p. 178). Een norm-referenced standaard houdt 
in dat de beoordeling wordt afgeleid van een (normaal)verdeling van 
beoordelingsresultaten in een groep. Een self-referenced standaard houdt in dat het 
beoordelingsresultaat wordt vergeleken met eerdere prestaties van hetzelfde 
individu.  
 Een competentiegerichte stagebeoordeling veronderstelt een criterium-
referenced beoordelingsstandaard, de beheersing van competenties vormt immers 
het criterium op grond waarvan de beoordeling plaats vindt. In de praktijk zullen 
stagebeoordelaars ook een self-referenced beoordelingstandaard toepassen omdat 
zij de vorderingen in het leerproces mee laten wegen bij het bepalen van een 
voldoende of onvoldoende beoordeling. Omdat een stagebeoordelaar vaak slechts 
één of enkele stagiairs beoordeelt, is het minder goed mogelijk om op basis van een 
vergelijking tussen stagiaires een norm-referenced beoordelingsstandaard toe te 
passen. Afhankelijk van de visie en beoordelingsstijl van de beoordelaar zal de 
beoordelingsstandaard die wordt gehanteerd meer criterium- of meer self-
referenced zijn.  
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observaties en indrukken dient te worden getoetst aan criteria en vertaald in 
uitspraken over de beheersing van meerdere competenties en uiteindelijk te 
resulteren in een eindoordeel over de stage.  
 De wijze van beoordelen hangt mede af van de stijl van de beoordelaar. 
Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen een analytische en een 
holistische beoordelingsstijl. Bij een analytische beoordelingsstijl worden door de 
stagebeoordelaar eerst de verschillende stageactiviteiten van elkaar onderscheiden 
en gekoppeld aan de competenties. Aan de hand van vooraf vastgestelde criteria 
volgt hierna een beoordeling van elk van de competenties waarna een eindoordeel 
tot stand komt dat is gebaseerd op een volgens bepaalde regels uitgevoerde 
samenvoeging en weging van deze deelbeoordelingen. Bij een holistische 
beoordelingstijl vormt de beoordelaar zich eerst een indruk van de kwaliteit van het 
totale functioneren van de stagiair en leidt deze indruk direct tot een eindoordeel. 
Hierna wordt het eindoordeel onderbouwd en toegelicht waarbij een koppeling 
wordt gemaakt met de competenties en criteria (Sadler, 2009).  
 Aan beide beoordelingsstijlen kleven zowel voor- als nadelen. Van een 
analytische beoordelingsstijl is een voordeel dat de criteria en regels voor de 
eindbeoordeling vooraf zijn vastgesteld wat bijdraagt aan een grotere mate van 
transparantie en objectiviteit van de beoordeling. Een nadeel is dat een 
samenvoeging van deelbeoordelingen niet overeen hoeft te komen met het 
algemene oordeel over het functioneren van de stagiaire. Dit wordt zichtbaar in een 
onderzoek van Furness & Gilligan (2004) onder 70 stagebeoordelaars in social 
work opleidingen. Zij stelden vast dat veel beoordelaars met een analytische 
beoordelingsstijl worstelen met het probleem dat een stagiair kan voldoen aan alle 
criteria zonder dat men er zeker van is dat de stagiair ook geschikt is voor de 
uitoefening van het beroep (Furness & Gilligan, 2004). Van een holistische 
beoordelingsstijl is een voordeel dat beoordelaars in hun beoordeling het hele 
functioneren van stagiaires kunnen betrekken en dat zij, doordat zij in mindere 
mate beperkt worden door voorafgestelde criteria, meer in de gelegenheid zijn 
nuances aan te brengen die gebaseerd zijn op hun expertise (Sadler, 2009). Nadelen 
zijn dat een „halo-effect‟ kan optreden waarbij een algemene indruk van de stagiair 
leidt tot weinig differentiatie in de beoordeling van verschillende competenties en 
dat de subjectiviteit van de stagebeoordelaars in sterkere mate van invloed is op de 
beoordeling dan bij een analytische beoordelingsstijl het geval is (Sadler, 2009).  
 Bij beide beoordelingsstijlen dient de beoordelaar helder te zijn over zijn 
interpretaties in de beoordeling en aan te geven wat de grenzen en beperkingen 
hiervan zijn (Bennet, 1993). 

4.6 Het beoordelingsinstrumentarium 

Het beoordelingsinstrumentarium waarover een stagebeoordelaar kan beschikken, 
ondermeer waar dit door een opleiding wordt aangereikt, is divers. Het gebruik 
ervan is mede afhankelijk van het type beoordelingsbewijs en de te beoordelen 
competenties (Mayer, 2002; Beverley & Worsley, 2007). Bij de beoordeling van de 
stage als geheel kan naast een beoordelingsinstructie een formulier worden 
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4.7 Kwaliteit van competentiegerichte beoordelingen in stages 

In een voorafgaand onderzoek (zie hoofdstuk 3) is op basis van een literatuurstudie 
een model van kwaliteitskenmerken van competentiegerichte assessments 
ontwikkeld. In het model wordt een onderscheid gemaakt in kwaliteitskenmerken 
die betrekking hebben op de beoordelingsinhoud (wat wordt beoordeeld), het 
beoordelingsproces (hoe wordt beoordeeld) en de beoordelingsfunctie (waartoe 
wordt beoordeeld). De inhoudelijke kwaliteitskenmerken hangen samen met de 
vraag naar de validiteit van de beoordeling, de kwaliteitskenmerken van het 
beoordelingsproces hebben betrekking op de consistentie en de rechtvaardigheid 
van de beoordeling en de kwaliteitskenmerken van de beoordelingsfunctie hebben 
betrekking op de formatieve en de summatieve functie van de beoordeling. In het 
navolgende zal worden nagegaan op welke wijze deze kwaliteitskenmerken kunnen 
worden toegepast bij het bepalen van de kwaliteit van de stagebeoordeling. 

Kwaliteit van de beoordelingsinhoud  

De kwaliteit van de inhoud van een stagebeoordeling wordt bepaald door de 
validiteit ervan, dat wil zeggen de mate waarin de opleidingscompetenties zoals 
bedoeld in de stagebeoordeling worden bepaald. In dit onderzoek wordt de 
validiteit van de inhoud van een competentiegerichte stagebeoordeling nagegaan 
aan de hand van indicatoren die zijn afgeleid van de vraag of alle competenties uit 
het opleidingsprofiel en de samenstellende delen ervan in voldoende mate worden 
meegewogen in de stagebeoordeling. Van deze vraag worden in dit onderzoek vier 
indicatoren afgeleid namelijk: i) de duidelijkheid van de opleidingscompetenties ii) 
de beoordeling van de dimensies en elementen van een competentie, iii) de 
spreiding tussen de beoordelingen van de competenties en iiii) de relevantie van de 
beoordeelde competenties voor de stage. 

De duidelijkheid van de opleidingscompetenties 
Van de stagebeoordelaars wordt gevraagd een oordeel te geven over de beheersing 
bij de stagiair van de opleidingscompetenties. De validiteit van de 
competentiegerichte stagebeoordeling is afhankelijk van de mate waarin de 
opleidingscompetenties en het voor de stage vereiste beheersingsniveau voor de 
stagebeoordelaars duidelijk zijn geformuleerd. 

De dimensies en elementen van competenties 
Een valide beoordeling van een competentie vergt dat het geheel van de 
samenstellende delen in de beoordeling wordt meegenomen. Om na te gaan in 
welke mate de delen van competenties meewegen in de beoordeling wordt gebruikt 
gemaakt van een model van competenties als een meervoudig samengesteld 
construct (Bennet, 1993; Merriënboer, et al., 2002 ) met drie dimensies en negen 
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daaronder vallende elementen (zie hoofdstuk 3)5. De validiteit van 
competentiegerichte stagebeoordelingen neemt toe naarmate het geheel van de 
dimensies en elementen van competenties in de beoordeling wordt meegewogen. 

Spreiding tussen de beoordelingen van de competenties  
Omdat de opleidingscompetenties betrekking hebben op heel verschillende 
aspecten van de beroepsuitoefening mag ervan worden uitgaan dat niet alle 
opleidingscompetenties door een stagiair op hetzelfde niveau zullen worden 
beheerst. Bij een valide beoordeling van competenties zullen deze verschillen 
zichtbaar worden in de spreiding van scores op het beheersingsniveau van de 
competenties. 

De relevantie van de competenties  
Niet alle competenties uit een opleidingsprofiel zijn in dezelfde mate van 
toepassing op een stage. Afhankelijk van de stagewerkzaamheden is de beheersing 
van sommige competenties essentieel en spelen andere op achtergrond een rol. De 
relevantie van de competentie is van invloed op de beoordeling. Relevante 
competenties zullen meer valide kunnen worden beoordeeld omdat de koppeling 
met de stagewerkzaamheden waarop de beoordeling is gebaseerd gemakkelijker te 
leggen is.  

Kwaliteit van het beoordelingsproces 

De kwaliteit van het beoordelingsproces kan worden afgeleid van de mate waarin 
de beoordeling van de stage i) consistent en ii) rechtvaardig wordt uitgevoerd en de 
mate waarin iii) de stagebeoordelaar beschikt over voldoende beoordelings-
expertise. 

Consistentie van de stagebeoordeling 
Een beoordeling verloopt consistent als de beoordeling niet afhangt van de persoon 
van de beoordelaar of van toevallige omstandigheden (Gipps, 1994; Brenan, 2006; 
Harlen, 2007). Juist bij stages is het niet eenvoudig om te bepalen of een stage 
consistent wordt beoordeeld omdat stagiairs in soms zeer verschillende settingen 
hun stage uitvoeren en de stageomstandigheden sterk kunnen variëren (Borland, et 
al., 1988; Fowler & Tietze, 1996). De beoordeling van een minder zelfstandige 
taakuitvoering in complexe stageomstandigheden is niet zomaar te vergelijken met 
een zeer zelfstandige taakuitvoering in een relatief eenvoudige setting. Maar ook in 
eenzelfde stage-instelling kunnen de omstandigheden sterk verschillen. Drukke 
perioden worden afgewisseld met rustige momenten, crisissituaties kunnen zich 
voordoen, er kan sprake zijn van personeelstekort, of de stagiair kan plotseling 

                                                      
5 Aan de negen competentie-elementen die in hoofdstuk drie zijn uitgewerkt zijn in dit deelonderzoek 
twee elementen toegevoegd waarin de sociale context van de professionele taakuitvoering tot 
uitdrukking komt, namelijk: „het kunnen samenwerken en communiceren over en tijdens de 
uitvoering van een taak‟ en „het zich mondeling en schriftelijk kunnen verantwoorden over de 
uitvoering en het resultaat van een taak‟. 

88 89



88 
 

4.7 Kwaliteit van competentiegerichte beoordelingen in stages 

In een voorafgaand onderzoek (zie hoofdstuk 3) is op basis van een literatuurstudie 
een model van kwaliteitskenmerken van competentiegerichte assessments 
ontwikkeld. In het model wordt een onderscheid gemaakt in kwaliteitskenmerken 
die betrekking hebben op de beoordelingsinhoud (wat wordt beoordeeld), het 
beoordelingsproces (hoe wordt beoordeeld) en de beoordelingsfunctie (waartoe 
wordt beoordeeld). De inhoudelijke kwaliteitskenmerken hangen samen met de 
vraag naar de validiteit van de beoordeling, de kwaliteitskenmerken van het 
beoordelingsproces hebben betrekking op de consistentie en de rechtvaardigheid 
van de beoordeling en de kwaliteitskenmerken van de beoordelingsfunctie hebben 
betrekking op de formatieve en de summatieve functie van de beoordeling. In het 
navolgende zal worden nagegaan op welke wijze deze kwaliteitskenmerken kunnen 
worden toegepast bij het bepalen van de kwaliteit van de stagebeoordeling. 

Kwaliteit van de beoordelingsinhoud  

De kwaliteit van de inhoud van een stagebeoordeling wordt bepaald door de 
validiteit ervan, dat wil zeggen de mate waarin de opleidingscompetenties zoals 
bedoeld in de stagebeoordeling worden bepaald. In dit onderzoek wordt de 
validiteit van de inhoud van een competentiegerichte stagebeoordeling nagegaan 
aan de hand van indicatoren die zijn afgeleid van de vraag of alle competenties uit 
het opleidingsprofiel en de samenstellende delen ervan in voldoende mate worden 
meegewogen in de stagebeoordeling. Van deze vraag worden in dit onderzoek vier 
indicatoren afgeleid namelijk: i) de duidelijkheid van de opleidingscompetenties ii) 
de beoordeling van de dimensies en elementen van een competentie, iii) de 
spreiding tussen de beoordelingen van de competenties en iiii) de relevantie van de 
beoordeelde competenties voor de stage. 

De duidelijkheid van de opleidingscompetenties 
Van de stagebeoordelaars wordt gevraagd een oordeel te geven over de beheersing 
bij de stagiair van de opleidingscompetenties. De validiteit van de 
competentiegerichte stagebeoordeling is afhankelijk van de mate waarin de 
opleidingscompetenties en het voor de stage vereiste beheersingsniveau voor de 
stagebeoordelaars duidelijk zijn geformuleerd. 

De dimensies en elementen van competenties 
Een valide beoordeling van een competentie vergt dat het geheel van de 
samenstellende delen in de beoordeling wordt meegenomen. Om na te gaan in 
welke mate de delen van competenties meewegen in de beoordeling wordt gebruikt 
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daaronder vallende elementen (zie hoofdstuk 3)5. De validiteit van 
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5 Aan de negen competentie-elementen die in hoofdstuk drie zijn uitgewerkt zijn in dit deelonderzoek 
twee elementen toegevoegd waarin de sociale context van de professionele taakuitvoering tot 
uitdrukking komt, namelijk: „het kunnen samenwerken en communiceren over en tijdens de 
uitvoering van een taak‟ en „het zich mondeling en schriftelijk kunnen verantwoorden over de 
uitvoering en het resultaat van een taak‟. 
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geconfronteerd worden met zeer complexe gebeurtenissen. Niet één stage is dus 
hetzelfde en niet één stagebeoordeling gelijk. Verregaande standaardisatie van de 
stagebeoordeling is hierbij onwenselijk omdat de beoordelingsopdrachten in dat 
geval te ver afdrijven van de eigenlijke stagewerkzaamheden.  
 Desondanks zijn er aangrijpingspunten voor het vaststellen van de mate van 
consistentie van stagebeoordelingen. Ten eerste neemt de consistentie van 
beoordelingen toe als beoordelaars kunnen beschikken over hetzelfde 
competentieprofiel: „competence is assumed to be the common factor that 
underpins performance in the range of tasks to which each standard is intended to 
apply‟ (Bennet, 1993, p. 92). Ten tweede zal de consistentie verbeteren als in het 
geval dat grote verschillen tussen stage-instellingen bestaan in de eisen die gesteld 
worden aan het beheersingsniveau van competenties, moderatie plaatsvindt door de 
docent die vanuit de opleiding verantwoordelijk is voor de stagebeoordeling. Ten 
derde zal de consistentie toenemen bij een groter aantal bewijzen dat wordt 
beoordeeld (Van der Vleuten & Schwuwirth, 2005; Cowburn, Nelson & Williams, 
2000). Belangrijk hierbij is dat een duidelijke koppeling is aangebracht tussen de 
competenties en de beoordelingsopdrachten waarin deze bewijzen worden geleverd 
(Benett, 1993; Darling-Hammond & Snijder, 1999).  

Rechtvaardigheid van de stagebeoordeling 
 Het beoordelingsproces verloopt rechtvaardig als dit door de betrokken 
stagebeoordelaar en de stagiair zo ervaren wordt. Het gevoel van rechtvaardigheid 
wordt vergroot als de stagiair en de beoordelaar vinden dat de stagiair een eerlijke 
kans heeft gekregen de bewijzen voor de beheersing van de competenties te 
leveren. Een beoordeling verloopt eerlijk als de beoordelingsopdracht en de criteria 
van meet af aan transparant zijn. Stagiairs die goed geïnformeerd zijn over de wijze 
van beoordelen en een adequate onderbouwing krijgen van het 
beoordelingsresultaat zullen eerder vinden dat de beoordeling op een eerlijke wijze 
tot stand is gekomen. Daarnaast wordt de beoordeling rechtvaardig bevonden als de 
beoordelaar en de stagiair van mening zijn dat de stagiair voldoende kans heeft 
gekregen met bewijzen aan te tonen dat hij de competentie beheerst. De 
beoordeling wordt voor de stagiair kansrijker als het niveau van de opgedragen 
werkzaamheden in de stage aansluit bij de beoordelingsvereisten en als feedback 
gegeven wordt op tussentijdse prestaties.  

Expertise van de stagebeoordelaar. 
De kwaliteit van het beoordelingsproces neemt toe als dat wordt uitgevoerd door 
stagebeoordelaars die beschikken over voldoende beoordelingsexpertise. De 
beoordelingsexpertise is afhankelijk van de kennis en ervaring die de beoordelaar 
heeft met de beoordelingsinhoud en het beoordelingsproces. Stagebeoordelaars met 
veel werkervaring zijn veelal goed in staat een oordeel te geven over de mate 
waarin stagiairs beroepstaken adequaat kunnen uitvoeren. Een beoordelings-
instructie vanuit de opleiding kan stagebeoordelaars inzicht geven in de 
beoordelingsprocedure en hulp bieden bij het verbinden van de opleidings-
competenties aan de taakuitvoering. Stagebeoordelaars die ervaring hebben met het 
beoordelen van stagiairs zijn in de gelegenheid vergelijkingen te maken met 
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eerdere beoordelingen, wat de consistentie en rechtvaardigheid van de beoordeling 
ten goede kan komen. Ook zal een ervaren stagebeoordelaar zich zekerder voelen 
bij het nemen van een beslissing over een voldoende of onvoldoende stage. Verder 
draagt de aanwezigheid van een tweede beoordelaar bij aan de kwaliteit van de 
stagebeoordeling. Hiermee kan ondermeer worden voorkomen dat door het 
langdurige contact tussen de stagebeoordelaar en de stagiair persoonlijke indrukken 
en verschillen in karakter de consistentie van de beoordeling negatief beïnvloeden 
(Borland et al., 1988). 

Kwaliteit van de beoordelingsfunctie 

Competentiegerichte stagebeoordelingen hebben in het beroepsonderwijs een 
summatieve en een formatieve functie, namelijk de selectie van stagiairs op de 
geschiktheid voor het beroep en het bijdragen aan het leerproces van stagiairs.  

Selectiefunctie 
Een stage biedt een waardevolle context waarin op een directe wijze kan worden 
vastgesteld of een stagiair in potentie over de vereiste competenties beschikt om 
uiteindelijk het beroep uit te kunnen oefenen. Is dit niet het geval dan dient een 
beoordeling van de stage ertoe om dit vast te stellen. Omdat ervan uit mag worden 
gegaan dat studenten onderling verschillen in de beheersing van competenties kan 
een adequate selectie alleen plaatsvinden als op de eerste plaats bij de 
beoordelingsuitslag sprake is van voldoende differentiatie tussen studenten. Uit 
onderzoek blijkt dat stagebeoordelaars nogal eens moeite hebben stagiairs een 
onvoldoende te geven als de prestaties niet voldoen aan het vereiste niveau 
(Rutkowski, 2007; Cownburn, et al., 2000; Furness & Gilligan, 2004). Er zijn 
hiervoor verschillende redenen aan te voeren. Het kan zijn dat een stagebegeleider 
die tevens de rol van stagebeoordelaar vervult langdurig en intensief met de stagiair 
optrekt waardoor een sterk gevoel van loyaliteit met de stagiair ontstaat. Daarnaast 
kan een beoordelaar bij het geven van een onvoldoende beoordeling het gevoel 
hebben persoonlijk te falen in het creëren van een adequate leeromgeving (Borland, 
et al., 1988). Ook is het mogelijk dat de stagebeoordelaar niet voldoende bekend is 
met de opleidingscompetenties waardoor hij huiverig is een onvoldoende te geven 
omdat hij moeite heeft deze te onderbouwen. Een tweede aspect van een adequate 
selectie van stagiairs is dat de uiteindelijke beoordeling van de stage gebaseerd is 
op de beoordeling van de beheersing van de opleidingscompetenties. Dit kan 
ondermeer worden vastgesteld door na te gaan of er een verband is tussen het 
eindcijfer van een stage en de scores op de beheersing van de competenties in de 
beoordelingsformulieren. 

Leerfunctie 
Met de leerfunctie wordt het effect van de stagebeoordeling op het leerproces van 
de stagiair bedoeld. Een positief leereffect treedt op als de stagebeoordeling 
bijdraagt aan de verbetering van de zelfregulatie van het leerproces van stagiairs en 
als de motivatie tot leren wordt bevorderd. Veel stages worden gekenmerkt door 
meerdere feedbackmomenten. Op deze wijze zijn het leren en het beoordelen met 
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elkaar verstrengeld en zal niet alleen het leerresultaat maar ook het leerproces bij 
de beoordeling worden betrokken. Voor stagiairs betekent dit dat zij door de 
formatieve feedback en de summatieve eindbeoordeling niet alleen hun inzicht in 
de kwaliteit van de geleverde prestaties kunnen vergroten maar ook in de wijze 
waarop zij hiertoe gekomen zijn. Voor het vergroten van de leerfunctie van 
stagebeoordelingen is daarom belangrijk dat niet alleen de leerresultaten maar ook 
het leerproces in de beoordeling betrokken wordt (Bennet, 1993). 

4.8 Onderzoek naar stagebeoordelingen van Social Work opleidingen   

In aansluiting op bovenstaande beschrijving van de kwaliteitskenmerken van 
competentiegerichte stagebeoordelingen is een onderzoek uitgevoerd naar de 
kwaliteit van stagebeoordelingen bij twee Social Work opleidingen van de 
Hogeschool Utrecht. De kwaliteit van de stagebeoordelingen is onderzocht aan de 
hand van de volgende onderzoeksvragen. 

Kwaliteit van de inhoud van stagebeoordelingen 
- In hoeverre zijn volgens de stagebeoordelaars de opleidingscompetenties en het 

voor de stage vereiste beheersingsniveau duidelijk geformuleerd?  
- In hoeverre wegen volgens de stagebeoordelaars de 11 competentie-elementen 

en drie dimensies van competenties mee bij de beoordeling van stagiairs? 
- Is in de stagebeoordeling sprake van spreiding tussen de beoordelingen van de 

opleidingscompetenties? 
- Is er een verschil in de mate waarin de afzonderlijke competenties uit het 

opleidingsprofiel door de stagebeoordelaars relevant bevonden worden voor de 
stage en heeft dit invloed op de hoogte van de beoordeling van de 
competenties? 

Kwaliteit van het beoordelingsproces  
- In welke mate wordt volgens de stagebeoordelaars de stagebeoordeling 

consistent uitgevoerd? 
- In welke mate wordt volgens de stagebeoordelaars de stagebeoordeling 

rechtvaardig uitgevoerd? 
- In welke mate beschikken de stagebeoordelaars over beoordelingsexpertise? 

Kwaliteit van de functie van de stagebeoordeling 
- Dragen de stagebeoordelingen volgens de stagebeoordelaars bij aan een 

adequate selectie van stagiairs en kan dit worden bevestigd doordat a) sprake is 
van samenhang tussen cijfers en competentiescores en b) sprake is van 
voldoende spreiding in de cijfers? 

- Draagt de stagebeoordeling volgens de stagebegeleiders en volgens de stagiairs 
bij aan het leerproces van stagiairs? 
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4.9 De stagebeoordelingen  

Het onderzoek is uitgevoerd onder stagebeoordelaars van de twee social work 
opleidingen sociaal pedagogische hulpverlening (SPH) en maatschappelijke werk 
en dienstverlening (MWD) van de Hogeschool Utrecht. In het curriculum van 
beide opleidingen zijn stages opgenomen gedurende het eerste, tweede en derde 
jaar van de opleidingen. Het onderzoek beperkt zich tot de beoordeling van de 
stages van het tweede en derde jaar.  
 Bij de start van deze stages sluit de stagiair met de stage-instelling en de 
opleiding een stagecontract af waarin is vastgelegd welke de leerdoelen zijn, met 
welke activiteiten hier aan gewerkt gaat worden en hoe de begeleiding en 
beoordeling plaatsvindt. De leerdoelen zijn afgeleid van de competenties uit het 
opleidingsprofiel en komen overeen met het vereiste beheersingsniveau van het 
betreffende studiejaar. Tweemaal, halverwege en aan het eind van de stage, vindt 
een summatieve beoordeling plaats. Het onderzoek beperkt zich tot de 
eindbeoordeling van de stage. De stagebeoordelaar vult voor de eindbeoordeling 
een adviesbeoordelingsformulier in waarin de beheersing van de opleidings-
competenties kan worden gescoord en een advies6 voor een eindcijfer is 
opgenomen. De stagiair schrijft een evaluatieverslag waarin wordt aangegeven of 
en hoe de afgesproken leerdoelen zijn bereikt. Het evaluatieverslag en het 
adviesbeoordelingsformulier vormen de basis van een beoordelingsgesprek dat 
wordt gevoerd door de stagiair, de stagebeoordelaar en een docent van de 
opleiding. In het gesprek wordt feedback gegeven op het evaluatieverslag van de 
stagiair en waar nodig worden leerdoelen bijgesteld voor het vervolg van de stage 
of de opleiding. Het beoordelingsgesprek wordt door de docent afgesloten met een 
eindcijfer. Een voldoende eindcijfer levert studiepunten op. 
 Het is mogelijk dat de docent in een eigen afweging uiteindelijk afwijkt van 
het adviescijfer van de stagebeoordelaar. Afwegingsfactoren hierbij zijn de 
aanpassing op de beoordelingsstandaard die door de docent zelf wordt gehanteerd 
en moderatie van verschillen tussen de beoordelingsstandaarden die door de 
verschillende stage-instellingen worden gehanteerd.  
 Voor stagiairs die hun stage onvoldoende afsluiten, wordt meestal besloten 
tot een verlenging van de stage. In dat geval wordt geen 
adviesbeoordelingsformulier ingeleverd en wordt geen eindcijfer door de opleiding 
ingevoerd. Het is de bedoeling dat van de voldoende afgesloten stages de 
adviesbeoordelingsformulieren worden verzameld door de opleiding en worden 
opgenomen in het dossier van de stagiair, maar dit wordt in de praktijk niet altijd 
uitgevoerd. De eindcijfers van de voldoende beoordeelde stages worden altijd 
ingevoerd in een studieregistratiesysteem van de opleiding. 

                                                      
6 Dit advies van de stagebeoordelaar wordt hierna het adviescijfer genoemd.  
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4.9 De stagebeoordelingen  

Het onderzoek is uitgevoerd onder stagebeoordelaars van de twee social work 
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en dienstverlening (MWD) van de Hogeschool Utrecht. In het curriculum van 
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opgenomen. De stagiair schrijft een evaluatieverslag waarin wordt aangegeven of 
en hoe de afgesproken leerdoelen zijn bereikt. Het evaluatieverslag en het 
adviesbeoordelingsformulier vormen de basis van een beoordelingsgesprek dat 
wordt gevoerd door de stagiair, de stagebeoordelaar en een docent van de 
opleiding. In het gesprek wordt feedback gegeven op het evaluatieverslag van de 
stagiair en waar nodig worden leerdoelen bijgesteld voor het vervolg van de stage 
of de opleiding. Het beoordelingsgesprek wordt door de docent afgesloten met een 
eindcijfer. Een voldoende eindcijfer levert studiepunten op. 
 Het is mogelijk dat de docent in een eigen afweging uiteindelijk afwijkt van 
het adviescijfer van de stagebeoordelaar. Afwegingsfactoren hierbij zijn de 
aanpassing op de beoordelingsstandaard die door de docent zelf wordt gehanteerd 
en moderatie van verschillen tussen de beoordelingsstandaarden die door de 
verschillende stage-instellingen worden gehanteerd.  
 Voor stagiairs die hun stage onvoldoende afsluiten, wordt meestal besloten 
tot een verlenging van de stage. In dat geval wordt geen 
adviesbeoordelingsformulier ingeleverd en wordt geen eindcijfer door de opleiding 
ingevoerd. Het is de bedoeling dat van de voldoende afgesloten stages de 
adviesbeoordelingsformulieren worden verzameld door de opleiding en worden 
opgenomen in het dossier van de stagiair, maar dit wordt in de praktijk niet altijd 
uitgevoerd. De eindcijfers van de voldoende beoordeelde stages worden altijd 
ingevoerd in een studieregistratiesysteem van de opleiding. 

                                                      
6 Dit advies van de stagebeoordelaar wordt hierna het adviescijfer genoemd.  
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4.10 Methode 

Hierna zal worden aangegeven uit welke bronnen de onderzoeksdata afkomstig 
zijn, welke instrumenten in het onderzoek gebruikt zijn, hoe de 
onderzoeksprocedure was en welke analyses zijn uitgevoerd. 

Bronnen 

Voor het onderzoek zijn stagebeoordelaars en stagiairs van tweede- en derdejaars 
stages van de opleidingen SPH en MWD online geënquêteerd. Uit de 
studentadministratie van beide opleidingen konden de adviesbeoordelings-
formulieren worden verzameld die voor de aanvang van het volgende studiejaar 
waren ingeleverd. Uit een studentregistratiesysteem van de opleidingen konden de 
eindcijfers van de stages worden verzameld. Van de stagiairs waarvan geen 
eindcijfer was ingevoerd, kon uit de studentadministratie van de opleidingen 
worden bepaald of dit was omdat zij waren gestopt met de opleiding of dat zij in 
het betreffende studiejaar de stage met een onvoldoende hadden afgesloten.  

Instrumenten  

Enquête stagebeoordelaars  
Voor de stagebeoordelaars is een online enquête ontwikkeld. In de enquête wordt 
de stagebeoordelaars gevraagd naar de inhoud van de stagebeoordeling en naar de 
wijze waarop de beoordeling tot stand komt. Bij de formulering van de 
enquêtevragen is uitgegaan van de kwaliteitskenmerken van competentiegerichte 
stagebeoordelingen, waarbij voor de kwaliteitskenmerken multi-item schalen zijn 
ontwikkeld. De enquête is samengesteld uit vier rubrieken. De eerste rubriek is 
gericht op de beoordelingsexpertise van de stagebeoordelaars. In de tweede rubriek 
wordt gevraagd per competentie aan te geven hoe relevant deze is voor een stage in 
de eigen instelling. In de derde rubriek wordt gevraagd hoe duidelijk de 
competenties en het beheersingsniveau op het adviesbeoordelingsformulier zijn 
geformuleerd en in welke mate de elementen van de dimensies van 
beroepscompetenties meewegen bij de stagebeoordeling. In de vierde rubriek 
worden vragen gesteld over de kwaliteit van het beoordelingsproces en de 
beoordelingsfunctie.  
 Een pretest is uitgevoerd onder 13 stagebeoordelaars die afkomstig zijn van 
beide opleidingen. Hen is gevraagd de vragenlijst in te vullen en commentaar te 
geven op de duidelijkheid van de formulering van de vragen en de volledigheid van 
de vragenlijst. De digitale verzending van de enquête in de pretest leidde tot een 
verbetering van de procedure voor het versturen van de enquête en was voor de 
opleidingen een aanleiding het adressenbestand van stage-instellingen op te 
schonen. Op basis van de uitkomsten van de pretest is de betrouwbaarheid van de 
multi-item schalen bepaald en is het commentaar op de vragen geïnventariseerd. 
Op grond hiervan is de formulering van één vraag uit de schaal consistentie en één 
vraag uit de schaal rechtvaardigheid verbeterd. Tevens is de formulering van de 
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instructietekst aangepast door deze specifieker te richten op de beoordelaar van een 
SPH-stagiair respectievelijk de beoordelaar van een MWD-stagiair. 
 De uiteindelijke enquête werd online verstuurd en kon digitaal worden 
ingevuld. Eenmaal ingevulde antwoorden konden niet meer worden gewijzigd, de 
respondent kon wel tijdens de enquête eerder beantwoorde vragen inzien. Aan de 
enquête was een inleidende instructie toegevoegd en een toelichting bij de start van 
elke rubriek. Per item kon gescoord worden op een 5-punts Likertschaal (zie 
Figuur 4.1). 
 
Competentie: de SPH‟er werkt professioneel samen met collega‟s, andere disciplines en andere 
organisaties 

1 Niet van toepassing 
2 Nauwelijks van toepassing 
3 Enige mate van toepassing 
4 Sterke mate van toepassing 
5 Zeer sterke mate van toepassing 
 
U overlegt altijd met uw collega‟s voordat u tot een adviesbeoordeling komt  
1 Helemaal oneens 
2 Oneens 
3 Niet oneens, niet eens 
4 Eens 
5 Helemaal eens 
 
Figuur 4.1. Voorbeelden van enquêtevragen met antwoordmogelijkheden 
 

De enquête bestond voor SPH-beoordelaars uit 53 items en voor MWD-
beoordelaars uit 48 items. Dit verschil werd veroorzaakt door het aantal 
competenties per opleidingsprofiel. 

Enquête stagiairs 
Aan de stagiairs is met behulp van een digitale enquête gevraagd een 
zelfbeoordeling in te vullen en aan te geven hoe groot het leereffect is van 
beoordelingen. Voor dit deelonderzoek is alleen gebruik gemaakt van de vragen 
waarin de stagiair gevraagd wordt een score (op een 5-punts Likertschaal) in te 
vullen op de mate waarin de stagebeoordeling en de opleidingstoetsen hen inzicht 
hebben gegeven in de eigen beheersing van de opleidingscompetenties. 
Voorafgaand aan de enquête is per mail een aankondiging van de enquête 
verstuurd. De enquête was voorzien van een toelichting en instructie. 

Adviesbeoordelingsformulier 
In het adviesbeoordelingsformulier wordt de stagebeoordelaar gevraagd aan het 
eind van de stage de beheersing van de competenties door de stagiair te beoordelen 
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door alle competenties uit het opleidingsprofiel te scoren op vier 
beheersingsniveaus (zie Figuur 4.2).  
 
MWD Competentie niv. A* niv. B niv. C niv. D nvt ** 

1. De maatschappelijk werker legt contact met 
    de cliënt. 

     

2. De maatschappelijk werker voert een  
    assessment uit.  

     

*   Beheersingsniveau competentie 
** De competentie is niet van toepassing op de stage 
 
Figuur 4.2. Voorbeeld van scoring van competenties in het adviesbeoordelingsformulier 
 
Op het formulier zijn de beheersingsniveaus nader omschreven. Deze bestaan uit 
een omschrijving van de mate van zelfstandigheid en complexiteit van met de 
competentie samenhangende taken die door de stagiair zijn uitgevoerd. De niveaus 
zijn gekoppeld aan het vereiste niveau per stagejaar (zie Figuur 4.3).  
 
Niveau Omschrijving  Jaar 
A Eenvoudige taakuitvoering vanuit een opdracht 1 
B Envoudige taak zelfstandig uitvoeren en verantwoorden 1 + 2 
C Complexe taak zelfstandig uitvoeren en verantwoorden 2 + 3 
D Complex geheel van taken zelfstandig voorbereiden, uitvoeren en verantwoorden 3 + 4  

 
Figuur 4.3. Omschrijving beheersingsniveaus competenties per stagejaar 
 
Nadat de competenties zijn gescoord kan op het formulier een adviescijfer worden 
ingevuld. Verder is ruimte opgenomen voor overige opmerkingen met betrekking 
tot het functioneren en de ontwikkeling van de student. Het advies-
beoordelingsformulier is het belangrijkste instrument voor de stagebeoordelaar, de 
hierin gehanteerde beoordelingsstandaard is „criterium-referenced‟ en gericht op 
een analytische beoordelingsstijl (Sadler, 2005, 2009). Omdat de overige 
opmerkingen op het formulier niet direct betrekking hadden op de beoordeling van 
de opleidingscompetenties zijn deze in dit onderzoek verder niet meegenomen. 

Eindcijfers en adviescijfers 

Stagiairs die hun stage met goed resultaat hebben afgerond, ontvangen hiervoor een 
eindcijfer en studiepunten. De cijfers worden door de opleidingen ingevoerd in een 
studieregistratiesysteem. Van stagiairs die gestopt zijn met de opleiding of voor 
wie de stage in het betreffende studiejaar niet met een voldoende kan worden 
afgesloten, worden geen cijfers en studiepunten geregistreerd. Ten behoeve van het 
onderzoek is besloten om aan de stagiairs die hun stage met een onvoldoende 
hebben afgesloten het cijfer vijf toe te kennen. Van de stagiairs die gestopt zijn met 
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de opleiding kon niet worden vastgesteld in hoeverre het functioneren in de stage 
hiervan de oorzaak is. Besloten is deze groep buiten het onderzoek te houden. 
 Van de eindcijfers waarbij ook een adviesbeoordelingsformulier met een 
ingevuld adviescijfer kon worden ingezameld (n=198), is nagegaan in welke mate 
het adviescijfer van de stagebeoordelaar en het eindcijfer van de stage 
overeenkomen. Dit is gebeurd door de correlatie tussen de eindcijfers en 
adviescijfers te berekenen (r.79, p: 0,00) en na te gaan of sprake is van een 
significant verschil tussen de gemiddelden van beide cijfers is (gemiddelde 
eindcijfer: 7.76, gemiddelde adviescijfer: 7.87, t=-3.15, df=197, p<.002). Uit deze 
uitkomsten kon worden geconcludeerd dat docenten bij het bepalen van het 
eindcijfer voor het grootste deel het adviescijfer overnemen en in enkele gevallen 
het eindcijfer licht naar beneden bijstellen.  

Procedure 

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode januari-september 2009. In januari werd 
met de ontwikkeling van een eerste versie van de enquête begonnen en begin mei, 
enkele weken voordat de beoordelingsgesprekken van stages plaatsvonden, is de 
enquête naar de stagebeoordelaars verstuurd. 
 Voor het benaderen van de stagebeoordelaars is gebruik gemaakt van het 
adressenbestand van het stagebureau van beide opleidingen. Een vooraankondiging 
is per mail verstuurd en nadat de enquête was verstuurd, zijn, met een 
tussenperiode van twee weken, twee herinneringsmails verstuurd.  
 Aan de stagiairs is in dezelfde periode een digitale enquête verstuurd. Alleen 
de scores op de vragen die betrekking hadden op de mate waarin de stage-
beoordelingen bijdragen aan het inzicht in de beheersing van de 
opleidingscompetenties zijn bij dit deelonderzoek betrokken. Een voor-
aankondiging en een herinnering zijn per mail aan de stagiairs verstuurd. Vanwege 
de lage respons van SPH stagiairs is besloten bij deze opleiding een aantal groepen 
te vragen de enquête op de opleiding in te vullen. 
 De adviesbeoordelingsformulieren die tot 1 september 2009 bij de opleiding 
zijn ingeleverd, zijn ingezameld. Hiervan zijn de scores op de beheersing van de 
competenties en het adviescijfer in een databestand ingevoerd. Ook zijn de 
eindcijfers uit het studieregistratiesysteem verzameld en ingevoerd. Op basis van 
de data uit de beide enquêtes, de adviesformulieren en het cijferregistratiesysteem 
is een aantal statistische analyses uitgevoerd. 

Respons  

Het aantal bij de opleidingen betrokken stagebeoordelaars van het tweede en derde 
jaar van de opleiding SPH is 201 en bij MWD 233. Deze aantallen zijn lager dan 
het totaal aantal stagiairs (n=575) omdat sommige stagebeoordelaars meerdere 
stagiairs beoordelen. In die gevallen is de stagebeoordelaars gevraagd de enquête 
voor niet meer dan één stagiair in te vullen. Uiteindelijk konden 390 beoordelaars 
per email worden benaderd omdat van hen het e-mailadres bij de opleiding 
beschikbaar was. Bij SPH hebben 68 (38%) van de stagebeoordelaars die zijn 
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benaderd de enquête ingevuld teruggestuurd. Bij MWD heeft 95 (45%) van de 
stagebeoordelaars de enquête ingevuld teruggestuurd. 
 De representativiteit van de groep stagebegeleiders die de enquête heeft 
ingevuld, is vastgesteld door na te gaan of er voldoende spreiding is over de 
verschillende sectoren waarin de stages worden uitgevoerd. Aan de hand van een 
binnen de opleidingen gangbare indeling in 15 sectoren kon worden vastgesteld dat 
de geënquêteerde stagebegeleiders afkomstig zijn uit alle sectoren. De sectoren 
verstandelijk gehandicaptenzorg (16%), geestelijke gezondheidszorg (15%) en 
jeugdzorg (11%) zijn het sterkst vertegenwoordigd. Dit komt overeen met de 
gebruikelijke verdeling van stages over de sectoren.  
 Van 218 stagiairs (38%) zijn adviesbeoordelingsformulieren ingeleverd. 
Hiervan had bij 49 stagiairs de stagebeoordelaar ook de enquête ingevuld. Van het 
totaal van 575 tweede- en derdejaars studenten hebben 186 (124 SPH, 62 MWD) 
de enquête voor stagiairs ingevuld. Van deze groep was van 38 stagiairs het 
adviesbeoordelingsformulier ingeleverd.  
 Uit het studieregistratiesysteem kon van stagiairs die hun stages voldoende 
hebben afgesloten (n=449) het eindcijfer worden verzameld. Van 126 stagiairs was 
geen cijfer geregistreerd. Hiervan kon uit de studentadministratie worden 
vastgesteld dat 42 stagiairs gestopt zijn met de opleiding en 84 stagiairs hun stage 
in het betreffende jaar met een onvoldoende resultaat hebben afgesloten.  

Analyses 

Op de data uit de enquête voor de stagebeoordelaars, de adviesbeoordelings-
formulieren, de enquête voor de stagiaires en het studieregistratiesysteem is een 
aantal statistische analyses uitgevoerd om de kwaliteit van de stagebeoordelingen 
vast te kunnen stellen. Begonnen is met het bepalen van de psychometrische 
kwaliteit van de schalen van de kwaliteitskenmerken uit de enquête voor 
stagebeoordelaars door hiervan de betrouwbaarheid te berekenen met behulp van 
Cronbach‟s Alpha (criterium: CA> .6). Vervolgens zijn ter beantwoording van de 
onderzoeksvragen analyses uitgevoerd die betrekking hebben op de 
beoordelingsinhoud, het beoordelingsproces en de beoordelingsfunctie.  

Analyses met betrekking tot de beoordelingsinhoud 
Van de items uit de enquête voor de stagebeoordelaars die betrekking hadden op de 
vraag of de opleidingscompetenties en het vereiste beheersingsniveau in het 
adviesformulier duidelijk zijn geformuleerd, zijn de gemiddelden en 
standaarddeviaties berekend.  
 Van de items uit de enquête die betrekking hadden op het gewicht van de 
competentie-elementen bij de beoordeling van de stage zijn per item het 
gemiddelde en de standaarddeviatie berekend. Van de items waarvan de 
competentie-elementen gezamenlijk een schaal van een competentiedimensie 
vormen, zijn per competentiedimensie het schaalgemiddelde en de 
standaarddeviatie berekend.      
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Uit het adviesbeoordelingsformulier is per opleiding en per stagejaar de spreiding 
tussen competentiescores nagegaan aan de hand van de minimum- en 
maximumscore en de standaarddeviatie.  
 De scores op de relevantie van de competenties voor de stage uit de enquête 
voor stagebeoordelaars zijn vergeleken met de scores op de competenties uit de 
adviesbeoordelingsformulieren. Aan de hand van een berekening van de Spearman 
rangordecorrelatie (met als significantieniveau: p<0.05) is nagegaan hoe groot de 
samenhang is tussen de rangorde van de toegekende relevantie van de competenties 
in de enquête en de rangorde van de scores op de competenties in het 
adviesbeoordelingsformulier. 

Analyses met betrekking tot het beoordelingsproces  
Uit de enquête voor stagebeoordelaars zijn van de schalen van items die betrekking 
hadden op de vragen in hoeverre de stagebeoordelaars vinden dat de 
stagebeoordeling consistent en rechtvaardig wordt uitgevoerd en op de mate waarin 
de stagebeoordelaars beschikken over beoordelingsexpertise, de gemiddelden en 
standaarddeviaties berekend.   

Analyses met betrekking tot de beoordelingsfunctie 
Met betrekking tot het oordeel van de stagebeoordelaars over de selectiefunctie van 
de stagebeoordeling zijn van de betreffende schaal van items uit de enquête de 
gemiddelde score en de standaarddeviatie berekend.  
 Om na te gaan of de selectie op basis van de adviescijfers van de stage 
samenhangt met de beoordeling van de opleidingscompetenties zijn voor beide 
opleidingen de correlaties tussen de adviescijfers en de gemiddelden van alle 
competentiescores berekend en zijn, met behulp van een multiple regressieanalyse, 
de regressiecoëfficiënten berekend tussen de scores op de afzonderlijke 
competenties en de adviescijfers. 
 Voor het bepalen van de spreiding in de eindcijfers van de stagiairs die hun 
stage voldoende hebben afgesloten, zijn per opleiding en per jaar het gemiddelde 
cijfer en de standaarddeviatie berekend en is de spreiding met behulp van een 
boxplot in beeld gebracht. Tevens is nagegaan hoe groot de aantallen voldoende en 
onvoldoende beoordeelde en voortijdig gestopte stages zijn.  
 Met betrekking tot de leerfunctie van de stagebeoordeling zijn van de 
betreffende schaal van items uit de enquête voor stagebeoordelaars de gemiddelde 
score en de standaarddeviatie berekend. Vervolgens zijn uit de enquête voor 
stagiairs de scores op het item waarin gevraagd wordt of stagebeoordeling hen 
inzicht heeft gegeven in de beheersing van competenties, het gemiddelde en 
standaarddeviatie berekend. De uitkomsten hiervan zijn vergeleken met de scores 
op het item waarin gevraagd wordt in welke mate de opleidingstoetsen hen inzicht 
hebben gegeven in de beheersing van de competenties.   

Analyse van de samenhang tussen de scores op de kwaliteitskenmerken  
Om te bepalen of de kwaliteitskenmerken van de beoordeling door de stage-
beoordelaars met elkaar samenhangen zijn de scores hierop gecorreleerd (p<0.05).  
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4.11 Resultaten 

De kwaliteit van de schalen van de kwaliteitskenmerken in de enquête voor 
stagebeoordelaars 

De betrouwbaarheid van de schalen van items uit de enquête voor stage-
beoordelaars die betrekking hadden op de kwaliteitskenmerken van een 
competentiegerichte stagebeoordeling is bepaald met behulp van berekening van 
Cronbach‟s alpha. Na een eerste analyse zijn, om de betrouwbaarheid te vergroten, 
bij vier kwaliteitskenmerken in het totaal zes items verwijderd (zie Tabel 4.1).   
 
Tabel 4.1.  Betrouwbaarheid (Cronbach’s alpha, CA) van de schalen van de kwaliteitskenmerken in 
de enquête voor de stagebeoordelaars 
 
Schalen kwaliteitskenmerken competentiegerichte 
beoordelingen  

N # items 
verwijderd 

# items 
resterend 

CA 

Beoordelingsinhoud  Kennisbasis 161  3 .74 
Professionele taakuitvoering  162  5 .77 
Ontwikkelvermogen 163  3 .70 

Beoordelingsproces Consistentie  163 2 4 .51 
Rechtvaardigheid 163 2 4 .55 
Beoordelingsexpertise 163 1 3 .60 

Beoordelingsfunctie Selectie 163 1 4 .55 
Leereffect 163  5 .63 

 

Uiteindelijk kon bij vijf schalen een voldoende betrouwbaarheid worden 
vastgesteld. De schalen consistentie, rechtvaardigheid en selectie bleken niet 
voldoende betrouwbaar. Gegeven het exploratieve karakter van het onderzoek is 
besloten de gemiddelde scores op deze schalen toch mee te nemen in het 
onderzoek. 

De beoordelingsinhoud: de elementen en dimensies van competenties en de 
spreiding van competentiescores 

De stagebeoordelaars van beide opleidingen zijn het gemiddeld genomen niet eens 
maar ook niet oneens met de stelling dat de opleidingscompetenties voldoende 
duidelijk zijn geformuleerd. Dit is ook het geval bij de stelling dat de beschrijving 
van het beheersingsniveau van de competenties hen voldoende houvast geeft bij de 
beoordeling. Uit de hoge standaarddeviaties (sd .90 en sd .97 op een 5-puntschaal) 
blijkt dat de stagebeoordelaars onderling sterk verschillen in hun oordelen over 
beide stellingen.  
  De stagebeoordelaars geven gemiddeld aan dat alle in de enquête genoemde 
elementen van competenties in sterke tot zeer sterke mate meewegen bij de 
adviesbeoordeling van stagiaires (zie Tabel 4.2). Het sterkst wordt het competentie-
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element reflecteren op de taakuitvoering meegewogen, het competentie-element 
creatief en actief experimenteren  legt het minste gewicht in de schaal.  
 
Tabel 4.2. Invloed van elementen van competenties op de adviesbeoordeling 
 
Competentiedimensie  Competentie- element N Min Max M SD 

Kennisbasis  Kennis op hbo-niveau 163 1 5 4.02 .84 

Specifieke beroepsvaardigheden 161 3 5 4.18 .62 

Adequate beroepshouding 163 3 5 4.52 .59 

Professionele  
taakuitvoering 

Afwegen van beslissingen 163 3 5 4.20 .64 

Zelfstandige taakuitvoering 163 3 5 4.48 .59 

Zorgdragen voor behalen van resultaten 162 3 5 3.99 .64 

Samenwerken en communiceren  163 3 5 4.53 .54 

Verantwoorden taakuitvoering 163 2 5 4.20 .58 

Ontwikkelvermogen Reflecteren op de taakuitvoering 163 2 5 4.59 .56 

Inzichten toepassen op nieuwe taken 163 2 5 4.24 .64 

Creatief en actief experimenteren 163 2 5 3.95 .73 

 
Het verschil tussen de hoogste en de laagste gemiddelde score op de competentie-
elementen is .6 op een 5-punts schaal. De spreiding van de scores is het hoogst bij 
het competentie-element kennis op hbo-niveau, de scores variëren van minimaal 
„niet meegewogen‟ (score 1) tot maximaal „zeer sterk meegewogen‟ (score 5). 
 Uit de gemiddelde scores van de elementen per competentiedimensie blijkt 
dat alle drie de dimensies van de beoordelingsinhoud, de kennisbasis, de 
professionele performance en het ontwikkelvermogen, evenveel en in sterke mate 
meewegen in de adviesbeoordeling (zie Tabel 4.3).  
 
Tabel 4.3. Beoordelingsinhoud: gemiddelde scores van het gewicht van de competentiedimensies bij 
de beoordeling volgens  stagebeoordelaars  
 
Competentiedimensie  N # items Min Max M SD 

Kennisbasis 161 3 1.33 5.00 4.22 .59 

Professionele taakuitvoering 162 5 3.00 5.00 4.27 .44 

Ontwikkelvermogen 163 3 2.33 5.00 4.24 .52 

 
In tabel 4.4 zijn per opleiding en per stagejaar de laagste en de hoogste gemiddelde 
score opgenomen van de betreffende groep studenten op een competentie. De 
spreiding in de scores op de competenties is het geringst bij de derdejaars stage van 
MWD (range 0.38 op een 4-puntsschaal) en het grootst bij de tweedejaars stage van 
MWD (range .63). Daarnaast is bij elke groep ook het gemiddelde en de standaard-
afwijking vermeld van de gemiddelde competentiescore. Hieruit blijkt dat bij beide 
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opleidingen en stagejaren de beoordelingen van de stagiairs in het 
adviesbeoordelingsformulier niet sterk variëren tussen de opleidingscompetenties. 
 
Tabel 4.4. Beoordelingsinhoud: per opleiding en stagejaar de laagste en hoogste score op een 
competentie,  het gemiddelde over alle competenties en de standaarddeviatie 
 

Opleiding  Stagejaar N Laagste gemiddelde 
score op een 
competentie 

Hoogste gemiddelde 
score  
op een competentie 

  M  SD 

SPH  2 52 2.20 2.77 2.47 .44 
SPH  3 33 3.25 3.80 3.56 .40 
MWD  2 55 2.42 3.05 2.71 .48 
MWD  3 47 3.38 3.76 3.56 .38 

 
Uit Tabel 4.4 blijkt tevens dat bij beide opleidingen de studenten in de derdejaars 
stage gemiddeld een hogere gemiddelde competentiescore verkregen dan de 
studenten in de  tweedejaars stage. Dit verschil is bij beide opleidingen significant 
(SPH t(83) = -11.46, p < 0,000; MWD t(100) = -9.79, p < 0,000). 
 Bij beide opleidingen verschilt de door de stagebegeleiders aan de 
opleidingscompetenties toegekende relevantie voor de stage aanzienlijk tussen de 
competenties (zie de Tabellen 4.5 en 4.6). De gemiddelde score op de relevantie 
van de opleidingscompetenties bij SPH is 3.57 en varieert per competentie van 2.50 
tot 4.31. Bij MWD is de gemiddelde score op de relevantie van de opleidings-
competenties 3.81, en deze varieert van 3.25 tot 4.66.  
 De rangorde van de scores op de toegekende relevantie van de competenties 
en de rangorde van de scores op de competenties in het adviesbeoordelings-
formulier hangen onderling samen (SPH rs.73 p < 0.01, MWD rs.58, p < 0.05). 
Deze uitkomsten laten zien dat de competenties die de stagebegeleiders relevanter 
vinden voor de stage gemiddeld ook de competenties zijn waarvan ze de 
beheersing bij de stagiairs hoger beoordelen. 
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Tabel 4.5. Gemiddelden en rangorde van relevantie en beoordeling competenties in stages SPH 
 
SPH competenties Relevantie voor de 

stage (n=68) 
 Beoordelings 

Score 
 M  R* n M  R 
Initiëren onderhouden en beëindigen contacten relaties 
en netwerken 

3.85   7 104 2.92 9 

Met cliënt werken aan complexe hulpvraag 4.00   5 104 2.93 7 
Individueel en groepsgericht werken met cliënt  aan 
opvoeding/ontwikkelings vraagstelling. 

4.24   2 105 2.95 6 

Spilfunctie in hulp en dienstverlening  3.59 13 101 2.99 3 
Context en netwerk bewerken ten behoeve van cliënt 3.26 16 105 2.70 19 
Beheert behandelplan voor en met cliënt  3.68 11   88 2.84 12 
Bijdragen ontplooiing met gebruik van creatief 
agogische middelen 

3.84   8 102 2.98 5 

Onderbouwen en verantwoorden keuzes (met theorie) 3.49 15 100 2.74 18 
Professioneel samenwerken 4.04   4 106 3.03 2 
Leidinggevende taken uitvoeren 2.65 20   82 2.87 11 
Samenwerken met personen en disciplines  3.59 12 100 2.93 8 
Profileert en legitimeert het beroep 3.51 14 102 2.79 16 
Bijdrage aan samenwerking tussen instellingen 2.50 23   70 2.74 17 
Bijdragen aan beleid 2.60 21   87 2.66 22 
Bijdrage aan methodiekontwikkeling instelling 2.65 19   78 2.69 20 
Reflectie op beroepshanden en verantwoording 
afleggen 

4.24   3 106 2.98 4 

Legitimeert het beroepshandelen 3.90   6 105 2.83 13 
Hanteert beroepsdilemma‟s  3.75 10 105 2.81 14 
Zorg dragen voor kwaliteit van het werk 4.31   1 106 3.11 1 
Voert praktijkonderzoek ten behoeve van 
beroepsontwikkeling  

2.91 17   85 2.80 15 

Bijhouden van beroepsontwikkelingen 2.68 18   85 2.67 21 
Vertalen van ontwikkelingen samenleving naar beroep 2.56 22   85 2.62 23 
Stuurt de eigen loopbaan en ontwikkelt eigen 
deskundigheid 

3.76   9 105 2.90 10 

* R = Rangorde 
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Tabel 4.6. Gemiddelden en rangorde van relevantie en beoordeling competenties in stages MWD 

 
MWD competenties Relevantie voor 

de stage(n=95) 
Beoordelings 
Score 

 M R* n M  R 
Contact leggen met cliënt 4.66   1 112 3.38 1 
Assessment uitvoeren 4.09   3 110 3.10 5 
Samenwerking met cliënt ook vanuit dwang en drang 3.25 18 100 2.78 12 
Cliënt en situatiegericht aan planmatige hulp werken 4.04   4 111 3.03 7 
Gericht op de competentieontwikkeling van een cliënt 3.73 11 108 3.00 8 
Samenwerkingsrelaties hanteren als leerproces 3.95   8 111 3.15 4 
Eclectisch integratief werken 3.82 10 105 2.75 13 
Omgaan met conflicten en anderen daarbij helpen 3.58 13 98 2.63 14 
Interculturele communicatie bevorderen 3.37 16 85 2.46 17 
Evalueren en afsluiten 4.04   5 104 2.94 9 
Signaleren van probleem veroorzakende en versterkende 
factoren 

3.91   9 106 2.84 11 

Werken aan preventie 3.56 14 94 2.49 15 
Tellen en vertellen 3.72 12 104 2.89 10 
Professioneel  loyaal aan organisatorisch kader 4.00   7 110 3.18 3 
Productief werken in teamverband 4.00   6 108 3.06 6 
Organiseren en coördineren van vormen van samenwerking 3.44 15 95 2.48 16 
Eigen professionaliteit onderhouden, leren van gevallen 4.22   2 111 3.19 2 
Bijdragen aan de ontwikkeling van de professie 3.26 17 89 2.32 18 
* R = Rangorde 
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Het beoordelingsproces: consistentie, rechtvaardigheid en beoordelingsexpertise 

De stagebeoordelaars beoordelen de aspecten die betrekking hebben op de 
rechtvaardigheid van de beoordeling gemiddeld als „in zeer sterke mate van 
toepassing‟ en de aspecten die betrekking hebben op de consistentie gemiddeld als 
„in sterke mate van toepassing‟. De verschillen tussen de oordelen van de 
stageboordelaars zijn bij consistentie iets groter dan bij rechtvaardigheid (zie Tabel 
4.7). 
 
Tabel 4.7. Beoordelingsproces: gemiddelde scores (5-puntsschaal) op consistentie en 
rechtvaardigheid van stagebeoordelingen volgens stagebeoordelaars 
 

 
 
 
 

 
De beoordelingsexpertise van de stagebeoordelaars is gemiddeld redelijk hoog (zie 
Tabel 4.8). De gemiddelde beoordelingsexpertise verschilt nauwelijks tussen beide 
opleidingen en tussen beide stagejaren. De verschillen in beoordelingsexpertise 
tussen de individuele stagebeoordelaars zijn evenwel behoorlijk groot.  
 
Tabel 4.8. Beoordelingsexpertise  (3 items, 4-puntsschaal) per opleiding en per jaar 
 
Opleiding  Studiejaar N Min Max M SD 
SPH 2 26 1.67 4.00 2.86 .62 
SPH  3 20 1.33 4.00 2.55 .79 
MWD 2 26 1.33 4.00 2.60 .71 
MWD 3 53 1.33 3.67 2.71 .66 

 
De helft van de stagebeoordelaars geeft aan regelmatig tot vaak stagiairs te hebben 
beoordeeld en 83% van de stagebeoordelaars heeft meer dan 6 jaar werkervaring 
binnen de sector. Van alle stagebeoordelaars heeft 34 % regelmatig of vaak 
informatie en instructie over het beoordelen van stagiairs ontvangen en 66 % soms 
tot nooit.  
 De beoordelingsexpertise hangt, significant maar in beperkte mate, samen 
met vijf van de overige zeven kwaliteitskenmerken (zie Tabel 4.11). De correlatie 
tussen de beoordelingsexpertise en het kwaliteitskenmerk rechtvaardigheid is 
hierbij het hoogst. Er is geen verband vastgesteld tussen de beoordelingsexpertise 
en de hoogte van het cijfer in de adviesbeoordeling.  

De beoordelingsfunctie: selectie en leereffect 

De competentiegerichte stagebeoordelingen dragen volgens de stagebeoordelaars 
gemiddeld in sterke mate bij aan de selectie van stagiairs op hun geschiktheid voor 
de opleiding en het beroep (zie Tabel 4.9). 

Kwaliteitskenmerk N # items Min Max M SD 

Consistentie 163 4 1.00 4.75 3.29 .55 

Rechtvaardigheid 163 4 1.50 5.00 3.93 .45 
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Tabel 4.9. Beoordelingsproces: gemiddelde scores (5-puntsschaal)  op de kwaliteitskenmerken 
selectie en leereffect van stagebeoordelingen volgens stagebeoordelaars 
     
Kwaliteitskenmerk N # items Min  Max M SD 

Selectie 163 4 2.50 5.00 3.89 .39 

Leereffect 163 5 2.80 5.00 4.00 .40 

 
Bij beide opleidingen is sprake van een significante correlatie tussen de 
gemiddelde beoordeling over alle competenties en het adviescijfer van de stage: 
SPH r = .53 (p < 0.01), MWD r =.51 (p<0.01). Hieruit blijkt dat iets meer dan een 
kwart van de variantie in het adviescijfer wordt verklaard door de gemiddelde 
competentiescore. 
 Met behulp van multiple regressieanalyse is nagegaan of er samenhang is 
tussen de beoordelingen van de afzonderlijke competenties en het adviescijfer. Dit 
leidt bij SPH tot een significant model (F (23, 20) = 2.354, p < 0.05) dat 42% van 
de variantie in het adviescijfer verklaart, met significante bèta‟s bij drie 
competenties: SPH 2 „met cliënten werken aan een hulpvraag (.90), SPH 10 
„leidinggeven taken uitvoeren’ (.88) en SPH 6 „beheert een behandelplan voor en 
met de cliënt’ (-.84). Bij MWD is eveneens sprake van een significant model 
(F(18,31) = 2.19, p < 0.05), dat 31% van de variantie in het adviescijfer verklaart, 
met significante bèta‟s bij eveneens drie competenties: MWD 10 „evalueren en 
afsluiten’ (.83), MWD 15 ‘productief werken in teamverband’ (.64) en MWD 2 
„assessment uitvoeren’ (-.82). Uit bovenstaande blijkt dat bij elk van de 
opleidingen één van de competenties significant negatief samenhangt met het 
adviescijfer.  
 Van het totaal aantal stagiairs heeft 15% (n=84) een onvoldoende 
beoordeling gekregen en is 7% (n=42) gestopt met de opleiding (zie Tabel 4.10). 
Bij SPH is het percentage onvoldoende afgesloten stages 10% (n=21) en bij MWD 
is dit 17% (n= 63).  
 
Tabel 4.10  Aantallen voldoendes, onvoldoendes, gestopte  stages en gemiddelde eindcijfers  
 
   Afsluiting stage Eindcijfer bij 

voldoende stage 
Opleiding Jaar N Voldoende (N) Onvoldoende(N) Gestopt (N) M SD 
SPH  2 106 102   4   0 7.6 .65 
SPH  3 101   76 17   8 7.8 .72 
MWD  2 174 117 31 26 7.8 .66 
MWD  3 194 154 32   8 7.9 .75 

 
Van de stagiairs die hun stage succesvol hebben afgesloten varieert het gemiddelde 
eindcijfer bij beide opleidingen en beide jaren tussen 7.6 en 7.9 (10-puntsschaal). 
Ook per opleiding per jaar is de spreiding beperkt (zie Figuur 4.4). Bij de 
stagebeoordeling is vooral een verschil zichtbaar tussen stagiairs die hun stage 
voldoende en stagiairs die deze onvoldoende afsluiten. 
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Figuur 4.4. Boxplot eindcijfers tweede-  en derdejaars stages SPH en MWD    

 
Het leereffect van de stagebeoordeling is volgens de stagebeoordelaars gemiddeld 
zeer sterk (zie Tabel 4.8). Dit komt overeen met de beoordeling door de stagiairs 
zelf: de mate waarin zij aangeven inzicht te hebben verkregen in de mate waarin zij 
de competenties beheersen is bij de stagebeoordeling significant hoger (t(185) = -
14.33, p < 0.000) dan bij dan bij de toetsen op de opleiding (zie Tabel 4.11). Bij de 
koppels van stagiair en stagebeoordelaar waarvan beiden een enquête hadden 
ingevuld (n=38), kon echter geen verband worden vastgesteld tussen beide 
oordelen over het leereffect van de stagebeoordeling (r .05, p .76).  
  
Tabel 4.11  Oordeel van stagiairs over verkregen inzicht in competentiebeheersing door  
opleidingstoetsen en door stagebeoordelingen (5-puntsschaal) 
 
 N Min. Max. M SD 
Inzicht in competentiebeheersing door opleidingstoetsen 186 1 5 2.84 .78 
Inzicht in competentiebeheersing door stagebeoordelingen 186 1 5 3.97 .91 

 

Samenhang tussen de schalen van kwaliteitskenmerken.  

De correlaties tussen de inhoudelijke kwaliteitskenmerken (de drie competentie-
dimensies Kennisbasis, Professionele taakuitvoering en Ontwikkelvermogen) zijn 
significant en redelijk hoog (zie Tabel 4.12). Ook tussen de andere kwaliteits-
kenmerken kunnen significante relaties worden vastgesteld. De correlatie tussen de 
kenmerken selectie en rechtvaardigheid is daarvan het hoogst. 
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opleidingstoetsen en door stagebeoordelingen (5-puntsschaal) 
 
 N Min. Max. M SD 
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Samenhang tussen de schalen van kwaliteitskenmerken.  

De correlaties tussen de inhoudelijke kwaliteitskenmerken (de drie competentie-
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significant en redelijk hoog (zie Tabel 4.12). Ook tussen de andere kwaliteits-
kenmerken kunnen significante relaties worden vastgesteld. De correlatie tussen de 
kenmerken selectie en rechtvaardigheid is daarvan het hoogst. 
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Tabel 4.12  Correlaties tussen gemiddelde scores op kwaliteitskenmerken  
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Kennisbasis  .62** .53** .21** .32** .17* .34** .08 
Professionele taakuitvoering   .62** .07 .18* .08 .10* .00 
Ontwikkelvermogen    .13* .36** .26** .29** .16* 
Consistentie     .22** .17* .25** -.00 
Rechtvaardigheid      .31** .50** .22** 
Beoordelingsexpertise       .23** .10 
Selectie        .27** 
Leereffect         
*p< .05, ** p<0.01 

4.12 Conclusies en discussie  

Dit deelonderzoek had tot doel inzicht te krijgen in de kwaliteit van 
competentiegerichte beoordelingen van stages van social work opleidingen. Bij 
competentiegerichte stagebeoordelingen kon aan de hand van een literatuurstudie 
een aantal specifieke kenmerken worden onderscheiden. Ten eerste biedt de stage 
een rijke variatie aan bewijzen voor de beheersing van competenties doordat de 
stagiair diverse, met het beroep samenhangende werkzaamheden uitvoert. Ten 
tweede is een stagebeoordeling anders dan bij veel opleidingstoetsen geen 
momentopname. De stagebeoordelaar is in de gelegenheid om de prestaties van de 
stagiair gedurende een langere tijd te volgen. Ten derde is de verwerving en 
beoordeling van opleidingscompetenties afhankelijk van de mogelijkheden en 
beperkingen van de stagecontext en ten vierde is in de meeste gevallen geen sprake 
van een systematische beoordeling van de stage in de zin dat alle stappen van het 
beoordelingsproces opeenvolgend worden uitgevoerd. De beoordeling komt veelal 
direct tot stand op grond van observatie en interpretatie van de activiteiten van de 
stagiair en is afhankelijk van de ervaring, de stijl en de subjectiviteit van de 
beoordelaar. Omdat de stagebeoordelaar meestal niet betrokken is bij de 
beoordeling van grote aantallen stagiairs zal de beoordelingsstandaard die 
gehanteerd wordt in mindere mate norm-referenced zijn. Afhankelijk van de stijl 
van de beoordelaar is deze meestal criterium-referenced of self-referenced. 
 In dit deelonderzoek is uitgegaan van het in de hoofdstukken twee en drie 
ontwikkelde model van kwaliteitskenmerken van competentiegerichte assessments 
waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen de kwaliteit van de 
beoordelingsinhoud, het beoordelingsproces en de beoordelingsfunctie. In het 

109 
 

model worden de kwaliteitskenmerken van de beoordelingsinhoud gevormd door 
de competentiedimensies „kennisbasis‟, „professionele taakuitvoering‟ en 
„ontwikkelvermogen‟ waarbij elk van de dimensies is samengesteld uit drie 
competentie-elementen. In dit deelonderzoek zijn aan de competentie-elementen 
van de dimensie professionele taakuitvoering twee competentie-elementen 
toegevoegd, namelijk „samenwerken en communiceren met collega‟s‟ en 
„verantwoorden van de taakuitvoering‟. Tevens is in dit deelonderzoek aan de 
kwaliteit van de beoordelingsinhoud van de stagebeoordeling een aantal 
kwaliteitsaspecten toegevoegd, over de mate waarin de competenties en de vereiste 
beheersingsniveaus volgens de stagebeoordelaars duidelijk zijn geformuleerd, de 
stagebeoordeling leidt tot de vaststelling van verschillen in beheersing van 
competenties, en de competenties door de stage-instelling relevant worden 
bevonden. De kwaliteit van het beoordelingsproces wordt in het model bepaald 
door de mate waarin de beoordeling „consistent‟ en „rechtvaardig‟ wordt 
uitgevoerd en in dit deelonderzoek is hieraan de beoordelingsexpertise van de 
stagebeoordelaar toegevoegd. De kwaliteit van de beoordelingsfunctie ten slotte 
wordt in het model bepaald door de mate waarin de beoordeling van de beheersing 
van competenties bijdraagt aan de „selectie‟ van stagiairs en de mate waarin de 
beoordeling een „leereffect‟ heeft voor stagiairs. 
 Een empirisch onderzoek is uitgevoerd naar stagebeoordelingen van de 
tweedejaars en derdejaars stages van de opleidingen SPH en MWD van de 
Hogeschool Utrecht. Het doel van het onderzoek was om aan de hand van de 
bovengenoemde kwaliteitskenmerken de kwaliteit van de competentiegerichte 
stagebeoordelingen vast te kunnen stellen. Met behulp van een online enquête is 
aan een voor deze opleidingen representatieve groep stagebeoordelaars gevraagd 
aan te geven in welke mate de stagebeoordeling naar hun mening voldoet aan deze 
kwaliteitskenmerken. Dit gebeurde door in de enquête multi-item schalen van elk 
van de kwaliteitskenmerken op te nemen. Naast deze enquête zijn advies-
beoordelingsformulieren en eindcijfers van stages verzameld en is gebruik gemaakt 
van data uit een enquête voor stagiairs. 
 Om de betrouwbaarheid van de schalen van kwaliteitskenmerken in de 
enquête vast te kunnen stellen, is per schaal de Cronbach‟s alpha berekend. Vijf 
van de acht schalen bleken uiteindelijk voldoende betrouwbaar. De schalen 
consistentie, rechtvaardigheid en selectie voldeden niet aan de gestelde eis voor 
betrouwbaarheid. Vanwege het exploratieve karakter van het onderzoek is besloten 
de scores op deze schalen toch te gebruiken in het onderzoek.   
 Uit de enquête bleek met betrekking tot validiteit van de beoordelingsinhoud 
ten eerste dat de stagebeoordelaars gemiddeld genomen matig positief zijn over de 
duidelijkheid van de formulering van de opleidingscompetenties en het houvast dat 
men heeft aan de beschrijving van het vereiste beheersingsniveau voor de stage. 
Tussen individuele stagebeoordelaars wordt over beide punten sterk verschillend 
geoordeeld. Ten tweede geven de stagebeoordelaars aan dat de 11 onderscheiden 
elementen van competenties in sterke tot zeer sterke mate meewegen bij de 
stagebeoordeling. Het sterkst is dit het geval bij het competentie-element „reflectie 
op de taakuitvoering‟ en het minst bij het competentie-element „creatief en actief 
experimenteren‟. Wanneer van de competentie-elementen die behoren bij elk van 
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Tabel 4.12  Correlaties tussen gemiddelde scores op kwaliteitskenmerken  
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de competentiedimensies het gemiddelde wordt genomen dan wegen alle drie 
dimensies van competenties nagenoeg even sterk mee in de stagebeoordeling. 
Binnen de dimensies zijn er evenwel verschillen tussen de scores op de 
competentie-elementen. Bij de dimensie kennisbasis is bijvoorbeeld de score op het 
element „kennis op hbo-niveau‟ lager dan de scores op de elementen 
„beroepsvaardigheden‟ en „beroepshouding‟. Deze laatste uitkomst komt overeen 
met Fowler en Tietze (1996), die aangeven dat stagebeoordelaars meer waarde 
hechten aan professionele vaardigheden dan aan inhoudelijke kennis.  
 Op de derde plaats blijkt dat de stagebeoordelaars van beide opleidingen en 
in beide stagejaren in hun beoordeling weinig verschil maken tussen de door de 
opleidingen onderscheiden competenties. Deze uitkomst wijst in de richting van 
een holistische beoordelingsstijl van de stagebeoordelaars, waarbij een algemene 
indruk van de stagiaire eerst tot een algemeen oordeel over het niveau van 
competentiebeheersing leidt en de beoordeling van de afzonderlijke competenties 
vervolgens hierop wordt aangepast. Een alternatieve verklaring is dat de 
competenties inhoudelijk weinig van elkaar verschillen of sterk met elkaar 
samenhangen waardoor de scores ervan dicht bij elkaar komen. Omdat de 
competenties op zeer verschillende taken betrekking hebben, is deze interpretatie 
echter minder voor de hand liggend.  
 Op de vierde plaats blijkt uit het onderzoek dat de relevantie van de 
competenties voor de stage volgens de stagebeoordelaars aanzienlijk verschilt 
tussen de competenties. Vastgesteld werd dat deze verschillen in relevantie van de 
competenties samenhangen met de beoordeling ervan. Minder relevant bevonden 
competenties in de stages worden over het algemeen ook lager beoordeeld. Een 
mogelijke verklaring is dat stagiairs meer taken krijgen die verband houden met 
competenties die meer relevant bevonden worden. De stagiairs worden hierdoor 
beter in staat gesteld deze competenties te ontwikkelen en leveren bij de 
beoordeling betere prestaties op deze competenties. Een tweede verklarings-
mogelijkheid is dat stagebeoordelaars het functioneren van de stagiairs ten aanzien 
van de meer relevante competenties meer waarnemen en dat minder  waargenomen 
competenties worden gezien als indicatief voor een mindere beheersing ervan.  
 Met betrekking tot het beoordelingsproces zijn de stagebeoordelaars 
gemiddeld van mening dat de beoordelingen rechtvaardig en consistent worden 
uitgevoerd. Het kwaliteitskenmerk consistentie levert, in vergelijking met de 
andere kwaliteitskenmerken, de laagste gemiddelde score op. Dit bevestigt 
enigszins het beeld uit de literatuur dat stagebeoordelingen minder tot stand komen 
door vastgestelde procedures, eenduidige criteria of beoordelingen door meerdere 
beoordelaars. De beoordelingsexpertise van de stagebeoordelaars is vastgesteld aan 
de hand van de werkervaring van de stagebeoordelaar, het ontvangen hebben van 
instructies voor de beoordeling en het hebben van ervaring met beoordelen van 
stagiairs, en blijkt gemiddeld redelijk hoog te zijn. Hoewel de gemiddelde 
beoordelingsexpertise tussen de opleidingen en tussen de stagejaren niet verschilt, 
konden behoorlijke verschillen in expertise tussen individuele stagebeoordelaars 
worden vastgesteld. Deze verschillen hangen niet zozeer samen met werkervaring. 
De stagebeoordelaars hebben over het algemeen veel ervaring in het beroep, maar 
verschillen in ervaring met en kennis over beoordelen van stagiairs. 
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Voor wat betreft de beoordelingsfunctie draagt de stagebeoordeling volgens de 
stagebeoordelaars gemiddeld sterk bij aan de selectie van stagiairs op de voor het 
beroep vereiste beheersing van competenties. Dit oordeel kon echter door een 
analyse van de adviesbeoordelingen niet zonder meer worden bevestigd. Om 
stagiairs te kunnen selecteren op grond van de beheersing van competenties is het 
nodig dat het adviescijfer voldoende samenhangt met de beoordeling van de 
competenties en dat het eindcijfer voldoende spreidt (aannemend dat de stagiairs 
verschillen). De gemiddelde beoordeling op de competenties verklaart echter 
slechts zo‟n 25% van de variantie in het adviescijfer van de stagebeoordelaar, zodat 
dit kennelijk ook door andere variabelen wordt bepaald. Nadere analyse toonde aan 
dat bij beide opleidingen de beoordelingen van slechts twee van de afzonderlijke 
competenties een significant positief voorspellende waarde hebben voor het 
adviescijfer en dat één competentie juist negatief voorspellend is (zodat een hogere 
beoordeling daarop gepaard gaat met een lager adviescijfer).  
 De conclusie is dan ook dat het adviescijfer voor de stage slechts ten dele 
gebaseerd is op een beoordeling van de beheersing van de opleidingscompetenties. 
De aantallen voldoende (78%) en onvoldoende (15%) afgesloten stages tonen 
evenwel aan dat van de stagebeoordeling wel een selecterend effect uitgaat. Hierbij 
kon echter niet worden vastgesteld of dit samenhangt met de beoordeling van 
competenties omdat bij een onvoldoende stage geen beoordelingsformulier wordt 
ingevuld. Alleen de stagiairs die de stage voldoende afsluiten ontvangen een 
eindcijfer. Van deze stagiairs kreeg 84% een cijfer tussen 7 en 8.5. Door deze 
geringe spreiding van de eindcijfers kunnen slechts in beperkte mate verschillen in 
niveau worden vastgesteld tussen stagiairs die de stage voldoende hebben 
afgesloten. 
 Het leereffect van de stagebeoordeling is bepaald aan de hand van het 
oordeel van de stagebeoordelaars en van de stagiairs. De stagebeoordelaars zijn van 
mening dat de stagebeoordeling een zeer sterk leereffect voor de stagiairs oplevert. 
De stagiairs zelf geven aan dat zij in vergelijking met de opleidingstoetsen meer 
inzicht in de beheersing van competenties verwerven als gevolg van de 
stagebeoordeling. Hoewel bij de stagiairs de vraag over het leereffect zich heeft 
beperkt tot het opgedane inzicht in de beheersing van competenties kan de uitkomst 
ervan worden opgevat als een bevestiging van het oordeel over het leereffect van 
stagebeoordelingen van de stagebeoordelaars. 
 Uit de beoordeling van de aanwezigheid van de kwaliteitskenmerken in 
stagebeoordelingen volgens de stagebeoordelaars blijkt een significant verband te 
bestaan tussen de inhoudelijke kwaliteitskenmerken kennisbasis, professionele 
taakuitvoering en ontwikkelvermogen. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat bij 
de beoordeling van competenties in stages de drie dimensies samenhangend 
beoordeeld worden. Een verband kon ook worden vastgesteld tussen de 
kwaliteitskenmerken rechtvaardigheid en selectie. Deze laatste uitkomst kan een 
aanwijzing zijn dat stagebeoordelaars die vinden dat hun stagebeoordeling meer 
rechtvaardig is, ook vinden dat de beoordeling tot een betere selectie leidt. 
 Het onderzoek kende een aantal beperkingen die van invloed zijn op de 
reikwijdte van de resultaten. Ten eerste konden, doordat niet alle ingevulde 
adviesbeoordelingsformulieren bij de opleiding werden ingeleverd, slechts bij een 
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Voor wat betreft de beoordelingsfunctie draagt de stagebeoordeling volgens de 
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kleine groep stagebeoordelaars de uitkomsten van de enquête worden vergeleken 
met de competentiebeoordelingen op de adviesbeoordelingsformulieren.Ten 
tweede werd van de stagebeoordelaars gevraagd de enquête niet anoniem in te 
vullen opdat de uitkomsten van de enquête en de adviesbeoordelingen met elkaar 
vergeleken konden worden. Op deze wijze werd het oordeel over de kwaliteit van 
de eigen stagebeoordelingen ook zichtbaar voor de opleiding. Als gevolg hiervan 
zou men geneigd kunnen zijn geweest hiervan een zo positief mogelijk beeld te 
geven. De hoge scores op alle kwaliteitskenmerken lijken deze veronderstelling te 
bevestigen waardoor verschillen in oordelen over de kwaliteitskenmerken van de 
stagebeoordeling slechts tot uitdrukking worden gebracht in geringe verschillen 
tussen gemiddelde scores. Ten derde bleek dat drie van de acht schalen van 
kwaliteitskenmerken niet voldoende betrouwbaar waren. Besloten is vanwege het 
exploratieve karakter van het onderzoek de scores op de schalen consistentie, 
rechtvaardigheid en selectie toch te gebruiken in het onderzoek, waarbij echter de 
uitkomsten op deze kenmerken met het nodige voorbehoud moeten worden 
geïnterpreteerd. Op de vierde plaats is het onderzoek uitgevoerd binnen social work 
opleidingen van één hogeschool. Omdat social work opleidingen kunnen 
verschillen in de wijze waarop zij stagebeoordelingen vormgeven, kunnen de 
uitkomsten niet zomaar gegeneraliseerd worden naar de kwaliteit van 
stagebeoordelingen van andere opleidingen. 
 De algemene conclusie is dat het model van kwaliteitskenmerken met de 
eerder genoemde aanpassingen geschikt is voor een evaluatie van de kwaliteit van 
competentiegerichte stagebeoordelingen. De drie categorieën beoordelingsinhoud, 
beoordelingsproces en beoordelingsfunctie dekken het geheel van kwaliteits-
kenmerken en bepalen met elkaar de kwaliteit van stagebeoordelingen. Wel is 
noodzakelijk dat het van het model afgeleide evaluatie-instrument verder wordt 
ontwikkeld, onder meer door de betrouwbaarheid van de schalen van drie van de 
kwaliteitskenmerken te verbeteren.  
 De uitkomsten van dit deelonderzoek roepen ook nieuwe vragen op die 
nader kunnen worden onderzocht. Met betrekking tot de beoordelingsinhoud is de 
vraag in hoeverre de opleidingscompetenties door de stagebeoordelaars als 
meervoudig samengestelde constructen worden beoordeeld. Het matige oordeel 
over de duidelijkheid van de door de opleiding geformuleerde competenties roept 
twijfels op. Daartegenover zou van de hoge scores op de mate waarin de drie 
competentiedimensies en de daaronder vallende elementen meewegen bij de 
stagebeoordeling en de redelijk sterke correlaties tussen de dimensies onderling 
kunnen worden afgeleid dat competenties als samenhangende gehelen worden 
beoordeeld. Een vraag die verder gaat is welke andere kenmerken van het 
functioneren van stagiairs dan de beheersing van opleidingscompetenties bepalend 
zijn voor de adviescijfers. Tot slot zou kunnen worden onderzocht in hoeverre een 
meer robuuste beschrijving van een beperkt aantal kerncompetenties niet beter 
aansluit bij de meer holistische beoordelingsstijl van stagebeoordelaars, 
respectievelijk bij de manier waarop in een werkomgeving naar de kwaliteit van 
het functioneren van sociale professionals wordt gekeken.  
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5. COMPETENTIEGERICHTE ZELFBEOORDELINGEN 

5.1 Inleiding 

In social work opleidingen wordt aan studenten regelmatig gevraagd zichzelf te 
beoordelen op het eigen leerproces en op de beheersing van competenties. Het 
goed kunnen uitvoeren van een zelfbeoordeling wordt daarbij gezien als een 
belangrijk doel van het onderwijs (Brew, 2003; Topping, 2003; Tan, 2008). 
Diverse auteurs geven aan dat zelfbeoordelingen de betrokkenheid van studenten 
bij het onderwijs vergroten, bevorderend zijn voor het zelfstandig en 
zelfverantwoordelijk leren en bijdragen aan de ontwikkeling van autonome en 
reflectieve professionals (Boud & Falchikov, 1989; Sadler, 1989; Black & 
William, 1998; Sambell & Mc Dowell, 1998; Sluijsmans & Moerkerke, 1999; 
Race, 2001; Brew, 2003). 
 De wijze waarop een student zichzelf beoordeelt wordt mede bepaald door 
de context (Eva & Regher, 2008; Sluijsmans & Moerkerke, 1999). In social work 
opleidingen wordt deze gevormd door zowel de onderwijspraktijk als de 
beroepspraktijk. Met name zijn beoordelingen van daarbij betrokken anderen, zoals 
docenten, medestudenten en stagebeoordelaars, van invloed op zelfbeoordelingen 
van studenten (Ward, Gruppen & Regher, 2002).  
 Om een zelfbeoordeling goed uit te kunnen voeren zijn vaardigheden nodig 
die gedurende een opleiding kunnen worden ontwikkeld. Uit een review van 
studies naar zelfbeoordelingen van Boud en Falchikov (1989) blijkt dat studenten 
naarmate zij verder zijn in een opleiding, beter in staat zijn zichzelf te beoordelen. 
Door Black en Wiliam (1998) wordt evenwel geconstateerd dat opleidingen vaak te 
weinig gerichte aandacht besteden aan de training van zelfbeoordelings-
vaardigheden. Een onderzoek van Sluijsmans en Moerkerke (1999) naar de 
effecten van training van zelfbeoordelingen, toont aan dat alleen het bieden van de 
gelegenheid tot het uitvoeren van zelfbeoordelingen niet voldoende is en dat 
gerichte instructie en training noodzakelijk is. 
 Naar de validiteit van zelfbeoordelingen in het algemeen zijn diverse 
onderzoeken in het onderwijs en in praktijkinstellingen uitgevoerd (Shrauger & 
Osberg, 1981; Mabe & West, 1982; Boud & Falchikov, 1989; Benett, 1993; 
Topping, 2003). Over de validiteit van zelfbeoordelingen van social work 
studenten op competenties die door de opleiding zijn geformuleerd, is echter 
weinig bekend. 
 In dit deelonderzoek staan zelfbeoordelingen van social work studenten op 
de beheersing van opleidingscompetenties centraal. Hierbij is een eerste doel na te 
gaan hoe studenten zichzelf op een systematische wijze op competenties kunnen 
beoordelen en welke vaardigheden hiervoor nodig zijn. Een tweede doel is na te 
gaan hoe valide deze zelfbeoordelingen zijn. Dit laatste gebeurt door 
zelfbeoordelingen van studenten te vergelijken met beoordelingen door 
stagebeoordelaars.  
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5.2 Zelfbeoordelingen in competentiegericht onderwijs  

Zelfbeoordelingen worden samen met peerbeoordelingen beschouwd als 
waardevolle elementen van een krachtige leeromgeving (De Corte, 1990). 
Kenmerkend aan een krachtige leeromgeving is dat studenten actief worden 
betrokken bij het leer-, instructie- en beoordelingsproces. Studenten nemen 
verantwoordelijkheid voor het eigen leren en zijn in staat zichzelf en elkaar te 
beoordelen. In een zelfbeoordeling beoordeelt de student de eigen leerprestaties en 
in peerbeoordelingen geven studenten een oordeel over elkaars prestaties (Boud & 
Falchikov, 1989; Sluijsmans & Moerkerke, 1999; Brew, 2003; Topping, 2003). 
Belangrijk bij zelf- en peerbeoordelingen is dat een student niet alleen beoordeeld 
wordt maar ook de rol van beoordelaar op zich neemt. Bij een zelfbeoordeling 
worden deze beide rollen in één persoon verenigd (Hofstee, 1999).  
 Zelfbeoordelingen kunnen worden onderverdeeld in informele en formele 
zelfbeoordelingen (Boud, 1995). Een informele zelfbeoordeling wordt beschouwd 
als een algemeen aspect van het leren van mensen dat op elk moment kan 
plaatsvinden (Bolhuis & Simons, 1999). Een formele zelfbeoordeling is specifiek 
van toepassing op formele leersituaties waarbij studenten doelgericht en actief 
worden betrokken bij het beoordelingsproces. Dit is geen anonieme bezigheid maar 
vindt, meestal in samenwerking met anderen, op een zichtbare wijze plaats (Race, 
2001). Dit deelonderzoek is gericht op de inhoud en kwaliteit van formele 
zelfbeoordelingen7. 
 In een zelfbeoordeling beoordeelt een student de eigen leerprestaties nadat 
hij eerst heeft vastgesteld aan welke criteria en standaarden deze dienen te voldoen 
(Boud & Falchikov, 1989; Boekaerts, 1991; Sluijsmans & Moerkerke, 1999; Brew, 
2003; Topping, 2003; McDonald, 2007). Dit kan doordat de docent een toelichting 
geeft op reeds aanwezige criteria en standaarden maar ook kan van een student 
gevraagd worden de criteria en standaarden mee te bepalen (Lorraine, 1994; Taras, 
2001).  
 In de literatuur worden meerdere argumenten genoemd die pleiten voor de 
inzet van zelfbeoordelingen. De argumenten die van toepassing zijn op 
competentiegericht onderwijs zullen hierna worden besproken. 
- Zelfbeoordelingen leveren een waardevolle aanvulling op het geheel van 
informatie over studenten dat afkomstig is uit de assessments van een opleiding. 
Beoordelingen die door anderen worden uitgevoerd geven nooit een volledig beeld 
van de prestaties van studenten (Boud & Falchikov, 1989) en vaak weten studenten 
meer over hun eigen prestaties dan docenten en stagebeoordelaars (Race 2001; 
Hofstee, 1999). Wanneer informatie uit zelfbeoordelingen wordt toegevoegd aan 
de informatie uit beoordelingen door anderen, zorgt dit voor een completer beeld 
van de student. 
- Zelfbeoordelingen dragen bij aan het vermogen van studenten competenties 
zelfstandig te ontwikkelen. Wanneer zelfbeoordelingen regelmatig worden 

                                                      
7 Voor de leesbaarheid van de tekst zal het adjectief „formeel‟ verder worden weggelaten en wordt 
onder het begrip zelfbeoordeling een formele zelfbeoordeling verstaan.  
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uitgevoerd, leren studenten op een systematische wijze - aan de hand van criteria 
en standaarden - te reflecteren op de eigen leeractiviteiten en leerprestaties (Boud 
& Falchikov, 1989). Studenten krijgen hierdoor beter inzicht in het verschil tussen 
de huidige competentiebeheersing en het te verwerven beheersingsniveau, en in de 
leeractiviteiten die nodig zijn om dit verschil te overbruggen (Black & William, 
1998; Race 2001). Deze reflectie op het leerproces is een essentieel aspect van het 
vermogen competenties zelfstandig te ontwikkelen (zie hoofdstuk 3).  
- Zelfbeoordelingen kunnen bijdragen aan de motivatie, de betrokkenheid en de 
participatie van studenten bij het onderwijs. Doordat studenten actief deelnemen 
aan de beoordeling, en in sommige gevallen zelf de criteria mee kunnen bepalen, 
zullen zij meer invloed op de beoordeling kunnen uitoefenen. Op deze wijze wordt 
het „commitment‟ van studenten bij beoordelingen versterkt en krijgen zij meer 
zicht en greep op wat de opleiding van hen verwacht, wat zij van zichzelf 
verwachten en hoe zij dit kunnen bereiken (Brew, 2003). 
- Zelfbeoordelingen kunnen ter ondersteuning van het leren op verschillende 
momenten in het onderwijs worden ingezet. Een zelfbeoordeling die bij de aanvang 
van een cursus wordt uitgevoerd kan functioneren als een „advanced organizer‟ 
waarbij studenten geholpen worden te anticiperen op de cursusinhoud (Stufflebeam 
& Wingate, 2005). Wanneer een zelfbeoordeling voorafgaand aan de cursus 
vergeleken wordt met een zelfbeoordeling tijdens of na afloop van de cursus 
kunnen de leervorderingen door de student en de docent worden vastgesteld. De 
docent krijgt op deze wijze informatie over de effectiviteit van het onderwijs vanuit 
het perspectief van de student. Het kan daarbij voorkomen dat een student in de 
loop van een cursus zichzelf op een aantal competenties lager beoordeelt dan bij de 
aanvang ervan en dat toch sprake is van een positief leereffect, namelijk dat de 
student in de loop van de cursus beter in staat is een realistische inschatting te 
maken van de eigen competentiebeheersing. 
- Zelfbeoordelingen kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de leerprestaties (Sadler 
1989). Diverse onderzoeken in het onderwijs tonen aan dat studenten die betrokken 
zijn bij zelfbeoordelingen hogere cijfers halen op toetsen (Black & William, 1998; 
Sluismans & Moerkerke, 1999; Topping, 2003). Hierbij dient te worden opgemerkt 
dat zelfbeoordelingen leerprestaties ook negatief kunnen beïnvloeden. Dit is het 
geval bij zelfbeoordelingen die leiden tot een verlaging van de self-efficacy. Onder 
self-efficacy wordt het beeld verstaan dat iemand heeft van de eigen mogelijkheden 
om een bepaalde taak tot een goed resultaat te brengen (Nease, Mudgett & 
Quinoses, 1999) Een lage self-efficacy heeft een negatieve invloed op de inzet, 
taakgerichtheid en doorzettingsvermogen van studenten (Meyer, 1980; Ilgen & 
Davis, 2000).  
 Uit deze opsomming van argumenten kan worden afgeleid dat 
zelfbeoordelingen vooral bijdragen aan de formatieve functie van assessments. 
Over de inzet van zelfbeoordelingen bij summatieve assessments bestaan in de 
literatuur de nodige twijfels. Verschillende auteurs komen tot de conclusie dat 
zelfbeoordelingen geen substituut kunnen zijn voor summatieve assessments door 
docenten omdat zelfbeoordelingen daarvoor te weinig accuraat zijn (Boud & 
Falchikov, 1989; Magin & Helmore, 2001; Stufflebeam & Wingate, 2005). 
Geconstateerd wordt evenwel dat zelfbeoordelingen evenals peerbeoordelingen 
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7 Voor de leesbaarheid van de tekst zal het adjectief „formeel‟ verder worden weggelaten en wordt 
onder het begrip zelfbeoordeling een formele zelfbeoordeling verstaan.  
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uitgevoerd, leren studenten op een systematische wijze - aan de hand van criteria 
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docenten omdat zelfbeoordelingen daarvoor te weinig accuraat zijn (Boud & 
Falchikov, 1989; Magin & Helmore, 2001; Stufflebeam & Wingate, 2005). 
Geconstateerd wordt evenwel dat zelfbeoordelingen evenals peerbeoordelingen 
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steeds meer voor summatieve doeleinden worden ingezet (Topping, 2003). Als 
motief hiervoor wordt genoemd dat pas bij summatieve zelfbeoordelingen 
studenten ervaren dat zij een grotere verantwoordelijkheid krijgen toebedeeld en 
daadwerkelijk serieus genomen worden in het beoordelingsproces (Magin & 
Helmore, 2001; Taras, 2001). Brew (2003) spreekt in dit verband over een 
emancipatieproces waarbij studenten meer macht en controle krijgen over hun 
studie en van docenten gevraagd wordt deze met hen te delen. 
 Een andere reden voor de toename van het gebruik van summatieve 
zelfbeoordelingen is dat, sinds docenten en beoordelaars te maken krijgen met 
grotere groepen studenten, deze beoordelingen als kostenbeperkende maatregel 
worden ingezet. Door zelfbeoordelingen in te zetten in plaats van door de docent 
uitgevoerde summatieve assessments, wordt de „assessment overload‟ van de 
docent verminderd (Nevo, 1995; Brew, 2003; Topping, 2003). Boud en Falchikov 
(1989) stellen dat dit niet zonder risico is. Niet zelden komt het voor dat studenten 
in een zelfbeoordeling geen juiste inschatting van zichzelf maken. Indien 
zelfbeoordelingen voor summatieve doeleinden worden ingezet dient te worden 
geïnvesteerd in de zelfbeoordelingsvaardigheden van studenten en is moderatie 
noodzakelijk waarbij de zelfbeoordeling wordt gekoppeld aan een beoordeling 
door een externe beoordelaar (Race 2001; Taras, 2001; Minderhoud, 2008). 

5.3 Zelfbeoordelingsvaardigheden 

Het doel, de vorm en de inhoud van zelfbeoordelingen kunnen in  
competentiegericht onderwijs sterk variëren. Op een basaal niveau kan aan 
studenten in het kader van de studiebegeleiding gevraagd worden sterke en zwakke 
eigenschappen te noemen om zo het inzicht in het eigen functioneren op de 
opleiding te vergroten. Meer specifiek kan, bijvoorbeeld als onderdeel van een 
integraal eindassessment, aan studenten worden verzocht zichzelf te beoordelen op 
het bereikte  beheersingniveau van competenties. Een zelfbeoordeling kan ook met 
een formatief doel worden uitgevoerd, bijvoorbeeld als voorbereiding op een 
gesprek over een persoonlijk opleidingsplan.  
 Voor elk van deze voorbeelden geldt dat de student dient te beschikken over 
zelfbeoordelingsvaardigheden waarvan de kern wordt gevormd door zelfreflectie 
(Topping, 2003; Race, 2001; Brew, 2003). In zelfreflectie beschouwt en 
onderzoekt iemand het eigen denken en handelen. De informatie waarop wordt 
gereflecteerd is afkomstig uit self-monitoring en uit feedback van anderen (Sadler, 
1989). Kitchener en Fischer (1990) onderscheiden verschillende stadia in de 
ontwikkeling van reflectief denken waarbij met name in de hogere stadia de eigen 
kennis niet als vanzelfsprekend wordt beschouwd en reflectief beoordelen plaats 
vindt door verschillende perspectieven te onderzoeken en met elkaar te vergelijken. 
Met name dit ontwikkelingsstadium van reflectief denken stelt een student die een 
zelfbeoordeling uitvoert in staat de kennis die hij over zichzelf heeft te vergelijken 
met de informatie die hij krijgt van anderen. Uit het onderzoek van Kitchener en 
Fischer blijkt dat niet iedereen het stadium van reflectief beoordelen vanzelf 
bereikt en dat hier een leerproces aan vooraf gaat.  
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Als een zelfbeoordeling een formatief onderwijsdoel dient, richt de informatie zich 
op het bepalen van het verschil tussen de huidige leerprestaties en de gewenste 
leerprestaties en wordt deze informatie gekoppeld aan nieuw uit te voeren 
leeractiviteiten (Sadler, 1989). Bij een formatieve zelfbeoordeling op 
opleidingscompetenties die systematisch wordt uitgevoerd, kunnen meerdere fasen 
worden onderscheiden die studenten doorlopen. Eerst dient voor de student 
duidelijk te zijn waarop hij zichzelf beoordeelt. Daarvoor verdiept hij zich in de 
competentieomschrijvingen, de criteria en de standaarden die door de opleiding al 
dan niet in samenspraak met de student zijn vastgesteld. Vervolgens gaat de 
student na welke (binnen- en buitenschoolse) leeractiviteiten en prestaties 
betrekking hebben op de betreffende competenties en vindt een afweging plaats 
van de mate waarin deze voldoen aan de criteria en standaarden. Daarna wordt 
bepaald hoe groot het verschil is tussen het huidige en het gewenste 
beheersingsniveau van de competenties en wordt hierop aansluitend nagegaan 
welke leeractiviteiten nodig zijn om dit verschil te kunnen overbruggen.  
 Om een formatieve zelfbeoordeling op competenties systematisch uit te 
kunnen voeren, dient een student naast zelfreflectie te beschikken over 
zelfregulatievaardigheden. Met zelfregulatievaardigheden wordt het complex van 
vaardigheden bedoeld dat gericht is op het monitoren, controleren en reguleren van 
aspecten van de eigen cognitie, motivatie en gedrag en van aspecten van de 
omgeving (Schunk & Zimmerman, 1994; Pintrich, 2000; Kaplan, 2008). 
Zelfregulatievaardigheden kunnen worden verdeeld in meta-cognitieve en meta-
motivationele vaardigheden (Kremer-Hayon & Tillema, 1998). Metacognitieve 
vaardigheden hebben betrekking op de regulatie van eigen leer- en denkprocessen 
en meta-motivationele vaardigheden hebben betrekking op het hanteren van de 
eigen (leer)motivatie en gevoelens die leerprestaties kunnen beïnvloeden (Pintrich, 
2000).  
 Naast zelfreflectie- en zelfregulatievaardigheden wordt het vermogen een 
zelfbeoordeling uit te voeren mede bepaald door de interactie met de omgeving 
(Pintrich, 2000; Zimmerman, 2000). Ward et al. (2002) komen op basis van een 
review van onderzoeken naar zelfbeoordelingen in het medisch onderwijs tot de 
conclusie dat het vermogen zichzelf te beoordelen niet een statische maar een 
veranderlijke eigenschap is en dat de ontwikkeling ervan sterk afhankelijk is van de 
context. Van de (onderwijs)omgeving kan zowel een stimulerend als een 
beperkend effect uitgaan, bijvoorbeeld door de mate waarin studenten in de rol van 
(mede)beoordelaar daadwerkelijk bij assessments van een opleiding worden 
betrokken worden en leren hoe zij zichzelf kunnen beoordelen. Zelfbeoordelingen 
kunnen in onderwijs geleerd worden door gerichte instructie, door 
peerbeoordelingen en door feedback van de docent (Taras 2001). Een instructie 
voor formatieve zelfbeoordelingen kan gericht zijn op de eerder genoemde fasen 
van het zelfbeoordelingsproces, beginnend met de identificatie van de criteria en 
standaarden en eindigend met het bepalen van te ondernemen leeractiviteiten.  
 Peerbeoordelingen kunnen zorgen voor een correctie van een onjuist beeld 
dat een student van zichzelf heeft. Een peerbeoordeling kan beperkt blijven tot het 
elkaar geven van cijfers voor geleverde prestaties maar kan ook meer inhoudelijke 
feedback bevatten. Met name dit laatste levert een bijdrage aan de ontwikkeling 
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van zelfbeoordelingsvaardigheden doordat studenten de zelfbeoordelingen kunnen 
vergelijken met de feedback van medestudenten (Kruger & Dunning, 1999; 
Sluijsmans & Moerkerke 1999).  
 Uit een onderzoek van Taras (2001) blijkt dat feedback van docenten gericht 
op het vaststellen en begrijpen van fouten die door studenten worden gemaakt 
eveneens bijdraagt aan de kwaliteit van zelfbeoordelingen. Hierbij zal in het geval 
van een onderschatting van de eigen prestaties de feedback van de docent bijdragen 
aan het zelfvertrouwen van studenten. In het geval van overschatting van de eigen 
prestaties zal de feedback van de docent erop gericht moeten zijn de student 
duidelijk te maken dat hij, anders dan hij zelf denkt, niet voldoet aan standaarden. 
Deze „negatieve‟ feedback (Ilgen & Davis, 2000) hoeft niet altijd te leiden tot een 
verbetering van de zelfbeoordeling. Studenten kunnen de neiging hebben om 
„bedreigende‟ informatie te vermijden of te bagatelliseren (Meyer, 1980). 
Negatieve feedback zal daarom zorgvuldig en met voldoende toelichting moeten 
worden gegeven (Race, 2001). 
 De ontwikkeling van zelfbeoordelingsvaardigheden hangt verder af van de 
wijze waarop zelfbeoordelingen zijn ingebed in het geheel van beoordelingen in 
het onderwijs (Sluismans & Moerkerke, 1999). In het algemeen zullen studenten in 
een opleiding en in stages leren van de ervaring die zij opdoen met beoordelingen 
die zijn uitgevoerd door docenten en stagebegeleiders. Van een curriculum waarin 
sprake is van sprake is van integratie van leren, instructie en beoordelen en waarbij 
studenten actief betrokken worden bij het onderwijs en de assessments zal een 
sterkere stimulans uitgaan tot het ontwikkelen van zelfbeoordelingsvaardigheden 
dan van een curriculum waarin de overdracht en reproductie van kennis centraal 
staan (Sluismans & Moerkerke, 1999). 

5.4 Kwaliteit van zelfbeoordelingen 

In diverse studies wordt de kwaliteit van zelfbeoordelingen aan de orde gesteld 
(Mabe & West, 1982; Boud & Falchikov, 1989; Benett, 1993; Topping, 2003). De 
kernvraag hierbij is hoe valide en betrouwbaar zelfbeoordelingen zijn. Veelal 
wordt de validiteit bepaald door zelfbeoordelingen te vergelijken met 
beoordelingen van externe experts zoals docenten en praktijkbeoordelaars 
(Heneman, 1980; Topping, 2003). De validering richt zich in dat geval op het 
bepalen van de soortgenootvaliditeit (congruent validity) waarbij wordt nagegaan 
in hoeverre de zelfbeoordeling overeenkomt met beoordelingen door experts (De 
Groot, 1981; Drenth & Sijtsma, 2006). Het uitgangspunt van deze vorm van 
validering is dat de beoordelingen van de experts in hoge mate valide en 
betrouwbaar zijn, wat echter niet altijd het geval zal zijn (Benett, 1993). De 
betrouwbaarheid van de zelfbeoordeling kan worden nagegaan door middel van de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Hierbij wordt de mate van overeenstemming 
bepaald tussen beoordelingen van meerdere beoordelaars (waaronder de student) 
van dezelfde prestatie aan de hand van dezelfde criteria en standaarden.  
 Boud en Falchikov (1989) onderzochten in een review in hoeverre studenten 
in staat zijn zichzelf op een realistische wijze te beoordelen dan wel de neiging 
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hebben zichzelf overschatten of onderschatten in vergelijking met de beoordeling 
door docenten. De auteurs concluderen dat de onderzoeken geen eensluidend beeld 
opleveren maar dat wel een tendens kon worden vastgesteld waaruit blijkt dat 
zelfbeoordelingen van beter presterende studenten meer overeenkomen met 
beoordelingen van docenten dan zelfbeoordelingen van zwakker presterende 
studenten. Zwakke en beginnende studenten hebben de neiging zichzelf in 
vergelijking met beoordelingen door docenten te overschatten. Als mogelijke 
oorzaak hiervan geven de auteurs aan dat zwakke en onervaren studenten 
onvoldoende bekend zijn met de criteria en standaarden van de opleiding of deze 
niet onderschrijven. 
 Deze onbekendheid met criteria en standaarden kan zich met name voordoen 
bij een zelfbeoordeling op opleidingscompetenties. Voor studenten die gevraagd 
worden zichzelf te beoordelen op competenties is een probleem dat de 
competenties die door de opleiding zijn vastgesteld vaak abstract zijn 
geformuleerd. Studenten zullen voldoende tijd nodig hebben om de competenties te 
leren begrijpen en voordat een zelfbeoordeling op competenties plaats vindt, dient 
dan ook voldoende aandacht te worden besteed aan de transparantie van de 
competentieomschrijvingen, criteria en standaarden en aan het inzicht dat studenten 
daarin hebben. Maar ook dan is het denkbaar dat studenten - vooral diegenen met 
weinig praktijkervaring - zich moeilijk kunnen identificeren met de betreffende 
competenties of hieraan een andere interpretatie geven dan door de opleiding wordt 
bedoeld.  
 Boud en Falchikov (1989) constateerden daarbij dat studenten bij een 
zelfbeoordeling geneigd zijn andere zaken belangrijk te vinden dan docenten. Zo 
kunnen studenten bij een zelfbeoordeling meer gewicht toekennen aan de 
inspanning die zij hebben geleverd en het gevoel van de vooruitgang die zij hebben 
geboekt, terwijl docenten vooral het resultaat van de inspanning c.q. de beheersing 
van competenties laten meewegen. Daarnaast speelt een rol dat competenties 
gemakkelijk verschillend kunnen worden geïnterpreteerd omdat een competentie is 
samengesteld uit meerdere dimensies en elementen, en studenten, docenten of 
stagebeoordelaars onderling kunnen verschillen in de nadruk die zij leggen op elk 
van deze aspecten. 
 Naast deze meer cognitieve aspecten kunnen ook affectieve factoren de 
oorzaak zijn van onjuiste inschattingen bij zelfbeoordelingen. Zo kan bijvoorbeeld 
informatie waaruit blijkt dat men een taak minder goed of fout zou kunnen 
uitvoeren, bedreigend zijn voor het self-esteem (Stufflebeam & Wingate, 2005). 
Self-esteem is de affectieve waardering die iemand aan zichzelf toekent (Robinson, 
Shaver & Wrightsman, 1991). Door bedreigende informatie kan het self-esteem 
worden aangetast en een manier om dit te verkomen is deze informatie te 
vermijden, te bagatelliseren of te rechtvaardigen. Dit laatste kan het geval zijn bij 
zelfbeoordelingen (Meyer, 1980). Ook gevoelens van schaamte, het vertonen van 
sociaal wenselijk gedrag of de neiging zich aan te passen aan het oordeel van 
anderen, kunnen zorgen voor een vertekening van de zelfbeoordeling. Bennet 
(1993) spreekt in dit verband over de invloed van „privat variables‟ op 
zelfbeoordelingen en bedoelt hiermee het complex van persoonlijke gedachten, 
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van zelfbeoordelingsvaardigheden doordat studenten de zelfbeoordelingen kunnen 
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Sluijsmans & Moerkerke 1999).  
 Uit een onderzoek van Taras (2001) blijkt dat feedback van docenten gericht 
op het vaststellen en begrijpen van fouten die door studenten worden gemaakt 
eveneens bijdraagt aan de kwaliteit van zelfbeoordelingen. Hierbij zal in het geval 
van een onderschatting van de eigen prestaties de feedback van de docent bijdragen 
aan het zelfvertrouwen van studenten. In het geval van overschatting van de eigen 
prestaties zal de feedback van de docent erop gericht moeten zijn de student 
duidelijk te maken dat hij, anders dan hij zelf denkt, niet voldoet aan standaarden. 
Deze „negatieve‟ feedback (Ilgen & Davis, 2000) hoeft niet altijd te leiden tot een 
verbetering van de zelfbeoordeling. Studenten kunnen de neiging hebben om 
„bedreigende‟ informatie te vermijden of te bagatelliseren (Meyer, 1980). 
Negatieve feedback zal daarom zorgvuldig en met voldoende toelichting moeten 
worden gegeven (Race, 2001). 
 De ontwikkeling van zelfbeoordelingsvaardigheden hangt verder af van de 
wijze waarop zelfbeoordelingen zijn ingebed in het geheel van beoordelingen in 
het onderwijs (Sluismans & Moerkerke, 1999). In het algemeen zullen studenten in 
een opleiding en in stages leren van de ervaring die zij opdoen met beoordelingen 
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gevoelens, bedoelingen en karaktereigenschappen die voor buitenstaanders niet 
direct zichtbaar zijn. 
 Om te bereiken dat studenten zichzelf beoordelen op aspecten die zij zelf 
relevant en waardevol vinden, zou volgens Heneman (1980) gekozen kunnen 
worden voor een meer open opzet met de mogelijkheid voor studenten om zelf te 
bepalen op welke competenties of competentie-elementen zij zichzelf willen 
beoordelen. Een opzet waarbij studenten naast een zelfbeoordeling op competenties 
ook aangeven hoe duidelijk en relevant ze de competenties vinden biedt zicht op 
het inzicht in en de betekenis van competenties voor studenten.  
 Samenvattend zijn bedreigingen voor de kwaliteit van zelfbeoordelingen dat 
studenten niet bekend zijn met de competentieomschrijvingen, criteria en 
standaarden van de opleiding (Sadler 1989; Benett, 1993) of hier een andersoortige 
betekenis en interpretatie aan geven. Daarbij kunnen affectieve factoren ertoe 
leiden dat studenten in een zelfbeoordeling een vertekend beeld van zichzelf geven.  

5.5 Zelfbeoordelingen van tweede- en derdejaars studenten Social Work  

Bij de opleidingen SPH en MWD van de Hogeschool Utrecht worden op 
verschillende momenten in de studie formele zelfbeoordelingen uitgevoerd. 
Voorbeelden hiervan zijn te vinden in het gemeenschappelijk propedeusejaar en in 
de stages van het tweede en derde jaar van de opleiding. In een van de assessments 
van het eerst jaar wordt van studenten verwacht dat zij persoonlijke leerdoelen 
kunnen formuleren op basis van een evaluatie van het eigen leerproces op de 
opleiding. In de stages van het tweede en derde jaar wordt aan studenten een 
zelfbeoordeling in de vorm van een evaluatieverslag gevraagd dat naast de 
adviesbeoordeling van de stagebeoordelaar als uitgangspunt dient voor het 
afsluitend beoordelingsgesprek. De stagebeoordelaar baseert de beoordeling van de 
stage op zijn scoring van de opleidingscompetenties die zijn opgenomen in een 
adviesbeoordelingsformulier. De student baseert het evaluatieverslag op de zelf 
ingeschatte realisatie van leerdoelen die aan het begin van de stage samen met de 
opleiding en de stagebegeleider zijn afgesproken. 
 In dit deelonderzoek werd aan studenten in een enquête gevraagd zichzelf te 
beoordelen op de beheersing van de opleidingscompetenties. Daarnaast is hen 
gevraagd om een oordeel te geven over de duidelijkheid en relevantie van de 
opleidingscompetenties waarop zij in de stages van het tweede en derde jaar 
worden beoordeeld. Het doel van het onderzoek was een vergelijking te kunnen 
maken tussen de zelfbeoordelingen van studenten en de beoordeling door de 
stagebeoordelaars.  

Onderzoeksvragen  

De volgende vragen stonden in dit onderzoek centraal. 
 
- Hoe duidelijk en relevant vinden studenten de opleidingscompetenties die 

beoordeeld worden in de stage van het tweede en derde jaar van de opleiding?  

121 
 

- Hoe groot is volgens studenten het belang van elk van de elementen van  
competenties voor de beroepsuitoefening? In hoeverre komt de volgorde van 
het belang van competentie-elementen voor de beroepsuitoefening volgens 
studenten overeen met de volgorde van het belang van competentie-elementen 
voor de beoordeling van stagiaires volgens stagebeoordelaars? 

- In welke mate dragen volgens studenten de stagebeoordelingen in vergelijking 
met de opleidingstoetsen bij aan het inzicht in de eigen competentie-
ontwikkeling? 

- In welke mate komt de zelfbeoordeling van studenten overeen met de 
beoordeling van de beheersing van competenties door de stagebeoordelaar? Is 
hierbij sprake van een verschil tussen tweedejaars en derdejaars studenten? 

- In hoeverre hangt het verschil tussen de zelfbeoordeling door  studenten en de 
beoordeling door stagebeoordelaars samen met het uiteindelijk vastgestelde 
prestatieniveau van de student in de stage? 

5.6 Methode 

Procedure 

Enkele weken voordat de eindbeoordeling van de stage plaatsvond, is aan de 
studenten gevraagd een digitale enquête in te vullen waarin zij zichzelf beoordelen 
op de beheersing van de opleidingscompetenties zoals deze zijn geformuleerd voor 
de stage. De studenten ontvingen van te voren per email een aankondiging van de 
enquête en een toelichting op de bedoeling ervan. Aan docenten is gevraagd de 
enquête onder de aandacht van de studenten te brengen en het belang ervan te 
benadrukken. Nadat de enquête was verstuurd, werden naar de studenten die niet 
hadden gereageerd met tussenpozen van twee weken twee herinneringsmails 
gestuurd. Omdat ook na de herinneringsmails de respons bij de opleiding SPH 
onder de maat bleef is besloten de studenten van deze opleiding te vragen een 
geprinte versie van de enquête op de opleiding in te vullen. 
 De enquête was samengesteld uit items waarin de competenties konden 
worden gescoord op een 5-punts Likertschaal (zie Figuur 5.1). SPH-studenten 
konden zichzelf beoordelen op 23 SPH-competenties en MWD-studenten op 18 
MWD-competenties.  
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De SPH‟er is in staat om met zijn cliënten te werken aan een complexe hulpvraag.  

Niet  

Nauwelijks 

Enige mate 

Sterke mate  

Zeer sterke mate 

 
Figuur 5.1. Voorbeeld van een item uit de enquête voor studenten waarin de mate van beheersing van 
een opleidingscompetentie kan worden gescoord. 

 
Tevens zijn in de enquête vijf items opgenomen waarin studenten wordt gevraagd 
naar de duidelijkheid van de competentieomschrijvingen, de relevantie van de 
competenties voor het beroep, het belang van de onderscheiden competentie-
elementen voor de beroepsuitoefening, het leereffect van de opleidingstoetsen en 
het leereffect van de stagebeoordelingen. Voordat met het invullen van de enquête 
werd gestart, werd de studenten verzocht eerst de instructie en verdere toelichting 
te lezen. 

Respons 

In het totaal hebben 186 (124 SPH, 62 MWD) van de 575 tweede- en derdejaars 
studenten de enquête ingevuld. Van deze groep studenten hebben 51 (35 SPH, 16 
MWD) studenten de enquête anoniem ingevuld. Van deze studenten konden de 
uitkomsten niet vergeleken worden met de beoordeling door de stagebeoordelaar. 
Van de overige 135 studenten konden uit het studieregistratiesysteem de cijfers van 
de eindbeoordeling van de stage worden verzameld. Voor de studenten die wel in 
de studentadministratie vermeld stonden maar bij wie (nog) geen eindbeoordeling 
voor de stage was in het studieregistratiesysteem was geregistreerd, gold dat de 
stage aan het eind van het stagejaar niet voldoende was afgesloten. Besloten is bij 
deze studenten het cijfer 5 voor de stage in te voeren. Van een beperkt aantal 
studenten (24 SPH, 6 MWD) was zowel een zelfbeoordeling als een 
adviesbeoordelingsformulier van de stagebeoordelaar beschikbaar. 

Analyses  

Ter beantwoording van de onderzoeksvragen zijn de hierna genoemde analyses 
uitgevoerd. 
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- Om te bepalen hoe duidelijk en hoe relevant de opleidingscompetenties volgens 
de studenten zijn, zijn de gemiddelde scores en de standaarddeviaties op de 
betreffende items berekend. 
- De verschillen tussen het belang van elk van de elementen van het 
competentiebegrip voor de beroepsuitoefening volgens de studenten, zijn 
uitgedrukt in een rangorde van gemiddelde scores over alle studenten op de 
competentie-elementen. Deze rangorde is vergeleken met de rangorde van de 
gemiddelde scores over alle stagebeoordelaars op het belang van competentie-
elementen voor de beoordeling van de stage. De data van de stagebeoordelaars zijn 
afkomstig uit een eerder uitgevoerd deelonderzoek (zie hoofdstuk 4). Tussen beide 
rangordes is de Spearman rangordecorrelatie berekend (met als significantieniveau: 
p<0.05) en zijn de competentie-elementen waaraan door beide groepen het meeste 
en het minste belang werd toegekend met elkaar vergeleken.    
- De mate waarin de opleidingstoetsen en de stagebeoordelingen volgens studenten 
hebben bijdragen aan het inzicht in de eigen competentieontwikkeling is bepaald 
door van de scores op de beide items de gemiddelden en de standaarddeviaties te 
berekenen en deze met elkaar te vergelijken. Een T-test is uitgevoerd om na te gaan 
of deze bijdragen van opleidingstoetsen en stagebeoordelingen volgens studenten 
significant van elkaar verschillen.  
- Nagegaan is in hoeverre de gemiddelde competentiescores, dat wil zeggen het 
gemiddelde over de scores op alle competenties, in de zelfbeoordeling door 
studenten en in de adviesbeoordeling door stagebeoordelaars met elkaar 
overeenkomen. Vanwege het beperkte aantal studenten (n=38) waarvan zowel een 
zelfbeoordelingsformulier als een adviesbeoordelingsformulier beschikbaar was, 
was het niet zinvol om alleen deze met elkaar te vergelijken omdat de uitkomsten 
teveel afhankelijk zouden zijn van deze specifieke studenten. Besloten is toen om 
analyses op groepsniveau uit te voeren omdat de groepen studenten en 
praktijkbeoordelaars groot genoeg zijn om een voldoende betrouwbaar beeld te 
geven. Hiertoe is eerst van elke respondent de gemiddelde competentiescore 
berekend en  vervolgens is hiervan per groep (tweedejaars studenten, tweedejaars 
stagebeoordelaars, derdejaars studenten, derdejaars stagebeoordelaars) de 
gemiddelde score over alle respondenten berekend. Hierna is per jaar nagegaan hoe 
groot de verschillen zijn tussen de gemiddelde groepsscores van de zelfbeoordeling 
door de studenten en de gemiddelde groepsscores van de beoordeling door de 
stagebeoordelaar.  
- Bij beide opleidingen is nagegaan of het verschil tussen de gemiddelde 
competentiescore in de zelfbeoordeling van studenten en de beoordeling door 
stagebeoordelaars in tweede jaar groter is dan in het derde jaar. Deze twee 
verschillen tussen zelfbeoordeling en stagebeoordeling (het verschil bij de 
tweedejaars en het verschil bij de derdejaars) zijn met elkaar vergeleken. Een T-test 
is uitgevoerd om na te gaan in hoeverre beide verschillen significant verschillen. 
- Om te bepalen of het verschil tussen de zelfbeoordeling van de student en de 
beoordeling door de stagebeoordelaar samenhangt met het uiteindelijk door de 
stagebeoordelaar vastgestelde prestatieniveau van de student in de stage, zijn eerst 
de eindcijfers van de stages van de studenten geclassificeerd in vier 
prestatieniveaus: 0-5.4 onvoldoende presterend, 5.5-7.0 voldoende presterend, 7.1-
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De SPH‟er is in staat om met zijn cliënten te werken aan een complexe hulpvraag.  

Niet  

Nauwelijks 

Enige mate 

Sterke mate  

Zeer sterke mate 

 
Figuur 5.1. Voorbeeld van een item uit de enquête voor studenten waarin de mate van beheersing van 
een opleidingscompetentie kan worden gescoord. 

 
Tevens zijn in de enquête vijf items opgenomen waarin studenten wordt gevraagd 
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Respons 
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8.0 ruim voldoende presterend, 8.1 -10 uitstekend presterend. Vervolgens is van 
elke niveaugroep de gemiddelde score over alle competenties in de zelfbeoordeling 
berekend en zijn deze gemiddelden met elkaar vergeleken. Bij de vergelijking 
tussen de prestatieniveaugroepen (4-puntsschaal) en de gemiddelde 
competentiescores (5-puntsschaal) is ervan uitgegaan dat de eerste twee 
schaalspunten op de competentiebeheersing (wordt niet beheerst, wordt nauwelijks 
beheerst, zie figuur 5.1) overeenkomen met het prestatieniveau onvoldoende 
(eindcijfer stage 0-5.4) en de overige punten op beide schalen qua niveau met 
elkaar overeenkomen. De verschillen tussen de betreffende vier gemiddelden zijn 
statistisch getoetst (ANOVA). 

5.7 Resultaten  

Bij beide opleidingen SPH en MWD is het gemiddelde oordeel van de tweedejaars 
studenten dat de competenties meer onduidelijk dan duidelijk geformuleerd zijn. 
De studenten van het derde jaar vinden de competenties meer duidelijk dan 
onduidelijk geformuleerd (zie Tabel 5.1). Een variantie-analyse met als 
hoofdfactoren stagejaar en opleiding en als afhankelijke variabele „duidelijkheid 
formulering van competenties‟ toont aan dat sprake is van een significant effect 
van de hoofdfactor stagejaar (F(1,182)=3,98, p =.05). Het effect van de hoofdfactor 
opleiding is niet significant. Ook het interactie-effect tussen beide hoofdfactoren is 
niet significant.  
  
Tabel 5.1. Duidelijkheid en relevantie van de opleidingscompetenties volgens tweede- en derdejaars 
studenten van SPH en MWD 
 
Opleiding Jaar Duidelijkheid formulering 

van competenties 
Relevantie competenties 
voor het beroep 

  N M SD N M SD 
SPH 2 77 2.66   .97 77 3.60 .61 

3 47 2.91   .88 47 3.64 .57 
MWD 2 22 2.73   .99 22 3.55 .62 

3 40 3.10 1.06 40 3.85 .72 

 
Gemiddeld genomen vinden de studenten van beide opleidingen en beide jaren dat 
de competenties zeker relevant zijn voor de uitoefening van het beroep (zie Tabel 
5.1). Hierbij is geen significant verschil gevonden tussen SPH- en MWD-studenten  
of tussen beide studiejaren. 
 In Tabel 5.2 worden de gemiddelde scores vermeld van de mate waarin de 
tweedejaars en derdejaars studenten de elementen van het competentiebegrip 
belangrijk vinden voor de toekomstige beroepsuitoefening en de mate waarin 
stagebeoordelaars de competentie-elementen laten meewegen bij de beoordeling 
van de stage.  
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Alle drie de groepen: de studenten van het tweede jaar en het derde jaar en de 
stagebeoordelaars, geven aan elk van de competentie-elementen belangrijk tot zeer 
belangrijk te vinden. Tussen de gemiddelde scores op het belang van elk van de 
competentie-elementen bestaan bij zowel de studenten als de stagebeoordelaars 
geringe verschillen. Het verschil tussen het hoogst en het laagst scorende 
competentie-element is bij tweedejaars studenten .52, de derdejaars studenten .67 
en de stagebeoordelaars .54. De rangordes van het belang van de competentie-
elementen bij tweedejaars-studenten en stagebeoordelaars correleren niet 
significant (Spearman r=.34, p=.30), de rangordes bij derdejaarsstudenten en 
stagebeoordelaars wel (Spearman r=.64, p=.03).   
 
Tabel 5.2. Belang van de elementen van competenties voor de beroepsuitoefening volgens studenten 
en belang van de competentie-elementen voor de stagebeoordeling volgens stagebeoordelaars 
 
Competentie-elementen Studenten jr 2 

(N=99) 
Studenten jr 3  
(N=87) 

Stagebeoordelaars  
(N=163) 

M SD M SD M SD 
Kennis hbo- niveau 4.45 .61 4.31   .98 4.02 .86 
Specifieke Beroepsvaardigheden 4.06 .71 4.20   .87 4.16 .68 
Adequate beroepshouding 4.32 .65 4.25 1.01 4.49 .62 
Afwegen van beslissingen 4.31 .62 4.15   .93 4.20 .65 
Zelfstandige taakuitvoering 4.45 .67 4.23   .92 4.47 .60 
Zorg dragen voor behalen van resultaten 4.17 .57 4.06   .92 4.00 .66 
Samenwerken en communiceren 4.44 .63 4.41   .89 4.51 .55 
Verantwoorden taakuitvoering 4.20 .71 4.22   .92 4.18 .60 
Reflecteren op de taakuitvoering 4.27 .65 4.23    .90 4.55  .60 
Inzichten toepassen op nieuwe taken 4.11 .59 4.20   .90 4.23 .64 
Creatief en actief experimenteren 3.93 .75 3.74   .97 3.93 .74 

 
De twee competentie-elementen waaraan tweedejaars en derdejaars studenten het 
meeste belang toekennen voor de beroepsuitoefening zijn: samenwerken en 
communiceren en kennis op hbo-niveau. De twee competentie-elementen die 
stagebeoordelaars voor de stagebeoordeling het meest belangrijk vinden zijn: 
reflecteren op de werkzaamheden en samenwerken en communiceren. 
 Alle groepen vinden experimenteren met andere aanpakken het minst 
belangrijk. Tweedejaars studenten vinden daarnaast het beschikken over specifieke 
beroepsvaardigheden (tweede jaar) en derdejaars studenten zorgdragen voor 
resultaten (derde jaar) minder belangrijk dan de andere competentie-elementen. 
Stagebeoordelaars vinden zorgdragen voor resultaten en beschikken over kennis op 
hbo-niveau minder belangrijk dan de andere competentie-elementen. 
 De gemiddelde scores op de mate waarin volgens de studenten het inzicht in 
de eigen competentieontwikkeling door de opleidingstoetsen en stage-
beoordelingen toeneemt, zijn weergegeven in Tabel 5.3. Gezamenlijk geven de 
studenten van beide opleidingen en beide studiejaren aan significant meer inzicht 
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5.1). Hierbij is geen significant verschil gevonden tussen SPH- en MWD-studenten  
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 In Tabel 5.2 worden de gemiddelde scores vermeld van de mate waarin de 
tweedejaars en derdejaars studenten de elementen van het competentiebegrip 
belangrijk vinden voor de toekomstige beroepsuitoefening en de mate waarin 
stagebeoordelaars de competentie-elementen laten meewegen bij de beoordeling 
van de stage.  

125 
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in de eigen competentieontwikkeling op te doen door de stagebeoordeling dan door 
de opleidingstoetsen (t (185)=14.33, p.<00). 
 Tabel 5.4 geeft van de groepen tweede- en derdejaars studenten die de 
zelfbeoordeling hebben uitgevoerd en groepen tweede- en derdejaars 
stagebegeleiders die het adviesbeoordelings-formulier hebben ingevuld, de 
groepsgemiddelden en standaarddeviaties weer van de gemiddelde scores over alle 
competenties. Hierbij overlappen de groepen van studenten en stagebeoordelaars 
elkaar slechts beperkt, dat wil zeggen de stagebeoordelaars waren slechts in 
beperkte mate de stagebeoordelaars van die studenten.   
  
Tabel 5.3. Toenemend inzicht in competentieontwikkeling door opleidingstoetsen en door 
stagebeoordelingen volgens studenten 
 
Opleiding Jaar Toenemend inzicht in 

competentieontwikkeling 
door opleidingstoetsen 

Toenemend inzicht in  
competentieontwikkeling 
door stagebeoordelingen 

  N M SD N M SD 
SPH 2 77 2.71 .74 77 3.88   .76 

3 47 3.13 .71 47 3.83 1.15 
MWD 2 22 2.91 .81 22 3.86 1.17 

3 40 2.70 .82 40 4.37    .58 

 
 
Tabel 5.4. Gemiddelde competentiescores van groepen studenten en groepen stagebeoordelaars in 
jaar 2 en jaar 3 en Independent-Samples T-test op verschillen tussen de gemiddelde scores van 
studenten en stagebeoordelaars  
 
  Student Stagebeoordelaar T df p 
  N M SD N M SD    
SPH  Tweede jaar 77 3.31 .39 52 2.47 .44 -11.42 127 .000 

Derde jaar 47 3.52 .40 33 3.55 .40      .44 78 .66 
MWD  Tweede jaar 22 3.33 .40 55 2.71 .48  - 5.33 75 .000 

Derde jaar 40 3.84 .44 47 3.56 .38   -3.21 85 .002 
 

In het tweede jaar beoordelen de studenten van beide opleidingen zichzelf 
significant hoger op de beheersing van competenties dan de stagebeoordelaars dit 
doen. In het derde jaar is het verschil tussen de zelfbeoordeling en de beoordeling 
door de stagebegeleider kleiner dan in het tweede jaar. Het verschil is bij SPH 
gering en niet significant en bij MWD iets groter en wel significant. 
 De gemiddelde competentiescore  in de zelfbeoordeling van de 135 
studenten van beide stagejaren die de zelfbeoordeling niet anoniem uitvoerden 
correleren niet significant met de eindcijfers van de stage.  
 Alle vier - op basis van de eindcijfers van de stage onderscheiden - 
prestatieniveaugroepen geven in de zelfbeoordeling gemiddeld aan de competenties 
in sterke mate te beheersen (zie Tabel 5.5). Deze gemiddelde score in de 
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zelfbeoordeling komt overeen met het door de praktijkbeoordelaar vastgestelde 
prestatieniveau ruim voldoende. Bij de prestatie-niveaugroep „onvoldoende‟ wijkt 
de gemiddelde zelfbeoordeling het meest af van het door de stagebeoordelaar 
vastgestelde prestatieniveau.  
 In elk stagejaar zijn de verschillen op de gemiddelde zelfbeoordelingen 
tussen de vier prestatieniveaugroepen gering. Alleen in het derde jaar is sprake van 
een significant verschil tussen de prestatieniveaugroepen ruim voldoende en 
uitstekend (T(45)= -2.29, p=.03). 
 Een variantie-analyse met als hoofdfactoren het prestatieniveau, het stagejaar 
en de opleiding en als afhankelijke variabele de gemiddelde competentiescore in de 
zelfbeoordeling toont aan dat sprake is van een significant effect van de 
hoofdfactor stagejaar (F (1,120)= 13.46, p=.00). De effecten van de hoofdfactoren 
prestatieniveau en opleiding en de effecten van de interacties tussen de 
hoofdfactoren zijn niet significant.  
 
Tabel 5.5 Eindcijfers stage (op 10-puntsschaal) en gemiddelde competentiescore in de  
zelfbeoordeling (op 5-puntsschaal) bij tweedejaars en derdejaars stages SPH en MWD  
 
Eindcijfer stage Prestatieniveau Tweedejaars stage 

SPH/MWD 
Derdejaars stage 
SPH/MWD  

N M SD N M SD 
0    -   5.4 Onvoldoende   7 3.49 .31 10 3.75 .43 
5.5 -   7.0 Voldoende  16 3.33 .28   6 3.65 .58 
7.1 -   8.0 Ruim voldoende 35 3.37 .41 31 3.63 .46 
8.1 -  10.0 Uitstekend 14 3.43 .44 16 3.93 .35 

5.8 Conclusies en discussies 

Het doel van dit deelonderzoek was na te gaan welke functies zelfbeoordelingen in 
het competentiegericht onderwijs vervullen en wat de kwaliteit ervan is wanneer 
deze vergeleken worden met beoordelingen door stagebeoordelaars. De focus was 
gericht op formele zelfbeoordelingen waarin studenten actief betrokken zijn bij het 
toetsingsproces van een opleiding en zichzelf beoordelen op de eigen 
leeractiviteiten en prestaties.  
 Diverse auteurs benadrukken de waarde van zelfbeoordelingen in het hoger 
onderwijs. Met name dragen zelfbeoordelingen bij aan verrijking van de informatie 
over studenten, aan vergroting van de motivatie en betrokkenheid van de studenten 
en aan de zelfstandige competentie-ontwikkeling. Geconcludeerd wordt dat 
zelfbeoordelingen vooral geschikt zijn voor formatieve assessments. Tegelijk stelt 
men vast dat  zelfbeoordelingen in toenemende mate ook worden ingezet voor 
summatieve doeleinden. Een risico hierbij is dat op basis hiervan beslissingen 
worden genomen terwijl studenten lang niet altijd in staat zijn een juiste inschatting 
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elkaar slechts beperkt, dat wil zeggen de stagebeoordelaars waren slechts in 
beperkte mate de stagebeoordelaars van die studenten.   
  
Tabel 5.3. Toenemend inzicht in competentieontwikkeling door opleidingstoetsen en door 
stagebeoordelingen volgens studenten 
 
Opleiding Jaar Toenemend inzicht in 

competentieontwikkeling 
door opleidingstoetsen 

Toenemend inzicht in  
competentieontwikkeling 
door stagebeoordelingen 

  N M SD N M SD 
SPH 2 77 2.71 .74 77 3.88   .76 

3 47 3.13 .71 47 3.83 1.15 
MWD 2 22 2.91 .81 22 3.86 1.17 

3 40 2.70 .82 40 4.37    .58 

 
 
Tabel 5.4. Gemiddelde competentiescores van groepen studenten en groepen stagebeoordelaars in 
jaar 2 en jaar 3 en Independent-Samples T-test op verschillen tussen de gemiddelde scores van 
studenten en stagebeoordelaars  
 
  Student Stagebeoordelaar T df p 
  N M SD N M SD    
SPH  Tweede jaar 77 3.31 .39 52 2.47 .44 -11.42 127 .000 

Derde jaar 47 3.52 .40 33 3.55 .40      .44 78 .66 
MWD  Tweede jaar 22 3.33 .40 55 2.71 .48  - 5.33 75 .000 

Derde jaar 40 3.84 .44 47 3.56 .38   -3.21 85 .002 
 

In het tweede jaar beoordelen de studenten van beide opleidingen zichzelf 
significant hoger op de beheersing van competenties dan de stagebeoordelaars dit 
doen. In het derde jaar is het verschil tussen de zelfbeoordeling en de beoordeling 
door de stagebegeleider kleiner dan in het tweede jaar. Het verschil is bij SPH 
gering en niet significant en bij MWD iets groter en wel significant. 
 De gemiddelde competentiescore  in de zelfbeoordeling van de 135 
studenten van beide stagejaren die de zelfbeoordeling niet anoniem uitvoerden 
correleren niet significant met de eindcijfers van de stage.  
 Alle vier - op basis van de eindcijfers van de stage onderscheiden - 
prestatieniveaugroepen geven in de zelfbeoordeling gemiddeld aan de competenties 
in sterke mate te beheersen (zie Tabel 5.5). Deze gemiddelde score in de 
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zelfbeoordeling komt overeen met het door de praktijkbeoordelaar vastgestelde 
prestatieniveau ruim voldoende. Bij de prestatie-niveaugroep „onvoldoende‟ wijkt 
de gemiddelde zelfbeoordeling het meest af van het door de stagebeoordelaar 
vastgestelde prestatieniveau.  
 In elk stagejaar zijn de verschillen op de gemiddelde zelfbeoordelingen 
tussen de vier prestatieniveaugroepen gering. Alleen in het derde jaar is sprake van 
een significant verschil tussen de prestatieniveaugroepen ruim voldoende en 
uitstekend (T(45)= -2.29, p=.03). 
 Een variantie-analyse met als hoofdfactoren het prestatieniveau, het stagejaar 
en de opleiding en als afhankelijke variabele de gemiddelde competentiescore in de 
zelfbeoordeling toont aan dat sprake is van een significant effect van de 
hoofdfactor stagejaar (F (1,120)= 13.46, p=.00). De effecten van de hoofdfactoren 
prestatieniveau en opleiding en de effecten van de interacties tussen de 
hoofdfactoren zijn niet significant.  
 
Tabel 5.5 Eindcijfers stage (op 10-puntsschaal) en gemiddelde competentiescore in de  
zelfbeoordeling (op 5-puntsschaal) bij tweedejaars en derdejaars stages SPH en MWD  
 
Eindcijfer stage Prestatieniveau Tweedejaars stage 

SPH/MWD 
Derdejaars stage 
SPH/MWD  

N M SD N M SD 
0    -   5.4 Onvoldoende   7 3.49 .31 10 3.75 .43 
5.5 -   7.0 Voldoende  16 3.33 .28   6 3.65 .58 
7.1 -   8.0 Ruim voldoende 35 3.37 .41 31 3.63 .46 
8.1 -  10.0 Uitstekend 14 3.43 .44 16 3.93 .35 

5.8 Conclusies en discussies 

Het doel van dit deelonderzoek was na te gaan welke functies zelfbeoordelingen in 
het competentiegericht onderwijs vervullen en wat de kwaliteit ervan is wanneer 
deze vergeleken worden met beoordelingen door stagebeoordelaars. De focus was 
gericht op formele zelfbeoordelingen waarin studenten actief betrokken zijn bij het 
toetsingsproces van een opleiding en zichzelf beoordelen op de eigen 
leeractiviteiten en prestaties.  
 Diverse auteurs benadrukken de waarde van zelfbeoordelingen in het hoger 
onderwijs. Met name dragen zelfbeoordelingen bij aan verrijking van de informatie 
over studenten, aan vergroting van de motivatie en betrokkenheid van de studenten 
en aan de zelfstandige competentie-ontwikkeling. Geconcludeerd wordt dat 
zelfbeoordelingen vooral geschikt zijn voor formatieve assessments. Tegelijk stelt 
men vast dat  zelfbeoordelingen in toenemende mate ook worden ingezet voor 
summatieve doeleinden. Een risico hierbij is dat op basis hiervan beslissingen 
worden genomen terwijl studenten lang niet altijd in staat zijn een juiste inschatting 
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van zichzelf te maken. Daarom wordt bij summatieve zelfbeoordelingen gepleit 
voor moderatie door externe beoordelaars. 
 We onderscheidden verschillende fasen van een systematisch uitgevoerde 
zelfbeoordeling van competenties. Eerst dient voor de student duidelijk te zijn 
waarop hij zichzelf beoordeelt. Daarvoor verdiept hij zich in de 
competentieomschrijvingen, de criteria en standaarden die door de opleiding al dan 
niet in samenspraak met de student zijn vastgesteld. Vervolgens gaat de student na 
welke (binnen- en buitenschoolse) leeractiviteiten en prestaties betrekking hebben 
op de betreffende competenties en vindt een afweging plaats van de mate waarin 
deze voldoen aan de criteria en standaarden. Daarna wordt bepaald hoe groot het 
verschil is tussen het huidige en het gewenste beheersingsniveau van de 
competenties en wordt hierop aansluitend nagegaan welke leeractiviteiten nodig 
zijn om dit verschil te kunnen overbruggen.  
 Het kunnen uitvoeren van een zelfbeoordeling vereist dat een student 
beschikt over zelfreflectie- en zelfregulatievaardigheden. Binnen deze laatste 
maakten we een onderscheid tussen metacognitieve en affectieve vaardigheden. 
Metacognitieve vaardigheden hebben betrekking op de monitoring en regulatie van 
eigen leer- en denkprocessen en affectieve vaardigheden hebben betrekking op het 
hanteren van de eigen (leer)motivatie en op gevoelens die de leerprestaties kunnen 
beïnvloeden. Binnen een opleiding kunnen zelfbeoordelingsvaardigheden worden 
geleerd door gerichte instructie, feedback van peers en van experts.  
 De kwaliteit van een zelfbeoordeling hangt mede af van de context waarin 
deze wordt uitgevoerd. Aangenomen wordt dat ervaringen die studenten opdoen 
met beoordelingen op de opleiding en in stages van invloed zijn op de kwaliteit van 
zelfbeoordelingen. Ook verschillen tussen studenten spelen een rol.  Uit onderzoek  
blijkt dat zelfbeoordelingen van beter presterende studenten meer overeen komen 
met de beoordeling van experts dan die van zwakker presterende studenten. 
Zwakker presterende studenten hebben in vergelijking met de beoordeling van 
experts de neiging zichzelf te overschatten.  
 Onjuiste inschattingen bij zelfbeoordelingen van competenties kunnen 
veroorzaakt worden door onbekendheid met de competenties, criteria en standaard 
of door verschillen in interpretatie en perspectief van de student ten opzichte van 
experts. Ook kunnen onjuiste inschattingen worden veroorzaakt door affectieve 
factoren zoals vermindering van het gevoel van eigenwaarde, schaamtegevoelens 
of de neiging sociaalwenselijk gedrag te vertonen.  
 Onderzoek naar de congruente validiteit van zelfbeoordelingen vindt meestal 
plaats door een vergelijking te maken met beoordelingen van experts. Indien de 
student naast andere beoordelaars dezelfde prestatie aan de hand van dezelfde 
criteria en standaarden beoordeelt, kan de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van 
een zelfbeoordeling worden bepaald. 
 Dit onderzoek is uitgevoerd naar de zelfbeoordeling van de beheersing van 
opleidingscompetenties door studenten van de opleidingen SPH en MWD van de 
Hogeschool Utrecht. De kwaliteit van de zelfbeoordelingen is onderzocht door 
studenten in een digitale enquête te vragen zichzelf te scoren op de beheersing van 
de opleidingscompetenties en door deze scores te vergelijken met beoordelingen 
door stagebeoordelaars van dezelfde opleidingscompetenties bij dezelfde studenten 
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in de stages. Aanvullend is de studenten gevraagd aan te geven hoe duidelijk en 
relevant zij de competenties vinden en in hoeverre de opleidingstoetsen en de 
stagebeoordelingen hebben bijgedragen aan hun inzicht in de eigen 
competentieontwikkeling. 
 Uit de enquête blijkt dat de SPH- en MWD-studenten vinden dat de 
competenties matig tot redelijk duidelijk zijn geformuleerd. Tweedejaars studenten 
vinden de competenties minder duidelijk dan derdejaars studenten. Ondanks dat de 
studenten de nodige moeite hebben met de duidelijkheid van de competenties zijn 
zowel de tweedejaars als de derdejaars van mening dat de competenties in sterke 
mate relevant zijn voor het beroep. Het is goed denkbaar dat, ook al vinden 
studenten dat de competenties voor hen niet altijd duidelijk zijn, zij erop 
vertrouwen dat competenties die door een opleiding zijn geformuleerd ook 
daadwerkelijk relevant zijn voor het beroep waarvoor zij worden opgeleid. 
 Uit het onderzoek blijkt verder dat studenten vinden dat alle aan 
competenties onderscheiden elementen van belang zijn voor de beroepsuitoefening 
en dat stagebeoordelaars vinden dat al deze elementen sterk meewegen bij de 
beoordeling van de stage. Bij beide groepen konden ook lichte verschillen tussen 
het belang van elk van de competentie-elementen worden vastgesteld. De volgorde 
in belang van de competentie-elementen komt tussen derdejaars studenten en 
stagebeoordelaars significant overeen. Dit is niet het geval tussen tweedejaars 
studenten en stagebeoordelaars. Mogelijk hangt dit verschil samen met de ruimere 
stage-ervaring waarover derdejaars studenten ten opzichte van tweedejaars 
beschikken. 
 Voor beide jaren geldt dat studenten het competentie-element kennis op hbo-
niveau zeer belangrijk vinden voor de beroepsuitoefening en stagebeoordelaars bij 
de stagebeoordeling het meeste belang hechten aan reflecteren op de 
werkzaamheden. Daarnaast vinden zowel tweede- en derdejaars studenten als 
stagebeoordelaars het competentie-element kunnen samenwerken en communiceren 
zeer belangrijk en experimenteren met andere aanpakken het minst belangrijk. Met 
betrekking tot het belang van de twee meest zwaarwegende competentie-elementen 
is een verklaring voor het verschil tussen beide groepen dat studenten is gevraagd 
zich te richten op de „latere‟ uitoefening van het beroep terwijl stagebeoordelaars 
gevraagd is zich richten op de beoordeling van de stage. De verschillen in belang 
van de genoemde competentie-elementen kunnen echter ook worden begrepen als 
een verschil tussen studenten en stagebeoordelaars in interpretatie van de 
competentie-inhoud en bieden een mogelijke verklaring voor verschillen tussen de 
zelfbeoordeling door studenten en de stagebeoordeling door stagebeoordelaars. 
 De studenten geven aan dat de stagebeoordelingen in zeer sterke mate 
hebben bijgedragen aan het inzicht in de eigen beheersing van competenties. In 
vergelijking hiermee geven studenten aan dat de opleidingstoetsen niet tot matig 
aan dit inzicht hebben bijgedragen. Hieruit kan worden opgemaakt dat 
stagebeoordelingen voor studenten van grotere betekenis zijn en ook meer dan 
opleidingstoetsen als voorbeeld dienen bij zelfbeoordelingen. 
 De tweedejaars studenten geven zichzelf gemiddeld een significant hogere 
beoordeling op de beheersing van competenties dan de stagebeoordelaars dat doen. 
Bij de zelfbeoordeling van het derde jaar is dit verschil met de beoordeling door de 
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van zichzelf te maken. Daarom wordt bij summatieve zelfbeoordelingen gepleit 
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student naast andere beoordelaars dezelfde prestatie aan de hand van dezelfde 
criteria en standaarden beoordeelt, kan de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van 
een zelfbeoordeling worden bepaald. 
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in de stages. Aanvullend is de studenten gevraagd aan te geven hoe duidelijk en 
relevant zij de competenties vinden en in hoeverre de opleidingstoetsen en de 
stagebeoordelingen hebben bijgedragen aan hun inzicht in de eigen 
competentieontwikkeling. 
 Uit de enquête blijkt dat de SPH- en MWD-studenten vinden dat de 
competenties matig tot redelijk duidelijk zijn geformuleerd. Tweedejaars studenten 
vinden de competenties minder duidelijk dan derdejaars studenten. Ondanks dat de 
studenten de nodige moeite hebben met de duidelijkheid van de competenties zijn 
zowel de tweedejaars als de derdejaars van mening dat de competenties in sterke 
mate relevant zijn voor het beroep. Het is goed denkbaar dat, ook al vinden 
studenten dat de competenties voor hen niet altijd duidelijk zijn, zij erop 
vertrouwen dat competenties die door een opleiding zijn geformuleerd ook 
daadwerkelijk relevant zijn voor het beroep waarvoor zij worden opgeleid. 
 Uit het onderzoek blijkt verder dat studenten vinden dat alle aan 
competenties onderscheiden elementen van belang zijn voor de beroepsuitoefening 
en dat stagebeoordelaars vinden dat al deze elementen sterk meewegen bij de 
beoordeling van de stage. Bij beide groepen konden ook lichte verschillen tussen 
het belang van elk van de competentie-elementen worden vastgesteld. De volgorde 
in belang van de competentie-elementen komt tussen derdejaars studenten en 
stagebeoordelaars significant overeen. Dit is niet het geval tussen tweedejaars 
studenten en stagebeoordelaars. Mogelijk hangt dit verschil samen met de ruimere 
stage-ervaring waarover derdejaars studenten ten opzichte van tweedejaars 
beschikken. 
 Voor beide jaren geldt dat studenten het competentie-element kennis op hbo-
niveau zeer belangrijk vinden voor de beroepsuitoefening en stagebeoordelaars bij 
de stagebeoordeling het meeste belang hechten aan reflecteren op de 
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Bij de zelfbeoordeling van het derde jaar is dit verschil met de beoordeling door de 
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stagebeoordelaar minder groot. Een mogelijke interpretatie is dat hier sprake van 
een leereffect. In het derde jaar van de opleiding hebben studenten meer ervaring 
met beoordelingen door stagebeoordelaars en hebben zij vaker een zelfbeoordeling 
uitgevoerd. Daarbij zijn voor derdejaars studenten, zo blijkt uit dit onderzoek, de 
competenties waarop zij zichzelf beoordelen duidelijker dan voor tweedejaars 
studenten. Het is aannemelijk te veronderstellen dat deze verschillen ten grondslag 
liggen aan de toename van de congruente validiteit van de zelfbeoordelingen in het 
derde jaar van de opleiding. Een conclusie uit dit onderzoek is dan ook dat 
studenten die beter bekend zijn met de competenties van een opleiding en meer 
ervaring hebben met competentiegerichte beoordelingen beter in staat een reële 
beoordeling te geven van de eigen competentiebeheersing.  
 Deze conclusie geldt niet voor studenten met een onvoldoende 
prestatieniveau in de stage. Het onderzoek toont aan dat zowel tweedejaars als 
derdejaars studenten met een door de stagebeoordelaars beoordeeld onvoldoende 
prestatieniveau de neiging hebben zichzelf in de zelfbeoordeling te overschatten. 
De gemiddelde score van de zelfbeoordeling van deze groep verschilde nameliijk 
niet significant van het gemiddelde bij de studenten die ruim voldoende of 
uitstekend presteren. Hieruit kan worden opgemaakt dat in dit onderzoek de 
studenten met een onvoldoende prestatieniveau op de stage zwakkere 
zelfbeoordelaars zijn. Deze uitkomsten bevestigen het beeld dat hierover in de 
literatuur over de validiteit van zelfbeoordelingen wordt geschetst.  
  Een beperking van de studie is het geringe aantal studenten waarvan zowel 
een zelfbeoordeling als een adviesbeoordeling door de stagebeoordelaar op de 
beheersing van competenties beschikbaar was. Hierdoor was het niet mogelijk om 
per student een vergelijking te maken tussen de zelfbeoordeling en de beoordeling 
door de stagebeoordelaar en beperkte het onderzoek zich tot een vergelijking 
tussen groepen.  
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6. VOORSPELLENDE WAARDE VAN PROPEDEUSE-ASSESSMENTS  

6.1 inleiding 

In het Nederlandse hoger beroepsonderwijs worden aan de propedeusefase van een 
opleiding drie functies toegekend: oriënteren, selecteren en verwijzen (Ministerie 
van OC&W, 2006; Jansen, 1996). De student kan het eerste jaar van de opleiding 
gebruiken om zich te oriënteren op de opleiding en het beroep. Op haar beurt kan 
de opleiding in de loop van het jaar studenten selecteren en desgewenst verwijzen 
naar een (beter) passende opleiding. De gedachte hierbij is dat een goed 
functionerende propedeuse een verdere selectie in het vervolg van de studie 
overbodig zou moeten maken (Jansen, 1996). Om dit te realiseren maken 
opleidingen gebruik van een propedeutisch examen en een bindend studieadvies. 
Met een bindend studieadvies besluit de examencommissie van een opleiding of de 
student na het eerste studiejaar de studie mag vervolgen. Het bindend studieadvies 
wordt gebaseerd op de resultaten die studenten behalen op de toetsen van de 
propedeuse. Door genoeg toetsen voldoende af te sluiten kan een door de opleiding 
bepaald minimum aantal studiepunten behaald worden dat nodig is voor een 
positief studieadvies. In het geval van een negatief bindend studieadvies is het de 
student niet toegestaan de studie aan de betreffende onderwijsinstelling voort te 
zetten. Uit een onderzoek dat in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs is 
uitgevoerd (Van den Broek, Ribberink, Wartenberg-Cras & Hart, 2009) blijkt dat 
in 2009 bij 98% van 852 in Nederland onderzochte opleidingen in het hoger 
beroepsonderwijs het bindend studieadvies werd toegepast.  
 Het bindend studieadvies in competentiegericht beroepsonderwijs is 
gebaseerd op assessments waarin wordt vastgesteld of studenten beroeps-
competenties op het niveau van de propedeuse beheersen. Hierbij zijn, met de 
invoering van competentiegericht onderwijs, nieuwe beoordelingsmethoden 
ontwikkeld die als doel hadden beter aan te sluiten bij de eisen van de 
beroepspraktijk (Baartman 2008; Gulikers, Biemans & Mulder, 2009). De 
verwachting was dat studenten die in propedeuse-assessments hebben aangetoond 
de competenties op een beginnend niveau te beheersen, later ook succesvol zullen 
zijn in de uitoefening van het beroep, en dat met het bindend studieadvies 
studenten in een vroeg stadium kunnen worden geselecteerd op hun geschiktheid 
voor het beroep. Tegelijk bestond ook twijfel of het mogelijk is al in het eerste jaar 
van een vierjarige beroepsopleiding bij jongvolwassen studenten de beheersing van 
beroepscompetenties vast te stellen. Competentiebeheersing veronderstelt immers 
dat de student aan de hand van authentieke leeropdrachten ervaring heeft opgedaan 
met de uitvoering van beroepstaken (Van Merriënboer & Kirschner, 2007) en 
hiervan is bij met name eerstejaars studenten van een voltijdopleiding nog 
nauwelijks sprake. Bovendien zouden competentiegerichte assessments eerstejaars 
studenten door het realistische en complexe karakter kunnen overvragen (Sweller 
et al., 1998).  
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studenten. Het is aannemelijk te veronderstellen dat deze verschillen ten grondslag 
liggen aan de toename van de congruente validiteit van de zelfbeoordelingen in het 
derde jaar van de opleiding. Een conclusie uit dit onderzoek is dan ook dat 
studenten die beter bekend zijn met de competenties van een opleiding en meer 
ervaring hebben met competentiegerichte beoordelingen beter in staat een reële 
beoordeling te geven van de eigen competentiebeheersing.  
 Deze conclusie geldt niet voor studenten met een onvoldoende 
prestatieniveau in de stage. Het onderzoek toont aan dat zowel tweedejaars als 
derdejaars studenten met een door de stagebeoordelaars beoordeeld onvoldoende 
prestatieniveau de neiging hebben zichzelf in de zelfbeoordeling te overschatten. 
De gemiddelde score van de zelfbeoordeling van deze groep verschilde nameliijk 
niet significant van het gemiddelde bij de studenten die ruim voldoende of 
uitstekend presteren. Hieruit kan worden opgemaakt dat in dit onderzoek de 
studenten met een onvoldoende prestatieniveau op de stage zwakkere 
zelfbeoordelaars zijn. Deze uitkomsten bevestigen het beeld dat hierover in de 
literatuur over de validiteit van zelfbeoordelingen wordt geschetst.  
  Een beperking van de studie is het geringe aantal studenten waarvan zowel 
een zelfbeoordeling als een adviesbeoordeling door de stagebeoordelaar op de 
beheersing van competenties beschikbaar was. Hierdoor was het niet mogelijk om 
per student een vergelijking te maken tussen de zelfbeoordeling en de beoordeling 
door de stagebeoordelaar en beperkte het onderzoek zich tot een vergelijking 
tussen groepen.  

131 
 

 
6. VOORSPELLENDE WAARDE VAN PROPEDEUSE-ASSESSMENTS  

6.1 inleiding 
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beroepsonderwijs het bindend studieadvies werd toegepast.  
 Het bindend studieadvies in competentiegericht beroepsonderwijs is 
gebaseerd op assessments waarin wordt vastgesteld of studenten beroeps-
competenties op het niveau van de propedeuse beheersen. Hierbij zijn, met de 
invoering van competentiegericht onderwijs, nieuwe beoordelingsmethoden 
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nauwelijks sprake. Bovendien zouden competentiegerichte assessments eerstejaars 
studenten door het realistische en complexe karakter kunnen overvragen (Sweller 
et al., 1998).  
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Voor het verkrijgen van kennis over de selecterende functie van het bindend 
studieadvies is onderzoek van belang naar factoren die voorspellend zijn voor de 
studievoortgang (Gijbels, van der Rijt & van de Watering, 2009). Een onderzoek 
van Bruinsma (2003) toonde aan dat het gemiddelde cijfer in het secundair 
onderwijs, de studiemotivatie, de ervaren kwaliteit van het doceergedrag en de 
kwaliteit van de beoordeling voorspellend zijn voor de studievoortgang in het 
universitair onderwijs. Verschillende studies in de Verenigde Staten tonen aan dat 
met name de studieresultaten van de studenten in het eerste jaar goede voorspellers 
zijn voor prestaties op een later moment in de opleiding (Gijbels et al., 2009). Het 
aantal studies dat ingaat op de voorspellende waarde van opleidingstoetsen voor de 
toekomstige beroepsuitoefening is echter beperkt. Een onderzoek van Ackley, 
Fallon en Brouwer (2007) naar intake-assessments in lerarenopleidingen laat zien 
dat weinig empirisch bewijs beschikbaar is voor de predictieve validiteit van 
intake-assessments voor de geschiktheid van kandidaten voor stages.  
 De vraag die in deze studie centraal staat is in hoeverre de resultaten die 
studenten behalen in competentiegerichte propedeuse-assessments van social work 
opleidingen voorspellend zijn voor de beoordeling van hun functioneren als 
stagiaire in de beroepspraktijk. Nadat het bindend studieadvies is uitgebracht 
vormen de stages van het tweede en derde jaar van de opleiding een eerste proef op 
de som. In de stages wordt duidelijk of de studenten zich in complexe 
praktijksituaties kunnen handhaven en of zij in potentie over voldoende 
competenties beschikken om uiteindelijk de werkzaamheden van een professional 
uit te voeren. De beoordelingen van de stages in het vervolg van de opleiding 
geven een eerste indruk van de mate waarin, aan de hand van het bindend 
studieadvies, selectie op de geschiktheid voor het beroep heeft plaatsgevonden.  
 Het bindend studieadvies wordt gebaseerd op de resultaten die worden 
behaald op de assessements in de propedeuse. Een eventueel tekortschieten van het 
bindend studieadvies als voorspeller van het functioneren van de studenten in de 
beroepspraktijk, respectievelijk de stage in het tweede jaar, kan nader worden 
geanalyseerd. Daarbij kan een rol spelen hoe de toetsresultaten worden 
gecombineerd en op welke wijze daarop beslissingen worden gebaseerd (Kane & 
Case, 2004; Rijn, Béguin & Verstralen, 2009). Het combineren van de uitslagen 
van assessments kan op diverse manieren, waaronder compensatorisch (alle 
assessments tellen gelijk mee en kunnen voor elkaar compenseren) en conjunctief 
(op bepaalde assessments moeten bepaalde minimumresultaten zijn behaald). De 
correctheid van de uiteindelijke beslissing wordt beïnvloed door de gebruikte 
beslisregel. In het onderhavige deelonderzoek wordt hier niet verder op ingegaan. 
Dit deelonderzoek beperkt zich tot de voorspellende waarde van de afzonderlijke 
assessments en de voorspellende waarde van het gemiddelde van de bij het 
onderzoek betrokken assessments. 
 Een beperking van een onderzoek hiernaar is dat alleen een vergelijking 
mogelijk is tussen de uitslagen van propedeuse-assessments en beoordelingen van 
tweedejaars stages van studenten die een positief studieadvies hebben ontvangen. 
Er is altijd sprake van een „restriction of range‟, doordat studenten met een negatief 
bindend studieadvies buiten de scope van het onderzoek vallen. Hierdoor is het niet 
mogelijk na te gaan of studenten met een negatief studieadvies misschien toch 

133 
 

succesvol zouden zijn in een stage van het tweede jaar, wat een aanwijzing zou 
kunnen zijn dat met het bindend studieadvies niet  juist wordt geselecteerd  op de  
geschiktheid voor de beroepsuitoefening.  
 Hierna zal eerst worden ingegaan op de predictieve validiteit van 
competentiegerichte assessments en factoren die hierop van invloed zijn. Daarna 
volgt een verslag van een onderzoek dat is uitgevoerd naar de predictieve validiteit 
van propedeuse-assessments voor de beoordeling van tweede en derdejaarsstage bij 
twee social work opleidingen van de Hogeschool Utrecht. 

6.2 Predictieve validiteit van competentiegerichte assessments 

Het bepalen van de voorspellende waarde van een assessment is een van de 
manieren waarop de validiteit kan worden vastgesteld. Validiteit heeft betrekking 
op de vraag of een assessment daadwerkelijk datgene meet waarvoor het 
assessment is ontwikkeld. Een competentiegericht propedeuse-assessment is valide 
als hiermee daadwerkelijk wordt beoordeeld of de student de competenties uit het 
opleidingsprofiel beheerst op het niveau van het eerste jaar. De validiteit van een 
competentiegericht assessment kan worden verminderd als sprake is van geringe 
betrouwbaarheid. In dat geval hebben toevallige omstandigheden een grote invloed 
op de assessmentresultaten. Betrouwbaarheid is een noodzakelijke maar niet de 
enige voorwaarde voor een valide competentiegericht assessment (Drenth & 
Sijtsma, 2006). De validiteit kan ook laag zijn doordat er sprake is van een 
systematische beoordelingsfout. In dat geval wordt in de beoordeling systematisch 
iets anders beoordeeld dan de beoogde competentie.  
 De drie hoofdvormen van validiteit uit de testtheorie zijn inhoudsvaliditeit, 
constructvaliditeit en predictieve validiteit (zie hoofdstukken 2 en 3). Toegepast op 
competentiegerichte assessments wordt bij de inhoudsvaliditeit nagegaan in 
hoeverre de inhoud die een opleiding aan de competenties heeft verbonden, wordt 
gerepresenteerd in een assessment of assessmentprogramma. Bij constructvaliditeit 
staat de vraag naar het competentieconstruct centraal, dat wil zeggen naar de relatie 
tussen de competenties zoals deze zijn bedoeld en zoals deze in het assessment zijn 
bepaald. Bij predictieve validiteit gaat het om de vraag naar de mate waarin met 
een competentiegericht assesssment een criterium (gedrag of prestatie) buiten de 
beoordelingssituatie kan worden voorspeld (Drenth & Sijtsma, 2006). Dit 
onderzoek richt zich op de predictieve validiteit van competentiegerichte 
propedeuse-assessments. Aan de orde is of de beoordeling van de beheersing van 
competenties in de propedeuse-assessments voorspellend is voor de beoordeling 
van competenties in de stages in een later stadium van de studie. Dit kan empirisch 
worden vastgesteld door na te gaan hoe groot de samenhang is tussen de resultaten 
op de propedeuse-assessments en de resultaten op de beoordelingen van stages. 
Een hoge correlatie is een indicatie voor een hoge predictieve validiteit van het 
propedeuse-assessment.  
 Predictieve validiteit wordt samen met concurrente validiteit ook wel 
criteriumvaliditeit genoemd (Kane, 2006). Van concurrente validiteit is sprake als 
een andersoortige beoordeling van, in dit geval, competenties, dezelfde uitkomsten 
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opleveren. Bij predictieve validiteit gaat het om de vraag hoe goed door de toets 
een criterium valt te voorspellen (Drenth & Sijtsma, 2006). In een bespreking van 
criteriumvaliditeit wijst Kane (2006) op een mogelijke beperking van het criterium. 
Het kan zijn dat niet duidelijk is hoe valide en betrouwbaar het criterium is. „Once 
one begins to question some criteria, it becomes clear that all criteria are 
questionable‟ (Ibid, p. 19). Ook Drenth en Sijtsma (2006) stellen dat bij het bepalen 
van criteriumvaliditeit vaak te weinig aandacht besteed wordt aan de kwaliteit van 
het criterium. „De constructie van een criteriummaat dient met dezelfde 
zorgvuldigheid te geschieden als de constructie van een predictormaat‟ (Ibid, p. 
360). Deze kritische kanttekening van de genoemde auteurs is ook van toepassing 
op dit onderzoek. De stagebeoordeling vormt het criterium en de vraag is of de 
beheersing van competenties hiermee voldoende valide en betrouwbaar wordt 
vastgesteld.  
 Borsboom et al. (2004) plaatsen meer in het algemeen een kritische 
kanttekening bij het begrip criteriumvaliditeit door zich af te vragen of de validiteit 
van een toets wel kan worden afgeleid uit de correlatie met een andere 
beoordelings- of testsituatie: „criterion validity is one of the most serious 
undertaken mistakes ever made in the theory of psychological measurement. The 
idea that validity consists in the correlation between a test and a criterion has 
obstructed a great deal of understanding and continues to do so‟ (Ibid, p. 1065). 
Deze kritiek maakt duidelijk dat indien validering zich beperkt tot het bepalen van 
de samenhang tussen een toets en een criterium, deze niet voldoende bewijs 
oplevert om een toets valide te kunnen noemen. Beter is het predictieve validiteit 
toe te passen naast andere vormen van validering zoals constructvaliditeit en 
inhoudsvaliditeit (Drenth & Sijtsma, 2006). Figuur 6.1 illustreert hoe in het geval 
van de propedeuse-assessments en de stagebeoordeling in dit onderzoek 
constructvaliditeit en predictieve validiteit met elkaar samenhangen. De 
constructvaliditeit heeft betrekking op de relatie tussen de competenties zoals deze 
zijn bedoeld in de beschrijving van de beide competentieprofielen (generieke social 
work propedeusecompetenties en opleidingsspecifieke competenties SPH en 
MWD) en de competenties zoals deze worden bepaald in de propedeuse-
assessments en de stagebeoordeling van het tweede en de derde jaar van de 
opleiding (De Groot, 1981). De predictieve validiteit heeft betrekking op de relatie 
tussen de propedeuse-assessments en de stagebeoordeling. Beide vormen van 
validering vullen elkaar aan en leveren bewijsmateriaal voor het bepalen van de 
validiteit van het assessment. 

 

135 
 

Opleidingsspecifieke
competenties 

stages 2e en 3e jaar

Generieke 
social work 

competenties
propedeuse

Competentiegerichte
propedeusetoetsen

Competentiegerichte
stagebeoordelingen

2e jaar Predictieve validiteit

Constructvaliditeit Constructvaliditeit

Competenties 
zoals bedoeld

Competenties
zoals bepaald

 
Figuur 6.1. Predictieve validiteit en constructvaliditeit bij competentiegerichte propedeuse-
assessments en stagebeoordelingen 
 

Verschillende factoren kunnen de predictieve validiteit van beoordelingen negatief 
beïnvloeden. In een studie naar de predictieve validiteit van assessment centers 
stellen Gaugler e.a. (1987) dat tenminste 60 % van de variatie in enkelvoudige 
predictor-criterium relaties kan worden toegeschreven aan steekproeffouten, 
onbetrouwbaarheid van predictor en criterium en restriction of range. Voor deze 
studie kan hieraan worden toegevoegd dat de predictieve validiteit tevens 
beïnvloed kan worden doordat in criterium en predictor verschillende competenties 
worden beoordeeld. Ook kan een toename van de heterogeniteit van de 
studentgroepen en stageorganisaties ten koste gaan van de predictieve validiteit 
(Drenth & Sijtsma, 2006).  

6.3 Predictor en criterium 

De cijfers van de studenten op de assessments van de propedeuse vormen de 
predictoren in dit onderzoek. De validiteit en betrouwbaarheid ervan worden 
bepaald door de kwaliteit van het assessment als geheel. Hiermee wordt bedoeld 
dat de kwaliteit van het cijfer het resultaat is van een beoordelingsproces waarvoor 
geldt dat de keten zo sterk is als haar zwakste schakel (Crooks et al., 1996). In 
eerder onderzoek (zie hoofdstuk 2) is een model ontwikkeld waarmee de kwaliteit 
van de beoordelingsinhoud, het beoordelingsproces en de beoordelingsfunctie van 
competentiegerichte assessments kan worden bepaald. Op basis hiervan is van elke 
propedeuseassessment een kwaliteits-profiel vastgesteld dat bestaat uit waarden op 
zeven kwaliteitskenmerken. In dit onderzoek zal ook worden nagegaan of het 
kwaliteitsprofiel verband houdt met de predictieve validiteit van de assessments. 
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Figuur 6.1. Predictieve validiteit en constructvaliditeit bij competentiegerichte propedeuse-
assessments en stagebeoordelingen 
 

Verschillende factoren kunnen de predictieve validiteit van beoordelingen negatief 
beïnvloeden. In een studie naar de predictieve validiteit van assessment centers 
stellen Gaugler e.a. (1987) dat tenminste 60 % van de variatie in enkelvoudige 
predictor-criterium relaties kan worden toegeschreven aan steekproeffouten, 
onbetrouwbaarheid van predictor en criterium en restriction of range. Voor deze 
studie kan hieraan worden toegevoegd dat de predictieve validiteit tevens 
beïnvloed kan worden doordat in criterium en predictor verschillende competenties 
worden beoordeeld. Ook kan een toename van de heterogeniteit van de 
studentgroepen en stageorganisaties ten koste gaan van de predictieve validiteit 
(Drenth & Sijtsma, 2006).  

6.3 Predictor en criterium 

De cijfers van de studenten op de assessments van de propedeuse vormen de 
predictoren in dit onderzoek. De validiteit en betrouwbaarheid ervan worden 
bepaald door de kwaliteit van het assessment als geheel. Hiermee wordt bedoeld 
dat de kwaliteit van het cijfer het resultaat is van een beoordelingsproces waarvoor 
geldt dat de keten zo sterk is als haar zwakste schakel (Crooks et al., 1996). In 
eerder onderzoek (zie hoofdstuk 2) is een model ontwikkeld waarmee de kwaliteit 
van de beoordelingsinhoud, het beoordelingsproces en de beoordelingsfunctie van 
competentiegerichte assessments kan worden bepaald. Op basis hiervan is van elke 
propedeuseassessment een kwaliteits-profiel vastgesteld dat bestaat uit waarden op 
zeven kwaliteitskenmerken. In dit onderzoek zal ook worden nagegaan of het 
kwaliteitsprofiel verband houdt met de predictieve validiteit van de assessments. 

Competentiegerichte
propedeusetoetsen

Competentiegerichte
stagebeoordelingen

2e jaar Predictieve validiteit

Constructvaliditeit Constructvaliditeit

Competenties 
zoals bedoeld

Competenties
zoals bepaald

Opleidingsspecifieke
competenties 

stages 2e en 3e jaar

 Generieke
social work 

competenties
propedeuse

134 135



136 
 

De beoordelingen van de tweede- en derdejaars stages vormen in deze studie het 
tussentijdse criterium voor het bepalen van de predictieve validiteit van de 
propedeuse-assessments. Een tussentijds criterium kan worden onderscheiden van 
een uiteindelijk criterium (Drenth & Sijtsma, 2006). Het uiteindelijke criterium is 
het alomvattende doel van een assessment. Bij competentiegerichte assessments in 
social work opleidingen is dit het vaststellen van de bekwaamheid van de zojuist 
afgestudeerde, beginnende sociale professional. Omdat een dergelijk criterium niet 
altijd beschikbaar is, kan gekozen worden voor een tussenliggend criterium. 
Kenmerkend aan een tussenliggend criterium is dat dit beschikbaar is doordat het 
tijdsverschil niet te groot is en het criterium voldoende kan worden 
geoperationaliseerd. De beoordelingen van de stages in dit onderzoek voldoen aan 
beide kenmerken: het tijdsverschil met de propedeuse assessments is beperkt en de 
stagebeoordeling is voldoende geoperationaliseerd doordat de beheersing van alle 
opleidingscompetenties kon worden gescoord op een 4-puntsschaal.  
 Bevorderend voor de kwaliteit van het criterium in dit onderzoek zijn de 
authenticiteit en de directheid van de stagebeoordeling (Messick, 1994; Gulikers 
2006). De beheersing van competenties kan worden aangetoond in echte, „real-life‟ 
beroepssituaties. Tegelijk geldt ook hier dat de validiteit en betrouwbaarheid van 
de beoordeling afhankelijk is van de kwaliteit van het hele beoordelingsproces. De 
kwaliteit van de stagebeoordelingen die in dit onderzoek het criterium vormen, is 
eerder onderzocht aan de hand van het hierboven genoemde model van 
kwaliteitskenmerken van competentiegerichte assessments (zie hoofdstuk 4). De 
uitkomsten ervan kunnen inzicht geven in de mate waarin de kwaliteit van de 
stagebeoordeling van invloed is op de predictieve validiteit van de propedeuse-
assessments, maar dit is in dit onderzoek niet meegenomen omdat in dat 
deelonderzoek niet de kwaliteit van de individuele stageboordelingen kon worden 
bepaald.  

6.4 Generieke en specifieke competenties  

Mede van invloed op de predictieve validiteit is de mate waarin de predictor en het 
criterium hetzelfde construct vertegenwoordigen. Een toename van het verschil 
tussen het construct dat in de predictor en het construct dat in het criterium 
beoordeeld wordt, kan ten koste gaan van de predictieve validiteit van de predictor. 
Zo zal bijvoorbeeld de beoordeling van de competentie organisatievermogen 
weinig voorspellend zijn voor de beoordeling van de competentie empathisch 
vermogen van een student. Als competentieconstructen evenwel met elkaar 
samenhangen zoals bijvoorbeeld bij organisatievermogen en zelfstandige 
studieplanning, dan kan de beoordeling van de ene competentie voorspellend zijn 
voor de beoordeling van de andere. Een van de vragen in dit onderzoek is of in de 
propedeuse-assessments en in de stagebeoordeling dezelfde dan wel verschillende 
competenties worden beoordeeld. Het kan zijn dat verschillende constructen 
worden beoordeeld doordat voor de stages andere competenties gelden dan in de 
propedeuse-assessments, of dat de beide groepen beoordelaars eenzelfde 
competentie op een andere wijze interpreteren. In de opleidingen in dit onderzoek 
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wordt onderscheid gemaakt tussen een generiek propedeuseprogramma en een 
opleidings- en beroepsspecifiek hoofdfaseprogramma. In de propedeuse verwerft 
de student generieke social work competenties en in het vervolg van de opleiding 
staat de verwerving van beroepsspecifieke competenties centraal. Wanneer de 
competenties uit de beide competentieprofielen met elkaar worden vergeleken, dan 
zijn de generieke competenties zo geformuleerd dat deze van toepassing zijn op 
een breder beroependomein, in casu het social work domein, en zijn de specifieke 
beroepscompetenties meer toegesneden op de werkzaamheden binnen een van de 
beroepen in het domein (Klarus, 2003). Ondanks deze verschillen geldt voor een 
groot aantal competenties uit beide profielen dat zij sterk met elkaar overeenkomen 
doordat ze betrekking hebben op dezelfde beroepstaken. Het verschil is dat de 
generieke competenties meer abstract en de specifieke competenties meer concreet 
zijn geformuleerd. In dit onderzoek worden specifieke en generieke competenties 
die sterk met elkaar overeenkomen aangeduid als equivalente competenties 
(Jansma, 2004). 

6.5 Competentieontwikkeling en predictieve validiteit  

Ten grondslag aan de bepaling van de predictieve validiteit van competentie-
beoordelingen ligt de veronderstelling dat een competentie een redelijk stabiele, 
zich ontwikkelende eigenschap is van een persoon. Hierbij zal de competentie 
zoals beoordeeld op moment A ook aangetroffen worden bij een beoordeling op 
een later moment B en zullen, als sprake is van formele of informele leerprocessen, 
eventuele verschillen tussen beide tijdstippen wijzen op een toename van de 
beheersing van de competentie als gevolg van de leerprocessen van de student. Het 
is echter aannemelijk dat het proces van ontwikkeling van competenties niet lineair 
en voor iedereen hetzelfde verloopt. De wijze waarop en de mate waarin men 
competenties ontwikkelt, verschilt van persoon tot persoon en van situatie tot 
situatie (Klarus, 2003). Zo kan een laag cijfer voor een assessment voor de ene 
student aanleiding zijn om in het vervolg van de studie zich meer in te gaan 
spannen waardoor de resultaten vooruitgaan, terwijl de andere student ontmoedigd 
zal raken en mogelijk besluit met de opleiding te stoppen.  
 Perioden van competentiegroei kunnen worden afgewisseld door perioden 
van consolidatie of zelfs terugval. De groeispurten naar een hoger 
beheersingsniveau van competenties vertegenwoordigen dan de structurele 
ontwikkeling (in complexiteit en integratie) terwijl tijdens de perioden van 
consolidatie daartussen functionele ontwikkeling plaatsvindt waarbij de 
vaardigheid op het betreffende niveau steeds beter wordt beheerst (Kitchener & 
Fischer, 1990). Ook kan verschuiving plaatsvinden waardoor eerder beheerste 
aspecten van competenties verdwijnen en daarvoor in de plaats andere kennis en 
vaardigheden worden ontwikkeld. Dit alles kan het gevolg zijn van 
omstandigheden op de opleiding, in het werk of in de privésituatie.  
Competenties kunnen in een stage of baan op een hoger niveau getild worden, maar 
evenzo goed „verleerd worden‟ doordat hier geen beroep op wordt gedaan (Allen & 
Van der Velden, 2001). Ook kan de overgang van het leren op de opleiding naar 
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het leren in de praktijk van invloed zijn op de competentieontwikkeling 
(Boshuizen, 2003). Onderzoek bij lerarenopleidingen toont aan dat eerste 
ervaringen van studenten met de beroepspraktijk overweldigend kunnen zijn 
(Stokking, Leenders, de Jong & Tartwijk, 2003). Soms heeft dit als gevolg dat 
studenten besluiten te stoppen met de opleiding. Deze „practice shock‟ kan 
optreden omdat de uitoefening van het beroep teveel ineens van studenten vraagt. 
Ook kan het voorkomen dat studenten onjuiste verwachtingen hebben van het 
beroep, mede als gevolg van een onvoldoende voorbereiding op de stage (Stokking 
et al., 2003). 
 De hiervoor genoemde verschillen tussen personen en omstandigheden 
zullen van invloed zijn op de te constateren predictieve validiteit van de 
assessments. Hieruit kan worden opgemaakt dat in het geval de predictieve 
validiteit laag is, dit niet altijd hoeft te worden uitgelegd als een matige validiteit 
van het competentiegerichte assessment. Geringe predictieve validiteit kan immers 
ook een aanwijzing zijn dat sprake is van competentieontwikkeling als een, van 
persoon tot persoon verschillend en door omstandigheden bepaald proces.  

6.6 Predictieve validiteit van propedeuse-assessments social work 

Het onderwijs van de opleidingen SPH en MWD van de Hogeschool Utrecht is 
samengesteld uit een generiek propedeusejaar en een opleidingsspecifieke 
hoofdfase. Voor de ontwikkeling van het programma in de propedeuse hebben de 
opleidingen zelf een generiek competentieprofiel ontwikkeld. Studenten die de 
generieke propedeuse afsluiten maken een keuze voor een van de 
opleidingsspecifieke hoofdfaseprogramma‟s. De hoofdfase van beide opleidingen 
is gebaseerd op een landelijk vastgesteld opleidingsprofiel. De generieke 
propedeusecompetenties verschillen van de opleidingsspecifieke competenties 
doordat deze zodanig breed zijn geformuleerd dat zij van toepassing zijn op 
meerdere opleidingen binnen het domein. Bij de meeste - maar niet alle - 
propedeusecompetenties kunnen in de specifieke opleidingsprofielen equivalente 
competenties gevonden worden.  
 De propedeusecompetenties worden binnen de opleiding beoordeeld in een 
assessment-programma van 12 assessments van elk vijf studiepunten. Met elke 
propedeuse-assessment worden een of meer met elkaar samenhangende generieke 
competenties beoordeeld. Het resultaat voor het assessment wordt uitgedrukt in een 
cijfer op een 10-puntsschaal. Behaalt een student het cijfer 5.5 of hoger dan houdt 
dit in dat de student heeft aangetoond de beoordeelde competenties voldoende te 
beheersen. Het vereiste beheersingsniveau van de competenties is aan de hand van 
beoordelingscriteria en normering afgestemd op de propedeusefase.  
 Het cohort SPH- en MWD-studenten dat in september 2007 is gestart met 
het eerste jaar van de studie is ingedeeld in vier groepen. Het eerste semester 
volgden twee groepen de ene helft en twee groepen de andere helft van het 
onderwijs en de assessments. Het tweede semester is het spiegelbeeld van het 
eerste semester. Studenten die in het eerste semester een onvoldoende behaalden op 
een assessment konden deze in het tweede semester herkansen op het moment dat 
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het assessment weer werd aangeboden. Studenten die in het tweede semester een 
onvoldoende haalden konden aan het einde van het studiejaar het assessment 
herkansen.  
 Van de 12 assessments zijn voor dit onderzoek acht assessments 
geselecteerd die samen dekkend zijn voor 10 van de 15 propedeusecompetenties. 8 
Het eerste doel van dit onderzoek is na te gaan hoe groot de voorspellende waarde 
is van deze assessments voor de beoordeling van de tweede- en derdejaars stages. 
Een tweede doel is na te gaan of het kwaliteitsprofiel van deze assessments 
samenhangt met de predictieve validiteit. De predictorvariabelen zijn de cijfers op 
elk van de propedeuse-assessments en het gemiddelde cijfer van de acht 
assessments. De criteriumvariabelen zijn de scores op de beheersing van de 
competenties op een 4-puntschaal in het adviesbeoordelingsformulier van de 
tweedejaars stage en het eindcijfer van de stage.  

Onderzoeksvragen  

In dit onderzoek stonden de volgende vragen centraal. 
- Is er een verband tussen de cijfers op de propedeuse-assessments en de scores 

op equivalente competenties in de beoordeling van de tweedejaars stage? 
- In welke mate zijn de cijfers op de propedeuse-assessments voorspellend voor 

de eindcijfers van de tweedejaars en derdejaars stages?  
- In welke mate zijn de cijfers op de propedeuse-assessments voorspellend voor 

het onderscheid tussen studenten die een voldoende beoordeling voor de 
tweedejaars en derdejaars stage behalen, die een onvoldoende krijgen, of die 
voortijdig de stage beëindigen?  

- In welke mate is het gemiddelde cijfer van de geselecteerde propedeuse-
assessments voorspellend voor het eindcijfer van de tweedejaars en derdejaars 
stage? 

- In hoeverre hangen verschillen in scores op elk van de zeven 
kwaliteitskenmerken samen met verschillen in de te constateren predictieve 
validiteit van de propedeuse-assessments? 

 

                                                      
8 Het betreft hier de zeven assessments die eerder zijn onderzocht (zie hoofdstuk 3) waarvan één 
assessment bestaat uit twee deelassessments. Beide deelassessments zijn in dit onderzoek benaderd 
als afzonderlijke assessments.  
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het assessment weer werd aangeboden. Studenten die in het tweede semester een 
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8 Het betreft hier de zeven assessments die eerder zijn onderzocht (zie hoofdstuk 3) waarvan één 
assessment bestaat uit twee deelassessments. Beide deelassessments zijn in dit onderzoek benaderd 
als afzonderlijke assessments.  
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6.7 Methode 

Procedure 

Voor dit deelonderzoek zijn data verzameld van acht propedeuse-assessments en 
tweede- en derdejaars stagebeoordelingen van één cohort studenten van de 
voltijdopleidingen SPH en MWD van de Hogeschool Utrecht. Hierbij is gebruik 
gemaakt van de volgende databronnen. 

De competentieprofielen van de verschillende opleidingsfasen  
De beschrijving van de generieke competenties voor de gezamenlijke propedeuse 
zijn afkomstig uit een intern document van de gezamenlijke social work 
opleidingen van de Hogeschool Utrecht. De beschrijving van de specifieke 
competenties voor de hoofdfasen van beide opleidingen zijn ontleend aan de 
adviesbeoordelingsformulieren van de tweede- en derdejaars stages. Op deze 
formulieren staan alle competenties vermeld waarop de studenten bij de afsluiting 
van de stages worden beoordeeld. Van deze documenten zijn die versies gebruikt 
die in het eerste, tweede en derde opleidingsjaar van toepassing waren voor het 
cohort studenten dat in dit onderzoek is betrokken. 

Het kwaliteitsprofiel van de propedeuse-assessments 
In een eerder deelonderzoek (zie hoofdstuk 3) zijn de geselecteerde propedeuse-
assessments geëvalueerd door een panel van docenten, studenten en 
praktijkvertegenwoordigers. Aan de hand van een vragenlijst werden de 
assessments door het panel gescoord op zeven kwaliteitskenmerken voor 
competentiegerichte assessments. Per assessment zijn de gemiddelden van de 
scores van alle panelleden op elk van de kwaliteitskenmerken gebruikt voor dit 
onderzoek.  

De cijfers op de propedeuse-assessments  
In het totaal zijn de cijfers van de propedeuse-assessments van 139 SPH en 144 
MWD studenten uit hetzelfde cohort in dit onderzoek betrokken. De cijfers zijn 
destijds ingevoerd in een studieregistratiesysteem van de opleiding. Variërend per 
assessment bleek bij de eerste assessmentronde een cijfer te zijn ingevoerd van 
68% tot 76% van het totaal aantal geregistreerde studenten van beide opleidingen. 
Na de herkansing varieerde dit percentage ingevoerde cijfers per assessment van 
82% tot 97%. Van de eerste assessmentronde en van de herkansing zijn de cijfers 
verzameld. Studenten die na de eerste assessmentronde een voldoende hebben 
behaald doen in de regel niet mee met de herkansing; de voldoende cijfers van de 
eerste assessmentronde worden meegenomen in de registratie van de cijfers na de 
herkansing. 
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De adviesbeoordelingsformulieren van de tweedejaars stages  
De opleiding vraagt de stagebeoordelaars voorafgaand aan de eindbeoordeling van 
de tweedejaars stage een adviesbeoordelingsformulier bij de opleiding in te 
leveren. In de praktijk wordt hier niet altijd aan voldaan. Van het betreffende 
cohort werden voor de start van het erop volgende studiejaar de 
adviesbeoordelingsformulieren van 71 SPH en 62 MWD studenten bij de opleiding 
ingeleverd. Op het adviesbeoordelingsformulier is de beheersing van elke 
competentie gescoord op een 4-puntsschaal. 

De eindresultaten van de tweedejaars en derdejaars stages  
Van het cohort van 283 studenten waren door de opleiding bij de afronding van het 
tweede studiejaar van 162 (77 SPH, 85 MWD) studenten (57%) de eindcijfers van 
voldoende afgesloten tweedejaars stages geregistreerd. Vanaf de start van het 
tweede studiejaar zijn 90 studenten (32%) gestopt met de opleiding en hebben 31 
studenten (11%) vanwege een onvoldoende beoordeling hun stage verlengd. Van 
hetzelfde cohort SPH en MWD studenten waren bij de afronding van het derde 
studiejaar 147 studenten ingeschreven bij de opleiding en was van 119 studenten 
bij de start van het erop volgende studiejaar een eindcijfer voor de derdejaars stage 
geregistreerd.  

Analyses 

De competentieprofielen van de propedeuse en de beide hoofdfasen zijn met elkaar 
vergeleken. Twee onderzoekers hebben onafhankelijk van elkaar aangegeven 
welke competenties equivalent zijn. Besloten is dat competenties alleen equivalent 
worden genoemd als dit door beide onderzoekers is aangegeven. Op basis hiervan 
is nagegaan welke van de beroepsspecifieke competenties uit het 
adviesbeoordelingsformulier van de tweedejaars stage equivalent zijn met welke 
generieke competenties die in de propedeuse-assessments worden beoordeeld. 
 Om voor de vergelijking tussen de cijfers op de propedeuse-assessments en 
eindcijfers van de stages over data van zoveel mogelijk studenten te kunnen 
beschikken, is besloten bij de propedeuse-assessments, bij de studenten die een 
cijfer hebben behaald op tenminste vier van de acht assessments, de ontbrekende 
cijfers te vervangen door een cijfer dat is berekend op basis van een 
regressieschatting. Daarbij is eerst voor elk assessment een regressie-analyse 
uitgevoerd met de betreffende assessmentscore als criteriumvariabele en de scores 
op alle andere assessments als predictoren. Vervolgens zijn in het totale bestand 
voor elk assessment de bij dat assessment ontbrekende scores geschat op basis van 
de gewogen som van de scores van de betreffende studenten op alle overige 
assessments (elke assessmentscore gewogen met de uit de hiervoor genoemde 
regressie-analyse verkregen partiële gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten, 
vermeerderd met het bijbehorende intercept). Bij de eindcijfers van de tweedejaars 
stage zijn de ontbrekende cijfers van 121 van de 283 studenten die een 
onvoldoende stage hadden of met de stage waren gestopt, vervangen door het cijfer 
5. Bij de derdejaars stages zijn de ontbrekende cijfers van 28 van de 147 studenten 
die nog bij de opleiding ingeschreven stonden ook vervangen door het cijfer 5.  
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Hierna zijn de volgende analyses uitgevoerd. 
- Per propedeuse-assessment zijn de correlaties berekend tussen de cijfers van de 
eerste assessmentronde en na herkansing met de scores op de equivalente 
competenties uit de adviesbeoordelingsformulieren van de tweedejaars stage. 
- Per propedeuse-assessment zijn de correlaties berekend tussen de cijfers van de 
eerste assessmentronde en na herkansing met de eindcijfers van de tweedejaars en 
de derdejaars stage, 
- Een regressieanalyse is uitgevoerd om na te gaan in hoeverre de cijfers van de 
assessments na de eerste assessmentronde en na de herkansing voorspellend zijn 
voor het eindcijfer van de tweedejaarsstage.  
- Een discriminantanalyse is uitgevoerd om na te gaan of de propedeuse-
assessments voorspellend zijn voor het onderscheid tussen studenten die een 
voldoende of onvoldoende beoordeling voor de stage van het tweede en derde jaar 
behalen of die voortijdig de stage beëindigen. 
- Per opleiding is nagegaan in hoeverre de acht propedeuse-assessments na de 
eerste ronde en na de herkansing samen een betrouwbare schaal vormen (in termen 
van Cronbach‟s alpha) en is hiervan het gemiddelde berekend. 
- Per opleiding is de correlatie berekend tussen het zojuist genoemde gemiddelde 
van de acht propedeuse-assessments (predictor) en het eindcijfer van de stage van 
het tweede en het derde jaar (criterium). Deze correlatie is vervolgens gecorrigeerd 
voor attenuatie in de predictor (Magnusson, 1966). Deze correctie kon niet worden 
uitgevoerd op het criterium (het stagecijfer) omdat hier sprake is van slechts één 
cijfer waarvan de betrouwbaarheid niet bekend is. De gecorrigeerde correlatie geeft 
de potentiële voorspellende waarde van het gemiddelde op de propedeuse-
assessments onder de aanname dat het stagecijfer volledig betrouwbaar is. 
- Per opleiding is de rangcorrelatie (Spearman) berekend tussen de rangorde van de 
bètawaarden uit de voorgaande regressieanalyse en de rangorde van de scores per 
kwaliteitskenmerk van de propedeuse-assessments. 
- Bij de propedeuse-assessments die in de bovenstaande analyses de hoogste 
voorspellende waarde bleken te hebben is nagegaan op welke kwaliteitskenmerken 
en daaronder vallende elementen zij zich onderscheiden van de overige 
assessments. 
Bij alle toetsingen op statistische significantie is een significantieniveau van .05 
aangehouden.  

6.8 Resultaten 

In Figuur 6.2 wordt per propedeuse-assessment weergegeven welke generieke 
propedeusecompetenties daarin beoordeeld worden en welke specifieke 
competenties van de tweedejaars stage van SPH en van MWD naar het oordeel van 
beide onderzoekers hiermee equivalent zijn.  
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Propedeuse-assessments Generieke 
propedeuse 
competenties 

Equivalente  
SPH 
Competenties 

Equivalente  
MWD 
competenties 

P1  Vraagverhelderend gesprek A1,A2,C1 1,2,23 1,2,3,6,17 
P3 Schriftelijke casusanalyse A3,A4 2,6,8 2,4,11,  
P4 Podiumpresentatie  A2,A3,A4,A5 3,7,8,11 2 ,4,6,9,11,  
P6 Onderzoeksrapport A2,A3,C3 2,20 2,11 
P7ba Beleidsadvies  B3 14  
P7dv Digitale vertelling C2   
P9 Eindgesprek persoonlijk 

opleidingsplan 
B1,C1,C2 9,11,13,23 6, 15,17 

P11 Eindverslag stage A1,A4,B1,C1,C2 1,6,8,9,11,13,23 1,3,4,6,12,15,17 
 
Figuur 6.2. propedeuse-assessments en equivalente competenties tweedejaars stages SPH en MWD 

Bij de 23 SPH-competenties zijn 11 competenties aangetroffen die equivalent zijn 
met de generieke competenties die worden beoordeeld in een of meer onderzochte 
propedeuse-assessments. Bij de 18 MWD-competenties zijn negen van zulke 
equivalentie competenties aangetroffen. Van de in totaal 24 combinaties van cijfers 
op de propedeuse-assessments en scores op equivalente SPH-competenties in de 
stage konden bij drie combinaties significante correlaties worden vastgesteld 
(waarvan één negatief). Van de 25 combinaties  van cijfers op de propedeuse-
assessments en scores op equivalente MWD-competenties in de stage  konden 
eveneens bij drie combinaties significante correlaties worden vastgesteld.  We 
sommen deze nu op. 
- Het cijfer op het propedeuse-assessment P3 (casusanalyse) correleert 

significant negatief (r -.39, p .05) met de score op de competentie SPH 6 
beheert behandelplan voor en met de cliënt. 

- Het cijfer op het assessment P4 (podiumpresentatie) correleert significant 
positief met de score op de competentie SPH 2 met cliënten werken aan een 
complexe hulpvraag (r .39, p .02). 

- Het cijfer op het assessment P9 (eindgesprek persoonlijk opleidingsplan) 
correleert significant positief met  de score  op de competentie MWD 17 eigen 
professionaliteit onderhouden, (r .37, p .01). 

- Het cijfer op het assessment P11 (eindverslag stage) tenslotte correleert 
significant positief met de scores op de competenties SPH 11 samenwerken met 
personen en disciplines (r .43 p. 02), MWD 1 De maatschappelijke werker legt 
contact met cliënten (r .34, p. 02), en MWD 17 eigen professionaliteit 
onderhouden, leren van gevallen (r. 34, p. 02).  

  
Tabel 6.1 toont, apart voor beide opleidingen SPH en MWD, de correlaties tussen 
de scores op de propedeuse-assessments na de eerste ronde en na herkansing en het 
eindcijfer voor de stage. 
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Tabel 6.1. Correlaties tussen de cijfers op de propedeuse-assessments en de eindcijfers voor de 
tweedejaarsstage van beide opleidingen 
 
 Correlaties met cijfers tweedejaars 

Stagebeoordeling SPH (n=139) 
Correlaties met cijfers tweedejaars 
Stagebeoordeling MWD (n=144) 

Assessments 1e ronde  Herkansing  1e ronde  Herkansing  
 R p R p R p R p 
P1 .17 .11 .24** .00  .18* .04  .12 .19 
P3 .29** .00 .27** .00  .12 .19  .15 .08 
P4 .27** .01 .16 .07 -.08 .39 -.10 .24 
P6 .05 .65 .20* .02  .25** .01  .30** .00 
P7ba .28** .00 .29** .00  .23* .01  .22* .01 
P7dv .10 .35 .02 .83 -.24** .01 -.26** .00 
P9  .17 .12 .28** .00  .44** .00  .42** .00 
P11 .23* .03 .34** .00  .37** .00  .36** .00 
*.  p<.05    . 
**  p<.01 

Bij SPH correleert van alle propedeuse-assessments het cijfer van p11 (eindverslag 
stage) na herkansing het hoogst met het stagecijfer van het tweede jaar. Bij MWD 
is de correlatie van het cijfer van P9 (eindgesprek persoonlijk opleidingsplan) met 
het stagecijfer het hoogst, gevolgd door P11 (eindverslag stage). Het assessment P7 
dv (digitale vertelling) correleert significant negatief met het stagecijfer van MWD.  
 Bij zowel SPH als MWD correleren de propedeuse-assessments na de 1e 
ronde en na herkansing nauwelijks (-.21 < r < .26) en niet significant met de cijfers 
van de derdejaars stages (deze correlaties zijn niet weergegeven). 
 Voor de bepaling van de voorspellende waarde van alle cijfers van de 
propedeuse-assessments samen voor het eindcijfer van de tweedejaars stage is een 
regressieanalyse uitgevoerd (zie Tabel 6.2). Bij zowel SPH als MWD levert dit een 
significant model op (SPH 1e ronde: F (8,81)= 2.37 p< .05, SPH herkansing: F 
(8,124)= 3.89 p< .01, MWD 1e ronde: F (8,113) = 5.58, p <. 01, MWD herkansing: 
F (8,124)= 6.02, p< .01,). 
 Voor het SPH stagecijfer zijn de coëfficiënten significant voor de 
assessments P4 (podiumpresentatie) en P11 (eindverslag stage). Voor het MWD 
stagecijfer is de coëfficiënt significant voor het assessment P9 (eindgesprek 
persoonlijk opleidingsplan) en is sprake van een significant negatieve coëfficiënt 
voor het assessment P7 (digitale vertelling) (in eerste ronde en na herkansing). 
 Om na te kunnen gaan of de propedeuse-assessments voorspellend zijn voor 
het onderscheid tussen studenten die een voldoende of onvoldoende voor de 
tweedejaars stage behalen of de stage voortijdig beëindigen is een discriminant-
analyse uitgevoerd. (Zie Tabel 6.3). Een significante Wilks' Lambda op de eerste 
functie kon worden vastgesteld voor  MWD bij de eerste assessmentronde en bij de 
herkansing en bij SPH bij de herkansing (MWD 1e ronde: chi-square 45.31, df 16, 
p<.00, MWD herkansing: chi-square 41.24, df 16, p<.01, SPH 1e ronde: chi-square 
18.99, df 16, p<.26, SPH herkansing: chi-square 30.66, df 16, p<.02). 
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 Tabel 6.2. Gestandaardiseerde partiële regressiecoëfficiënten (bèta’s) bij multiple lineaire regressie 
van het stagecijfer op de propedeuse-assessments 
 
Assessments SPH MWD 
  β 1e ronde β herkansing  β 1e ronde β herkansing 
P1   .05   .13   .09   .01 
P3   .20   .11   .07   .05 
P4   .24*   .17* -.10 -.04 
P6 -.08 -.09   .10   .12 
P7ba   .20   .16   .10   .10 
P7dv   .07 -.13 -.23**  -.30** 
P9 -.03   .02   .32**   .28* 
P11   .12   .25*   .05   .06 
*    p<.05 
**  p<.01                           

 
Tabel 6.3. Discriminantfunctiecoëfficiënten van de propedeuse-assessments bij discriminatie tussen 
voldoende, onvoldoende en voortijdig beëindigde stages van het tweede jaar 
 
Assessment SPH MWD 
 1e ronde ns "   Herkansing * 1e ronde ** Herkansing** 
P1  .36 -.13  .09  .38 
P3  .50  .15  .19  .22 
P4  .47 -.14 -.29  .32 
P6 -.07  .26  .36 -.19 
P7 ba  .52  .26  .24  .25 
P7 dv -.04 -.45 -.26 -.39 
P9 -.23  .55  .61  .15 
P11  .11  .19  .11  .60 
" ns  nonsignificant, *   Wilks‟ lamda significant p< .05, ** Wilks‟ lamda significant p< .01 

 
Tabel 6.3 laat zien dat het assessment P9 (eindgesprek persoonlijk opleidingsplan) 
bij SPH na herkansing en bij MWD na de 1e ronde het meest voorspellend is voor 
het onderscheid tussen voldoende of onvoldoende afgesloten dan wel voortijdig 
beëindigde stages van het tweede jaar. Bij MWD is ook de voorspellende waarde 
groot bij het assessment P11 (eindverslag stage) na herkansing.  
  Bij derdejaars stage leidde bij beide opleidingen een discriminantanalyse 
om na te gaan of de propedeuse-assessments voorspellend zijn voor het 
onderscheid tussen studenten die een voldoende of onvoldoende behalen niet tot 
significante uitkomsten.  
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Vervolgens is nagegaan of het gemiddelde cijfer op de propedeuse-assessments 
samenhangt met het cijfer van de tweedejaars stage en dat van de derdejaars stage. 
Voor een correctie op attenuatie is de betrouwbaarheid van de schaal van alle acht 
propedeuse-assessments berekend, apart voor beide opleidingen (Cronbach‟s alpha: 
SPH 1e ronde .54, herkansing .76; MWD 1e ronde .56, herkansing .66). 
Gecorrigeerd voor attenuatie correleert het gemiddelde cijfer op de propedeuse-
assessments na de eerste assessmentronde iets hoger met de beoordeling van de 
tweedejaars stage dan het gemiddelde cijfer na de herkansing dat doet (zie Tabel 
6.4). Gecorrigeerd voor attenuatie correleert het gemiddelde cijfer op de 
propedeuse-assessments met de beoordeling van de derdejaars stage alleen 
significant bij SPH na de herkansingronde. 
  
 
Tabel 6.4. Correlaties gemiddeld cijfer propedeuse en eindcijfer stage na correctie op attenuatie 
 

Gemiddelde 
propedeusecijfer 

Tweedejaars stage Derdejaars stage 

 SPH (n=139) MWD (n=144) SPH (n=73) MWD (n=74) 

 r p r p r p r p 
Na 1e ronde  .47** .00 .49** .00 .00 .98  .12 .50 
Na herkansing .41** .00 .43** .00 .30 .04* -.15 .36 

*   p<.05                                                                                                                                                    
** p<.01. 
 

Eerder bleek (zie Tabel 6.2) dat de propedeuse-assessments verschillen in 
voorspellende waarde voor de stagebeoordeling. In een eerder onderzoek (zie 
hoofdstuk 3) is geconstateerd dat de propedeuse-assessments ook verschillen in 
hun scoreprofiel op een zevental kwaliteitskenmerken van competentiegerichte 
assessments. Om te bepalen of de verschillen tussen de assessments in 
voorspellende waarde voor het stagecijfer verband houden met de scores op de 
kwaliteitskenmerken zijn de Spearman rangordecorrelaties berekend tussen de 
rangordes van de scores op elk van de kwaliteitskenmerken en de rangorde van de 
betacoëfficiënten van de assessments in de regressie-analyses. Er zijn hierbij geen 
significante rangcorrelaties aangetroffen. 
 Van de assessments P9 (eindgesprek persoonlijk opleidingsplan) en P11 
(eindverslag stage) die bij elk van de analyses de hoogste significante correlaties en 
regressiecoëfficiënten met de stagebeoordeling opleverden, zijn de scores op de 
kwaliteitskenmerken met betrekking tot de assessmentinhoud (de drie dimensies 
van competenties, zie hoofdstuk 3) met elkaar vergeleken. Daaruit blijkt dat bij 
beide assessments de kwaliteit van de dimensie ontwikkelvermogen hoger scoort 
dan de kwaliteit van beide andere competentiedimensies kennisbasis en 
professionele performance (P9 kennisbasis m=2.78, professionele taakuitvoering 
m=2.32, ontwikkelvermogen m=3.50; P11 kennisbasis m=2.88; professionele 
performance m=2.97, ontwikkelvermogen m=3.26). Ook vergeleken met de andere 
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assessments blijkt dat P9 en P11, naast P1 (vraagverhelderend gesprek) (m=3.30), 
de meeste nadruk leggen op de beoordeling van het ontwikkelvermogen. Uit een 
nadere analyse van de scores op de afzonderlijke elementen van de dimensie 
ontwikkelvermogen, namelijk reflectie, transfer en actief experimenteren, blijkt dat 
het element reflectie bij beide assessments P9 en P11 de hoogste kwaliteitsscore 
heeft (reflectie P9 m=4.00, P11 m=3.75;  transfer P9 m=2.65, P11 m=2.80; actief 
experimenteren P9 m=2.50, P11 m=2.70).  

6.9 Conclusies en discussie  

Centraal in dit deelonderzoek stond de vraag naar de predictieve validiteit van 
competentiegerichte propedeuse-assessments. In het Nederlands hoger 
beroepsonderwijs ontvangen studenten na het eerste jaar een bindend studieadvies 
en in het geval van een negatief studieadvies is het de student niet toegestaan de 
studie aan de betreffende onderwijsinstelling voort te zetten. Het bindend 
studieadvies heeft als doel studenten te kunnen selecteren op hun geschiktheid voor 
de opleiding en het beroep en is gebaseerd op de assessmentresultaten van de 
student gedurende het eerste jaar. Met de invoering van competentiegericht 
onderwijs ontstond de verwachting dat opleidingen beter in staat zouden zijn 
studenten voor te bereiden op de beroepsuitoefening en dat met assessments van 
competenties al in het eerste jaar van de opleiding een betere selectie op de 
geschiktheid van studenten zou kunnen plaatsvinden. Een proef op de som vormen 
hierbij de stages van de opleidingen waarin van studenten gevraagd wordt 
beroepstaken in een authentieke context uit te voeren. Een goede beoordeling van 
studenten in het eerste jaar van de opleiding zou zich moeten weerspiegelen in 
goede prestaties van studenten tijdens de stages in het vervolg van de opleiding. 
Aan deze verwachtingen ligt de veronderstelling ten grondslag dat de 
beoordelingen van de competenties op de opleiding samenhangen met de 
beoordelingen van de competenties in stages. Deze samenhang kan onder meer 
worden aangetoond door na te gaan hoe groot de predictieve validiteit is van 
eerstejaars opleidingsassessments voor stagebeoordelingen later in de opleiding.  
 In de literatuur over validiteit van beoordelingen wordt gewezen op het feit 
dat het concept predictieve validiteit een beperkte opvatting over validiteit 
vertegenwoordigd (Borsboom et al., 2004; Drenth & Sijtsma, 2006; Kane, 2006). 
De essentie van de validiteit van een competentiegericht assessment ligt in de 
overeenkomst tussen de competentie zoals deze is bedoeld en de competentie zoals 
deze in het assessment wordt bepaald (De Groot, 1981). Wanneer een verband 
tussen een competentiegericht assessment en een, qua vorm en moment, andere 
beoordeling van competenties is vastgesteld, is daarmee nog niet afdoende 
aangetoond dat een assessment valide is. Hiermee samenhangend wordt in de 
literatuur erop gewezen dat in onderzoek naar predictieve validiteit de validiteit 
van het te voorspellen criterium (in ons geval de stagebeoordeling) vaak niet 
bekend is of twijfelachtig is. Naast predictieve validiteit zijn dan ook andere 
vormen van validering zoals inhoudsvaliditeit en constructvaliditeit van belang. 
Voorts is een probleem bij het onderzoeken van de predictieve validiteit dat de 
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overeenkomst tussen de competentie zoals deze is bedoeld en de competentie zoals 
deze in het assessment wordt bepaald (De Groot, 1981). Wanneer een verband 
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voorspellende waarde van een predictor kan worden beperkt door verschillen in de 
competenties die worden beoordeeld in de predictorsituatie en de criteriumsituatie, 
door veranderingen als gevolg van leerprocessen van studenten en door verschillen 
daarin tussen studenten. Ondanks deze beperkingen zal men in onderwijs- en 
beroepssituaties waarin beoordelingsinstrumenten worden ingezet om mensen te 
selecteren op hun geschiktheid voor een opleiding en een beroep, willen weten hoe 
groot de voorspellende waarde is van deze beoordelingen.  
 In dit deelonderzoek is onderzocht hoe groot de voorspellende waarde is van 
een selectie van acht competentiegerichte assessments van de generieke 
propedeuse voor de competentiegerichte beoordeling van de stages van het tweede 
en derde jaar van de opleidingen SPH en MWD van de Hogeschool Utrecht. Om 
vast te kunnen stellen welke competenties worden beoordeeld in zowel de 
propedeuse-assessments als de beoordeling van de stage, zijn eerst van beide 
opleidingen de competentieprofielen van de generieke propedeuse en van het 
opleidingsspecifieke tweede en derde jaar van de opleidingen met elkaar 
vergeleken. Daarbij is vastgesteld welke competenties uit beide profielen 
equivalent zijn. Competenties uit het generieke eerste jaar en uit het specifieke 
tweede en derde jaar van de opleiding zijn equivalent als zij betrekking hebben op 
dezelfde beroepstaken en alleen van elkaar verschillen in de mate van abstractie 
van de beschrijving.  
 Onderzocht is vervolgens of de cijfers op de propedeuse-assessments 
voorspellend zijn voor: 1) de beoordeling van de equivalente competenties in de 
stage, 2) het eindcijfer van de stage en 3) het behalen van een voldoende of 
onvoldoende voor de stage dan wel het voortijdig stoppen met de stage. Verder is 
nagegaan of 4) het gemiddelde cijfer op de propedeuse-assessments voorspellend is 
voor het eindcijfer van de stage en tot slot is onderzocht 5) of de verschillen in 
predictieve validiteit van de propedeuse-assessments samenhangen met verschillen 
in hun profiel op zeven kwaliteitskenmerken zoals vastgesteld in een eerder 
onderzoek (zie hoofdstuk 3).  
 Een eerste analyse toonde aan dat de onderzochte propedeuse-assessments 
sterk verschillen in het aantal generieke propedeusecompetenties dat per 
assessment wordt beoordeeld alsmede in het aantal equivalente competenties dat in 
beide opleidingen kon worden teruggevonden in de beoordeling van de tweedejaars 
stage. Assessments waarin een beperkt aantal competenties worden beoordeeld 
zoals bijvoorbeeld P3 (schriftelijke casusanalyse) of  P7ba (beleidsadvies) 
onderscheiden zich van assessments waarin meerdere competenties tegelijk worden 
beoordeeld zoals P4 (podiumpresentatie), P9 (eindgesprek persoonlijk 
ontwikkelingsplan of P11 (eindverslag stage). Deze laatste assessments hebben een 
meer integraal karakter doordat meerdere competenties, zonder dat deze van elkaar 
worden onderscheiden, in een beoordeling worden betrokken. 
 Slechts bij een zeer beperkt aantal equivalente competenties kon een 
samenhang worden vastgesteld tussen de cijfers van de propedeuse-assessments en 
scores op de equivalente competenties in de stagebeoordeling van het tweede jaar. 
De roept de vraag op of, met het oog op het bindend studieadvies, wel voldoende 
overeenkomst bestaat tussen de generieke propedeusecompetenties en de 
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opleidingsspecifieke competenties om studenten in het eerste jaar te kunnen 
selecteren op hun geschiktheid voor de latere beroepsuitoefening.  
 De cijfers op de propedeuse-assessments en de cijfers van de tweedejaars 
stage van beide opleidingen blijken gedeeltelijk samen te hangen. Het meest 
voorspellend voor de stageboordelingen zijn de cijfers op de integratieve 
assessments P9 (eindgesprek persoonlijk opleidingsplan) en P11 (eindverslag 
stage). Voor de MWD-stage is het assessment P9 het meest voorspellend en voor 
de SPH-stage is dit het assessment P11. De assessments P9 en P11 zijn ook 
voorspellend voor het onderscheid tussen studenten die hun stage met een 
voldoende of onvoldoende afsluiten of voortijdig stoppen met de stage (P9 voor 
SPH en MWD, P11 voor MWD). Een verklaring voor de voorspellende waarde van 
deze twee assessments voor de stagebeoordeling heeft betrekking op het 
integratieve karakter van zowel deze twee propedeuse-assessments als de 
stagebeoordeling. Uit een eerder deelonderzoek is gebleken dat een 
stagebeoordeling niet zozeer tot stand komt vanuit een afweging van de beheersing 
van afzonderlijke competenties maar meer vanuit een algemene indruk van de 
competentiebeheersing van de stagiaire (zie hoofdstuk 4). Hetzelfde is het geval bij 
de beide propedeuse-assessments P9 en P11 waarbij het totale functioneren van de 
student in de opleiding (P9) en in de praktijk (P11) centraal staat. Het is plausibel 
dat de overeenkomst op dit aspect van de beoordeling bevorderend is voor de 
predictieve validiteit van de beide assessments voor de stagebeoordeling.  
 Een andere uitkomst van de onderzochte voorspellende waarde van de 
afzonderlijke propedeuse-assessments heeft betrekking op de assessments P4 
(podiumpresentatie) en P7dv (digitale vertelling) waarin de inzet van creatieve 
media centraal staat. Voor het cijfer van de SPH-stage heeft het assessment P4 na 
de 1e assessmentronde een voorspellende waarde, voor de MWD-stage heeft het 
assesssment P7dv een voorspellende waarde maar daarbij is de samenhang 
negatief. Mogelijk wordt dit verschil veroorzaakt door het verschillende profiel van 
de beide beroepen. Bij SPH is het creatief omgaan met de leefsituatie van cliënten 
belangrijk, hierbij past een meer „heuristische‟ aanpak waarbij het werkproces 
bepalend is voor de uitkomsten. Bij MWD ligt meer de nadruk op het systematisch 
en planmatig uitvoeren van hulpverlenende gesprekken, waarvoor een meer 
„algoritmische‟ aanpak het meest geëigend is. De negatieve samenhang tussen het 
assessment P7dv en de stagebeoordeling in de MWD-opleiding doet vermoeden dat 
beide benaderingswijzen min of meer tegengesteld zijn. Verder onderzoek zou dit 
kunnen verhelderen.  
 Het gemiddelde van de cijfers op de acht propedeuse-assessments hangt na 
correctie op attenuatie significant positief samen met de stagebeoordeling van het 
tweede jaar. Deze samenhang kan net als bij de assessments P9 en P11 verklaard 
worden doordat een meer algemene beoordeling van de student, die ontstaat 
wanneer het gemiddelde genomen wordt over assessments die gezamenlijk 
betrekking hebben op een aantal competenties, meer overeenkomt met het type 
beoordeling dat in de stage plaatsvindt (zie hoofdstuk 4). Daarnaast is een tweede 
verklaring dat meerdere assessments gezamenlijk een nauwkeuriger beeld geven 
van de beheersing van competenties dan afzonderlijke assessments dit doen, 
waardoor de voorspellende waarde van het gemiddelde cijfer over meerdere 
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en planmatig uitvoeren van hulpverlenende gesprekken, waarvoor een meer 
„algoritmische‟ aanpak het meest geëigend is. De negatieve samenhang tussen het 
assessment P7dv en de stagebeoordeling in de MWD-opleiding doet vermoeden dat 
beide benaderingswijzen min of meer tegengesteld zijn. Verder onderzoek zou dit 
kunnen verhelderen.  
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verklaring dat meerdere assessments gezamenlijk een nauwkeuriger beeld geven 
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assessments hoger is. Deze laatste conclusie ondersteunt het pleidooi voor de 
beoordeling van competenties in assessmentprogramma‟s in plaats van via 
afzonderlijk assessments.  
 De gevonden samenhang is bij de cijfers na de eerste assessmentronde iets 
hoger dan bij die na de herkansing. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat in de 
eerste assessmentronde de reële verschillen in competentiebeheersing tussen 
studenten duidelijker zichtbaar worden en van de herkansing een nivellerend effect 
uitgaat doordat een groot aantal onvoldoendes wordt weggewerkt. Of dit 
veronderstelde nivellerend effect van de herkansingsronde daadwerkelijk 
samenhangt met een lagere predictieve validiteit zou verder onderzocht kunnen 
worden.   
 Er is bij beide opleidingen geen verband aangetroffen tussen de cijfers op de 
afzonderlijke propedeuse-assessments en de beoordeling van de stage van het derde 
jaar. Ook is er nagenoeg geen verband gevonden tussen het gemiddelde cijfer op de 
propedeuse-assessments en de beoordeling van de derdejaars stages. De conclusie 
is dan ook dat op basis van dit onderzoek niet kan worden vastgesteld dat de 
propedeuse-assessments, afzonderlijk of gezamenlijk, voorspellend zijn voor het 
stagecijfer van het derde jaar of voor het behalen van een voldoende of 
onvoldoende voor de stage in dit jaar. Een eerste verklaring hiervoor is dat het 
tijdverschil tussen de beide beoordelingsmomenten groot is en dat de 
competentieontwikkeling van studenten in de tussenliggende periode minder 
voorspelbaar is. Een tweede verklaring is dat de beoordelingsinhoud van de 
derdejaars stages sterker afwijkt van de beoordelingsinhoud van de propedeuse-
assessments dan dat bij de beoordeling van de tweedejaars stages het geval is. De 
derdejaars stage heeft een sterk beroepsspecifiek karakter waardoor verschillen met 
het generieke competentieprofiel van de propedeuse in de beoordeling mogelijk 
meer tot uitdrukking worden gebracht. 
 Het profiel van de propedeuse-assessments op de zeven kwaliteitskenmerken 
bleek niet samen te hangen met de predictieve validiteit van die assessments voor 
de stagebeoordelingen in het tweede jaar. Wanneer evenwel het inhoudelijk 
kwaliteitsprofiel van de integratieve assessments P9 en P11 die het meest 
voorspellend zijn voor de tweedejaars stage nader wordt beschouwd, dan valt op 
dat bij beide assessments van de drie dimensies van competenties de dimensie 
ontwikkelvermogen het sterkst in de beoordeling wordt benadrukt. Ook in 
vergelijking met de andere assessments krijgt deze dimensie in deze twee 
assessments de meeste nadruk. Van de drie elementen reflectie, transfer en actief 
experimenteren waaruit de dimensie ontwikkelvermogen is samengesteld, is het 
element reflectie in beide assessments het sterkst aanwezig. In een eerder 
onderzoek (zie hoofdstuk 4) hebben stagebeoordelaars aangegeven dat zij het 
reflectief vermogen het sterkst van alle competentie-elementen laten meewegen in 
de stagebeoordeling, en hierin ligt dus een duidelijke overeenkomst tussen beide 
assessments in het eerste jaar en de beoordeling van de stage in het tweede jaar van 
de opleiding. 
 Samengevat is de eerste conclusie van dit onderzoek dat propedeuse-
assessments waarbij meerdere competenties integraal worden beoordeeld en 
waarbij in het bijzonder de nadruk wordt gelegd op beoordeling van het reflectief 
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vermogen van een student een duidelijke voorspellende waarde hebben voor de 
beoordeling van de stage in het tweede jaar. Een verklaring hiervoor is dat deze 
kenmerken (integrale beoordeling en beoordeling van reflectief vermogen) ook van 
toepassing zijn op de stagebeoordeling waardoor in beide beoordelingssituaties op 
dezelfde inhouden worden beoordeeld. De tweede conclusie is dat wanneer het 
gemiddelde cijfer over meerdere assessments genomen wordt dit een hogere een 
voorspellende waarde oplevert voor de stagebeoordeling van het tweede jaar. De 
derde conclusie is dat de afzonderlijke cijfers van de propedeuse-assessments en 
het gemiddelde cijfer op de propedeuse-assessments niet meer voorspellend zijn 
voor de stagebeoordeling van het derde jaar.  
 Dit onderzoek kent verschillende beperkingen. Een eerste beperking is dat 
studenten met een negatief bindend studieadvies niet in het onderzoek zijn 
betrokken. Het is hierdoor niet mogelijk om vast te stellen hoe groot de 
voorspellende waarde van de assessments is bij deze groep studenten waardoor 
sprake is van een restriction of range. Een tweede beperking betreft de kwaliteit 
van het criterium. De validiteit en betrouwbaarheid van de stagebeoordeling is in 
dit onderzoek niet meegenomen. Een derde beperking hangt samen met de 
reikwijdte van het onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd binnen twee 
opleidingen (SPH en MWD bij de Hogeschool Utrecht) en de uitkomsten kunnen 
daardoor niet zonder meer worden gegeneraliseerd naar andere opleidingen binnen 
social work.  
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dezelfde inhouden worden beoordeeld. De tweede conclusie is dat wanneer het 
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7. CONCLUSIES EN DISCUSSIE 

7.1 Inleiding 

Dit onderzoek had als doelen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van 
wetenschappelijke kennis over de inhoud, functie en kwaliteit van 
competentiegerichte assessments in social work opleidingen en aan de 
ontwikkeling van de kwaliteit van competentiegerichte assessments in de 
opleidingspraktijk. Het onderzoek spitste zich toe op het verband tussen 
beoordelingen van competenties van studenten in opleidingsassessments en in 
stages en op de kwaliteitskenmerken van de competentiegerichte assessments.  
 In het inleidende hoofdstuk bespraken we de social work opleidingen en de 
beroepspraktijk waarbinnen het onderzoek is uitgevoerd en introduceerden we als 
centrale vraag in hoeverre de resultaten van competentiegerichte assessments in de 
propedeuse van social work opleidingen voorspellend zijn voor de resultaten van 
beoordelingen van studenten in stages in het vervolg van de opleiding en in 
hoeverre deze voorspellende waarde samenhangt met de kwaliteit van de 
assessments. 
 Binnen deze vraagstelling werd een onderscheid gemaakt in de volgende 
onderzoeksvragen: 
- Wat zijn competenties en waaruit zijn deze samengesteld; 
- Hoe kunnen competenties worden beoordeeld;  
- Aan de hand van welke kenmerken en op welke wijze kan de kwaliteit van 

competentiegerichte assessments worden vastgesteld; 
- Wat zijn, op basis van deze kenmerken, de kwaliteitsprofielen van 

competentiegerichte propedeuse-assessments van social work opleidingen van 
de  Hogeschool Utrecht; 

- Wat is de kwaliteit van competentiegerichte beoordelingen in stages van social 
work studenten; 

- Wat is de kwaliteit van zelfbeoordelingen van opleidingscompetenties door 
social work studenten; 

- In welke mate zijn de resultaten van competentiegerichte assessments in de 
propedeuse voorspellend voor de resultaten van beoordelingen van social work 
studenten in stages en in hoeverre hangt deze voorspellende waarde samen met 
de kwaliteitsprofielen van deze assessments?  

 
Deze onderzoeksvragen zijn onderzocht in deelstudies die elk zijn samengesteld uit 
een theoretisch en een empirisch deel. Het theoretisch deel heeft steeds betrekking 
op het domein van competentiegerichte assessments in het hoger beroepsonderwijs 
en het empirisch deel heeft betrekking op competentiegerichte assessments van 
social work opleidingen en is uitgevoerd bij twee opleidingen van het Instituut voor 
Social Work van de Hogeschool Utrecht. In totaal zijn vijf deelonderzoeken 
uitgevoerd. De eerste drie onderzoeksvragen zijn onderzocht in het eerste en 
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tweede deelonderzoek en de vierde onderzoeksvraag in het tweede deelonderzoek. 
De vijfde tot en met de zevende onderzoeksvraag zijn onderzocht in respectievelijk 
het derde, vierde, en vijfde deelonderzoek. In dit hoofdstuk presenteren we per 
onderzoeksvraag de belangrijkste resultaten en conclusies gevolgd door een 
opsomming van beperkingen en suggesties voor verder onderzoek. Daarna gaan we 
in op de wetenschappelijke opbrengsten en tot slot op de relevantie van het 
onderzoek voor competentiegerichte assessments in social work opleidingen.  

7.2 Beantwoording van de onderzoeksvragen 

Wat zijn competenties en waaruit zijn deze samengesteld? 

Het onderzoek startte met een literatuurstudie naar beroepscompetenties en 
competentiegerichte assessments. Een veelvoud aan definities en omschrijvingen 
van het competentiebegrip wordt in de literatuur aangetroffen. Vastgesteld werd 
dat de waarde van het competentiebegrip niet zozeer blijkt uit de formulering van 
een algemeen geldende definitie maar uit de mate waarin het competentiebegrip 
bruikbaar is in een specifieke context. 
 Voor een verdere uitwerking van het competentiebegrip zijn zes kenmerken 
die door Van Merriënboer e.a. (2002) veelvuldig in definities en omschrijvingen 
van competenties zijn aangetroffen, samengevoegd in drie met elkaar 
samenhangende dimensies die de kern van beroepscompetenties vormen, namelijk 
i) de kennisbasis als de cognitieve en affectieve bagage van de beroepskracht, ii) de 
professionele taakuitvoering van de beroepskracht in de beroepscontext en iii) het 
ontwikkelvermogen als het cognitieve en affectieve vermogen van de 
beroepskracht om de competenties zelfstandig te ontwikkelen. Op basis van deze 
dimensies is een competentie gedefinieerd als: een zich ontwikkelende en 
geïntegreerde kennisbasis die nodig is voor het uitvoeren van beroepstaken in een 
dynamische beroepscontext en die resulteert in beroepsgedrag dat bijdraagt aan 
vooraf omschreven wenselijke resultaten.  
 In het tweede deelonderzoek is het competentiebegrip verder uitgewerkt 
door na te gaan waaruit elk van de drie dimensies van een competentie is 
samengesteld. Een verdere uitwerking van de dimensies leidde tot een indeling in 
negen competentie-elementen. Binnen de dimensie kennisbasis worden de 
elementen kennis, vaardigheden en houding onderscheiden, binnen de dimensie 
professionele taakuitvoering zijn dit de elementen beslisproces, handelingsproces 
en resultaat en binnen de dimensie ontwikkelvermogen zijn dit de elementen 
reflectie, transfer en actief experimenteren. 
 We stelden daarbij vast dat de competentiedimensies niet direct 
waarneembare constructen zijn. De dimensie professionele taakuitvoering lijkt nog 
het meest direct te kunnen worden afgeleid van de observatie van 
beroepshandelingen en resultaten, maar hierbij speelt de interactie met de 
beroepscontext een belangrijke rol, waarbij niet altijd duidelijk is wat de invloed is 
van persoonlijke variabelen en wat die van contextvariabelen. We sluiten in dit 
onderzoek aan bij Binning en Barrett (1989), die de professionele taakuitvoering 
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eveneens voorstellen als een construct waarvan de beoordeling afgeleid wordt van 
de mate waarin iemand beschikt over een samenhangend repertoire van 
beroepshandelingen dat kan worden ingezet om doelen in realistische situaties te 
bereiken. 
 Resumerend is het competentiebegrip door ons uitgewerkt als een 
meervoudig samengesteld construct dat bestaat uit drie dimensies en negen er 
onder vallende elementen. De beheersing van een competentie blijkt niet alleen uit 
de mate waarin de student zich elk van de afzonderlijke dimensies en daaronder 
vallende elementen heeft eigen gemaakt maar ook uit de mate waarin deze een 
geïntegreerd geheel vormen. 

Hoe kunnen competenties worden beoordeeld?  

Voorafgaand aan de beschrijving van competentiegerichte assessments hebben we 
toetsing in het onderwijs gedefinieerd als het proces dat wordt uitgevoerd door een 
of meer beoordelaars, dat gericht is op het verzamelen en synthetiseren van 
relevante informatie van studenten en dat als doelen heeft een oordeel te geven 
over de mate waarin onderwijsdoelen zijn behaald en een bijdrage te leveren aan 
het leerproces van studenten (Cizek, 1997). Op basis van deze definitie gaven we 
een verdere uitwerking van de bij de toetsing betrokken actoren, het toetsproces en 
het toetsinstrument. We stelden vervolgens vast dat het beoordelen van 
competenties vraagt om een bijzondere vorm van toetsing die in de Nederlandse 
literatuur wordt aangeduid met het begrip competentiegericht assessment. 
Kenmerkend aan een competentiegericht assessment is het realistische karakter van 
de beoordeling en de verbinding met het onderwijs en het leren van de student. 
Hieraan hebben wij als kenmerk het integratieve karakter van de beoordeling 
toegevoegd, waarmee we bedoelen dat in een competentiegericht assessment de 
beheersing van een competentie alleen kan worden vastgesteld als de drie 
dimensies van competenties in hun onderlinge samenhang worden beoordeeld en 
waarbij de aanwezigheid van één van de dimensies niet zonder meer een bewijs is 
voor de aanwezigheid van de overige dimensies.  
 We definieerden een competentiegericht assessment als een 
multidimensionele en integratieve beoordeling van een of meer competenties 
(Elshout-Mohr & Oostdam, 2001). Gegeven deze definitie is vervolgens de vraag 
uitgewerkt of een competentie afdoende kan worden beoordeeld in één assessment 
of dat hiervoor meer assessments noodzakelijk zijn. Geconcludeerd werd dat voor 
de beoordeling van een competentie noodzakelijk is dat de beoordelaars kunnen 
beschikken over bewijzen die betrekking hebben op elk van de drie 
competentiedimensies en op de samenhang ertussen en dat een valide en 
betrouwbare beoordeling van competenties een integratief assessmentprogramma 
vereist dat is samengesteld uit een mix van methoden waarbij de verschillende 
competenties, dimensies en elementen, verspreid over verschillende assessments, 
afzonderlijk en integratief worden beoordeeld (Knight, 2000; Dierick & Dochy, 
2001; Van der Vleuten & Schuwirth, 2005; Baartman et al., 2007).  
 De kwaliteit van een competentiegericht assessmentprogramma hangt af van 
de samenhang tussen de assessments en de wijze waarop de uitkomsten van de 
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afzonderlijke assessments door de beoordelaars worden geïnterpreteerd. De 
samenhang kan worden versterkt door triangulatie van toetsmethoden, 
complementariteit van toetsinhouden en een combinatie van een analytische en een 
holistische benadering van de toetsuitkomsten door beoordelaars. We merkten 
hierbij op dat de uiteindelijke kwaliteit van het assessmentprogramma mede 
afhankelijk is van de kwaliteit van de afzonderlijke assessments. Hoewel 
assessments elkaar heel goed kunnen aanvullen is het onjuist te veronderstellen dat 
het gemiddelde van meerdere zwakke assessments een getrouw beeld van de 
competentiebeheersing oplevert omdat de assessments voor elkaars zwakheden 
compenseren. 

Aan de hand van welke kenmerken en op welke wijze kan de kwaliteit van 
competentiegerichte assessments worden vastgesteld? 

Op basis van de literatuur over kwaliteitscriteria voor nieuwe assessmentvormen in 
het onderwijs stonden we eerst stil bij de vraag of nieuwe criteria nodig zijn om de 
kwaliteit van nieuwe toetsvormen vast te kunnen stellen. We onderscheidden 
hierbij drie thema‟s waarover in de assessmentliteratuur wordt gediscussieerd, 
namelijk: de reikwijdte van het begrip validiteit van assessments, problemen die 
samenhangen met de betrouwbaarheid van nieuwe assessmentvormen, en de 
generaliseerbaarheid van assessmentuitkomsten.  
 Met betrekking tot de validiteit van competentiegerichte assessments stelden 
we dat de essentie ligt bij de vraag in hoeverre de competentie zoals deze in het 
assessment is bepaald, in overeenstemming is met de competentie zoals deze is 
bedoeld. De validering van competentiegerichte assessments heeft hierbij 
betrekking op het hele assessmentproces, dat wil zeggen de assessmentopdracht, de 
uitvoering, het resultaat, de analyse, de interpretatie en de uitslag (Crooks et al., 
1996). Voor een onderscheid in typen validiteit sloten we aan bij Cronbach (1988) 
die uitgaat van drie vormen van validiteit: constructvaliditeit, inhoudsvaliditeit en 
predictieve (criterium)validiteit. Toegepast op competentie-gerichte assessments in 
het onderwijs gaat constructvaliditeit over de mate waarin een assessment een 
werkelijke representatie biedt van het construct, in casu de competentie zoals deze 
is bedoeld. Inhoudsvaliditeit gaat over de mate waarin het assessment de 
competentie-inhoud representeert zoals deze in het onderwijs is 
geoperationaliseerd. Predictieve validiteit gaat over de mate waarin de uitkomsten 
van het competentiegerichte assessment voorspellend zijn voor de adequate 
beroepsuitoefening in de beroepscontext. 
 In de discussie die in de literatuur wordt gevoerd over de betrouwbaarheid 
van assessments onderkenden we dat nieuwe assessmentvormen zoals authentieke 
assessments en performance assessments een lagere betrouwbaarheid met zich 
meebrengen dan meer traditionele gestandaardiseerde tests. We beschouwen het 
evenwel als een uitdaging om ook bij nieuwe assessmentvormen de 
betrouwbaarheid te optimaliseren omdat een betere betrouwbaarheid bijdraagt aan 
de validiteit en de rechtvaardigheid van assessments. Dit laatste is met name van 
belang bij „high stake‟ summatieve assessments waarbij de uitkomsten ingrijpende 
consequenties kunnen hebben voor studenten. Daarnaast onderkenden we dat een 
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vergroting van het aantal assessments bijdraagt aan de generaliseerbaarheid van de 
assessmentuitkomsten naar de beroepspraktijk. Ook hier denken we echter dat de 
betrouwbaarheid van de afzonderlijke assessments een eigen en belangrijke 
bijdrage levert aan de generaliseerbaarheid van de uitkomsten van het 
assessmentprogramma als geheel. Daarbij speelt tevens de overweging dat in de 
opleidingspraktijk het aantal assessments van specifieke competenties veelal 
beperkt is waardoor het effect op de generaliseerbaarheid ervan gering is.  
 Op grond van deze overwegingen kwamen we voor de bepaling van de 
kwaliteit van competentiegerichte assessments en assessmentprogramma‟s tot drie 
categorieën van vragen, namelijk 1) wat wordt beoordeeld, 2) hoe wordt 
beoordeeld en 3) waartoe wordt een beoordeling uitgevoerd. De eerste categorie 
heeft betrekking op de inhoud van het assessment en de vraag hierbij is in welke 
mate in het assessment de beoogde competenties valide worden beoordeeld. De 
tweede categorie heeft betrekking op de kwaliteit van het beoordelingsproces en de 
vraag is in welke mate de beoordeling consistent en rechtvaardig wordt uitgevoerd. 
De derde categorie heeft betrekking op de functie van het assessment en de vraag is 
in welke mate de formatieve en summatieve functies in het assessment worden 
gerealiseerd. 
 Voor een evaluatie van de kwaliteit van competentiegerichte assessments 
werd in het eerste deelonderzoek een instrument in de vorm van een vragenlijst 
ontwikkeld die is gebaseerd op deze drie kwaliteitscategorieën. Elk van de 
categorieën is in het instrument uitgewerkt in specifieke kwaliteitskenmerken. 
Deze kwaliteitskenmerken zijn geoperationaliseerd in items die samen een schaal 
dienden te vormen. Het instrument is in een expertmeeting en een pilot onderzocht 
op validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid.  
 De pilot waarin het instrument werd getest bestond uit een evaluatie van de 
kwaliteit van één van de propedeuse-assessments van de Utrechtse social work 
opleidingen, uitgevoerd door docenten, studenten en praktijkwerkers. Uit deze pilot 
bleek dat de groepen beoordelaars verschilden in de mate waarin zij een 
betrouwbaar oordeel konden geven over elk van de kwaliteitskenmerken. 
Vastgesteld werd dat bij de evaluatie van assessments rekening gehouden dient te 
worden met de perspectieven van de groepen beoordelaars die betrokken zijn bij de 
evaluatie. Geen van de groepen is in staat een oordeel te geven over alle 
kwaliteitscriteria, wel zijn zij in staat elkaar aan te vullen. De conclusie was dan 
ook dat het van belang is meerdere groepen stakeholders bij de evaluatie van de 
kwaliteit van competentiegerichte assessments te betrekken. 
 Met betrekking tot de bruikbaarheid van het instrument bleek dat de 
beoordelaars naast het scoren van de items veel belang hechtten aan het erop 
aansluitende groepsinterview waarin zij een toelichting en aanvullende informatie 
op de vragenlijst konden geven. Deze conclusie komt overeen met de uitkomsten 
van een onderzoek van Baartman et al. (2007) naar een zelfevaluatieprocedure voor 
het bepalen van de kwaliteit van competentiegerichte assessmentprogramma‟s. 
 Uit de pilot bleek verder dat de kwaliteit van een competentiegericht 
assessment sterk afhangt van de mate waarin de competenties duidelijk en 
herkenbaar zijn voor studenten, docenten en praktijkvertegenwoordigers. Deze 
bevinding komt overeen met de visie van William (2008) die stelde dat het 
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afzonderlijke assessments door de beoordelaars worden geïnterpreteerd. De 
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kernprobleem van competentiegerichte assessments niet zozeer schuilt in de 
technische kwaliteit van het assessment maar in het gebrek aan een duidelijke 
uitwerking van het te beoordelen construct. Een hiermee verband houdende vraag 
die uit dit onderzoek naar voren kwam was of competenties door beginnende 
studenten zonder praktijkervaring wel voldoende begrepen kunnen worden. 
 Het instrument kon na het eerste deelonderzoek worden bijgesteld in een 
versie met een deel dat gericht is op de bepaling van de kwaliteit van de door de 
opleiding geformuleerde competenties en daarvan afgeleide leerdoelen en een deel 
dat gericht is op de kwaliteit van de assessments. De kwaliteit van de 
omschrijvingen van de competenties en daarvan afgeleide leerdoelen werd bepaald 
door na te gaan in hoeverre deze volgens de beoordelaars helder zijn geformuleerd 
en relevant zijn voor de actuele beroepspraktijk. De kwaliteit van de assessments 
werd bepaald aan de hand van zeven kwaliteitskenmerken van competentiegerichte 
assessments. De competentiedimensies kennisbasis, professionele, taakuitvoering 
en ontwikkelvermogen vormen de kwaliteitskenmerken van de assessmentinhoud; 
de consistentie en de rechtvaardigheid van het assessment vormen de 
kwaliteitskenmerken van het assessmentproces; en de selectie en het leereffect 
vormen de kwaliteitskenmerken van de assessmentfunctie. 
 De kwaliteit van het instrument is in het tweede deelonderzoek opnieuw 
bepaald aan de hand van de interbeoordelaars-betrouwbaarheid, de 
betrouwbaarheid van de schalen van de kwaliteitskenmerken en de mate waarin 
met de schalen verschillen tussen assessments konden worden vastgesteld. Een 
analyse van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid wees uit dat de scores van twee 
van de 22 beoordelaars (docenten, studenten, onderzoekers en praktijkwerkers) van 
de assessments sterk afweken waarop besloten werd de scores van deze 
beoordelaars niet verder mee te nemen in het onderzoek. Een analyse van de 
betrouwbaarheid van de schalen van de kwaliteitskenmerken wees uit dat vier 
schalen voldoende betrouwbaar zijn en dat de drie schalen professionele 
taakuitvoering, ontwikkelvermogen en leereffect een minder stabiel beeld vertonen. 
Met vijf van de zeven schalen van kwaliteitskenmerken konden significante 
verschillen tussen assessments worden vastgesteld. Bij de kwaliteitskenmerken 
rechtvaardigheid en leereffect die in dit onderzoek alleen door docenten en 
studenten werden beoordeeld, was dit niet het geval.  

Wat zijn de kwaliteitsprofielen van competentiegerichte propedeuse-assessments 
van social work opleidingen van de Hogeschool Utrecht? 

Een onderzoek is uitgevoerd naar het kwaliteitsprofiel van zeven 
competentiegerichte assessments van de propedeuse van de opleidingen SPH en 
MWD van de Hogeschool Utrecht Het onderzoek bestond uit een evaluatie van de 
assessments waarbij gebruik gemaakt werd van het in het voorafgaande onderzoek 
ontwikkelde en bijgestelde instrument. Op basis van de verkregen uitkomsten 
konden conclusies worden getrokken over de helderheid en relevantie van de 
opleidingscompetenties en de daarvan afgeleide leerdoelen, de aanwezigheid van 
de negen competentie-elementen in de assessmentinhoud en de mate waarin de 
assessments aan de zeven kwaliteitskenmerken voldoen. 
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De competenties van de propedeuse die in de assessments werden beoordeeld, 
waren volgens het evaluatiepanel helder geformuleerd en relevant voor de 
beroepsuitoefening. In iets mindere mate was men positief over de samenhang 
tussen de competenties en de ervan afgeleide leerdoelen. Afhankelijk van het 
assessment waren de elementen van competenties volgens het evaluatiepanel matig 
tot sterk aanwezig in de assessmentinhoud. Bij de meeste assessments staan 
meerdere competentie-elementen op de voorgrond (sterk aanwezig) en de overige 
competentie-elementen op de achtergrond (redelijk aanwezig). Bij alle assessments 
is sprake van redelijke tot sterke integratieve beoordeling van de elementen van de 
kennisbasis en de professionele taakuitvoering. Bij geen van de assessments is 
volgens het evaluatiepanel sprake van het ontbreken van een van de competentie-
elementen. 
 De zeven kwaliteitskenmerken zijn volgens de beoordelaars bij alle 
assessments redelijk tot zeer sterk aanwezig. Van de kwaliteitscategorie 
toetsinhoud werden de kenmerken kennisbasis en  professionele taakuitvoering 
gemiddeld over alle assessments sterk aanwezig bevonden en het kenmerk 
ontwikkelvermogen redelijk aanwezig. Van de categorie assessmentproces werd 
het kenmerk rechtvaardigheid gemiddeld over alle assessments zeer sterk aanwezig 
bevonden en het kenmerk consistentie sterk aanwezig. Ten aanzien van de 
categorie assessmentfunctie geldt dat zowel het kenmerk leereffect als het kenmerk 
selectie over alle assessments sterk aanwezig bevonden werden.  
 Bij analyse van de cijfers die de studenten behaalden op de zeven 
assessments vielen bij twee assessments een hoog gemiddelde en geringe spreiding 
van de cijfers op. Een verklaring die hiervoor gevonden werd, is dat beide 
assessments zich onderscheiden van de andere assessments doordat de beoordeling 
in aanwezigheid van en in samenspraak met studenten tot stand komt en het zeer 
wel denkbaar is dat deze toetsvorm de hoogte en spreiding van de cijfers 
beïnvloedt. Opmerkelijk was dat deze assessments tevens een hoge score hebben 
op het kwaliteitskenmerk rechtvaardigheid. Een verklaring hiervoor zou kunnen 
zijn dat assessments waarbij de beoordeling plaatsvindt in aanwezigheid van en in 
samenspraak met studenten, door studenten als meer rechtvaardig worden ervaren.  
 De conclusie van het tweede deelonderzoek was dat bij elk van de 
geselecteerde assessments van de propedeuse een kwaliteitsprofiel kon worden 
vastgesteld waarin zichtbaar wordt wat de sterke en zwakke kanten van het 
assessment zijn en hoe deze samenhangen met de assessmentinhoud en methode.  

Wat is de kwaliteit van competentiegerichte beoordelingen in stages van social 
work studenten? 

Het derde deelonderzoek had als doel inzicht te krijgen in de kwaliteit van 
competentiegerichte beoordelingen door stagebeoordelaars in stages van het 
tweede en derde studiejaar van de Utrechtse social work opleidingen SPH en 
MWD. Op basis van literatuurstudie is eerst het beoordelingsproces van stages 
uitgewerkt. We stelden vast dat van competentiegerichte stagebeoordelingen een 
aantal specifieke kenmerken kunnen worden onderscheiden. Ten eerste biedt de 
stage een rijke variatie aan bewijzen aan de hand waarvan de beheersing van 
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competenties kan worden bepaald doordat de stagiair diverse, met het beroep 
samenhangende werkzaamheden uitvoert. Ten tweede is een stagebeoordeling 
anders dan bij veel opleidingsassessments geen momentopname. De 
stagebeoordelaar is in de gelegenheid om de ontwikkeling en prestaties van de 
stagiair gedurende een langere tijd te volgen. Ten derde geldt dat de beoordeling 
van competenties afhankelijk is van de mogelijkheden en beperkingen van de 
stagecontext. Een vierde kenmerk is dat meestal geen sprake is van een 
systematische beoordeling in de zin dat alle stappen van het beoordelingsproces 
opeenvolgend worden uitgevoerd. De beoordeling komt veelal direct tot stand op 
grond van de observatie en interpretatie van de werkzaamheden van de stagiair en 
is in sterke mate afhankelijk van de ervaring en stijl van de beoordelaar. Omdat de 
stagebeoordelaar meestal niet betrokken is bij de beoordeling van grote aantallen 
stagiairs zal de beoordelingsstandaard zelden uitgesproken norm-referenced zijn. 
Afhankelijk van de stijl van de beoordelaar is deze meestal criterium-referenced of 
self-referenced (Sadler, 2005). 
 In een enquête is door een representatieve groep stagebeoordelaars 
aangegeven in welke mate de stagebeoordeling naar hun mening voldoet aan de 
kwaliteitskenmerken voor competentiegerichte assessments. Ook is in de enquête 
gevraagd naar de beoordelingsexpertise van de stagebeoordelaars. Deze is 
vastgesteld aan de hand van de werkervaring en de bekendheid en ervaring met 
beoordelingen van stagiairs. 
 Uit de enquête bleek met betrekking tot validiteit van de beoordelingsinhoud 
ten eerste dat de stagebeoordelaars matig positief zijn over de duidelijkheid van de 
formulering van de opleidingscompetenties en het houvast dat men heeft aan de 
beschrijving van het vereiste beheersingsniveau voor de stage. Ten tweede geven 
de stagebeoordelaars aan dat alle 11 onderscheiden elementen van competenties in 
sterke tot zeer sterke mate meewegen bij de stagebeoordeling. Het sterkst is dit het 
geval bij het competentie-element „reflectie op de taakuitvoering‟ en het minst bij 
het competentie-element „creatief en actief experimenteren‟. Wanneer van de 
competentie-elementen die behoren bij elk van de competentiedimensies het 
gemiddelde wordt genomen dan wegen alle drie dimensies van competenties 
nagenoeg even sterk mee in de stagebeoordeling. Binnen de dimensies zijn er 
evenwel verschillen tussen de scores op de  competentie-elementen.  Bij de 
dimensie kennisbasis is bijvoorbeeld de score op het element „kennis op hbo-
niveau‟ lager dan de scores op de elementen „beroepsvaardigheden‟ en 
„beroepshouding‟. Deze laatste uitkomst komt overeen met het onderzoek van 
Fowler en Tietze (1996), die aangeven dat stagebeoordelaars meer waarde hechten 
aan professionele vaardigheden dan aan inhoudelijke kennis.  
 De relevantie van de competenties voor de stage verschilt volgens de 
stagebeoordelaars aanzienlijk tussen competenties. Door de relevantiescores van de 
competenties te vergelijken met de beoordeling van de stagiair op de competenties 
kon worden vastgesteld dat de hoogte van de beoordeling samenhangt met de 
relevantie. Minder relevant bevonden competenties in de stages gaan gepaard met 
lagere beoordelingen van de beheersing bij de stagiair. Een verklaring is dat 
stagiairs mogelijk meer taken krijgen die verband houden met competenties die 
meer relevant bevonden worden. De stagiairs worden hierdoor beter in staat gesteld 
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deze competenties te ontwikkelen en leveren bij de beoordeling betere prestaties op 
deze competenties. Een tweede verklaringsmogelijkheid is dat stagebeoordelaars 
het functioneren van de studenten ten aanzien van de meer relevante competenties 
beter waarnemen en dat minder relevante en dus minder waargenomen 
competenties geïnterpreteerd worden als indicatief voor een mindere beheersing 
ervan.  
 De stagebeoordelaars van beide opleidingen in beide jaren differentiëren in 
hun beoordeling weinig tussen de competenties. Deze uitkomsten wijzen in de 
richting van een holistische beoordelingsstijl van de stagebeoordelaars, waarbij 
afhankelijk van een algemene indruk van het niveau van de stagiair de meeste 
competenties min of meer dezelfde beoordeling krijgen. Een alternatieve verklaring 
is dat de competenties inhoudelijk weinig van elkaar verschillen waardoor de 
scores ervan dicht bij elkaar komen. Omdat de competenties betrekking hebben op 
zeer verschillende taken is deze interpretatie echter minder waarschijnlijk.  
 Met betrekking tot het beoordelingsproces zijn de stagebeoordelaars 
gemiddeld genomen van mening dat de beoordelingen sterk rechtvaardig worden 
uitgevoerd. Het kwaliteitskenmerk consistentie levert, in vergelijking met het 
oordeel van stagebeoordelaars over de andere kwaliteitskenmerken, de laagste 
gemiddelde score op. Dit bevestigt het beeld uit de literatuur dat 
stagebeoordelingen in mindere mate tot stand komen door middel van vastgestelde 
procedures, eenduidige criteria of beoordelingen door meerdere beoordelaars en dat 
de subjectiviteit van de beoordelaar – “using the human brain as the primary 
evaluative instrument” (Sadler, 1987, p. 191) - een grotere rol speelt bij de 
beoordeling (Hay & O‟Donoghue, 2009). Het kwaliteitskenmerk rechtvaardigheid 
hangt verder significant positief samen met de beoordelingsfunctie selectie. Deze 
uitkomst kan een aanwijzing zijn dat stagebeoordelaars die vinden dat hun 
stagebeoordeling meer rechtvaardig is, ook vinden dat de beoordeling tot een 
betere selectie leidt.  
 De beoordelingsexpertise is vastgesteld aan de hand van de werkervaring 
van de stagebeoordelaar, het verkregen hebben van instructie voor de beoordeling 
en de ervaring met het beoordelen van stagiairs. Hoewel de gemiddelde 
beoordelingsexpertise tussen de opleidingen en tussen de stagejaren niet verschilt 
konden behoorlijke verschillen in expertise tussen stagebeoordelaars worden 
vastgesteld. Deze verschillen hangen niet zozeer samen met de werkervaring. De 
meeste stagebeoordelaars hebben veel ervaring in de uitoefening van het beroep en 
zijn hoog opgeleid maar ze verschillen onderling in ervaring met en kennis over het 
beoordelen van stagiairs.  
 Wat betreft de beoordelingsfunctie draagt de stagebeoordeling volgens de 
stagebeoordelaars gemiddeld sterk bij aan de selectie van studenten op basis van 
beheersing van competenties. Dit oordeel kon in het onderzoek niet zonder meer 
worden bevestigd. Om stagiairs te kunnen selecteren op de beheersing van 
competenties is nodig dat a) het eindcijfer voldoende samenhangt met de 
gemiddelde beoordeling op de competenties en b) de stagecijfers van studenten 
voldoende spreiden (aannemend dat de studenten verschillen). Met betrekking tot 
het eerste punt is in het onderzoek slechts een beperkt statistisch verband tussen de 
gemiddelde beoordeling op de competenties en het eindcijfer vastgesteld, wat doet 
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competenties kan worden bepaald doordat de stagiair diverse, met het beroep 
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vermoeden dat ook andere kenmerken van stagiairs dan de door de 
stagebeoordelaar vastgestelde beheersing van de opleidingscompetenties 
meebepalend zijn voor het uiteindelijke cijfer van de stage. Met betrekking tot het 
tweede punt blijkt dat selectie in hogere mate plaatsvindt op basis van het wel of 
niet afsluiten van de stage dan op basis van het behaalde (voldoende) cijfer. Van de 
studenten die hun stage onvoldoende afsloten (15%) werd geen advies-
beoordelingsformulier ingevuld en geen cijfer toegekend. Alleen de studenten die 
de stage met een voldoende afsloten (78%) ontvingen een cijfer. Van de studenten 
die de stage met een voldoende afsloten kreeg 84% een cijfer tussen 7 en 8.5. Door 
deze geringe spreiding van de cijfers konden nauwelijks verschillen in niveaus 
tussen studenten met een voldoende voor hun stage worden vastgesteld. 
 Het leereffect van de stagebeoordeling is bepaald aan de hand van het 
oordeel van de stagebeoordelaars en dat van de stagiairs. De stagebeoordelaars zijn 
van mening dat de stagebeoordeling een zeer sterk leereffect voor de stagiairs 
oplevert. De stagiairs zelf geven aan dat zij in vergelijking met binnenschoolse 
assessments significant meer inzicht in de beheersing van competenties verwerven 
als gevolg van de stagebeoordeling. Hoewel bij de stagiairs de vraag over het 
leereffect zich heeft beperkt tot het opgedane inzicht in de beheersing van 
competenties kan de uitkomst ervan worden opgevat als een bevestiging van het 
oordeel van de stagebeoordelaars over het leereffect van stagebeoordelingen. 

Wat is de kwaliteit van zelfbeoordelingen van opleidingscompetenties door social 
work studenten? 

Bij de Utrechtse social work opleidingen wordt bij de uiteindelijke beoordeling van 
stages naast de beoordeling van de stagebeoordelaar ook een zelfbeoordeling 
betrokken in de vorm van een evaluatieverslag van de stage door de student. Het 
doel van het vierde deelonderzoek was na te gaan welke functies zelfbeoordelingen 
in competentiegericht onderwijs vervullen en wat de kwaliteit ervan is wanneer 
deze vergeleken worden met beoordelingen door stagebeoordelaars.  
 Uit een literatuurstudie bleek het belang dat door diverse auteurs wordt 
gehecht aan zelfbeoordelingen in het hoger onderwijs. Zelfbeoordelingen dragen 
bij aan de verrijking van informatie over studenten, de vergroting van de motivatie 
en betrokkenheid van studenten en de zelfstandige ontwikkeling van competenties 
door studenten (Boud & Falchikov, 1989; Black & William, 1998; Sluijsmans & 
Moerkerke, 1999). Daarbij wordt benadrukt dat zelfbeoordelingen vooral geschikt 
zijn voor formatieve assessments. Een risico van zelfbeoordelingen voor 
summatieve doeleinden is dat op basis hiervan beslissingen worden genomen 
terwijl studenten lang niet altijd in staat zijn een juiste inschatting van zichzelf te 
maken. Daarom wordt in het geval van summatieve zelfbeoordelingen gepleit voor 
moderatie door externe beoordelaars.  
 Uit de literatuurstudie bleek verder dat voor het kunnen uitvoeren van een 
zelfbeoordeling zelfbeoordelingsvaardigheden noodzakelijk zijn (Sluijsmans & 
Moerkerke, 1999). Deze kunnen worden geleerd door ervaring op te doen met 
beoordelingen en door gerichte instructie en feedback van peers en van experts. De 
kwaliteit van zelfbeoordelingen blijkt uit de mate waarin studenten de eigen 
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prestaties juist weten in te schatten. Onjuiste inschattingen van de beheersing van 
competenties kunnen worden veroorzaakt door onbekendheid met de competenties 
en beoordelingscriteria maar ook door affectieve factoren zoals vermindering van 
het gevoel van eigenwaarde, schaamtegevoelens of de neiging sociaalwenselijk 
gedrag te vertonen. Daarnaast wordt in onderzoek aangetoond dat de kwaliteit van 
zelfbeoordelingen samenhangt met het prestatieniveau van studenten. Zwakker 
presterende studenten hebben in vergelijking met de beoordeling van experts de 
neiging zichzelf te overschatten (Boud & Falchikov, 1989). 
 In het empirisch deelonderzoek dat is uitgevoerd naar de zelfbeoordeling van 
de beheersing van opleidingscompetenties door studenten van de opleidingen SPH 
en MWD van de Hogeschool Utrecht is de kwaliteit van de zelfbeoordelingen 
onderzocht door studenten in een digitale enquête te vragen zichzelf te scoren op 
de beheersing van de opleidingscompetenties en door deze scores te vergelijken 
met beoordelingen door stagebeoordelaars van dezelfde opleidingscompetenties in 
de stages. Aanvullend is de studenten gevraagd aan te geven in hoeverre de 
opleidingsassessments en de stagebeoordelingen hebben bijgedragen aan hun 
inzicht in de eigen competentieontwikkeling en hoe duidelijk en relevant zij de 
opleidingscompetenties vinden. Uit de enquête bleek dat tweedejaars studenten 
zichzelf gemiddeld een hogere beoordeling op de beheersing van competenties 
geven dan stagebeoordelaars dit doen. Bij de zelfbeoordeling van het derde jaar is 
dit verschil met de beoordeling door de stagebeoordelaar minder groot. Daarnaast 
kon worden vastgesteld dat zowel tweedejaars als derdejaars studenten met een 
lage beoordeling van de stage door de stagebeoordelaar, in vergelijking met 
medestudenten de neiging hebben zichzelf in de zelfbeoordeling te overschatten. 
De gemiddelde score op de zelfbeoordeling van deze groep verschilde niet van 
studenten waarvan de stage door stagebeoordelaars werd beoordeeld met ruim 
voldoende of uitstekend.  
 Met betrekking tot de vastgestelde verschillen in kwaliteit van de 
zelfbeoordeling concludeerden we dat een aantal factoren hierop van invloed zijn. 
Op de eerste plaats zijn dit ervaringen met stagebeoordelingen die door studenten 
betekenisvol gevonden worden en als voorbeeld dienen bij een zelfbeoordeling. 
Studenten geven aan dat de stagebeoordelingen veel sterker hebben bijgedragen 
aan het inzicht in de eigen beheersing van competenties dan de 
opleidingsassessments. Op de tweede plaats is dit de duidelijkheid van de 
competenties waarop de zelfbeoordeling plaatsvindt. De studenten van beide 
opleidingen vinden dat de opleidingscompetenties redelijk tot matig duidelijk zijn 
geformuleerd, waarbij tweedejaars studenten de competenties minder duidelijk 
vinden dan derdejaars studenten. Op derde plaats betreft dit de wijze waarop 
studenten de competenties in vergelijking met stagebeoordelaars interpreteren. 
Meer dan bij tweedejaars studenten het geval is stemmen derdejaars studenten met 
stagebeoordelaars overeen in de mate waarin zij belang hechten aan elk van de 
competentie-elementen voor de beroepsuitoefening en de beoordeling ervan. Dit 
verschil in belang dat aan elk van de competentie-elementen wordt gehecht is 
bepalend voor de wijze waarop de competenties worden geïnterpreteerd.  
 Op grond van deze uitkomsten werd door ons geconcludeerd dat 
zelfbeoordelingen van derdejaars studenten realistischer zijn dan van tweedejaars 
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studenten en dat dit verklaard kan worden doordat derdejaars studenten meer 
ervaringen hebben met stagebeoordelingen, de competenties duidelijker vinden en 
meer met de stagebeoordelaars overeenstemmen over de interpretatie van de 
competenties. Ook concludeerden we dat in overstemming met de uitkomsten van 
het reviewonderzoek van Boud en Falchikov (1989) studenten die zwak 
presteerden in beide stagejaren de neiging hebben zichzelf sterk te overschatten in 
de zelfbeoordeling.  

In welke mate zijn de resultaten van competentiegerichte assessments in de 
propedeuse voorspellend voor de resultaten van beoordelingen van social work 
studenten in stages en in hoeverre hangt deze voorspellende waarde samen met de 
kwaliteitsprofielen van deze assessments?  

In het vijfde deelonderzoek stond de vraag naar de predictieve validiteit van 
competentiegerichte propedeuse-assessments centraal. Onderzocht is hoe groot de 
voorspellende waarde is van een selectie van acht competentiegerichte propedeuse-
assessments voor de competentiegerichte beoordeling van de stages van het tweede 
jaar en het derde jaar van de opleidingen SPH en MWD van de Hogeschool Utrecht 
en of de verschillen in predictieve validiteit van de propedeuse-assessments 
samenhangen met verschillen in hun profiel op zeven kwaliteitskenmerken uit een 
eerder onderzoek (zie hoofdstuk 3). 
 We stelden vast dat in de literatuur gewezen wordt op de vaak beperkte 
waarde van een vastgestelde predictieve validiteit omdat de validiteit van het te 
voorspellen criterium (in casu de stagebeoordeling) vaak niet bekend is of 
twijfelachtig is (Kane, 2006). Ook stelden we vast dat in ons onderzoek de 
predictieve validiteit kan worden beïnvloed door verschillen in de competenties die 
worden beoordeeld in de predictorsituatie en de criteriumsituatie, door 
veranderingen als gevolg van leerprocessen van studenten en door verschillen 
daarin tussen studenten. 
 Voor het bepalen van de predictieve validiteit van de propedeuse-
assessments voor de beoordelingen van de stages is eerst nagegaan welke 
competenties in elk van de propedeuse-assessments beoordeeld worden en daarna 
of deze overeenkomen met de competenties die in de stages beoordeeld worden. 
Bij het eerste punt werd een verschil tussen de assessments vastgesteld in de mate 
waarin een beperkt aantal competenties specifiek worden beoordeeld dan wel 
meerdere competenties integraal worden beoordeeld en dus niet van elkaar worden 
onderscheiden. Met betrekking tot het tweede punt werd vastgesteld dat de 
propedeuse-assessments verschillen in aantallen equivalente competenties die in de 
stages van het tweede jaar worden beoordeeld.  
 Een verband tussen de cijfers van de studenten op de propedeuse-
assessments en de scores op equivalente competenties in de stages kon in het 
onderzoek bij een zeer beperkt aantal competenties worden vastgesteld.  
 De cijfers op de propedeuse-assessments en de cijfers voor de tweedejaars 
stage van beide opleidingen blijken enigszins samen te hangen. Het meest 
voorspellend voor de stageboordelingen zijn de cijfers op assessments waarin 
meerdere competenties integraal beoordeeld worden. Een verklaring voor de 
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voorspellende waarde van deze integrale assessments voor de beoordeling van de 
tweedejaars stage is dat de stagebeoordeling eveneens integraal van karakter is. Uit 
een eerder onderzoek is gebleken dat een stagebeoordeling niet zozeer tot stand 
komt vanuit een afweging van de beheersing van afzonderlijke competenties maar 
meer vanuit een algemene indruk van de stagiair (zie hoofdstuk 3). Het is plausibel 
dat de overeenkomst op dit aspect van de beoordeling mede bepalend is voor de 
predictieve validiteit van de integrale propedeuse-assessments. 
 Opvallend is verder het verschil dat is aangetroffen tussen beide opleidingen 
met betrekking tot de voorspellende waarde van propedeuse assessments waarin de 
inzet van creatieve media centraal staan. Bij SPH is een van de creatieve 
assessments positief voorspellend voor het cijfer van de SPH-tweedejaarsstage en 
bij MWD heeft een van de creatieve assessments een negatief voorspellende 
waarde voor het cijfer van de MWD-tweedejaars stage. Mogelijk wordt dit verschil 
veroorzaakt door een verschil in het type professionaliteit van beide beroepen. Bij 
SPH is het creatief omgaan met de leefsituatie van cliënten belangrijk, hierbij past 
een meer „heuristische‟ werkwijze waarbij het werkproces bepalend is voor de 
uitkomsten. Bij MWD ligt meer de nadruk op het systematisch en planmatig 
uitvoeren van hulpverlenende gesprekken, waarvoor een meer „algoritmische‟ 
werkwijze het meest geëigend is. 
 Het gemiddelde van de cijfers op de acht onderzochte propedeuse-
assessments hangt na correctie op attenuatie significant positief samen met de 
stagebeoordeling van het tweede jaar. Hieruit kan worden geconcludeerd dat een 
gemiddelde en daarmee meer algemene beoordeling van de opleidingscompetenties 
beter samenhangt met de beoordeling van de stage in het erop aansluitende 
studiejaar dan beoordelingen van afzonderlijke competenties. Ook hier is een 
mogelijke verklaring dat de beoordeling van de tweedejaarsstage eveneens 
gebaseerd is op een algemene indruk van de student en in mindere mate op een 
beoordeling van afzonderlijke competenties. De gevonden samenhang is met de 
cijfers na de eerste toetsronde iets hoger dan met de cijfers na de herkansing. Dit 
verschil kan zijn veroorzaakt doordat in de eerste toetsronde de reële verschillen in 
competentiebeheersing tussen studenten duidelijker zichtbaar worden en van de 
herkansing een nivellerend effect uitgaat doordat een groot aantal onvoldoendes 
wordt weggewerkt.  
 Bij beide opleidingen is geen verband aangetroffen tussen de cijfers op de 
afzonderlijke propedeuse-assessments en de stagebeoordeling van het derde jaar. 
De propedeuse-assessments zijn niet voorspellend voor het stagecijfer van het 
derde jaar en ook niet voor het behalen van een voldoende of onvoldoende voor de 
stage. Ook is er nagenoeg geen verband gevonden tussen het gemiddelde cijfer op 
de onderzochte propedeuse-assessments en het cijfer van de derdejaars stage. Een 
verklaring hiervoor is dat het tijdverschil tussen de beide beoordelingen groot is en 
de competentieontwikkeling van studenten in deze periode minder voorspelbaar is. 
Daarnaast is een verklaring dat de beoordelingsinhoud van de derdejaars stages 
sterker afwijkt van de beoordelingsinhoud van de propedeuse-assessments dan bij 
de beoordeling van de tweedejaars stages het geval is. De stages hebben in de loop 
van de opleiding een toenemend beroepsspecifiek karakter waardoor het 
begrijpelijk is dat de beoordeling van de derdejaars niet alleen in niveau maar ook 
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in inhoud verschilt van een beoordeling van de generieke competenties van de 
propedeuse. 
 Het eerder onderzochte profiel van de propedeuse-assessments op de zeven 
kwaliteitskenmerken bleek niet samen te hangen met hun predictieve validiteit voor 
de stagebeoordelingen in het tweede jaar. Bij een nadere beschouwing van de 
waarden op de inhoudelijke kwaliteitskenmerken van de integrale assessments die 
het meest voorspellend zijn voor de tweedejaars stage bleek evenwel dat bij beide 
assessments de competentiedimensie ontwikkelvermogen in vergelijking met de 
andere assessments het sterkst in de beoordeling wordt benadrukt en binnen deze 
dimensie het element reflectie het sterkst wordt benadrukt. In een eerder onderzoek 
(zie hoofdstuk 4) hebben stagebeoordelaars aangegeven dat zij reflectie eveneens 
het sterkst van alle competentie-elementen laten meewegen in de stagebeoordeling, 
en hierin schuilt een duidelijke overeenkomst tussen de inhoud van de beide 
assessments in het eerste jaar en de beoordeling van de stage in het tweede jaar van 
de opleiding. 

7.3 Beperkingen van het onderzoek en punten van discussie 

Aansluitend op deze conclusies kan een aantal inhoudelijke en methodologische 
beperkingen van het onderzoek worden vastgesteld die aanleiding zijn voor 
discussie en verder onderzoek. We geven in de volgorde van de deelonderzoeken 
een opsomming van de beperkingen en discussiepunten. 
 Het drie-dimensioneel model van een competentie is op basis van een 
literatuurstudie ontwikkeld als een ideaaltypisch model. Tegelijk werd door ons 
geconstateerd dat een uitwerking van het competentiebegrip pas betekenis krijgt in 
de toepassing ervan in een specifieke context. In het onderzoek is nagegaan in 
hoeverre de competentiedimensies terug te vinden zijn in de inhoud van de 
assessments van social work opleidingen. Hoewel dit in sterke mate het geval is, is 
niet onderzocht of de in het competentiemodel aangebrachte structuur als zodanig 
door docenten, studenten en praktijkwerkers wordt begrepen en toegepast. Verder 
onderzoek is noodzakelijk om na te kunnen gaan of het drie-dimensioneel model 
van een competentie door de betrokkenen als betekenisvol en bruikbaar wordt 
ervaren voor het onderwijs en voor assessments. 
 Uit de beschrijving van de kwaliteit van competentiegerichte assessment-
programma‟s wordt niet duidelijk in welke mate delen van competenties, zoals 
dimensies en elementen, in afzonderlijke assessments kunnen worden beoordeeld 
zonder dat het integratieve karakter van het assessment verloren gaat. In dit 
verband stellen Hager en Gonczi (1994) dat een atomistische benadering van de 
beoordeling van competenties wellicht kan leiden tot technisch correcte 
beoordelingen maar niet tot een valide beoordeling. Luken (2004, p. 43), 
daartegenover stelt voor om de elementen van competenties afzonderlijk te 
beoordelen omdat deze beter meetbaar zijn dan het geïntegreerde geheel van een 
competentie. Hij voegt daar vervolgens wel aan toe dat we op deze wijze niet 
meten wat we willen meten. Verder onderzoek zou duidelijk moeten maken op 
grond van welke criteria kan worden vastgesteld of een assessmentprogramma 

167 
 

dusdanig gefragmenteerd is dat geen sprake meer is van beoordeling van 
competenties. 
 Bij het onderzoek naar het kwaliteitsprofiel van de propedeusetoetsen is 
gelet op de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid besloten om de scores op de 
enquêtevragen van twee beoordelaars uit de dataset te verwijderen. Deze beslissing 
roept de vraag op of het wegwerken van verschillen tussen beoordelaars een 
vereiste is om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van de assessments of dat 
het laten bestaan van verschillen tussen beoordelaars hier juist aan bijdraagt 
(Schuwirth & Van der Vleuten, 2006). Moss (1994, p. 8) stelde voor om 
verschillen tussen beoordelingen serieus te nemen en ter discussie te stellen waarbij 
een uiteindelijk oordeel door consensus of door een compromis tot stand kan 
komen. Een dergelijke werkwijze draagt volgens Moss bij aan de eerlijkheid en 
validiteit van het oordeel. Deze discussie is voor dit onderzoek des te meer relevant 
omdat het panel van beoordelaars was samengesteld uit verschillende groepen 
stakeholders (docenten, studenten, werkveldvertegenwoordigers) die elk vanuit een 
eigen perspectief een oordeel hadden over de kwaliteit van de assessments. Een 
andersoortige afweging die hierbij gemaakt kan worden is of de eisen die gesteld 
worden aan de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid niet mede afhankelijk zijn van 
het formatief of summatief doel van de evaluatie van de kwaliteit van assessments. 
Bij formatieve evaluaties kan besloten worden om verschillen tussen beoordelaars 
te benutten als middel om een discussie over de kwaliteit van de assessments te 
bevorderen. Bij summatieve evaluaties, zoals bijvoorbeeld bij accreditatie van 
opleidingen, zullen de eisen aan de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid hoger zijn 
vanwege de consequenties van de evaluatie-uitkomsten. 
 In het onderzoek naar het kwaliteitsprofiel van de propedeusetoetsen waren 
de beoordelaars geneigd hoge scores te geven op alle rubrieken uit de vragenlijst. 
Hierdoor was de differentiatie in scores tussen de kwaliteitskenmerken en tussen de 
assessments relatief gering. De hoge scoringstendens zou kunnen worden 
toegeschreven aan de hoge kwaliteit van de assessments maar het is meer 
waarschijnlijk dat deze samenhangt met de onervarenheid van het panel met het 
gebruik van het evaluatie-instrument. Aangenomen mag worden dat de 
oordeelkundigheid van de beoordelaars in sterke mate van invloed is op de 
evaluatie-uitkomsten en onder meer afhangt van de bekendheid met de 
toetspraktijk en met het evaluatie-instrument. Verder onderzoek waarin meerdere 
evaluaties aan de hand van deze kwaliteitskenmerken met elkaar vergeleken 
worden, is noodzakelijk om hierop beter zicht te krijgen.  
 In het instrument dat is ontwikkeld voor de evaluatie van het kwaliteitprofiel 
van competentiegerichte assessments in de propedeuse ontbreekt de evaluatie van 
de oordeelkundigheid van de beoordelaars van de studenten. Tijdens het onderzoek 
werd echter steeds duidelijker dat de beoordeling van de competenties van 
studenten in belangrijke mate wordt bepaald door de wijze waarop beoordelaars de 
prestaties van studenten in assessments interpreteren. Dit bleek ook uit een 
onderzoek van Van der Schaaf (2005) naar portfolio-beoordelingen, waarin zij 
aantoonde dat cognitieve representaties van beoordelaars in belangrijke mate van 
invloed zijn op de kwaliteit van beoordelingen. Bij de verdere ontwikkeling van het 
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evaluatie-instrument is dan ook noodzakelijk dat de oordeelkundigheid van 
beoordelaars van studenten erin wordt opgenomen. 
 Met betrekking tot de kwaliteit van het instrument bleken drie van de zeven 
schalen van kwaliteitskenmerken niet bij alle assessments te voldoen aan de 
minimale eisen van betrouwbaarheid. Tevens konden bij de kwaliteitskenmerken 
rechtvaardigheid en leereffect geen significante verschillen tussen de assessments 
worden vastgesteld. Ondanks deze beperkingen van het instrument is vanwege het 
explorerende karakter van het onderzoek besloten verder te werken met de 
uitkomsten van de evaluaties van de assessments. Bij een verdere interpretatie van 
de evaluatie-uitkomsten zal hier evenwel rekening mee gehouden moeten worden. 
Verder onderzoek is noodzakelijk om de betrouwbaarheid en het onderscheidend 
vermogen van de betreffende kwaliteitkenmerken in het instrument te verbeteren. 
 Het deelonderzoek naar de beoordeling van de stages kende een aantal 
beperkingen die van invloed zijn op de diepgang en reikwijdte van de resultaten. 
Een eerste beperking was dat niet alle ingevulde adviesbeoordelingsformulieren bij 
de opleiding werden ingeleverd waardoor slechts bij een kleine groep 
stagebeoordelaars de uitkomsten van de enquête vergeleken konden worden met de 
competentiebeoordelingen op de adviesbeoordelingsformulieren. Een tweede 
beperking was dat de stagebeoordelaars is gevraagd om de enquête niet anoniem in 
te vullen zodat de uitkomsten van de enquête en de adviesbeoordelingen met elkaar 
konden worden vergeleken Hiermee werd van de stagebeoordelaars gevraagd om 
een voor de opleiding zichtbaar oordeel te geven over de kwaliteit van de eigen 
stagebeoordelingen, wat de kans kan hebben vergroot tot het geven van een zo 
positief mogelijk beeld. Een mogelijke bevestiging hiervan werd gevonden in de 
hoge scores op alle kwaliteitskenmerken van de stagebeoordeling. Een derde 
beperking van het deelonderzoek naar stagebeoordelingen betrof de geringe 
betrouwbaarheid van drie van de acht schalen van kwaliteitskenmerken in de 
enquête waardoor verder onderzoek nodig is om de kwaliteit van de enquête te 
verbeteren. 
 Het deelonderzoek naar zelfbeoordelingen van studenten werd beperkt door 
het geringe aantal studenten waarvan zowel een zelfbeoordeling als een 
adviesbeoordeling door de stagebeoordelaar beschikbaar was. Vanwege dit lage 
aantal was het niet zinvol om bij deze groep studenten de samenhang tussen de 
individuele zelfbeoordeling en de beoordeling door de eigen stagebeoordelaar te 
onderzoeken, omdat het resultaat tezeer afhankelijk zou zijn van de toevallige 
scores van deze kleine groep. Het onderzoek richtte zich hierdoor op een 
vergelijking tussen de scores van de groepen tweedejaars en derdejaars studenten 
die de zelfbeoordeling hadden ingevuld en de groepen tweedejaars en derdejaars 
stagebeoordelaars van wie een adviesbeoordelingsformulier kon worden 
verzameld. Als gevolg hiervan zullen de uitkomsten minder nauwkeurig zijn dan 
wanneer de zelfbeoordeling en de adviesbeoordeling van dezelfde student met 
elkaar vergeleken worden.  
 Een beperking van het deelonderzoek naar de predictieve validiteit van de 
propedeuse-assessments is dat studenten met een negatief bindend studieadvies niet 
in het onderzoek zijn betrokken. Het is hierdoor niet mogelijk om vast te stellen 
hoe groot de voorspellende waarde van de assessments voor de stage is bij deze 
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groep studenten, waardoor sprake is van een „restriction of range‟. Een tweede 
beperking betreft de kwaliteit van het criterium. In dit onderzoek is de predictieve 
validiteit bepaald door twee assessments met elkaar te vergelijken, namelijk de 
assessments van de propedeuse (predictor) met het assessment van de stage 
(criterium). De vraag die hierbij aan de orde is, is in hoeverre in een beoordeling 
van de stage de beheersing van competenties voldoende valide wordt vastgesteld, 
zodat, als sprake is van duidelijke samenhang tussen de propedeuse-assessments en 
de stagebeoordeling, de predictieve validiteit van die assessments ook betrekking 
heeft op een valide criterium en die assessments dus daadwerkelijk de beheersing 
van de competenties door studenten in de stage betreffen (Haertel, 1985). 
 Tot slot is een beperking van het empirisch onderzoek dat dit is uitgevoerd 
bij twee social work opleidingen van één hogeschool. De redenen hiervoor waren 
enerzijds van praktische aard, de onderzoeker kon doordat hij werkzaam is bij de 
Hogeschool Utrecht beschikken over de assessments en gebruik maken van 
netwerken van stakeholders, en anderzijds van inhoudelijk aard, aangenomen werd 
dat de beoordelingspraktijken van competentiegerichte social work opleidingen in 
hoge mate vergelijkbaar zijn. Er zullen echter ook verschillen bestaan tussen de 
opleidingen in de wijze waarop zij opleidingsassessments en beoordelingen van 
stages vormgeven. Hierdoor kunnen de uitkomsten van dit onderzoek niet zonder 
meer worden gegeneraliseerd naar competentiegerichte assessments van andere 
social work opleidingen. 

7.4 Bijdrage aan de wetenschappelijke discussie 

Van belang bij de start van dit onderzoek was de vraag of voldoende helderheid 
kan worden verkregen over wat competenties zijn, waardoor meer duidelijkheid 
ontstaat over wat in competentiegerichte assessments wordt beoordeeld. Het 
onderzoek was bedoeld om op de eerste plaats hieraan een bijdrage te leveren. In 
de wetenschappelijke literatuur is het competentiebegrip veelvuldig bediscussieerd 
(Stoof, 2005). Geconstateerd is dat het begrip gelijktijdig met begrippen als 
kwalificatie, capaciteit en vermogen wordt gebruikt zonder dat deze duidelijk van 
elkaar worden onderscheiden (Scholten, 2007). Over de inhoud van het begrip lijkt 
volledige consensus moeilijk bereikbaar (Van Merrienboer et al., 2002) en een 
veelvoud van definities en omschrijvingen is in omloop. Stoof (2005) stelt dat het 
criterium van de waarde van een competentiedefinitie niet zozeer gezocht moet 
worden in de algemene geldigheid ervan maar in de bruikbaarheid in een specifieke 
context. Competenties kunnen daarbij op verschillende manieren worden 
geoperationaliseerd, als direct gerelateerd aan de taakuitvoering in beroepssituaties, 
als meer contextonafhankelijk kenmerk van de persoon of als een combinatie van 
beide (Baartman, 2008). Aansluitend op deze laatste opvatting is in dit onderzoek 
naar competentiegerichte assessments in het hoger beroepsonderwijs een 
driedimensionaal model van beroepsgerichte competenties ontwikkeld waarin de 
kennisbasis, het ontwikkelvermogen en de professionele taakuitvoering op een 
geïntegreerde wijze met elkaar zijn verbonden. Uit het onderzoek blijkt dat de 
stakeholders in de onderzochte social work opleidingen elk van de dimensies van 
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competenties voor de inhoud van competentiegerichte assessments van belang 
vinden. Verder onderzoek is wenselijk naar de in het model veronderstelde, 
integratieve samenhang tussen deze dimensies van competenties. Dit kan onder 
meer door te onderzoeken of en op welke wijze de competentiedimensies en 
daaronder vallende elementen met elkaar samenhangen. 
 Het onderzoek levert op de tweede plaats een bijdrage aan de discussie over 
de mogelijkheden en beperkingen van het beoordelen van competenties. Het 
beoordelen van competenties is een complexe aangelegenheid, hetgeen onder meer 
wordt veroorzaakt door het integratieve karakter van het te beoordelen construct. 
Een competentie is samengesteld uit meerdere dimensies en elementen en kan 
alleen valide worden beoordeeld als de dimensies en elementen in hun onderlinge 
samenhang worden bezien. Van Merrienboer e.a. (2002) stellen dat toetsing op 
uitsluitend afzonderlijke elementen, of alleen op onderdelen zoals deel-
competenties, onvoldoende informatie oplevert om te beslissen of een student 
daadwerkelijk in staat is tot probleemoplossend handelen dat aan bepaalde 
kwaliteitscriteria voldoet. Luken (2004) verdedigt echter de stelling dat een 
competentie geen homogeen construct is omdat de daaronder vallende elementen 
kennis, vaardigheden en houdingen heel verschillende kenmerken zijn die als 
geheel niet betrouwbaar kunnen worden beoordeeld.  
 Ook Schuwirth en Van der Vleuten (2006) stellen dat het onjuist is een 
competentie te benaderen als een construct in de zin van een algemene, stabiele en 
homogene latente eigenschap van een persoon (zoals in de 
persoonlijkheidspsychologie). Volgens deze auteurs zullen professionals in de 
beroepsuitoefening, afhankelijk van de taaksituatie, een grote variatie aan 
handelingswijzen vertonen en zijn prestaties in de ene beroepssituatie weinig 
voorspellend voor prestaties in andere beroepssituaties. Van der Vleuten e.a. (2010, 
p. 2) noemen dit de „content specificity‟ van competenties en om tot een 
betrouwbare beoordeling te komen zullen volgens hen als gevolg hiervan meer 
taken in meer contexten op meer momenten door meer beoordelaars moeten 
worden beoordeeld. De auteurs lijken zich hierbij vooral te richten op de 
beoordeling van waarneembare prestaties en in mindere mate op de kennisbasis 
achter deze prestaties. Wie zich richt op beoordeling van prestaties in de zin van 
waarneembaar gedrag heeft inderdaad een aantal beoordelingen nodig om tot een 
voldoende betrouwbare beoordeling te komen (doordat een gemiddelde over een 
reeks observaties meer stabiel is dan een enkele observatie). Uit het pleidooi van 
Van der Vleuten e.a. voor het beoordelen van competenties aan de hand van meer 
taken in meer contexten op meer momenten leiden we overigens af dat zij, ondanks 
dat zij zich afzetten tegen de gedachte dat competenties kunnen worden beoordeeld 
alsof ze algemene en stabiele eigenschappen zijn, ze kennelijk toch streven naar 
beoordelingsuitkomsten die enigszins algemeen en stabiel van aard zijn. Dat hoeft 
niet te betekenen dat competenties ook homogeen van aard zijn, en zo zijn 
competenties in dit onderzoek ook niet opgevat. 
 In dit onderzoek is een competentie niet opgevat als een algemene, stabiele 
en homogene eigenschap van een persoon maar juist wel als een construct, 
namelijk een construct dat representeert (c.q. voorwaardelijk wordt geacht voor) 
wat iemand in bepaalde beroepssituaties kan presteren. Door een competentie voor 

171 
 

te stellen als een geheel van de kennisbasis, het ontwikkelvermogen en de 
professionele taakuitvoering van een persoon, wordt het dynamische karakter ervan 
en de verbondenheid met beroepssituaties uitgedrukt. Op deze manier opgevat, 
komt het competentiebegrip overeen met wat Haertel (1985) een „achievement 
construct‟ noemt. Kenmerkend aan een achievement construct is dat hieraan zowel 
een psychologische component als een gedragcomponent is te onderscheiden Om 
een competentie valide te kunnen beoordelen zal zowel de psychologische 
component (kennisbasis, ontwikkelvermogen) als de gedragscomponent 
(professionele taakuitvoering) daarbij moeten worden betrokken. Door de 
situatiegebondenheid en veranderlijkheid van een competentie is het daarbij niet 
mogelijk de beheersing ervan in één assesssment vast te stellen. We sluiten aan bij 
het standpunt van Van der Vleuten en Schuwirth (2005) dat meerdere assessments 
met verschillende taken in verschillende contexten nodig zijn om de beheersing 
van competenties in beeld te brengen. In het verlengde hiervan sluiten we ook aan  
bij Baartman (2008), die ervoor pleit competenties te beoordelen in een 
competentiegericht assessment programma (CAP) dat is samengesteld uit meerdere 
assessments, die door complementariteit van beoordelingsinhouden en situaties en 
triangulatie van beoordelingsmethoden een samenhangend geheel vormen. Het 
belang van variatie in beoordelingsinhouden en situaties hangt samen met de taak- 
en contextgebondenheid van competenties waardoor een CAP een meer valide 
beoordeling mogelijk maakt van wat personen over de breedte van een beroep 
kunnen presteren. Het belang van variatie in beoordelingsmethoden hangt samen 
met de mogelijkheid dat beoordelingen deels methodespecifiek zijn, wat de 
beoordeling met slechts één methode minder valide zou maken.  
 Ook in het geval van competentiegerichte assessmentprogramma‟s echter, 
zal de validiteit van de assessments afhankelijk zijn van de mate waarin een 
opleiding erin slaagt de competenties uit te werken als van elkaar onderscheidbare 
en voor de beroepsuitoefening relevante „achievement constructs‟. Uit het 
onderzoek blijkt dat propedeuse-assessments waarin meerdere competenties 
integraal worden beoordeeld een hogere predictieve validiteit hebben voor 
beoordelingen van competenties in tweedejaars stages dan assessments waarin 
competenties afzonderlijk worden beoordeeld. De vraag die dit oproept is in 
hoeverre de competenties zoals die door de onderzochte opleidingen zijn 
geformuleerd, voldoende op zichzelf staan en afzonderlijk van elkaar valide 
beoordeeld kunnen worden. 
 Het onderzoek levert op de derde plaats een bijdrage aan de formulering en 
operationalisering van kwaliteitcriteria voor competentiegerichte assessments. In 
de discussie die hierover in de literatuur wordt gevoerd is de vraag aan de orde in 
hoeverre de invoering van nieuwe assessmentmethoden, zoals bij de beoordeling 
van competenties, ook zou  moeten leiden tot een heroverweging van de 
kwaliteitscriteria voor deze assessments (Linn et al., 1991). Cluitmans en Klarus 
(2005) stellen dat kwaliteitscriteria voor competentiegerichte assessments niet 
gebaseerd kunnen zijn op een beoordelingsparadigma dat uitgaat van 
standaardisering en eenvormigheid. Door Messick (1995) werd al eerder benadrukt 
dat de validiteit van een assessment niet alleen bepaald wordt door de interpretatie 
van de uitkomsten maar ook door de consequenties van het assessment. Onder 
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waarneembaar gedrag heeft inderdaad een aantal beoordelingen nodig om tot een 
voldoende betrouwbare beoordeling te komen (doordat een gemiddelde over een 
reeks observaties meer stabiel is dan een enkele observatie). Uit het pleidooi van 
Van der Vleuten e.a. voor het beoordelen van competenties aan de hand van meer 
taken in meer contexten op meer momenten leiden we overigens af dat zij, ondanks 
dat zij zich afzetten tegen de gedachte dat competenties kunnen worden beoordeeld 
alsof ze algemene en stabiele eigenschappen zijn, ze kennelijk toch streven naar 
beoordelingsuitkomsten die enigszins algemeen en stabiel van aard zijn. Dat hoeft 
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en homogene eigenschap van een persoon maar juist wel als een construct, 
namelijk een construct dat representeert (c.q. voorwaardelijk wordt geacht voor) 
wat iemand in bepaalde beroepssituaties kan presteren. Door een competentie voor 
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te stellen als een geheel van de kennisbasis, het ontwikkelvermogen en de 
professionele taakuitvoering van een persoon, wordt het dynamische karakter ervan 
en de verbondenheid met beroepssituaties uitgedrukt. Op deze manier opgevat, 
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construct‟ noemt. Kenmerkend aan een achievement construct is dat hieraan zowel 
een psychologische component als een gedragcomponent is te onderscheiden Om 
een competentie valide te kunnen beoordelen zal zowel de psychologische 
component (kennisbasis, ontwikkelvermogen) als de gedragscomponent 
(professionele taakuitvoering) daarbij moeten worden betrokken. Door de 
situatiegebondenheid en veranderlijkheid van een competentie is het daarbij niet 
mogelijk de beheersing ervan in één assesssment vast te stellen. We sluiten aan bij 
het standpunt van Van der Vleuten en Schuwirth (2005) dat meerdere assessments 
met verschillende taken in verschillende contexten nodig zijn om de beheersing 
van competenties in beeld te brengen. In het verlengde hiervan sluiten we ook aan  
bij Baartman (2008), die ervoor pleit competenties te beoordelen in een 
competentiegericht assessment programma (CAP) dat is samengesteld uit meerdere 
assessments, die door complementariteit van beoordelingsinhouden en situaties en 
triangulatie van beoordelingsmethoden een samenhangend geheel vormen. Het 
belang van variatie in beoordelingsinhouden en situaties hangt samen met de taak- 
en contextgebondenheid van competenties waardoor een CAP een meer valide 
beoordeling mogelijk maakt van wat personen over de breedte van een beroep 
kunnen presteren. Het belang van variatie in beoordelingsmethoden hangt samen 
met de mogelijkheid dat beoordelingen deels methodespecifiek zijn, wat de 
beoordeling met slechts één methode minder valide zou maken.  
 Ook in het geval van competentiegerichte assessmentprogramma‟s echter, 
zal de validiteit van de assessments afhankelijk zijn van de mate waarin een 
opleiding erin slaagt de competenties uit te werken als van elkaar onderscheidbare 
en voor de beroepsuitoefening relevante „achievement constructs‟. Uit het 
onderzoek blijkt dat propedeuse-assessments waarin meerdere competenties 
integraal worden beoordeeld een hogere predictieve validiteit hebben voor 
beoordelingen van competenties in tweedejaars stages dan assessments waarin 
competenties afzonderlijk worden beoordeeld. De vraag die dit oproept is in 
hoeverre de competenties zoals die door de onderzochte opleidingen zijn 
geformuleerd, voldoende op zichzelf staan en afzonderlijk van elkaar valide 
beoordeeld kunnen worden. 
 Het onderzoek levert op de derde plaats een bijdrage aan de formulering en 
operationalisering van kwaliteitcriteria voor competentiegerichte assessments. In 
de discussie die hierover in de literatuur wordt gevoerd is de vraag aan de orde in 
hoeverre de invoering van nieuwe assessmentmethoden, zoals bij de beoordeling 
van competenties, ook zou  moeten leiden tot een heroverweging van de 
kwaliteitscriteria voor deze assessments (Linn et al., 1991). Cluitmans en Klarus 
(2005) stellen dat kwaliteitscriteria voor competentiegerichte assessments niet 
gebaseerd kunnen zijn op een beoordelingsparadigma dat uitgaat van 
standaardisering en eenvormigheid. Door Messick (1995) werd al eerder benadrukt 
dat de validiteit van een assessment niet alleen bepaald wordt door de interpretatie 
van de uitkomsten maar ook door de consequenties van het assessment. Onder 
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meer werd hierbij gedoeld op het „washback‟ effect van assements op het 
onderwijs en het leerproces van studenten (Gipps, 1994; Gielen, Dochy & Dierick, 
2003). Baartman (2008) werkte de traditionele criteria uit in een set van tien 
kwaliteitscriteria die van toepassing zijn op competentiegerichte assessment-
programma‟s en vergeleek deze met zes aspecten van het begrip constructvaliditeit 
die door Messick zijn onderscheiden. Borsboom e.a. (2004) maakten bezwaar 
tegen een uitbreiding van het begrip constructvaliditeit met de interpretatie van 
verkregen scores en hun sociale en ethische consequenties, en pleitten ter wille van 
de theoretische en praktische bruikbaarheid voor een terugkeer naar de essentie van 
het begrip validiteit, namelijk: een asssessment is valide als erin beoordeeld wordt 
wat bedoeld wordt te beoordelen. Aansluitend bij deze kritiek van Borsboom e.a. 
wordt het validiteitsbegrip in dit onderzoek uitgewerkt als een drie-eenheid van 
inhoudsvaliditeit, constructvaliditeit en predictieve validiteit en worden de 
consequentiele aspecten van assessments beschouwd als een afzonderlijk 
kwaliteitskenmerk dat betrekking heeft op de assessmentfunctie. Mede op basis 
hiervan is een model van kwaliteitscategorieën ontwikkeld waarbij een onderscheid 
gemaakt wordt tussen kwaliteitskenmerken die betrekking hebben op de validiteit 
van de assessmentinhoud, de consistentie en rechtvaardigheid van het 
assessmentproces en de formatieve en summatieve functies van een assessment. 
Aan de hand van een instrument dat op basis van dit model in het onderzoek is 
ontwikkeld kon de kwaliteit van competentiegerichte assessments op de opleiding 
en in de stagepraktijk worden vastgesteld. 
 Op de vierde plaats was de bedoeling van het onderzoek na te gaan in 
hoeverre met competentiegerichte assessments door de opleidingen beter wordt 
aangesloten op de eisen die de beroepspraktijk aan sociale professionals stelt. Een 
van de manieren waarop dit kan worden bereikt is door op basis van 
competentiegerichte propedeuse-assessments, die mede ten behoeve van het 
kunnen uitbrengen van een bindend studieadvies worden uitgevoerd, studenten te 
selecteren op hun geschiktheid voor het beroep en hen voor te bereiden op de 
complexiteit van de beroepsuitoefening en de eisen die de beroepspraktijk aan een 
beroepsbeoefenaar stelt. Om na te kunnen gaan of competentiegerichte propedeuse-
assessments deze functies vervullen is onderzocht in hoeverre de assessments een 
predictieve waarde hebben voor beoordelingen van competenties van studenten in 
stages in een latere fase van hun studie. Een beperking van predictieve validiteit als 
kwaliteitscriterium heeft onder meer te maken met de vaak onduidelijke kwaliteit 
van het criterium (Kane, 2006). In dit onderzoek werd bij de bepaling van de 
predictieve validiteit van de propedeuse-assessments het criterium gevormd door 
competentiegerichte beoordelingen van de tweede- en derdejaars stages. Er kon 
alleen een significantie predictieve validiteit worden vastgesteld van de cijfers van 
twee van de acht propedeuse-assessments voor de beoordeling van de stage in het 
tweede jaar voor het gemiddelde cijfer van alle onderzochte assessments na 
correctie voor attenuatie. De conclusie van het onderzoek is dat de propedeuse-
assessments veel minder selecteren op de geschiktheid voor het beroep zoals dit in 
stages wordt uitgevoerd dan met het bindend studieadvies wordt beoogd. De 
oorzaak hiervoor moet worden gezocht in een combinatie van factoren, waaronder 
de kwaliteit van de propedeuse-assessments, de kwaliteit van de stagebeoordeling 
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en de wijze waarop de competenties zijn geoperationaliseerd. Meer fundamenteel 
hierbij is de vraag of bij studenten in zo‟n vroege fase van de opleiding op basis 
van de beoordeling van competenties wel de geschiktheid voor het beroep kan 
worden vastgesteld en of deze geschiktheid niet pas in de loop van de opleiding 
duidelijk wordt.    

7.5 Bijdrage aan competentiegerichte assessments in social work onderwijs 

Het onderzoek had ook tot doel bij te dragen aan de ontwikkeling van de kwaliteit 
van competentiegerichte assessments in social work opleidingen. We noemen 
enkele praktische implicaties van de uitkomsten van het onderzoek. 
 Uit het onderzoek blijkt het belang van duidelijkheid en relevantie van 
competenties voor assessments. Bij veel opleidingen beperkt de operationalisatie 
van competenties zich tot korte omschrijvingen die zich kenmerken door een hoge 
mate van abstractie en die weinig herkend worden door de gebruikers in de 
opleidings- en beroepspraktijk. Dit heeft grote gevolgen voor beoordelingen van 
competenties. Als niet duidelijk is wat een competentie inhoudt, is het ook niet 
mogelijk deze valide te beoordelen. Het onderzoek heeft geleid tot een model aan 
de hand waarvan competenties zodanig kunnen worden geoperationaliseerd dat een 
duidelijke verbinding wordt gelegd tussen de kennisbasis, het ontwikkelvermogen 
en de professionele taakuitvoering. Een kritische beschouwing van de door 
opleidingen beschreven competenties aan de hand van het competentiemodel kan 
bijdragen aan verbetering daarvan. 
 Ter discussie in social work opleidingen staat of opleidingscompetenties op 
een meer specifiek of meer generiek niveau geoperationaliseerd zouden moeten 
worden. De begrippen specifiek en generiek hebben hierbij betrekking op zowel de 
beroepscontext als de beroepsuitoefening. In het eerste geval gaat het om de 
uitwerking van competenties op het niveau van specifieke functies en contexten of 
op het niveau van een generiek beroependomein en een breed werkveld. In het 
tweede geval gaat het om competenties die specifiek en gedetailleerd worden 
uitgewerkt in beroepstaken en hun kennisbasis of generiek op het niveau van brede 
clusters van beroepstaken en daarvoor benodigde kennisbasis.  
 Bij de keuze voor de uitwerking van competenties op het niveau van een 
generieke of een specifieke beroepscontext dient rekening gehouden te worden met 
de loopbaanontwikkeling van afgestudeerden, die zich in steeds mindere mate 
beperkt tot een en dezelfde functie en beroepscontext. Door de competenties uit te 
werken voor een breed palet van functies en een brede kennisbasis worden 
studenten hier beter op voorbereid. Wel is hierbij van belang dat studenten leren de 
transfer te maken tussen de verschillende beroepssituaties waarop de generieke 
competenties van toepassing zijn. Met betrekking tot het generieke en specifieke 
niveau van de beroepsuitoefening toont het onderzoek aan dat de predictieve 
validiteit voor stagebeoordelingen gering is bij assessments van competenties die 
betrekking hebben op specifieke beroepstaken. Een verband tussen de wijze 
waarop studenten op de opleiding en in de stagepraktijk beoordeeld worden lijkt 
eerder tot stand te komen als meerdere competenties integratief worden 
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meer werd hierbij gedoeld op het „washback‟ effect van assements op het 
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worden. De begrippen specifiek en generiek hebben hierbij betrekking op zowel de 
beroepscontext als de beroepsuitoefening. In het eerste geval gaat het om de 
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op het niveau van een generiek beroependomein en een breed werkveld. In het 
tweede geval gaat het om competenties die specifiek en gedetailleerd worden 
uitgewerkt in beroepstaken en hun kennisbasis of generiek op het niveau van brede 
clusters van beroepstaken en daarvoor benodigde kennisbasis.  
 Bij de keuze voor de uitwerking van competenties op het niveau van een 
generieke of een specifieke beroepscontext dient rekening gehouden te worden met 
de loopbaanontwikkeling van afgestudeerden, die zich in steeds mindere mate 
beperkt tot een en dezelfde functie en beroepscontext. Door de competenties uit te 
werken voor een breed palet van functies en een brede kennisbasis worden 
studenten hier beter op voorbereid. Wel is hierbij van belang dat studenten leren de 
transfer te maken tussen de verschillende beroepssituaties waarop de generieke 
competenties van toepassing zijn. Met betrekking tot het generieke en specifieke 
niveau van de beroepsuitoefening toont het onderzoek aan dat de predictieve 
validiteit voor stagebeoordelingen gering is bij assessments van competenties die 
betrekking hebben op specifieke beroepstaken. Een verband tussen de wijze 
waarop studenten op de opleiding en in de stagepraktijk beoordeeld worden lijkt 
eerder tot stand te komen als meerdere competenties integratief worden 
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beoordeeld. Mede op grond hiervan valt te pleiten voor het focussen op een beperkt 
aantal kerncompetenties van een opleiding die een uitdrukking zijn van de essentie 
van de beroepsuitoefening en die als zodanig door opleiders, studenten als 
beroepskrachten worden herkend. Zelfs indien hiervoor gekozen wordt is de vraag 
of met opleidingscompetenties en de beoordeling ervan de geschiktheid van het 
beroep daadwerkelijk kan worden vastgesteld. Competenties lijken in de eerste 
plaats geschikt voor de inrichting van beroepsgericht onderwijs en voor het sturen 
van het leerproces en de toerusting van studenten.  
 Uit literatuuronderzoek blijkt dat assessments van grote invloed zijn op het 
leren van studenten. Volgens Van der Vleuten en Driessen (2000) is de invloed van 
beoordelingen op het leerproces van de student minstens zo groot is als de invloed 
van de vormgeving van het onderwijs. Een opleiding die zichzelf tot doel stelt door 
het verwerven van competenties studenten voor te bereiden op de beroepspraktijk, 
beschikt met competentiegerichte assessments over een belangrijk instrument om 
dit te realiseren. De mogelijkheden van competentiegerichte assessments zouden 
beter benut kunnen worden als bij de innovatie van het onderwijs uitgegaan wordt 
van het verband tussen leren, instructie en assessment.  
 Voor een valide en betrouwbare beoordeling van competenties biedt een 
samenhangend competentiegericht assessmentprogramma goede mogelijkheden. 
Van belang hierbij is dat de assessments direct zijn afgeleid van het 
competentieprofiel van een opleiding en daarbij op een consistente wijze 
samenhangen met het onderwijs. In een competentiegericht assessmentprogramma 
kunnen (kern)competenties worden beoordeeld in meerdere assessments die 
variëren in inhoud en methode. De kwaliteit van een competentiegericht 
assessmentprogramma wordt bepaald door triangulatie van assessmentmethoden, 
complementariteit van assessmentinhouden en een combinatie van analytische en 
holistische beoordelingswijzen. De kwaliteit van zo‟n programma steunt echter ook 
op de de kwaliteit van de afzonderlijke assessments.  
 Om de kwaliteit van competentiegerichte assessments te kunnen bepalen is 
van belang dat opleidingen verschillende groepen stakeholders in een evaluatie van 
assessments betrekken. Docenten, studenten en praktijkwerkers kunnen elk vanuit 
een eigen perspectief informatie geven over specifieke kwaliteitskenmerken van 
assessments. De kwaliteitskenmerken van competentiegerichte assessments kunnen 
op een systematische wijze worden geëvalueerd met behulp van het in dit 
onderzoek ontwikkelde instrument. Hierbij dient bij voorkeur gekozen te worden 
voor de inzet van het instrument in combinatie met de mogelijkheid tot  
mondelinge of schriftelijke toelichting op de beoordelingen en uitwisseling tussen 
betrokkenen. 
 Een opvallende uitkomst van het onderzoek betreft de waarde die social 
work studenten hechten aan de beoordelingen door stagebegeleiders. Aangenomen 
mag worden dat hierdoor de beoordeling van de stage in belangrijke mate van 
invloed is op het leerproces van studenten en dat een opleiding dus is gebaat bij een 
goede kwaliteit van de stagebeoordeling. Stagebeoordelingen worden voornamelijk 
door stagebegeleiders uitgevoerd die de student gedurende langere tijd hebben 
kunnen volgen. De stagebeoordelingen lijken vooral gebaseerd te zijn op algemene 
indrukken van studenten, want in adviesbeoordelings-formulieren wordt weinig 
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gedifferentieerd tussen competenties. De cesuur komt gedurende de stage 
voornamelijk tot stand doordat studenten hun stage niet afronden en stoppen met de 
stage of doordat besloten wordt tot verlenging van de stage. Stagebeoordelaars 
blijken de competenties uit het opleidingsprofiel die zij minder relevant vinden 
lager te beoordelen dan de competenties die zij meer relevant vinden. Ter 
verbetering van de kwaliteit van de stagebeoordeling zouden opleidingen kritisch 
na moeten gaan in hoeverre een stage-instelling voor studenten voldoende 
mogelijkheden biedt om alle competenties uit het opleidingsprofiel te ontwikkelen 
en in hoeverre deze op gelijke wijze in de stage kunnen worden beoordeeld. 
Daarnaast moeten de opleidingen meer bijdragen aan de verbetering van de 
beoordeling door de stagebeoordelaars door meer informatie te geven over het 
beoordelingsproces en door heldere criteria aan te reiken voor het bepalen van de 
beheersing van competenties op het niveau dat wordt verwacht in de stage. De 
eerder voorgestelde beperking van het aantal te beoordelen opleidingscompetenties 
lijkt ook voor een verbetering van de stagebeoordeling te kunnen zorgen omdat het 
beoordelen van een beperkt aantal kerncompetenties beter aansluit bij de meer 
holistische beoordelingsstijl van stagebeoordelaars. 
 Uit het literatuuronderzoek bleek verder dat het belang van 
zelfbeoordelingen door studenten in het hoger onderwijs breed onderschreven 
wordt. Zelfbeoordelingen vergroten de betrokkenheid van studenten bij het 
onderwijs, zijn bevorderend voor het zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren en 
dragen bij aan de ontwikkeling tot autonome en reflectieve professionals. Anders 
gezegd: zelfbeoordelingen dragen ertoe bij dat studenten leren competenties 
zelfstandig te ontwikkelen. Tijdens de opleiding, zo blijkt uit het onderzoek, raken 
studenten beter in staat zichzelf te beoordelen. Omdat de beoordeling van de stage 
mede wordt gebaseerd op zelfbeoordelingen in de vorm van een evaluatieverslag 
doen opleidingen er goed aan de kwaliteit daarvan gericht te verbeteren. Dat kan 
onder meer door in het onderwijs op een formatieve wijze zelfbeoordelingen en 
peerbeoordelingen te trainen waarbij veel aandacht wordt besteed aan het begrip 
dat studenten hebben van de opleidingscompetenties en aan de criteria waarmee het 
beheersingsniveau wordt bepaald.  
 Omdat studenten al in een vroege fase van de opleiding aan de hand van een 
bindend studieadvies worden geselecteerd op hun geschiktheid voor de opleiding 
en het beroep, moeten opleidingen zorgvuldig nagaan of studenten met de 
propedeuse-assessments juist worden beoordeeld. Het onderzoek toont aan dat 
meer integrale assessments, dat wil zeggen assessments waarin meerdere 
competenties in samenhang worden beoordeeld, de hoogste voorspellende waarde 
hebben voor de beoordeling van stages later in de opleiding. Om de voorspellende 
waarde van het bindend studieadvies te verbeteren, zouden opleidingen kunnen 
overwegen aan meer integrale assessments een hoger gewicht toe te kennen. 
Bovendien zou in de propedeuse specifieke aandacht uit kunnen gaan naar de 
ontwikkeling en beoordeling van het reflectievermogen van studenten, omdat dit 
competentie-element een belangrijke rol speelt in de beoordeling van de stages van 
het tweede en derde jaar. Reflectie vraagt van studenten dat zij de werksituatie en 
het eigen handelen kritisch kunnen overdenken, interpreteren en begrijpen (Eraut, 
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beoordeeld. Mede op grond hiervan valt te pleiten voor het focussen op een beperkt 
aantal kerncompetenties van een opleiding die een uitdrukking zijn van de essentie 
van de beroepsuitoefening en die als zodanig door opleiders, studenten als 
beroepskrachten worden herkend. Zelfs indien hiervoor gekozen wordt is de vraag 
of met opleidingscompetenties en de beoordeling ervan de geschiktheid van het 
beroep daadwerkelijk kan worden vastgesteld. Competenties lijken in de eerste 
plaats geschikt voor de inrichting van beroepsgericht onderwijs en voor het sturen 
van het leerproces en de toerusting van studenten.  
 Uit literatuuronderzoek blijkt dat assessments van grote invloed zijn op het 
leren van studenten. Volgens Van der Vleuten en Driessen (2000) is de invloed van 
beoordelingen op het leerproces van de student minstens zo groot is als de invloed 
van de vormgeving van het onderwijs. Een opleiding die zichzelf tot doel stelt door 
het verwerven van competenties studenten voor te bereiden op de beroepspraktijk, 
beschikt met competentiegerichte assessments over een belangrijk instrument om 
dit te realiseren. De mogelijkheden van competentiegerichte assessments zouden 
beter benut kunnen worden als bij de innovatie van het onderwijs uitgegaan wordt 
van het verband tussen leren, instructie en assessment.  
 Voor een valide en betrouwbare beoordeling van competenties biedt een 
samenhangend competentiegericht assessmentprogramma goede mogelijkheden. 
Van belang hierbij is dat de assessments direct zijn afgeleid van het 
competentieprofiel van een opleiding en daarbij op een consistente wijze 
samenhangen met het onderwijs. In een competentiegericht assessmentprogramma 
kunnen (kern)competenties worden beoordeeld in meerdere assessments die 
variëren in inhoud en methode. De kwaliteit van een competentiegericht 
assessmentprogramma wordt bepaald door triangulatie van assessmentmethoden, 
complementariteit van assessmentinhouden en een combinatie van analytische en 
holistische beoordelingswijzen. De kwaliteit van zo‟n programma steunt echter ook 
op de de kwaliteit van de afzonderlijke assessments.  
 Om de kwaliteit van competentiegerichte assessments te kunnen bepalen is 
van belang dat opleidingen verschillende groepen stakeholders in een evaluatie van 
assessments betrekken. Docenten, studenten en praktijkwerkers kunnen elk vanuit 
een eigen perspectief informatie geven over specifieke kwaliteitskenmerken van 
assessments. De kwaliteitskenmerken van competentiegerichte assessments kunnen 
op een systematische wijze worden geëvalueerd met behulp van het in dit 
onderzoek ontwikkelde instrument. Hierbij dient bij voorkeur gekozen te worden 
voor de inzet van het instrument in combinatie met de mogelijkheid tot  
mondelinge of schriftelijke toelichting op de beoordelingen en uitwisseling tussen 
betrokkenen. 
 Een opvallende uitkomst van het onderzoek betreft de waarde die social 
work studenten hechten aan de beoordelingen door stagebegeleiders. Aangenomen 
mag worden dat hierdoor de beoordeling van de stage in belangrijke mate van 
invloed is op het leerproces van studenten en dat een opleiding dus is gebaat bij een 
goede kwaliteit van de stagebeoordeling. Stagebeoordelingen worden voornamelijk 
door stagebegeleiders uitgevoerd die de student gedurende langere tijd hebben 
kunnen volgen. De stagebeoordelingen lijken vooral gebaseerd te zijn op algemene 
indrukken van studenten, want in adviesbeoordelings-formulieren wordt weinig 
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gedifferentieerd tussen competenties. De cesuur komt gedurende de stage 
voornamelijk tot stand doordat studenten hun stage niet afronden en stoppen met de 
stage of doordat besloten wordt tot verlenging van de stage. Stagebeoordelaars 
blijken de competenties uit het opleidingsprofiel die zij minder relevant vinden 
lager te beoordelen dan de competenties die zij meer relevant vinden. Ter 
verbetering van de kwaliteit van de stagebeoordeling zouden opleidingen kritisch 
na moeten gaan in hoeverre een stage-instelling voor studenten voldoende 
mogelijkheden biedt om alle competenties uit het opleidingsprofiel te ontwikkelen 
en in hoeverre deze op gelijke wijze in de stage kunnen worden beoordeeld. 
Daarnaast moeten de opleidingen meer bijdragen aan de verbetering van de 
beoordeling door de stagebeoordelaars door meer informatie te geven over het 
beoordelingsproces en door heldere criteria aan te reiken voor het bepalen van de 
beheersing van competenties op het niveau dat wordt verwacht in de stage. De 
eerder voorgestelde beperking van het aantal te beoordelen opleidingscompetenties 
lijkt ook voor een verbetering van de stagebeoordeling te kunnen zorgen omdat het 
beoordelen van een beperkt aantal kerncompetenties beter aansluit bij de meer 
holistische beoordelingsstijl van stagebeoordelaars. 
 Uit het literatuuronderzoek bleek verder dat het belang van 
zelfbeoordelingen door studenten in het hoger onderwijs breed onderschreven 
wordt. Zelfbeoordelingen vergroten de betrokkenheid van studenten bij het 
onderwijs, zijn bevorderend voor het zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren en 
dragen bij aan de ontwikkeling tot autonome en reflectieve professionals. Anders 
gezegd: zelfbeoordelingen dragen ertoe bij dat studenten leren competenties 
zelfstandig te ontwikkelen. Tijdens de opleiding, zo blijkt uit het onderzoek, raken 
studenten beter in staat zichzelf te beoordelen. Omdat de beoordeling van de stage 
mede wordt gebaseerd op zelfbeoordelingen in de vorm van een evaluatieverslag 
doen opleidingen er goed aan de kwaliteit daarvan gericht te verbeteren. Dat kan 
onder meer door in het onderwijs op een formatieve wijze zelfbeoordelingen en 
peerbeoordelingen te trainen waarbij veel aandacht wordt besteed aan het begrip 
dat studenten hebben van de opleidingscompetenties en aan de criteria waarmee het 
beheersingsniveau wordt bepaald.  
 Omdat studenten al in een vroege fase van de opleiding aan de hand van een 
bindend studieadvies worden geselecteerd op hun geschiktheid voor de opleiding 
en het beroep, moeten opleidingen zorgvuldig nagaan of studenten met de 
propedeuse-assessments juist worden beoordeeld. Het onderzoek toont aan dat 
meer integrale assessments, dat wil zeggen assessments waarin meerdere 
competenties in samenhang worden beoordeeld, de hoogste voorspellende waarde 
hebben voor de beoordeling van stages later in de opleiding. Om de voorspellende 
waarde van het bindend studieadvies te verbeteren, zouden opleidingen kunnen 
overwegen aan meer integrale assessments een hoger gewicht toe te kennen. 
Bovendien zou in de propedeuse specifieke aandacht uit kunnen gaan naar de 
ontwikkeling en beoordeling van het reflectievermogen van studenten, omdat dit 
competentie-element een belangrijke rol speelt in de beoordeling van de stages van 
het tweede en derde jaar. Reflectie vraagt van studenten dat zij de werksituatie en 
het eigen handelen kritisch kunnen overdenken, interpreteren en begrijpen (Eraut, 
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1994) en dit draagt in sterke mate bij aan hun ontwikkeling tot reflectieve sociale 
professionals. 
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SAMENVATTING  

Context en doelstelling 

Ter verbetering van de aansluiting op de beroepspraktijk zijn Nederlandse hbo-
opleidingen rond de invoering van de bachelor-master structuur op grote schaal 
overgestapt op competentiegericht onderwijs. Dat vergde ook aanpassingen in de 
toetsing van de leerresultaten van studenten. Traditionele kennistoetsen zijn  
aangevuld met of vervangen door gevarieerde vormen van competentieassessment 
waarbij tegelijk de formatieve functie van toetsing en beoordeling is versterkt. 
Toetsing gebeurt niet langer voornamelijk voor het nemen van beslissingen over 
het toekennen van studiepunten, certificering en diplomering maar ook om het 
leerproces van studenten te ondersteunen. 
 Het eerste jaar van de opleiding dient mede om studenten de gelegenheid te 
geven zich te oriënteren op de opleiding en het beroep terwijl de opleiding 
studenten kan selecteren op hun geschiktheid en eventueel kan verwijzen naar een 
andere, beter passende opleiding. De propedeuse kan haar selecterende functie 
alleen goed vervullen als de beoordelingen in het eerste jaar een goede afspiegeling 
vormen van de toekomstige beroepspraktijk en voorspellende waarde hebben voor 
hoe goed de studenten in die praktijk zullen functioneren, om te beginnen in de 
stages in het tweede en derde jaar van de opleiding. 
 Over het begrip “competentie” dus over wat competenties eigenlijk zijn, hoe 
deze kunnen worden beoordeeld, waaraan de kwaliteit van zulke beoordelingen 
kan worden afgemeten en hoe competentiebeoordelingen op een opleiding kunnen 
aansluiten bij de beroepspraktijk en daarvoor voorspellende en selecterende waarde 
hebben, wordt in de wetenschappelijke literatuur uitgebreid discussie gevoerd. Om 
bij te dragen aan de ontwikkeling van de kwaliteit van competentiegerichte 
assessments in social work opleidingen en ook aan de genoemde discussie, is een 
onderzoek uitgevoerd, toegespitst op de opleidingen SPH en MWD van de 
Hogeschool Utrecht. 
 Het onderzoek was gericht op een reeks onderzoeksvragen die zijn 
beantwoord in een aantal deelonderzoeken waarin zowel literatuur is bestudeerd als 
bij de genoemde opleidingen gegevens zijn verzameld en vervolgens geanalyseerd. 
Het laatste hoofdstuk van dit proefschrift beschrijft samenvattend en concluderend 
de onderzoeksvragen, de opzet, uitvoering en uitkomsten van de deelonderzoeken, 
de beperkingen van het onderzoek en de punten van discussie daarbij, en de 
bijdragen aan de wetenschappelijke discussie en aan verbetering van 
competentiegerichte assessments in social work opleidingen. 
Hieronder volgen de voornaamste inhoudelijke opbrengsten van het onderzoek. 

Het begrip competentie (in een beroep) en de beoordeling van competenties 
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SAMENVATTING  
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en voor een vergelijkende analyse van diverse benaderingen van het begrip 
competentie en de beoordeling daarvan. De zes kenmerken die door Van 
Merriënboer e.a. (2002) vaak in definities en omschrijvingen van competenties zijn 
aangetroffen, zijn samengevoegd in drie met elkaar samenhangende dimensies die 
de kern van beroepscompetenties vormen, namelijk i) de kennisbasis als de 
cognitieve en affectieve bagage van de beroepskracht, ii) de professionele 
taakuitvoering van de beroepskracht in de beroepscontext en iii) het 
ontwikkelvermogen als het cognitieve en affectieve vermogen van de 
beroepskracht de competentie zelfstandig te ontwikkelen. Op basis hiervan is een 
competentie gedefinieerd als: een zich ontwikkelende en geïntegreerde kennisbasis 
die nodig is voor het uitvoeren van beroepstaken in een dynamische beroepscontext 
en die resulteert in beroepsgedrag dat bijdraagt aan vooraf omschreven wenselijke 
resultaten.  
 Daarna is het competentiebegrip verder uitgewerkt door na te gaan waaruit 
elk van de drie dimensies van een competentie is samengesteld. Dit leidde tot een 
indeling in negen competentie-elementen. Binnen de dimensie kennisbasis worden 
de elementen kennis, vaardigheden en houding onderscheiden, binnen de dimensie 
professionele taakuitvoering zijn dit de elementen beslisproces, handelingsproces 
en resultaat en binnen de dimensie ontwikkelvermogen de elementen reflectie, 
transfer en actief experimenteren. Tot slot is beargumenteerd dat een competentie 
moet worden opgevat als een niet direct waarneembaar construct, en dat de 
beheersing van een competentie niet alleen blijkt uit de mate waarin iemand zich 
elk van de dimensies en daaronder vallende elementen heeft eigen gemaakt maar 
ook uit de mate waarin deze een geïntegreerd geheel vormen. 

Het vaststellen van de kwaliteit van competentiegerichte assessments 

Vanuit de ontwikkelde visie op competentie is een competentiegericht assessment 
te zien als een multidimensionele en integratieve beoordeling van een of meer 
competenties. Voor de beoordeling van een competentie moeten beoordelaars 
kunnen beschikken over bewijzen die betrekking hebben op alle drie dimensies en 
op de samenhang ertussen en een valide en betrouwbare beoordeling van 
competenties vergt een assessmentprogramma waarbij de verschillende 
competenties, dimensies en elementen, verspreid over verschillende assessments 
met verschillende methoden afzonderlijk en in samenhang worden beoordeeld. 
 De kwaliteit van een competentiegericht assessmentprogramma hangt af van 
de samenhang tussen de assessments en de wijze waarop de uitkomsten van de 
afzonderlijke assessments door de beoordelaars worden geïnterpreteerd. Deze 
samenhang kan worden versterkt door triangulatie van toetsmethoden, 
complementariteit van toetsinhouden en een combinatie van een analytische en een 
holistische benadering van de toetsuitkomsten. De kwaliteit van een 
assessmentprogramma blijft daarbij ook afhankelijk van de kwaliteit van de 
afzonderlijke assessments. Hoewel assessments elkaar kunnen aanvullen, is het 
onjuist te veronderstellen dat het gemiddelde van meerdere zwakke assessments 
een getrouw beeld van de competentiebeheersing oplevert omdat de assessments 
voor elkaars zwakheden zouden compenseren. 
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Kwaliteitsprofielen van competentiegerichte propedeuse-assessments van twee 
social work opleidingen 

Voor de bepaling van de kwaliteit van competentiegerichte assessments en 
assessmentprogramma‟s zijn drie aspecten van belang, namelijk 1) wat wordt 
beoordeeld, 2) hoe wordt beoordeeld en 3) waartoe wordt een beoordeling 
uitgevoerd. Het eerste betreft de inhoud van het assessment en de vraag hierbij is in 
welke mate in het assessment de beoogde competenties valide worden beoordeeld. 
Het tweede betreft de kwaliteit van het beoordelingsproces en de vraag is in welke 
mate de beoordeling consistent en rechtvaardig wordt uitgevoerd. Het derde betreft 
de functie van het assessment en de vraag is in welke mate de formatieve en 
summatieve functies in het assessment worden gerealiseerd. 
 Voor evaluatie van de kwaliteit van competentiegerichte assessments is op 
basis hiervan een instrument ontwikkeld, in de vorm van een vragenlijst. Elk 
kwaliteitskenmerk is geoperationaliseerd in een schaal met meerdere items. Het 
instrument is in een expertmeeting en een pilot onderzocht op validiteit, 
betrouwbaarheid en bruikbaarheid. Daarbij bleken de perspectieven van de bij deze 
evaluatie betrokken groepen beoordelaars (docenten, studenten, praktijkwerkers) 
onderling te verschillen. Geen van de groepen kan een oordeel geven over alle 
kwaliteitskenmerken, wel zijn zij in staat elkaar aan te vullen. De conclusie was dat 
bij evaluatie van de kwaliteit van competentiegerichte assessments verschillende 
groepen stakeholders moeten worden betrokken. 
 Uit de pilot bleek verder dat beoordelaars hun oordelen graag willen kunnen 
toelichten en aanvullende informatie willen kunnen geven, en ook dat de kwaliteit 
van een competentiegericht assessment sterk afhangt van de mate waarin de 
competenties duidelijk en herkenbaar zijn. In dit verband kwam de vraag op of 
competenties door beginnende studenten zonder praktijkervaring voldoende 
kunnen worden begrepen. 
 Het instrument kon vervolgens worden bijgesteld in een versie met een deel 
gericht is op bepaling van de kwaliteit (duidelijkheid en relevantie) van de door de 
opleiding geformuleerde competenties en leerdoelen en een deel  gericht is op de 
kwaliteit van de assessments. De competentiedimensies kennisbasis, professionele, 
taakuitvoering en ontwikkelvermogen vormen daarbij de kwaliteitskenmerken van 
de assessmentinhoud; de consistentie en de rechtvaardigheid van het assessment 
vormen de kwaliteitskenmerken van het assessmentproces; en de selectie en het 
leereffect vormen de kwaliteitskenmerken van de assessmentfunctie. De kwaliteit 
van het instrument is in een volgend deelonderzoek opnieuw bepaald met behulp 
van 22 beoordelaars (docenten, studenten, praktijkwerkers en onderzoekers) en 
analyse van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, de betrouwbaarheid van de 
schalen van de kwaliteitskenmerken en de mate waarin met de schalen verschillen 
tussen assessments konden worden vastgesteld. 
 Met het instrument zijn door het panel beoordelaars de kwaliteitsprofielen 
vastgesteld van zeven competentiegerichte assessments van de propedeuse van de 
opleidingen SPH en MWD van de Hogeschool Utrecht. De competenties die in de 
assessments werden beoordeeld, waren volgens het panel helder geformuleerd en 
relevant voor de beroepsuitoefening. Over de samenhang tussen de competenties 
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en de ervan afgeleide leerdoelen was het panel minder positief. Afhankelijk van het 
assessment waren de elementen van competenties matig tot sterk aanwezig in de 
assessmentinhoud. Bij de meeste assessments staan meerdere competentie-
elementen op de voorgrond (sterk aanwezig) en de overige op de achtergrond 
(redelijk aanwezig). Bij alle assessments is sprake van redelijke tot sterke 
integratieve beoordeling van de elementen van de kennisbasis en de professionele 
taakuitvoering. Volgens het panel komen bij alle assessments alle competentie-
elementen aan bod. De conclusie van dit deelonderzoek was dat bij elk van de 
geselecteerde assessments een kwaliteitsprofiel kon worden vastgesteld waarin 
zichtbaar wordt wat de sterke en zwakke kanten van het assessment zijn en hoe 
deze samenhangen met de assessmentinhoud en methode. 

De kwaliteit van competentiegerichte stagebeoordelingen 

Uit literatuur en praktijk komt een aantal specifieke kenmerken van stages naar 
voren. Een stage biedt een rijke variatie aan bewijzen voor beheersing van 
competenties doordat de stagiair diverse werkzaamheden uitvoert. Een 
stagebeoordeling is geen momentopname, de stagebeoordelaar kan de ontwikkeling 
en prestaties van de stagiair gedurende langere tijd  volgen. De beoordeling van 
competenties is afhankelijk van de mogelijkheden van de stagecontext. Meestal 
gebeurt de beoordeling niet systematisch stapsgewijs maar direct via observatie en 
interpretatie van de werkzaamheden en afhankelijk van de ervaring en stijl van de 
beoordelaar. De stagebeoordelaar beoordeelt meestal geen grote aantallen stagiairs 
en de beoordelings-standaard is daardoor waarschijnlijk niet norm-referenced maar 
eerder criterium-referenced of self-referenced. 
 Een representatieve groep stagebeoordelaars is gevraagd in welke mate de 
stagebeoordeling volgens hen voldoet aan de kwaliteitskenmerken voor 
competentiegerichte assessments. De stagebeoordelaars bleken matig positief over 
de duidelijkheid van de opleidingscompetenties en het houvast dat men heeft aan 
de beschrijving van het vereiste beheersingsniveau voor de stage. Ze laten de 
onderscheiden elementen van competenties in sterke tot zeer sterke mate 
meewegen bij de stagebeoordeling. Het sterkst gebeurt dit bij het competentie-
element „reflectie op de taakuitvoering‟ en het minst bij het competentie-element 
„creatief en actief experimenteren‟. Alle drie competentiedimensies wegen even 
sterk mee in de stagebeoordeling. Wel weegt binnen de dimensie kennisbasis het 
element „kennis op hbo-niveau‟ minder mee dan de elementen 
„beroepsvaardigheden‟ en „beroepshouding‟. 
 De opleidingscompetenties verschillen volgens de stagebeoordelaars 
aanzienlijk in relevantie voor de stage. Bij competenties die ze relevant vinden, 
beoordelen ze de beheersing bij de stagiair gemiddeld hoger, mogelijk doordat 
stagiairs vaker taken krijgen die met deze competenties samenhangen en die 
competenties daardoor beter ontwikkelen en/of doordat stagebeoordelaars de 
stagiairs vaker zulke werkzaamheden zien vervullen. 
 De stagebeoordelaars differentiëren in hun beoordeling weinig tussen de 
competenties. Dit wijst op een holistische beoordelingsstijl, waarbij op grond van 
een algemene indruk van het niveau van de stagiair de meeste competenties min of 
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meer dezelfde beoordeling krijgen. De meeste stagebeoordelaars hebben veel 
ervaring in de uitoefening van het beroep en zijn hoog opgeleid, maar ze 
verschillen in ervaring met en kennis over het beoordelen van stagiairs. 
 De stagebeoordeling draagt volgens de stagebeoordelaars sterk bij aan de 
selectie van studenten op basis van beheersing van competenties. In het  onderzoek 
bleken de gemiddelde beoordeling op de competenties en het eindcijfer echter 
slechts beperkt samen te hangen, wat doet vermoeden dat ook andere kenmerken 
van stagiairs dan de door de stagebeoordelaar vastgestelde beheersing van de 
opleidingscompetenties invloed hebben op  de uiteindelijke beoordeling. De 
selectie vindt in hogere mate plaats op basis van het wel of niet afsluiten van de 
stage dan op basis van het behaalde (voldoende) cijfer, dat slechts weinig varieert 
tussen studenten. 
 De stagebeoordelaars denken dat de stagebeoordeling een zeer sterk 
leereffect voor de stagiairs oplevert. De stagiairs zelf geven aan dat zij in 
vergelijking met binnenschoolse assessments door de stagebeoordeling significant 
meer inzicht verkrijgen in hun beheersing van competenties. 

De kwaliteit van zelfbeoordelingen van competenties door studenten 

Bij de Utrechtse social work opleidingen wordt bij de beoordeling van stages ook 
een zelfbeoordeling betrokken, in de vorm van een evaluatieverslag van de stage 
door de student. In een vierde  deelonderzoek is nagegaan welke functies 
zelfbeoordelingen in  competentiegericht onderwijs vervullen en wat de kwaliteit er 
van is. 
 Uit de literatuur blijkt dat zelfbeoordelingen in het hoger onderwijs kunnen 
bijdragen aan de verrijking van de informatie over studenten, vergroting van de 
motivatie en betrokkenheid van studenten, en zelfstandige ontwikkeling van 
competenties door studenten. Benadrukt wordt dat zelfbeoordelingen vooral 
geschikt zijn voor formatieve assessments. Een risico van zelfbeoordelingen voor 
summatieve doeleinden is dat op basis hiervan beslissingen worden genomen 
terwijl studenten lang niet altijd in staat zijn een juiste inschatting van zichzelf te 
maken. Summatieve zelfbeoordelingen moeten daarom gepaard gaan met 
moderatie door externe beoordelaars. 
 Onjuiste inschattingen van de beheersing van competenties kunnen worden 
veroorzaakt door onbekendheid met de competenties en beoordelingscriteria maar 
ook door affectieve factoren zoals vermindering van het gevoel van eigenwaarde, 
schaamtegevoelens of de neiging sociaal wenselijk gedrag te vertonen. Daarnaast 
blijkt uit onderzoek dat zwakker presterende studenten de neiging hebben zichzelf 
te overschatten. 
 De kwaliteit van zelfbeoordelingen is onderzocht door studenten te vragen 
zichzelf te scoren op de beheersing van de opleidingscompetenties en deze scores 
te vergelijken met de beoordelingen door stagebeoordelaars van dezelfde 
opleidingscompetenties in de stages. Aanvullend is de studenten gevraagd in 
hoeverre de opleidingsassessments en de stagebeoordelingen hebben bijgedragen 
aan hun inzicht in de eigen competentieontwikkeling en hoe duidelijk en relevant 
zij de opleidingscompetenties vinden. 
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slechts beperkt samen te hangen, wat doet vermoeden dat ook andere kenmerken 
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van is. 
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summatieve doeleinden is dat op basis hiervan beslissingen worden genomen 
terwijl studenten lang niet altijd in staat zijn een juiste inschatting van zichzelf te 
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veroorzaakt door onbekendheid met de competenties en beoordelingscriteria maar 
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blijkt uit onderzoek dat zwakker presterende studenten de neiging hebben zichzelf 
te overschatten. 
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zichzelf te scoren op de beheersing van de opleidingscompetenties en deze scores 
te vergelijken met de beoordelingen door stagebeoordelaars van dezelfde 
opleidingscompetenties in de stages. Aanvullend is de studenten gevraagd in 
hoeverre de opleidingsassessments en de stagebeoordelingen hebben bijgedragen 
aan hun inzicht in de eigen competentieontwikkeling en hoe duidelijk en relevant 
zij de opleidingscompetenties vinden. 

196 197



198 
 

Zelfbeoordelingen van derdejaars studenten blijken realistischer te zijn dan die van 
tweedejaars studenten en dit kan worden verklaard doordat derdejaars studenten 
meer ervaring hebben met stagebeoordelingen, de competenties duidelijker vinden, 
en meer met de stagebeoordelaars overeenstemmen over de interpretatie van de 
competenties. In overeenstemming met de literatuur blijken studenten die zwak 
presteerden in beide stagejaren de neiging te hebben zichzelf sterk te overschatten 
in hun zelfbeoordeling van de beheersing van de competenties. 

De voorspellende waarde van competentiegerichte propedeuse-assessments voor 
de beoordeling van het functioneren van studenten in tweede- en derdejaars stages 

In een vijfde deelonderzoek is onderzocht hoe groot de voorspellende waarde is 
van een selectie van acht competentiegerichte propedeuse-assessments voor de 
competentiegerichte beoordeling van de stages in het tweede jaar en het derde jaar 
van de opleidingen SPH en MWD van de Hogeschool Utrecht. Aanvullend is 
nagegaan of deze predictieve validiteit samenhangt met het kwaliteitsprofiel van de 
propedeuse-assessments zoals in een eerder deelonderzoek vastgesteld. 
 De cijfers op de propedeuse-assessments en de cijfers voor de tweedejaars 
stage van beide opleidingen blijken enigszins samen te hangen. Het meest 
voorspellend voor de stageboordelingen zijn de cijfers op assessments waarin 
meerdere competenties in samenhang worden beoordeeld. Dit kan worden 
verklaard doordat ook de beoordeling van de tweedejaars stage integraal van 
karakter is, zoals in een eerder deelonderzoek is gebleken. 
 Een opvallend verschil is aangetroffen tussen beide in het onderzoek 
betrokken opleidingen in de voorspellende waarde van propedeuse-assessments 
waarin de inzet van creatieve media centraal staat. Bij SPH is een van de creatieve 
assessments positief voorspellend voor het cijfer van de SPH-tweedejaarsstage en 
bij MWD is een van de creatieve assessments negatief voorspellend voor het cijfer 
van de MWD-tweedejaars stage. Dit verschil kan mogelijk worden verklaard door 
een verschil in het type professionaliteit van beide beroepen. Bij SPH is het creatief 
omgaan met de leefsituatie van cliënten belangrijk, hierbij past een meer 
„heuristische‟ werkwijze waarbij het werkproces bepalend is voor de uitkomsten. 
Bij MWD ligt meer de nadruk op het systematisch en planmatig uitvoeren van 
hulpverlenende gesprekken, waarvoor een meer „algoritmische‟ werkwijze het 
meest geëigend is. 
 Het gemiddelde van de cijfers op de acht propedeuse-assessments hangt 
significant positief samen met de beoordeling van de tweedejaars stage. Deze 
samenhang is op basis van de cijfers na de eerste toetsronde sterker dan op basis 
van de cijfers na de herkansing. Dit kan betekenen dat in de eerste toetsronde reële 
verschillen in competentiebeheersing tussen studenten zichtbaar worden en van de 
herkansing een nivellerend effect uitgaat doordat een groot aantal onvoldoendes 
wordt weggewerkt. 
 De propedeuse-assessments zijn, zowel afzonderlijk als indien gemiddeld, 
niet voorspellend voor de beoordeling van de derdejaars stage en ook niet voor het 
wel of niet behalen van een voldoende voor de stage. Een verklaring hiervoor is dat 
het tijdverschil tussen de beide beoordelingen groot is en de 
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competentieontwikkeling van studenten in deze periode minder voorspelbaar. 
Daarnaast wijkt de beoordelingsinhoud van de derdejaars stages sterker af van de 
beoordelingsinhoud van de propedeuse-assessments dan bij de beoordeling van de 
tweedejaars stage. De stages hebben in de loop van de opleiding een toenemend 
beroepsspecifiek karakter waardoor de beoordeling van de derdejaars niet alleen in 
niveau maar ook in inhoud verschilt van de beoordeling van de generieke 
competenties van de propedeuse. 
 Het eerder onderzochte profiel van de propedeuse-assessments op een aantal 
kwaliteitskenmerken bleek niet samen te hangen met hun predictieve validiteit voor 
de beoordeling van de tweedejaars stage. Bij nadere analyse bleek echter dat bij de 
twee assessments met de hoogste predictieve validiteit de competentiedimensie 
ontwikkelvermogen in vergelijking met de andere assessments het sterkst in de 
beoordeling wordt benadrukt en dat binnen deze dimensie het element reflectie het 
sterkst wordt benadrukt. In een eerder deelonderzoek bleek dat de 
stagebeoordelaars van alle onderscheiden competentie-elementen reflectie het 
sterkst laten meewegen in de stagebeoordeling,. Hierin schuilt een duidelijke 
overeenkomst tussen de inhoud van de beide assessments in het eerste jaar en de 
beoordeling van de stage in het tweede jaar van de opleiding. Kennelijk kunnen 
assessments in het eerste jaar waarin het ontwikkelvermogen en in het bijzonder de 
reflectie worden beoordeeld in zekere mate de beoordeling van (de competenties 
van) studenten in de stage in het tweede jaar voorspellen. 

Bijdrage aan de wetenschappelijke discussie 

In het kader van de wetenschappelijke discussie over het competentiebegrip wordt 
een model van competenties gepresenteerd waarin bepaalde eigenschappen van de 
persoon direct gerelateerd zijn aan de taakuitvoering in beroepssituaties. Door een 
competentie voor te stellen als een geheel van de dimensies kennisbasis, 
ontwikkelvermogen en professionele taakuitvoering van een persoon, wordt het 
dynamische karakter ervan en de verbondenheid met beroepsituaties benadrukt. Op 
deze wijze wordt een competentie niet opgevat als een algemene stabiele en 
homogene eigenschap van een persoon maar als een construct dat representeert wat 
iemand in bepaalde beroepssituaties kan presteren.  
 In de discussie over de beoordeelbaarheid van competenties wordt 
aangesloten bij het standpunt dat een samenhangend assessmentprogramma waarin 
verschillende taken in verschillende contexten worden uitgevoerd nodig is om de 
beheersing van competenties op de verschillende dimensies in beeld te kunnen 
brengen. Beargumenteerd wordt dat de kwaliteit van afzonderlijke assessments en 
van assessmentprogramma‟s kan worden bepaald met behulp van een praktisch 
bruikbare operationalisatie van kwaliteitskenmerken van competentiegerichte 
assessments. Hierbij wordt uitgegaan van validiteit als een drie-eenheid van 
inhouds-, construct-, en criteriumvaliditeit.  
 Een bijdrage aan het onderzoek naar de predictieve validiteit van 
competentiegerichte assessments wordt geleverd doordat wordt aangetoond dat de 
voorspellende waarde van propedeuse-assessments voor stages toeneemt als 
meerdere competenties integraal worden beoordeeld maar dat deze, waarschijnlijk 
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vanwege het dynamische karakter van competenties, zich beperkt tot een 
voorspelling van beoordelingen van stages in het erop aansluitende studiejaar.  

Bijdrage aan de kwaliteit van competentiegerichte assessments in social work 
opleidingen 

De bijdrage aan de ontwikkeling van competentiegerichte assessments in 
opleidingen richt zich in de eerste plaats op de wijze waarop competenties door 
opleidingen zijn uitgewerkt. Benadrukt wordt dat duidelijk uitgewerkte en 
relevante opleidingscompetenties een voorwaarde zijn voor valide beoordelingen 
en dat dit bij opleidingen niet altijd het geval is. Omdat uit het onderzoek blijkt dat 
de samenhang tussen beoordelingen van competenties in opleidingen en in stages 
toeneemt als meerdere competenties integraal worden beoordeeld, wordt daarbij 
gepleit voor de beoordeling van een beperkt aantal kerncompetenties die een 
uitdrukking zijn van de essentie van de beroepsuitoefening en die als zodanig door 
opleiders, student als beroepskrachten worden herkend.  
 Vanwege de sterke invloed van assessments op het leren van studenten 
wordt in de tweede plaats erop gewezen dat opleidingen bij de verbetering of 
innovatie van het onderwijs meer uit zouden moeten gaan van de verbinding tussen 
leren, instructie en assessment. Bijzondere aandacht is daarbij nodig voor de 
beoordelingen van competenties in stages omdat studenten hier een grote betekenis 
aan toekennen, en ook voor het vermogen van studenten zichzelf te beoordelen op 
de beheersing van competenties omdat dit bijdraagt aan de zelfstandige 
ontwikkeling van competenties. 
 Een derde aandachtspunt voor opleidingen betreft de kwaliteit van de 
assessments. Deze kunnen op een systematische wijze worden geëvalueerd met 
behulp van het in het onderzoek ontwikkelde instrument, waarbij aangeraden wordt 
verschillende stakeholders bij de evaluatie te betrekken. Met betrekking tot de 
selectiefunctie van propedeuse-assessments wordt geadviseerd aan integrale 
assessments, die een hogere predictieve waarde hebben, een groter gewicht toe te 
kennen bij de bepaling van het bindend studieadvies dan aan andere assessments. 
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 SUMMARY  

Context and objective 

In order to make them more relevant to professional practice, a significant shift 
among Dutch Higher Vocational Education (HBO) programmes towards 
competence-based education took place at around the time the Bachelor‟s-Master‟s 
structure was introduced. This also necessitated changes in how students‟ results 
were assessed. Traditional knowledge tests were supplemented or replaced by 
various forms of competence assessments and the formative function of testing and 
assessing was strengthened. Tests are no longer carried out primarily to make 
decisions about awarding study credits, certificates or diplomas, but also to support 
the learning process of students. 
 Part of the purpose of the first year of the study programme is to give 
students the opportunity to familiarize themselves with it and with the relevant 
professional field, while the programme itself can select students according to their 
suitability and, if necessary, refer them to a different programme that is more in 
keeping with their abilities or wishes. The first year can only fulfil its selective 
function if the assessments in that year are properly representative of the future 
professional reality, and if they are able to give an indication of how well students 
will perform in that professional arena, starting with the internships in the second 
and third year of the programme. 
 Academic literature abounds with discussions on the term „competence‟; 
what competences actually are, how they can be assessed, the means by which the 
quality of such assessments can be measured, and how competence assessments in 
a programme can be made relevant to professional reality and thereby have a 
predictive and selective value. Research has been carried out, concentrating on the 
SPH (social pedagogical work) and MWD (social work and social services) 
programmes at Hogeschool Utrecht, in order to contribute to the development of 
the quality of competence-based assessments in social work education programmes 
and to the above discussions. 
 The research was based around a series of research questions that were 
answered in a number of investigations in which literature was studied and 
information from the educational programmes mentioned above were collected and 
analyzed. The final chapter of this thesis summarizes and draws conclusions from 
the research questions, the structure, implementation and results of the researches, 
the limitations of the research project and the relevant points of discussion 
associated therewith, and the contributions to the academic discussion and to 
improvements to competence-based assessments in social work educational 
programmes. 
Below are the most important substantive results of the research project. 
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 SUMMARY  

Context and objective 

In order to make them more relevant to professional practice, a significant shift 
among Dutch Higher Vocational Education (HBO) programmes towards 
competence-based education took place at around the time the Bachelor‟s-Master‟s 
structure was introduced. This also necessitated changes in how students‟ results 
were assessed. Traditional knowledge tests were supplemented or replaced by 
various forms of competence assessments and the formative function of testing and 
assessing was strengthened. Tests are no longer carried out primarily to make 
decisions about awarding study credits, certificates or diplomas, but also to support 
the learning process of students. 
 Part of the purpose of the first year of the study programme is to give 
students the opportunity to familiarize themselves with it and with the relevant 
professional field, while the programme itself can select students according to their 
suitability and, if necessary, refer them to a different programme that is more in 
keeping with their abilities or wishes. The first year can only fulfil its selective 
function if the assessments in that year are properly representative of the future 
professional reality, and if they are able to give an indication of how well students 
will perform in that professional arena, starting with the internships in the second 
and third year of the programme. 
 Academic literature abounds with discussions on the term „competence‟; 
what competences actually are, how they can be assessed, the means by which the 
quality of such assessments can be measured, and how competence assessments in 
a programme can be made relevant to professional reality and thereby have a 
predictive and selective value. Research has been carried out, concentrating on the 
SPH (social pedagogical work) and MWD (social work and social services) 
programmes at Hogeschool Utrecht, in order to contribute to the development of 
the quality of competence-based assessments in social work education programmes 
and to the above discussions. 
 The research was based around a series of research questions that were 
answered in a number of investigations in which literature was studied and 
information from the educational programmes mentioned above were collected and 
analyzed. The final chapter of this thesis summarizes and draws conclusions from 
the research questions, the structure, implementation and results of the researches, 
the limitations of the research project and the relevant points of discussion 
associated therewith, and the contributions to the academic discussion and to 
improvements to competence-based assessments in social work educational 
programmes. 
Below are the most important substantive results of the research project. 
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The concept of competence (in a profession) and the assessment of competences 

A new model of the concept of competence has been devised, based on existing 
literature. The model was used in the wake of the research project in the 
operationalization of quality features for competence-based assessments and for a 
comparative analysis of various approaches towards the concept of competence and 
the assessment thereof. The six features often found in definitions and descriptions 
of competences by Van Merriënboer e.a. (2002) have been merged into three 
interrelated dimensions that form the heart of professional competences, namely, i) 
the knowledge base as the cognitive and affective baggage of the professional, ii) 
the professional execution of tasks by the professional in a professional context 
and, iii) the developability (the capacity to develop), being the cognitive and 
affective capacity of the professional to develop the competence independently. On 
this basis, a competence is defined as “a self-developing and integrated knowledge 
base that is needed to be able to carry out professional tasks in a dynamic 
professional context, and which leads to professional conduct that contributes to 
preset desired results.”  
 The concept of competence was then developed in further detail by 
examining the composition of each of the three dimensions of a competence. This 
led to a classification of nine competence elements. The knowledge base dimension 
includes the elements of knowledge, skills and attitude, while the professional 
execution of tasks dimension encompasses the decision-making process, treatment 
process and result elements, and the development capacity contains the elements of 
reflection, transfer and active experimentation. Finally, it has been argued that a 
competence should be regarded as a construct that is not directly observable, and 
that the mastery of a competence is not just apparent from the degree to which 
someone has mastered each of the dimensions and their respective elements, but 
also from the degree to which they form an integrated whole. 

Establishing the quality of competence-based assessments 

On the basis of the vision of competence that has been developed, a competence-
based assessment can be seen as a multidimensional and integrative assessment of 
one or more competences. In order to be able to assess a competence, assessors 
have to have evidence relating to all three dimensions and how they are 
interrelated, while a valid and reliable assessment of competences requires an 
assessment programme in which the various competences, dimensions and 
elements are assessed both individually and in combination during a number of 
assessments based on a variety of methods. 
 The quality of a competence-based assessment programme depends on the 
interrelationship between the assessments and the way in which the outcomes of 
the individual assessments are interpreted by the assessors. This interrelationship 
can be strengthened through the triangulation of testing methods, complementarity 
of test content and a combination of an analytical and a holistic approach to the test 
results. At the same time, the quality of an assessment programme remains 
dependent on the quality of the individual assessments. Although assessments can 
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supplement each other, it is erroneous to suggest that the mean of several weak 
assessments would produce a reliable picture of the degree to which competences 
have been mastered on the grounds that the assessments compensate for each 
other‟s weaknesses. 

Quality profiles of competence-based first year assessments of two social work 
education programmes 

Three aspects are important for determining the quality of competence-based 
assessments and assessment programmes: 1) what is being assessed, 2) how the 
assessing is done, and 3) the purpose of carrying out an assessment. The first 
concerns the content of the assessment, and the question here is the degree to 
which the particular competences are evaluated to be valid. The second concerns 
the quality of the assessment process, and the question here is the degree to which 
the assessment is carried out consistently and fairly. The third concerns the 
function of the assessment, with the question being the degree to which the 
formative and summative functions in the assessment are realized. 
 These three aspects were used as the basis for devising an instrument for the 
purpose of evaluating the quality of competence-based assessments. The 
instrument took the form of a questionnaire. Every quality feature is 
operationalized in a scale with a number of items. The validity, reliability and 
practicability of the instrument were tested by experts and in a pilot study. It 
appeared that the assessors involved in this evaluation (teachers, students, 
employees in the field) had differing perspectives. None of the groups was able to 
give an opinion about every quality feature, although they were able to supplement 
each other‟s views. The conclusion was that different groups of stakeholders 
should be involved in the process of evaluating the quality of competence-based 
assessments. 
 The pilot study also showed that assessors are keen to explain their 
assessments and to provide additional information, and that the quality of a 
competence-based assessment depends strongly on the degree to which the 
competences are clear and identifiable. In this connection, the question arose of 
whether students without any practical experience were sufficiently able to 
understand competences. 
 The instrument was then modified into a version aimed partly at determining 
the quality (clarity and relevance) of the competences and learning objectives 
formulated by the programme, and partly at the quality of the assessments. The 
competence dimensions of knowledge base, professional execution of tasks and 
capacity to develop form the quality features of the content of the assessment; the 
consistency and fairness of the assessment form the quality features of the 
assessment process, and the selection and effect on learning form the quality 
features of the assessment function. The quality of the instrument was determined 
in a subsequent research with the help of 22 assessors (teachers, students, 
employees in the field and researchers) and an analysis of inter-assessor reliability, 
the reliability of the scales of the quality features and the degree to which 
differences between assessments could be established with the scales. 
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The panel of assessors used the instrument to determine the quality profiles of 
seven competence-based assessments of the first year of the SPH and MWD 
programmes of Hogeschool Utrecht. The competences that were evaluated in the 
assessments were, according to the panel, clearly formulated and relevant to 
professional practice. However, the panel was less positive about the 
interrelationship between the competences and the learning objectives derived from 
them. Depending on the assessment, the competence elements featured strongly or 
moderately in the content of the assessments. With most assessments, several 
competence elements were in the foreground (strongly present) and the remainder 
in the background (reasonably present). A feature of all the assessments is a 
reasonable to strong integrative evaluation of the elements of the knowledge base 
and professional execution of tasks. In the view of the panel, all the competence 
elements featured in all the assessments. The conclusion of this research was that it 
was possible to establish a quality profile for each of the selected assessments that 
made clear what the strong and weak points of the assessment were, and how they 
are related to the assessment content and method. 

The quality of competence-based internship assessments 

Literature and practical experience have revealed a number of specific features of 
internships. An internship provides a rich variety of evidence for mastery of 
competences because the intern performs a range of work tasks. An assessment of 
an internship is not a snapshot assessment: the assessor can monitor the 
development and achievements of the intern over a longer period of time. The 
assessment of competences depends on the circumstances of the context of the 
internship. In most cases, the evaluation is not carried out in a systematic step-by-
step process, but directly, via observation and interpretation of the work tasks and 
depending on the experience and style of the assessor. Internship assessors do not 
usually evaluate large numbers of interns, which means that the assessment method 
is more likely to be criterion-referenced or self-referenced, rather than norm-
referenced. 
 A representative group of internship assessors were asked about the degree 
to which they believed the assessment of the internships met the quality features 
for competence-based assessments. The internship assessors were moderately 
positive about the clarity of the study programme competences and the assurance 
provided by the description of the required level of competences for the internship. 
They allow the distinctive competence elements to play a strong to very strong part 
in their assessment of the internships, nowhere more than in the case of the 
„reflection of task execution‟, and nowhere less so than with the „creative and 
active experimentation‟ competence element. All three competence dimensions are 
given equal consideration in the assessment of the internship, although the 
„knowledge at hbo level‟ element plays less of a part than do the „professional 
skills‟ and „professional attitude‟ elements in the knowledge basis dimension. 
 According to the internship assessors, there are considerable differences in 
the degree to which study programme competences are relevant to internships. On 
average, they assess interns‟ mastery of competences they believe to be more 
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relevant more highly, possibly because interns are given tasks associated with these 
competences more frequently, and therefore develop a better grasp of these 
competences, and/or because internship assessors see the interns carrying out such 
tasks more often. 
 There is little difference between the internship assessors in terms of how 
they assess the competences. This indicates a holistic style of assessment, with 
most competences receiving more or less the same evaluation on the basis of a 
general impression of the level of the intern. Most internship assessors are very 
experienced in their professions and are highly educated, but they differ when it 
comes to experience and knowledge of assessing interns. 
 According to the internship assessors, the internship assessment makes a 
significant contribution towards the selection of students on the basis of their 
mastery of competences. In the research project, however, there appeared to be 
only a limited relationship between the average level of assessment of the 
competences and students‟ final marks, which raises the suspicion that aspects of 
the interns other than their mastery of the programme competences, as determined 
by the internship assessor, influence the final assessment. Selection depends more 
on the basis of whether the internship will be completed or not than on the basis of 
the mark obtained, which only varies slightly between students. 
 The internship assessors believe that the internship assessments contribute 
very strongly to the interns‟ learning. The interns themselves state that in 
comparison to assessments made by their own institution, the internship 
assessments provide them with a significantly greater insight into their mastery of 
competences. 

The quality of self-assessments of competences by students 

At the Hogeschool Utrecht, the assessment of internships on the social work 
programmes also involves self-assessment in the form of an evaluation report on 
the internship by the student. A fourth research looked at what functions self-
assessments in competence-based education fulfil, and at their quality. 
 Literature suggests that self-assessments in higher education can contribute 
towards enhancing information about students, to increasing their motivation and 
involvement, and to the independent development of competences by students. It is 
emphasized that self-assessments are suitable primarily for formative assessments. 
A risk of self-assessments for summative purposes is that they form the basis for 
decisions, whereas students are by no means always in a position to form an 
accurate judgement of themselves. Summative self-assessments should therefore be 
accompanied by moderation by external assessors. 
 Inaccurate self-assessments of the mastery of competences may be caused by 
ignorance of the competences or the assessment criteria, but also by affective 
factors such as a reduced sense of self-worth, feelings of shame, or an inclination to 
behave in a socially acceptable manner. Research has shown additionally that 
weaker performing students have a tendency to overestimate their abilities. 
 The quality of self-assessments was investigated by asking students to award 
themselves scores on their mastery of the study programme competences and to 
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compare these scores with the assessments made by internship assessors of the 
same study programme competences during the internships. The students were also 
asked to what extent the course assessments and the internship assessments had 
contributed to their understanding of their own competence development, and how 
clear and relevant they believed the study programme competences to be. 
 Self-assessments by third-year students appear to be more realistic than 
those of second-year students: this can be explained by the fact that third-year 
students have more experience with internship assessments, have a clearer 
understanding of the competences, and are in greater agreement with the internship 
assessors about the interpretation of the competences. In line with the literature, 
students who perform poorly in both internship years have a tendency to strongly 
overrate themselves in their self-assessment of their mastery of the competences. 

The predictive value of competence-based first year assessments for assessing the 
performance of students in second and third-year internships 

A fifth research examined the predictive value of a selection of eight competence-
based first year assessments for the competence-based assessment of the 
internships in the second and third year of the SPH and MWD programmes at 
Hogeschool Utrecht. A further investigation was conducted to see whether this 
predictive validity was related to the quality profile of the first year assessments 
that had been determined in an earlier research. 
 There appeared to be a certain link between the marks from the first year 
assessments and those for the second-year internships of both programmes. The 
most predictive marks for the internship assessments are those for assessments in 
which several interrelated competences are evaluated. An explanation for this is 
that the assessments of the second-year internships are of an integral character, as 
shown from an earlier research. 
 A notable difference was found between the two programmes involved in the 
research in terms of the predictive value of first year assessments in which the 
deployment of creative media plays a key role. In the case of SPH, one of the 
creative assessments is positively predictive regarding the mark obtained for the 
second-year SPH internship, while for MWD, one of the creative assessments is 
negatively predictive for the second-year MWD internship. A possible explanation 
for this contrast is the difference in the professional nature of the two fields. With 
SPH, it is important to deal with the actual social situation of clients in a creative 
manner; a more „heuristic‟ work method is better here, whereby the work process 
determines the outcomes. The emphasis in the case of MWD is more on the 
systematic and planned nature of supportive discussions, for which a more 
„algorithmic‟ approach is most suitable. 
 The mean of the marks for the eight first year assessments shows a 
significant positive relationship with the assessment of the second-year internships. 
This relationship is stronger in relation to marks obtained from the first round of 
exams than to those from retakes. This could mean that the first round of exams 
highlights real differences among students with regard to their mastery of the 
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competences, and that the retakes have a levelling-out effect as a result of large 
numbers of non-passes being eliminated. 
 The first year assessments are not, whether taken individually or as an 
average, predictive in the assessment of third-year internships or for whether or not 
the internships will be completed successfully. This may be ascribed to the large 
gap in time between the two assessments, and to the fact that the development of 
students‟ competences in this period is less predictable. In addition, the content of 
the assessment of third-year internships is at greater variance to the content of first 
year assessments than is the case with the assessment of the second-year 
internships. As the study programme progresses, the internships have a character 
that is increasingly profession-specific, which means that the third-year 
assessments differ not only in terms of level, but also of content, as compared to 
the assessments of the generic competences in the first year. 
 The previously researched profile of the first year assessments of a number 
of quality features did not appear to show any relationship with their predictive 
validity for assessing second-year internships. However, further analysis revealed 
that in the case of the two assessments with the greatest predictive validity, the 
developability dimension is emphasized most strongly during the assessment when 
compared to the other assessments, and that within this dimension the reflection 
element is emphasized the most strongly. In an earlier research, it seemed that the 
internship assessors attached a greater weighting to reflection than to any other 
competence element when assessing an internship. This hides a clear relationship 
between the substance of the two assessments in the first year, and the assessment 
of internships in the second year of the programme. Evidently, assessments in the 
first year in which the capacity to develop and, in particular, reflection are 
assessed, can to a certain degree predict how students‟ competences will be 
assessed in their second-year internships. 

Contribution to the academic discussion 

In the context of the academic discussion about the concept of competence, a 
competence model is being presented in which certain characteristics of a person 
are related directly to the execution of tasks in professional situations. Putting 
forward a competence as a sum total of a person‟s knowledge base, capacity to 
develop competences, and professional execution of tasks serves to emphasize its 
dynamic character and its connection with professional situations. This way, a 
competence is not taken to mean a general, stable and homogenous characteristic 
of a person, but a construct that represents what someone is able to achieve in 
certain professional situations.  
 The discussion on the assessability of competences supports the position that 
a cohesive assessment programme in which various tasks in various contexts are 
performed is needed in order to be able to highlight the mastery of competences in 
the different dimensions. It is argued that the quality of individual assessments and 
assessment programmes can be determined with the help of a practical application 
of quality features of competence-based assessments. It is assumed here that 
validity is a triad of content, construct and criterion validity.  
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students have more experience with internship assessments, have a clearer 
understanding of the competences, and are in greater agreement with the internship 
assessors about the interpretation of the competences. In line with the literature, 
students who perform poorly in both internship years have a tendency to strongly 
overrate themselves in their self-assessment of their mastery of the competences. 

The predictive value of competence-based first year assessments for assessing the 
performance of students in second and third-year internships 

A fifth research examined the predictive value of a selection of eight competence-
based first year assessments for the competence-based assessment of the 
internships in the second and third year of the SPH and MWD programmes at 
Hogeschool Utrecht. A further investigation was conducted to see whether this 
predictive validity was related to the quality profile of the first year assessments 
that had been determined in an earlier research. 
 There appeared to be a certain link between the marks from the first year 
assessments and those for the second-year internships of both programmes. The 
most predictive marks for the internship assessments are those for assessments in 
which several interrelated competences are evaluated. An explanation for this is 
that the assessments of the second-year internships are of an integral character, as 
shown from an earlier research. 
 A notable difference was found between the two programmes involved in the 
research in terms of the predictive value of first year assessments in which the 
deployment of creative media plays a key role. In the case of SPH, one of the 
creative assessments is positively predictive regarding the mark obtained for the 
second-year SPH internship, while for MWD, one of the creative assessments is 
negatively predictive for the second-year MWD internship. A possible explanation 
for this contrast is the difference in the professional nature of the two fields. With 
SPH, it is important to deal with the actual social situation of clients in a creative 
manner; a more „heuristic‟ work method is better here, whereby the work process 
determines the outcomes. The emphasis in the case of MWD is more on the 
systematic and planned nature of supportive discussions, for which a more 
„algorithmic‟ approach is most suitable. 
 The mean of the marks for the eight first year assessments shows a 
significant positive relationship with the assessment of the second-year internships. 
This relationship is stronger in relation to marks obtained from the first round of 
exams than to those from retakes. This could mean that the first round of exams 
highlights real differences among students with regard to their mastery of the 
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competences, and that the retakes have a levelling-out effect as a result of large 
numbers of non-passes being eliminated. 
 The first year assessments are not, whether taken individually or as an 
average, predictive in the assessment of third-year internships or for whether or not 
the internships will be completed successfully. This may be ascribed to the large 
gap in time between the two assessments, and to the fact that the development of 
students‟ competences in this period is less predictable. In addition, the content of 
the assessment of third-year internships is at greater variance to the content of first 
year assessments than is the case with the assessment of the second-year 
internships. As the study programme progresses, the internships have a character 
that is increasingly profession-specific, which means that the third-year 
assessments differ not only in terms of level, but also of content, as compared to 
the assessments of the generic competences in the first year. 
 The previously researched profile of the first year assessments of a number 
of quality features did not appear to show any relationship with their predictive 
validity for assessing second-year internships. However, further analysis revealed 
that in the case of the two assessments with the greatest predictive validity, the 
developability dimension is emphasized most strongly during the assessment when 
compared to the other assessments, and that within this dimension the reflection 
element is emphasized the most strongly. In an earlier research, it seemed that the 
internship assessors attached a greater weighting to reflection than to any other 
competence element when assessing an internship. This hides a clear relationship 
between the substance of the two assessments in the first year, and the assessment 
of internships in the second year of the programme. Evidently, assessments in the 
first year in which the capacity to develop and, in particular, reflection are 
assessed, can to a certain degree predict how students‟ competences will be 
assessed in their second-year internships. 

Contribution to the academic discussion 

In the context of the academic discussion about the concept of competence, a 
competence model is being presented in which certain characteristics of a person 
are related directly to the execution of tasks in professional situations. Putting 
forward a competence as a sum total of a person‟s knowledge base, capacity to 
develop competences, and professional execution of tasks serves to emphasize its 
dynamic character and its connection with professional situations. This way, a 
competence is not taken to mean a general, stable and homogenous characteristic 
of a person, but a construct that represents what someone is able to achieve in 
certain professional situations.  
 The discussion on the assessability of competences supports the position that 
a cohesive assessment programme in which various tasks in various contexts are 
performed is needed in order to be able to highlight the mastery of competences in 
the different dimensions. It is argued that the quality of individual assessments and 
assessment programmes can be determined with the help of a practical application 
of quality features of competence-based assessments. It is assumed here that 
validity is a triad of content, construct and criterion validity.  
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A contribution to the research into the predictive validity of competence-based 
assessments is derived from the demonstration that the predictive value of first year 
assessments for internships increases if several competences are assessed jointly, 
but that this is limited to predictions for assessments of internships in the academic 
year immediately thereafter, probably because of the dynamic nature of 
competences.  

Contribution to the quality of competence-based assessments in social work 
education 

The contribution to the development of competence-based assessments in social 
work education is aimed primarily at how competences are fleshed out by study 
programmes. It is emphasized that clearly fleshed out and relevant programme 
competences are a precondition for valid assessments, but that this is not always so 
in the case of study programmes. Because the research has shown that the 
relationship between assessments of competences in courses and internships 
increases if several competences are assessed integrally, it is argued that a limited 
number of competences should be assessed that express the essence of the 
professional field and which are acknowledged as such by teachers, students and 
professionals.  
 Because of the strong influence of assessments on students‟ learning, it is 
secondly argued that any initiatives aimed at improving or innovating study 
programmes should result in their being based more on the connection between 
learning, instruction and assessment. Particular attention is needed for the 
assessments of competences in internships, as students attach a great deal of 
significance to them, and for the capacity of students to assess themselves on their 
mastery of competences, as this helps enable them to develop competences 
independently. 
 A third area of focus for the educational programmes concerns the quality of 
the assessments. They can be evaluated systematically with the help of the 
instrument developed in the research, but it is advised that various stakeholders be 
involved in the evaluation. With regard to the selection function of the first year 
assessments, it is recommended that a greater weighting be allocated to integral 
assessments, which have a greater predictive value than do other assessments, 
when determining the binding study advice given to students on whether or not 
they should continue with their studies. 
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