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Inleiding 
 

In juni en juli 2013 is een vragenlijst afgenomen bij studenten van negen Saxion 

Honours Programmes (HP’s) om de kenmerken van deze HP’s in kaart te brengen 

en succesfactoren van de HP’s te bepalen. Alleen resultaten van jaargroepen 

waarvan minimaal 50% de vragenlijst heeft ingevuld zijn meegenomen in de 

verwerking en analyse van de resultaten. Van vrijwel elk HP zijn de resultaten van 

de eerstejaars verwerkt en van enkele HP’s de resultaten van tweede- en derdejaars. 

In dit verslag wordt op basis van factor- en regressieanalyse een tweetal modellen 

besproken om de factoren die het succes van HP’s te bepalen. 

Achtereenvolgens wordt verslag gedaan van:  

1. Beschrijving onderzoeksgroep, samenstelling van de vragenlijst en statistische 

bewerkingen 

2. Relaties tussen afhankelijke (waardering voor het HP en 3 niveaus van reflectief 

leren) en onafhankelijke variabelen (HP kenmerken en de Reflective 

Professional)  

3. Samenvatting en aanbevelingen 

 

Dit verslag is bedoeld om HP’s op bovenstaande aspecten inzicht te geven waar ze 

nu staan om zich van daaruit (waar gewenst) verder te kunnen versterken en 

ontwikkelen. Het is de bedoeling een beeld te vormen van wat een HP ‘succesvol’ 

maakt.  

Naast dit ‘verklarende’ verslag is er over de meting van 2013 een rapportage waarin 

middels  beschrijvende statistiek wordt beoogd HP’s inzicht te geven waar ze nu 

staan om zich van daaruit (waar gewenst) verder te kunnen versterken en 

ontwikkelen. Dat document doet daartoe verslag op een kwalitatieve en 

kwantitatieve manier. Het toont de verwerkte uitkomsten van de vragenlijsten en 

opvallende zaken worden genoemd. Beide rapportages zijn onderdeel van een 

longitudinaal onderzoek, waarin het beeld van HP’s steeds verder uitgewerkt wordt. 

Er worden in deze rapportage regelmatig gemiddelden (gem) en standaard deviaties 

(sd) genoemd. De standaard deviatie is een maat voor de spreiding van de gegeven 

antwoorden. Is de standaard deviatie laag, dan betekent dit dat er weinig spreiding 

is. De respondenten waren het dan met elkaar eens. Daarnaast wordt in deze 

rapportage gesproken over statistisch significante effecten, een term uit de statistiek 

die wordt gebruikt wanneer de gevonden resultaten niet door toeval zijn ontstaan.  

De afgenomen studentenvragenlijst is opvraagbaar bij de onderzoekers. 
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Beschrijving onderzoeksgroep, samenstelling van de 

vragenlijst en statische bewerkingen 

Beschrijving onderzoeksgroep  

In totaal hebben 101 van de 137 aangeschreven honours studenten deelgenomen aan 

dit onderzoek. Dat is een respons van 74%. Tabel 1 toont de respons op de 

vragenlijst per HP.  

 

Tabel 1 Respons op de vragenlijst en jaargroep  

HP Respons aantal(%) jaar 
 

E=O  13 (87%) 1&2 

TFNL 10 (67%) 1&2 

SA! 16 (80%) 1&2 

LA&S 29 (76%) 1&3 

LED 2 (67%) 2 

MIM 7 (50%) 1 

HC&SW  14 (70%) 1 

CC  3 (75%) 1 

EFM 7 (88%) 1 

Note: 1) Studenten die niet de gehele vragenlijst hebben ingevuld zijn alleen meegenomen als ze minimaal 25% van de vragen hebben 
ingevuld. 

 

Samenstelling vragenlijst  

Voor de ontwikkeling van de vragenlijst is in eerste instantie gezocht naar bestaande 

gevalideerde vragenlijsten. Voor de variabelen in dit onderzoek bleken deze echter 

niet of nauwelijks beschikbaar. Daarom is een vragenlijst voor de meting van 2013 

ontwikkeld op basis van de gebruikte vragenlijst uit 2012 en een aanvullend 

literatuuronderzoek. In de vragenlijst zijn vooral stellingen opgenomen. De 

stellingen zijn voornamelijk gebaseerd op bestaande constructen uit de literatuur.  

 

De opbrengsten van het HP onderwijs in dit onderzoek zijn gemeten aan de hand 

van twee (afhankelijke) variabelen: de waardering voor het HP en het niveau van 

reflectief leren van studenten.  

 
De waardering van HP’s - De waardering van studenten voor het HP is gemeten 

door middel van één vraag: ‘Welk cijfer, op een schaal van 1-10 (heel slecht – 

perfect), geef jij je HP?’ Deze vraag is zowel aan het begin als aan het eind van de 

vragenlijst gesteld om te controleren of de vragenlijst de beoordeling van de 

waardering die de student geeft voor zijn of haar HP beïnvloedt. Net als bij de 

meting in 2012 is op een enkele uitzondering na niet het geval gebleken. 

 

Reflectief leren - Reflecteren is een belangrijke vaardigheid voor de Reflective 

Professional, het eindprofiel waar de HP’s binnen Saxion toe opleiden. Om dit te 

onderzoeken zijn drie verschillende constructen van reflectief leren gemeten, die 

oplopen in niveau. Deze constructen zijn ontleend aan een door Kember (2000) 
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ontwikkelde vragenlijst voor het meten van niveaus van reflectie. Kember 

onderscheidt vier niveaus waarbij het laagste niveau ‘Onbewust handelen’ of 

‘routine’ betreft. Dit niveau hebben wij buiten beschouwing gelaten omdat we 

verwachten dat HP studenten dit niveau al beheersen en de HP’s daar geen aandacht 

aan besteden. Het eerste niveau van reflectief leren dat wij hebben gemeten is 

‘begrijpen’. Op dit niveau begrijpt een student wat hij doet, maar refereert hij niet 

aan andere situaties. Dit niveau wordt vaak aangeduid met ‘boekenkennis’. Het 

tweede niveau heet ‘reflectie’. Op dit niveau evalueert een student zijn eigen 

handelen en zoekt naar betere manieren om taken uit te voeren. Het laatste (hoogste) 

niveau van reflectief leren heet ‘kritische reflectie’. Op dit niveau stelt een student 

veronderstellingen aan de kaak en verandert van perspectief. De drie niveaus zijn 

gemeten door middel van de genoemde drie schalen: begrijpen, reflecteren en 

kritisch reflecteren. Elke schaal bestaat uit meerdere stellingen. De mening op een 

stelling moet worden gegeven op een vijfpuntsschaal (1= zeer mee oneens tot 5 = 

zeer mee eens). De gebruikte stellingen voor de drie niveaus van reflectie zijn:  

 

1. Begrijpen 

- Mijn HP vereist dat we de concepten begrijpen die de docenten ons leren 

- Om in het HP te slagen moeten we de inhoud begrijpen 

- Om in het HP praktische taken uit te voeren, moet ik de materie die de docenten 

behandelen begrijpen 

- In het HP moet je nadenken over de materie die je leert 

 

2. Reflecteren  

- In mijn HP stel ik de manier waarop anderen taken uitvoeren aan de kaak en 

bedenk ik betere manieren 

- In mijn HP evalueer ik de manier waarop ik taken uitvoer en overweeg ik 

alternatieve manieren 

- In mijn HP reflecteer ik op mijn activiteiten om te kijken of ik ze beter had 

kunnen uitvoeren 

- In mijn HP evalueer ik mijn ervaringen om te leren hoe ik mijn prestaties kan 

verbeteren 

 

3. Kritisch reflecteren 

- Door het deelnemen aan mijn HP kijk ik nu op een andere manier naar mijzelf 

- Mijn HP heeft een aantal van mijn stellige overtuigingen ter discussie gesteld 

- Door het deelnemen aan mijn HP pak ik sommige dingen nu anders aan 

- In mijn HP heb ik een aantal onjuistheden ontdekt in mijn eigen overtuigingen 
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Kenmerken van een HP  

Om de samenhang te bepalen tussen deze twee afhankelijke variabelen (waardering 

en niveau van reflectie) aan de ene kant en de kenmerken van een HP aan de andere 

kant,  zijn de volgende (onafhankelijke) variabelen gebruikt in dit onderzoek.  

- Kwaliteit selectieprocedure 

- Onderscheidend van de bachelor 

- Diversiteit werkvormen 

- Praktijkgerichtheid opdrachten 

- Aandacht voor student 

- Community 

- Autonomie 

- Complexiteit activiteiten 

- Kwaliteit feedback 

- Hoge eisen  

 

Alle onderstaande onafhankelijke variabelen zijn gemeten met stellingen die 

beantwoord moesten worden op een vijfpuntsschaal (1= zeer mee oneens tot 5 = 

zeer mee eens). 

 

Kwaliteit selectieprocedure - De organizational justice theorie (Greenberg, 1987) is 

gebruikt om vragen te construeren die de kwaliteit van de selectieprocedure meten. 

Deze theorie beschrijft dat een goede selectieprocedure eerlijk en juist is. Juistheid 

heeft onder andere te maken met transparantie en goed behandeld worden. Bij een 

kwalitatief goede selectieprocedure verwachten we op basis van deze theorie dat 

studenten hoog scoren op alle stellingen. De stelling ‘De selectieprocedure is streng’ 

is toegevoegd vanuit ons literatuuronderzoek, waaruit blijkt dat honours studenten 

het prettig vinden als er hoge eisen aan ze gesteld worden. De schaal voor het meten 

van de kwaliteit van de selectieprocedure bestaat uit de volgende stellingen:  

- Ik vind de selectieprocedure van mijn HP goed. 

- Ik vind de selectieprocedure van mijn HP streng 

- De selectieprocedure van mijn HP is transparant 

- De selectieprocedure van mijn HP bood mij de kans mezelf te bewijzen 

- Tijdens de selectieprocedure van mijn HP werd ik goed behandeld 

- De selectieprocedure van mijn HP past goed bij het karakter van mijn HP 

 

Onderscheidend van de bachelor - Op basis van onze literatuurstudie verwachten we 

dat de inhoud en onderwerpen die in een HP aan bod komen verschillen van de 

reguliere bachelor. De schaal meet in welke mate de student vindt dat er een verschil 

bestaat tussen het HP en de reguliere bachelor. De schaal bestaat uit drie stellingen:  

- De inhoud van mijn HP is duidelijk anders dan de inhoud van mijn reguliere 

bachelor. 

- De onderwerpen die in mijn HP aan bod komen verschillend erg van de 

onderwerpen uit mijn bachelor 

- De inhoud van mijn HP is grotendeels hetzelfde als de inhoud van mijn 

bachelor (scores voor dit item zijn gehercodeerd vanwege de negatieve 

formulering) 
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Diversiteit werkvormen - Diversiteit in werkvormen refereert aan de mate waarin de 

student diversiteit in werkvormen ervaart. De schaal bestaat uit drie stellingen: 

- In mijn HP wordt gebruik gemaakt van veel verschillende werkvormen 

- Mijn HP bevat afwisselende onderwijsactiviteiten 

- Tijdens de bijeenkomsten van mijn HP doen we veel verschillende dingen 

 

Praktijkgerichtheid opdrachten - Uit de literatuurstudie blijkt dat opdrachten in een 

HP praktijk gerelateerd moeten zijn. Het kan hierbij gaan om opdrachten die 

afkomstig zijn uit de praktijk en/of om opdrachten waarvan de uitkomst bruikbaar is 

voor de praktijk. De schaal bestaat uit drie stellingen:  

- De opdrachten in mijn HP zijn afkomstig uit de praktijk 

- De opdrachten in mijn HP zijn gericht op de praktijk 

- De uitkomsten van opdrachten binnen mijn HP zijn toepasbaar in de praktijk 

 

Aandacht voor student - Uit de literatuurstudie blijkt het van belang is dat studenten 

zich gehoord voelen door docenten en dat docenten interesse tonen in het werk van 

de studenten. Een deel van de voldoening en motivatie die studenten uit het HP 

halen komt voort uit het feit of zij kunnen laten zien wat ze bereiken. De schaal 

‘aandacht voor student’ bestaat uit drie stellingen:  

- Docenten tonen weinig interesse in het werk dat ik doe binnen mijn HP (scores 

voor dit item zijn gehercodeerd vanwege de negatieve formulering) 

- Docenten geven mij de ruimte te laten zien wat ik doe binnen mijn HP 

- Ik heb het gevoel dat ik in mijn HP gehoord word door docenten 

 

Community -In de literatuur over Honours onderwijs wordt het belang van een 

community aangeduid (o.a. Van Eijl, Pilot & Wolfensberger, 2010; Clark & 

Zubizarreta, 2008). Er is gekozen om gebruik te maken van een bestaande schaal om 

de mate van de hechtheid van een community te meten. Deze schaal van Admiraal, 

Brouwer, Dobber, Lockhorst en Vandyck (2011) is omgezet naar de context van 

honours studenten. De score op deze vragenlijst toont de mate waarin studenten 

ervaren dat er sprake is van een hechte honours community. De schaal bestaat uit 

dertien stellingen:  

- In mijn HP bespreken we op een open manier elkaars opvattingen 

- Ik ben er trots op om deel uit te maken van de groep binnen mijn HP 

- Ik ben loyaal aan mijn medestudenten in het HP 

- In mijn HP heerst een echt groepsgevoel 

- We bespreken in mijn HP hoe we met elkaar communiceren 

- We nemen tijd om te reflecteren hoe we als groep binnen mijn HP 

samenwerken 

- In mijn HP wordt de tijd genomen om mogelijke problemen te bespreken, zodat 

iedereen zich gehoord voelt 

- In mijn HP benutten we verschillen in onze opvattingen 

- Ik heb veel aan de kennis en vaardigheden van de medestudenten uit mijn HP 

- De groep binnen mijn HP voelt als een community 

- Binnen mijn HP benutten we gezamenlijke ideeën 

- In mijn HP heerst een teamspirit 

- Deelname aan de groep binnen mijn HP helpt mij om me verder te ontwikkelen 
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In aanvulling op bovenstaande kenmerken hebben we in dit onderzoek kenmerken 

gemeten waarvan we op basis van ons literatuuronderzoek verwachten dat zij 

bijdragen aan een goed en aantrekkelijk honours programma. Deze kenmerken zijn: 

autonomie, complexiteit van activiteiten, kwaliteit van feedback en hoge eisen in het 

programma. Met behulp van de Work Design Questionnaire (Morgeson & 

Humphrey, 2006) hebben we aantrekkelijke werkkenmerken vertaald naar HP 

kenmerken. De kwaliteit van feedback is gemeten met de ‘feedback quality’ schaal 

van Steelman, Levy en Snell (2004).  

 

Autonomie - Autonomie refereert aan de mate waarin de student ervaart of hij of de 

actviteiten zelfstandig, autonoom kan en mag uitvoeren binnen het HP. De schaal 

bestaat uit zes stellingen: 

- In mijn HP kan ik zelfstandig beslissen hoe ik mijn studieactiviteiten plan 

- In mijn HP kan ik zelfstandig de volgorde van mijn studieactiviteiten bepalen 

- Ik kan zelfstandig de inhoud van mijn HP plannen 

- Ik kan zelf bepalen welke aanpak ik in mijn HP hanteer 

- Ik heb veel onafhankelijkheid en vrijheid van handelen in mijn HP 

- Ik kan zelfstandig beslissen hoe ik de werkzaamheden binnen mijn HP uitvoer 

 

Complexiteit activiteiten - Complexiteit activiteiten refereert aan de mate waarin de 

student de activiteiten in het HP als complex ervaart. De schaal bestaat uit vier 

stellingen:  

- Mijn HP vraagt van mij dat ik slechts één taak/activiteit tegelijk uitvoer 

- Mijn taken binnen het HP zijn eenvoudig en ongecompliceerd 

- Mijn HP bestaat uit relatief simpele activiteiten 

- Mijn HP houdt in dat ik relatief simpele taken moet uitvoeren 

 

Kwaliteit feedback - Kwaliteit feedback refereert aan de mate waarin de student 

ervaart dat de feedback die hij of zij krijgt goed is. De schaal bestaat uit drie 

stellingen: 

- Ik waardeer de feedback die ik van mijn HP-docenten over mijn prestaties krijg 

- De opmerkingen die ik van mijn HP-docenten krijg, helpen me bij het uitvoeren 

van mijn studie 

- De informatie die ik van mijn HP-docenten over mijn prestaties krijg, hebben 

voor mij betekenis 

 

Hoge eisen - Hoge eisen refereert aan de mate waarin de student ervaart dat er een 

behoorlijk beroep op hem of haar wordt gedaan of dat er hoge eisen binnen het HP 

gesteld worden. De schaal bestaat uit vier stellingen: 

- Mijn HP-docenten stimuleren mij om veel van mezelf te verwachten 

- Mijn HP-docenten stimuleren mij om prestatiedoelen te stellen 

- Mijn HP-docenten stimuleren mij om mijn medestudenten te complimenteren 

met goede prestaties 

- Mijn HP-docenten stimuleren mij om bewust te zijn van mijn prestatieniveau 

 

 

 



HP onderzoek   meting 2013 

 

9 

 

Reflective Professional 

Om de samenhang te bepalen tussen de twee afhankelijke variabelen (waardering en 

niveau van reflectie) aan de ene kant en de reflective professional aan de andere 

kant,  zijn de zes competenties van de reflective professional (onafhankelijke 

variabelen) gemeten in dit onderzoek. Alle onderstaande competenties van de 

reflective professional zijn gemeten met stellingen die beantwoord worden op een 

vijfpuntsschaal (1= zeer mee oneens tot 5 = zeer mee eens).  

 

Vakinhoudelijk grensoverstijgend – De competentie vakinhoudelijk 

grensoverstijgend staat als volgt omschreven: ‘de Reflective Professional is 

enerzijds gespecialiseerd en anderzijds breed georiënteerd. Hij/zij beschikt over een 

breed denkframe en het vermogen om kennis creatief te combineren met complexe 

systemen en vraagstukken uit de beroepspraktijk. Zoekt uitdagende vraagstukken in 

kenniscentra of gerenommeerde bedrijven. Is in staat om regionale en internationale 

vergelijkingen te maken. Internationale oriëntatie is min of meer vanzelfsprekend, 

omdat vrijwel alle beroepen een internationale component kennen.’ Op basis van 

deze beschrijving is het programmateam (van Dijk et al., 2012) tot de volgende 

beoordelingsaspecten gekomen:  

1. Specialistische en/of brede vakinhoudelijke kennis uit eigen en andere 

disciplines 

2. Vermogen om kennis creatief te gebruiken in complexe systemen en 

vraagstukken uit de beroepspraktijk 

3. Internationale oriëntatie 

 

De gebruikte stellingen voor de drie beoordelingscriteria zijn:  

Vakinhoudelijke kennis 

- In mijn HP zoek en beoordeel ik kennis binnen mijn eigen vakgebied 

- In mijn HP pas ik kennis binnen mijn eigen vakgebied toe 

- De kennis binnen mijn vakgebied brengt mij in mijn HP tot nieuwe ideeën 

 

Brede kennis uit andere disciplines  

- In mijn HP zoek en beoordeel ik kennis uit andere disciplines 

- In mijn HP pas ik kennis uit andere disciplines toe 

- De kennis uit andere disciplines brengt mij in mijn HP tot nieuwe ideeën   

 

Internationale oriëntatie 

- In mijn HP zoek en beoordeel ik kennis uit de internationale context 

- In mijn HP pas ik kennis uit de internationale context toe 

- De kennis uit de internationale context brengt mij in mijn HP tot nieuwe 

ideeën   

 

Professioneel inspirerend - De competentie Professioneel inspirerend staat als volgt 

omschreven:  ‘de Reflective Professional kan de ontwikkeling van de eigen professie 

binnen een historische en wijsgerige context duiden. Beschikt over metacognitieve 

vaardigheden zoals analyseren, doelen stellen, plannen en evalueren, als 

metaprocessen om de professie te stimuleren tot verdere ontwikkeling. Hij/zij wil 

kennis ontwikkelen en kennis delen. Een hoogwaardig netwerk behoort tot het 
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standaardinstrumentarium. Leert snel en inspireert collegaprofessionals tot verdere, 

nieuwe ontwikkelingen.’ Op basis van deze beschrijving is het programmateam (van 

Dijk et al., 2012) tot de volgende beoordelingsaspecten gekomen: 

1. Ontwikkeling van netwerken en doelgericht inzetten van netwerken 

2. Vermogen tot samenwerken en kennis delen in multidisciplinaire context 

3. Vermogen om collega’s te inspireren tot vernieuwende ontwikkelingen voor het 

beroep 

 

De gebruikte stellingen voor de drie beoordelingscriteria zijn:  

Netwerken 

- In mijn HP bouw ik aan mijn netwerk 

- In mijn HP zet ik mijn netwerken doelgericht in 

- In mijn HP netwerk ik 

 

Samenwerken 

- In mijn HP werk ik samen met anderen 

- In mijn HP zoek ik mogelijkheden om problemen samen op te lossen 

- In mijn HP stel ik groepsbelang boven mijn persoonlijk belang 

 

Anderen inspireren 

- In mijn HP stimuleer ik anderen 

- In mijn HP enthousiasmeer ik anderen 

- In mijn HP krijg ik anderen mee 

- In mijn HP draag ik mijn visie uit 

 

 

Professioneel leren en maatschappelijk bewustzijn - De competentie Professioneel 

leren en maatschappelijk bewustzijn staat als volgt omschreven: ‘naast de 

gemotiveerdheid van een bachelor, is de Reflective Professional initiatiefrijk en op 

zoek naar nieuwe oplossingen met maatschappelijke betekenis. 

Crossmultidisciplinair denken en verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen, en 

overtuigend kunnen communiceren, brengen hem/haar op nieuwe concepten voor 

professionals, bedrijven en branches. Zijn/haar professionele leven is een leerreis 

(Senge) waarbij de reis als ‘dance of change’ intrigerender is dan de bestemming en 

waarbij hij/zij zich bewust is van de professionele positie binnen een team, 

organisatie of de maatschappij.’ Op basis van deze beschrijving is het 

programmateam (van Dijk et al., 2012) tot de volgende beoordelingsaspecten 

gekomen:  

1. Zelfsturend leervermogen 

2. Effectieve en overtuigende communicatie 

3. Omgevingsbewustzijn 

 

Omdat deze beoordelingsaspecten uit verschillende deelaspecten bestaan zijn de 

volgende constructen in de vragenlijst gemeten: 

Nieuwsgierig / leergierig 

- Mijn HP doet een beroep op mijn nieuwsgierigheid 

- In mijn HP wordt er van mij verwacht leergierig te zijn 
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Ambitie 

- In mijn HP werk ik aan mijn ambities 

- In mijn HP werk ik aan mijn verwachtingen voor de toekomst 

- In mijn HP bereid ik mij voor op een succesvolle carrière 

 

Metacognitieve vaardigheden 

- In mijn HP stel ik zelf doelen 

- In mijn HP maak ik voor mezelf een planning 

- In mijn HP maak ik inzichtelijk hoe ik leer 

 

Effectieve communicatie 

- In mijn HP ben ik mij bewust van het effect van mijn manier van 

communiceren op anderen 

- In mijn HP stem ik mijn manier van communiceren af op de situatie of de 

gesprekspartner 

- In mijn HP communiceer ik effectief om draagvlak te creëren voor mijn 

ideeën 

 

Overtuigende communicatie 

- In mijn HP communiceer ik effectief om vertrouwen te winnen van anderen 

- In mijn HP kan ik mijn ideeën helder overbrengen 

- In mijn HP houd ik vast aan mijn eigen visie 

 

Omgevingsbewustzijn 

- In mijn HP doe ik kennis op van maatschappelijke gebeurtenissen en trends 

(denk aan onderwerpen als economie, politiek en milieu) 

- In mijn HP pas ik opgedane kennis toe op het gebied van maatschappelijke 

gebeurtenissen en trends 

- Kennis op het gebied van maatschappelijke gebeurtenissen en trends brengt 

mij in mijn HP op nieuwe ideeën 

 

Methodologische kwaliteit en wetenschappelijke attitude - De competentie 

methodologische kwaliteit en wetenschappelijk attitude staat als volgt omschreven: 

‘naast de bachelorhouding om evidence-based te werken en onderbouwde 

afwegingen te maken, heeft de Reflective Professional de neiging om voortdurend de 

gebruikte strategieën te evalueren. Dit wordt gevoed door een sterk analytisch-

intellectueel vermogen en interesse in theoretische verdieping, om te komen tot 

nieuwe professionele en maatschappelijke ontwikkelingen.’  Op basis van deze 

beschrijving is het programmateam (van Dijk et al., 2012) tot de volgende 

beoordelingsaspecten gekomen:  

1. Wetenschappelijke houding 

2. Analytisch vermogen en vermogen tot theoretische verdieping 

3. Kennis verwerven en delen 

 

Omdat deze beoordelingsaspecten uit verschillende deelaspecten bestaan zijn de 

volgende constructen in de vragenlijst gemeten: 
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Onderzoekende houding 

- In mijn HP maak ik onderbouwde afwegingen 

- In mijn HP evalueer ik gebruikte strategieën 

- In mijn HP onderbouw ik mijn beweringen 

- In mijn HP stel ik vragen volgens een bepaalde systematiek 

 

Data onderlegd zijn 

- In mijn HP denk ik na over welke gegevens ik nodig heb om bepaalde 

vragen te beantwoorden 

- In mijn HP kan ik betrouwbare van onbetrouwbare gegevens onderscheiden 

- In mijn HP moet ik gegevens kunnen interpreteren 

 

Analytisch vermogen 

- In mijn HP zet ik mijn analytisch vermogen in om te komen tot nieuwe 

ideeën 

 

Theoretische verdieping 

- In mijn HP zoek en beoordeel ik kennis om mijzelf theoretisch te verdiepen 

- In mijn HP pas ik kennis toe om tot een theoretische verdieping te komen 

- De theoretische verdieping in mijn HP brengt mij tot nieuwe ideeën. 

- In mijn HP zoek en beoordeel ik kennis om mijzelf theoretisch te verdiepen 

 

Kennisdelen 

- In mijn HP breng ik aan verschillende soorten publiek verslag uit van mijn 

opgedane kennis 

- In mijn HP breng ik op verschillende manieren verslag uit van mijn 

opgedane kennis 

- In mijn HP deel ik regelmatig mijn opgedane kennis 

 

Excellent reflectief vermogen – De competentie Excellent reflectief vermogen staat 

als volgt omschreven: ‘de Reflective Professional heeft het vermogen vanuit een 

buitengewoon perspectief te reflecteren en te excelleren. Professionele distantie is 

voorwaardelijk voor het kunnen plaatsen van vraagstukken in een alternatief kader. 

Hij/zij heeft het vermogen tot een ‘paradigmashift’. De Reflective Professional heeft 

de neiging en het vermogen tot reflectie vanuit gesystematiseerde ervaring en 

theoretische modellen, is in staat om de grote vraagstukken van een professie op 

micro-, meso- en macroniveau te benoemen en er een standpunt over in te nemen. 

Creëert en articuleert steeds weer de eigen leervraag en die van de professionele 

omgeving. Vraagt maar creëert ook uitdagingen en nieuwe paradigma’s.’ Op basis 

van deze beschrijving is het programmateam (van Dijk et al., 2012) tot de volgende 

beoordelingsaspecten gekomen:  

1. Vermogen tot reflectie vanuit een buitengewoon perspectief (eerste loop) 

2. Kritische distantie (helikopterview) ten opzichte van (beroeps)vraagstukken 

(tweede loop) 

3. Ontwikkeling van buitengewone persoonlijke leervragen en van buitengewone 

leervragen van de professionele omgeving (derde loop) 
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De gebruikte stellingen voor de drie reflectie loops zijn:  

Eerste loop  

- In mijn HP denk ik na over wat ik kan leren om van buitengewone 

betekenis te zijn voor de maatschappij 

- In mijn HP denk ik na over wat ik kan leren om me te onderscheiden op de 

arbeidsmarkt 

- In mijn HP denk ik na over hoe te leren van studenten, docenten en experts 

vanuit andere arbeidsmarkt sectoren 

 

Tweede loop 

- In mijn HP opdrachten vorm ik een beeld van de sterke en zwakke punten 

van mijn sector 

- In mijn HP opdrachten vorm ik een beeld van de sterke en zwakke punten 

van andere sectoren 

- In mijn HP deel ik mijn kennis met studenten, docenten en experts van 

andere sectoren 

- In mijn HP haal ik onbekende oplossingen uit andere sectoren 

 

Derde loop  

- In mijn HP ontwikkel ik, geïnspireerd door andere sectoren, nieuwe 

producten en diensten voor diverse sectoren 

- In mijn HP pas ik, geïnspireerd door andere sectoren, nieuwe producten en 

diensten toe voor diverse sectoren 

- In mijn HP maak ik van mijn werkwijze een standaard methode 

- In mijn HP inspireer ik anderen om mijn ontwikkelmethode over te nemen 

 

Gedifferentieerde profielontwikkeling – De competentie Excellent reflectief 

vermogen staat als volgt omschreven: ‘de Reflective Professional zal zich doorgaans 

binnen een specifiek profiel ontwikkelen en daarin hoogwaardig functioneren en zich 

onderscheiden. Dat kan in bijvoorbeeld de sfeer van ondernemerschap, leidinggeven 

of onderzoek zijn. Hij/zij is een vernieuwer in de beroepspraktijk, heeft een bepaalde 

sensitiviteit voor nieuwe trends in de maatschappij of de wereld, bepaalt 

professioneel verantwoordelijk en vernieuwend positie, creëert nieuwe kennis om 

bewust het systeem te verbeteren (double loop learning) of zelfs een branche of 

markt te veranderen (triple loop learning). Hij/zij creëert de dynamiek van innovatie 

en ziet leren als een maatschappelijke strijd om de toekomst.’ Op basis van deze 

beschrijving is het programmateam (van Dijk et al., 2012) tot de volgende 

beoordelingsaspecten gekomen: 

1. Eigen ontwikkelingsroute en –profiel 

2. Continu leerproces, gericht op persoonlijke, professionele en maatschappelijke 

ontwikkeling 

 

De gebruikte stellingen voor de competentie zijn:  

Eigen ontwikkelroute 

- In mijn HP kan ik mijn eigen ontwikkelingsrichting aangeven 

- In mijn HP kies ik mijn eigen weg om mijn ontwikkeling vorm te geven 
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- In mijn HP krijg ik de mogelijkheid om de inhoud van mijn programma 

zelf in te vullen 

 

Continue leerproces 

- In mijn HP ben ik op zoek naar verbetering van mijzelf 

- In mijn HP ben ik op zoek naar verbetering van bedrijf, systeem, markt of 

branche 

- In mijn HP ben ik op zoek naar situaties waarin ik mezelf kan verbeteren 

 

Statistische bewerkingen 

Om de kwaliteit van de gebruikte schalen te bepalen, is de betrouwbaarheid 

geanalyseerd. Een veel gebruikte maat voor de betrouwbaarheid (interne 

consistentie) is Cronbach’s alpha. Cronbach’s alpha geeft de onderlinge samenhang 

tussen alle items in een schaal aan met een getal tussen 0 (geen samenhang) en 1 

(perfecte samenhang). Bij een alpha van .70 of hoger wordt de 

betrouwbaarheid/interne consistentie als voldoende beschouwd. Is de totale alpha 

lager dan .60 dan is het niet verantwoord om de schaal te handhaven in de analyses. 

Wanneer de scores tussen de .60 en .70 wordt er op basis van inhoudelijke 

argumenten gekeken of dat de schaal op deze manier gehanteerd wordt of dat er 

schaalvragen verwijderd kunnen worden om de betrouwbaarheid/interne consistentie 

te vergroten. In dit onderzoek zijn de gebruikte schalen betrouwbaar gebleken, tenzij 

anders vermeld. 

 

De statistische analyses die gebruikt zijn bij het bepalen van relaties tussen de 

onafhankelijke en afhankelijke variabelen worden omwille van de leesbaarheid 

besproken in de betreffende paragrafen. 
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Relaties tussen afhankelijke (waardering voor het HP en 

3 niveaus van reflectief leren) en onafhankelijke 

variabelen (HP kenmerken en de Reflective 

Professional) 
 

In deze tekst willen we door middel van statistische analyses ‘aantonen’ wat een HP 

succesvol maakt. Anders gezegd, welke van de gemeten onafhankelijk variabelen 

(HP kenmerken en Reflective Professional) het ‘succes’ van een HP bepalen, 

gemeten in de afhankelijke variabelen: waardering en niveaus van reflectie.  

 

De aspecten die zijn gemeten in dit onderzoek kunnen worden herleid tot twee 

onderzoeksmodellen waarin wordt beoogd aan te tonen dat er een verband 

(samenhang) is tussen het HP (de onafhankelijke variabelen) en de opbrengsten van 

een HP (de afhankelijke variabelen).  

 

Het eerste onderzoeksmodel beoogt te laten zien of kenmerken van het HP 

samenhang vertonen met vragen die verwijzen naar de waardering van studenten 

voor het HP en anderzijds het niveau van reflectief leren van studenten. 

 

Het tweede onderzoeksmodel beoogt inzichtelijk te maken hoe het profiel van de 

Reflective Professional samenhang vertoont met de waardering van studenten voor 

het HP en het niveau van reflectief leren van studenten. In deze paragraaf 

presenteren we de resultaten van de twee onderzoeksmodellen.  

 

De twee onderzoeksmodellen zijn schematisch weergegeven in Figuur 1. Het 

onderzoek richt zich op de vraag of er een relatie bestaat tussen de kenmerken van 

het HP respectievelijk de Reflective Professional met de waardering van studenten 

voor het HP respectievelijk het niveau van reflectief leren.  
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Reflectief leren

HP Kenmerken

- Kwaliteit Selectieprocedure
- Onderscheidend van de bachelor
- Diversiteit werkvormen
- Autonomie in opdrachten
- Praktijkgerichtheid opdrachten
- Aandacht voor student
- Community
- Autonomie
- Complexiteit activiteiten
- Kwaliteit feedback
- Hoge eisen

Waardering

Kritisch reflecteren

Reflecteren

Begrijpen

Reflective Professional

-Vakinhoudelijk grensoverstijgend
-Professioneel inspirerend
-Professioneel leren en maatschappelijk 
bewustzijn
-Methodologische kwaliteit en 
wetenschappelijke attitude
-Excellent reflectief vermogen
-Gedifferentieerde profielontwikkeling

 

Figuur 1 Onderzoeksmodel 1 en 2: Relatie tussen HP Kenmerken en Reflective 

Professional – Waardering en Reflectief leren 

 

Verfijnd onderzoeksmodel  

In de vragenlijst hebben we geprobeerd om het niveau van reflectief leren, de 

verschillende HP kenmerken en de Reflective Professional te operationaliseren aan 

de hand van een aantal stellingen (items). Nu we de gegevens hebben verzameld, is 

het de vraag of de stellingen die we hebben voorgelegd, allemaal de beoogde 

aspecten hebben gemeten. Het kan immers ook zijn dat wij als onderzoekers de 

aspecten wilden meten maar dat de aspecten niet op die manier door de studenten 

zijn geïnterpreteerd. Een manier om dit te testen is het uitvoeren van een 

factoranalyse. Met de factoranalyse kunnen we aantonen of we de stellingen kunnen 

groeperen in dezelfde aspecten zoals hierboven beschreven (zie Figuur 1). De 

factoranalyse kan aantonen dat er meer of minder aspecten te onderscheiden zijn.  

 
Factoranalyse  

Voor de validering van de gebruikte schalen van de reflectief leren, HP kenmerken 

en de competenties van de Reflective Professional is gebruik gemaakt van een 

exploratieve factoranalyse in SPSS, in de vorm van principale componenten analyse. 

In deze factoranalyse worden alle items van de schalen niet langer als groepen 

(schalen) maar als afzonderlijke items beschouwd. In de analyse zijn de 

afzonderlijke stellingen (items) van reflectief leren, HP kenmerken en de zes 
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competenties van de Reflective Professional uit de vragenlijst dus als losse items 

opgenomen. De uitkomsten van de factoranalyse laten zien op welke manier de 

items dan worden geclusterd, op basis van hun onderlinge samenhang. De 

factoranalyse maakt dus als het ware nieuwe clusters, die de clustering van het 

niveau van reflectief leren, de HP kenmerken en de zes competenties van de RP 

bevestigen, óf een andere groepering aantonen. 

Factoranalyse reflectief leren (afhankelijke variabele) - Uit de factoranalyse blijkt 

dat de items van reflectief leren in drie groepen (factoren) worden verdeeld. De 

items die de eerste factor bepalen waren ook oorspronkelijk gekozen als behorende 

bij het eerste niveau van reflectief leren: begrijpen. Bij de tweede factor horen 

volgens de factoranalyse alle items van reflecteren en één item van begrijpen (in 

mijn HP moet je nadenken over de materie die je leert). De items die behoren bij de 

schaal kritisch reflecteren horen allemaal bij de derde factor. Conclusie: bijna alle 

items van reflectief leren behoren na de factoranalyse bij dezelfde factoren zoals de 

vragenlijst is opgezet.  

Factoranalyse HP kenmerken (onafhankelijke variabelen) - Uit de factoranalyse 

blijkt dat de items van de HP kenmerken in 13 groepen (factoren) worden verdeeld. 

De items die horen bij de eerste factor waren bijna allemaal oorspronkelijk gekozen 

als behorende bij community (behalve item: de selectieprocedure van mijn HP is 

transparant). Dit is een positief resultaat want dat betekent dat de items van 

community goed gekozen zijn. Om de schaal van community te behouden, hebben 

we ervoor gekozen om het item van selectieprocedure niet op te nemen in de eerste 

factor. Bij de tweede factor horen de items van autonomie. Deze horen allemaal bij 

autonomie zoals bedoeld. Bij de derde factor horen drie items van community, één 

item van diversiteit werkvormen en één item van de schaal hoge eisen. Inhoudelijk 

past het item van diversiteit in werkvormen: In mijn HP wordt gebruik gemaakt van 

veel verschillende werkvormen, niet bij de derde factor. We kiezen er daarom voor 

om dit item te verwijderen. De overige vier items vormen een nieuwe schaal die we 

aandacht voor communicatie binnen de groep hebben genoemd. De items van factor 

4 oorspronkelijk gekozen als behorende bij kwaliteit selectieprocedure en hoge eisen 

vormen ook een nieuwe schaal genaamd hoge eisen. De items van factor 5, 6, 7, 9 en 

11 behoren na de factoranalyse bij dezelfde factoren zoals de vragenlijst is opgezet, 

dus de schalen kunnen volgens de analyse worden gehandhaafd. Bij de achtste factor 

horen drie items van praktijkgerichtheid in opdrachten en één item van autonomie in 

opdrachten. Inhoudelijk past het item van autonomie in opdrachten: Binnen mijn HP 

formuleren studenten en docenten de opdrachten gezamenlijk, niet bij de achtste 

factor. We kiezen er daarom voor om dit item te verwijderen. Factor 10 vormt met 

drie items van kwaliteit selectieprocedure een nieuwe schaal gericht op de kwaliteit 

van de selectieprocedure. Factor twaalf bestaat uit drie items van de oorspronkelijke 

community schaal. Omdat community al een schaal vormt (factor 1) worden de 

items van factor 12 niet verder in de analyse opgenomen. Tot slot, bestaat factor 13 

slechts uit één item en daarmee niet voldoende om een schaal te vormen.  

Factoranalyse Reflective Professional (onafhankelijke variabelen) - Uit de 

factoranalyse blijkt dat de items van de Reflective Professional in 18 groepen 

(factoren) worden verdeeld. Bij de eerste factor horen de items van de competentie 
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methodologische kwaliteit en wetenschappelijke attitude. Deze horen allemaal bij 

methodologische kwaliteit en wetenschappelijke attitude zoals bedoeld. De items die 

horen bij de tweede factor waren bijna allemaal oorspronkelijk gekozen als 

behorende bij excellent reflectief vermogen (derde loop), behalve het item: In mijn 

HP ben ik op zoek naar verbetering van bedrijf, systeem, markt of branche, 

behorende bij de competentie gedifferentieerde profielontwikkeling. Inhoudelijk 

past het item van de competentie gedifferentieerde profielontwikkeling ook bij de 

derde loop van excellent reflectief vermogen. We kiezen er daarom voor om de 

competentie excellent reflectief vermogen uit te breiden met het één item van de 

competentie gedifferentieerde profielontwikkeling. Bij de derde factor horen 

allemaal items van de competentie professioneel inspirerend gericht op netwerken 

en samenwerken. Deze items vormen de schaal: professioneel inspirerend door 

netwerken en samenwerken.  Bij de vierde factor horen vier items van de 

competentie professioneel leren en maatschappelijk bewustzijn en twee items van de 

competentie gedifferentieerde profielontwikkeling. Inhoudelijk passen de items bij 

elkaar. Factor vier vormt met vier items van professioneel leren en maatschappelijk 

bewustzijn en twee items van gedifferentieerde profielontwikkeling een nieuwe 

schaal genaamd: intrinsiek gemotiveerde ontwikkeling. Factor 5 bestaat uit vier 

items van de competentie professioneel leren en maatschappelijk bewustzijn en één 

item van de competentie professioneel inspirerend. Het item van professioneel 

inspirerend: in mijn HP zoek ik mogelijkheden om problemen op te lossen, past 

inhoudelijk niet bij de overige vier items. We kiezen er daarom voor om dit item te 

verwijderen. De vier items van de competentie professioneel inspirerend gericht op 

communicatie vormen een nieuwe schaal genaamd: effectief communiceren. Factor 6 

vormt met drie items van de competentie vakinhoudelijk grensoverstijgend een 

nieuwe schaal gericht op internationalisering. Factor 7 vormt met vier items van de 

competentie professioneel inspirerend de schaal genaamd: anderen inspireren. Bij 

factor 8 horen drie items van de competentie professioneel leren en maatschappelijk 

bewustzijn gericht op communicatie, één item van de competentie professioneel 

leren en maatschappelijk bewust gericht op ambitie en drie items van de competentie 

excellent reflectief vermogen (eerste loop). Inhoudelijk passen de items van 

excellent reflectief vermogen en het item van professioneel leren en maatschappelijk 

bewustzijn gericht op ambitie bij elkaar. We kiezen er daarom voor om de drie items 

van professioneel leren en maatschappelijk bewustzijn gericht op communicatie te 

verwijderen.  De overige vier items van factor acht vormen een nieuwe schaal: 

positionering op de arbeidsmarkt. De items van factor 9 behoren na de factoranalyse 

bij dezelfde factor zoals de vragenlijst is opgezet, dus de schaal 

omgevingsbewustzijn van de competentie professioneel leren en maatschappelijk 

bewustzijn blijft gehandhaafd. De items die laden op de tiende factor waren bijna 

allemaal oorspronkelijk gekozen als behorende bij metacognitieve vaardigheden van 

de competentie professioneel leren en maatschappelijk bewustzijn (behalve item: in 

mijn HP kan ik betrouwbare van onbetrouwbare gegevens onderscheiden). 

Inhoudelijk past dit item niet bij de items van metacognitieve vaardigheden. We 

kiezen er daarom voor om dit item niet op te nemen in de schaal. De items van de 

competentie professioneel leren en maatschappelijk bewustzijn vormen de schaal: 

metacognitieve vaardigheden. De items van factor 11, 12 en 13 behoren na de 

factoranalyse bij dezelfde factoren zoals de vragenlijst is opgezet, dus de schalen 
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eigen ontwikkelroute van de competentie gedifferentieerde profielontwikkeling en 

brede kennis uit andere disciplines en vakinhoudelijke kennis van de competentie 

vakinhoudelijk grensoverstijgend blijven gehandhaafd. Tot slot, bestaat factor 14 tot 

en met 18 slechts uit één of twee items en daarmee niet voldoende om een schaal te 

vormen. 

Betrouwbaarheid vragenlijst - Om de kwaliteit van de nieuwe schalen te bepalen, is 

de betrouwbaarheid geanalyseerd door de  Cronbach’s alpha te berekenen. In 

onderstaande tabel (Tabel 2) staan de resultaten van de betrouwbaarheidsanalyses 

weergegeven. Hieruit blijkt dat de betrouwbaarheid van de meeste schalen 

voldoende is. De schaal kwaliteit selectieprocedure, onderscheidend van de 

bachelor en brede kennis uit andere disciplines is nog net betrouwbaar omdat de 

Cronbach’s alpha net boven de .60 ligt. Volgens Field (2005) is een schaal niet 

betrouwbaar als de Cronbach’s Alpha onder de .60 ligt. Daarom kunnen de schalen 

kwaliteit selectieprocedure, onderscheidend van de bachelor en brede kennis uit 

andere disciplines met een relatief lage Cronbach’s alpha als betrouwbaar gezien 

worden. Alle data analyes zijn vervolgens gebaseerd op de schalen en niet op de 

losse afzonderlijke stellingen (items).  

 

Tabel 2 Resultaten betrouwbaarheidsanalyses uitgevoerd op databestand (n=101) 

Schalen Cronbach’s alpha (α) 

Uitkomstvariabele  

Reflectief leren  

1) Begrijpen .77 

2) Reflecteren .81 

3) Kritische reflecteren  .76 

Inputvariabelen (onafhankelijke variabelen)  

HP Kenmerken  

- Community .84 

- Autonomie .82 

- Aandacht voor communicatie binnen de groep .84 

- Hoge eisen .75 

- Complexiteit activiteiten .82 

- Aandacht voor student .82 

- Diversiteit werkvormen .79 

- Praktijkgerichtheid opdrachten .79 

- Kwaliteit feedback .72 

- Kwaliteit selectieprocedure .65 

- Onderscheidend van de bachelor .60 

  

Reflective Professional  

- Methodologische kwaliteit en 

wetenschappelijke attitude 

.89 

- Excellent reflectief vermogen (derde loop) .86 

- Professioneel inspirerend door netwerken en 

samenwerken 

.89 

- Intrinsiek gemotiveerde ontwikkeling .82 

- Effectief communiceren .76 

- Internationalisering  .95 

- Anderen inspireren  .84 

- Positionering op de arbeidsmarkt  .77 

- Omgevingsbewustzijn .81 

- Metacognitieve vaardigheden .74 

- Eigen ontwikkelroute .72 

- Brede kennis uit andere disciplines .67 

- Vakinhoudelijke kennis  .71 
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Analyes 

In dit deel van ons onderzoek zijn we op zoek naar samenhang tussen de kenmerken 

van een HP en Reflective professional en waardering voor het HP enerzijds en het 

niveau van reflecteren anderzijds. We verwachten (veronderstellen) een positieve 

relatie tussen de kenmerken van het HP en Reflective professional en de waardering 

van studenten voor het HP en niveau van reflectief leren. Dat wil zeggen: als de 

meningen van studenten over de kenmerken van het HP en de Reflective 

professional hoog scoren, verwachten we dat ze het HP ook hoog waarderen. Ook 

verwachten we dat ze dan tot hogere niveaus van reflectie te gekomen.  

Als eerste stap in onze analyses worden correlaties tussen de gebruikte variabelen 

(in ons geval de schalen uit Tabel 2) bepaald. Een correlatie is een maat waarmee 

wordt aangegeven hoe twee variabelen samenhangen, uitgedrukt in een 

correlatiecoëfficiënt. De waarde daarvan kan variëren tussen -1 en +1. Daarbij 

betekent 0: geen lineaire samenhang, +1: een perfecte positieve lineaire samenhang 

en -1: een perfecte negatieve lineaire samenhang. Hierbij betekent een positieve 

samenhang dat als de ene variabele hoog scoort de andere ook hoog scoort. Of, 

wanneer de ene variabele laag scoort, de andere variabele dan ook laag scoort. Bij 

een negatieve samenhang scoren de variabelen tegengesteld: de ene variabele scoort 

dan hoog en de andere laag. Hoe verder het correlatiecoëfficiënt verwijderd is van 0, 

hoe sterker de correlatie. In de correlatietabel (zie Tabel 3 en Tabel 4) staan deze 

samenhangen weergegeven. De statistisch significante correlaties worden 

aangegeven met een sterretje. De correlaties tussen de variabelen mogen niet hoger 

zijn dan 0.70 anders is er sprake van multicollineariteit (Pallant, 2001), wat betekent 

dat de twee variabelen precies hetzelfde meten. Uit de tabellen blijkt dat de gemeten 

variabelen samenhang vertonen maar niet zoveel dat er multicollineariteit optreedt. 

Hiermee is aan de voorwaarden voldaan om de volgende stappen in de analyse te 

maken. 
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Tabel 3 Correlaties tussen de HP kenmerken en waardering en reflectief leren   

 1. 2 3 4 5 6 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

Afhankelijke variabelen                
1. Waardering HP                

Reflectief leren                

2. Begrijpen .28**               

3. Reflecteren .47** .35**              

4. Kritische reflecteren .51** .20 .54**             

Inputvariabelen                

5. Community .47** .30** .30** .48**            

6. Autonomie .01 -.18 .29** .09 .12           

7. Aandacht voor 

communicatie 

binnen groep 

.37** .21* .46** .34** .44** .28**          

8. Hoge eisen .56** .40** .49** .45** .41** .13 .49**         

9. Complexiteit 

activiteiten 

.39** .20* .27** .36** .32** .11 .37** .44**        

10. Aandacht voor 

student 

.34** .22* .20* .12 .24* .11 .29** .28** .27**       

11. Diversiteit 

werkvormen 

.41** .06 .43** .29** .49** .26** .41** .39** .36** .05      

12. Praktijkgerichtheid 

opdrachten 

.10 .02 .21* .27** .28** .27** .31** .36** .21** -.06 .34**     

13. Kwaliteit feedback .40** .35** .42** .31** .32** .16 .31** .36** .20 .31** .26** .14    
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14. Kwaliteit 

selectieprocedure 

.26** .19 .19 .22** .40** .15 .41** .37** .29** .26** .09 .01 .19   

15. Onderscheidend 

van de bachelor 

.20* .10 .05 .11 .23* -.06 -.01 .04 .20* .18 -.03 -.03 -.02 .25*  

** P≤.01 en *P≤.05 

 

Tabel 4 Correlaties tussen de Reflective Professional en waardering en reflectief leren   

 1. 2 3 4 5 6 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

Afhankelijke variabelen                  
1. Waardering HP                  

Reflectief leren                  

2. Begrijpen .28*                 

3. Reflecteren .47** .35**                

4. Kritische reflecteren .51** .20 .54**               

Inputvariabelen                  

5. methodologische 

kwaliteit en 

wetenschappelijke 

attitude  

.43* .44** .55** .46**              

6. excellent reflectief 

vermogen (derde 

loop) 

.12 .31** .33** .25* .40**             

7. professioneel 

inspirerend door 

netwerken en 

samenwerken 

.21* .31** .43** .26* .34** 38**            
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8. Intrinsiek 

gemotiveerde 

ontwikkeling 

.49** .23* .26* .38** .46** .29** .26**           

9. Effectief 

communiceren 

.36** .44** .54** .40** .55** .41** .48** .33**          

10. Internationalisering .16 .09 .23* .15 .44** .31** .08 .04 

 

.28**         

11. Anderen inspireren .32** .30** .55** .40** .40** .32** .61** .31** .51** .13        

12. Positionering op de 

arbeidsmarkt 

.22* .38** .42** .36** .38** .59** .42** .43** .45** .25* .36**       

13. Omgevingsbewustzijn .25* .30** .20* .22* .40** .19 .26* .23* .37** .31** .24* .28**      

14. Metacognitieve 

vaardigheden 

.33** .39** .30** .23* .52** .41** .29** .43** .43** .34** .32** .39** .17     

15. Eigen ontwikkelroute .16 -.03 .35** .22* .34** .31** .37** .33** .36** .04 .41** .29** .06 .25*    

16. Brede kennis uit 

andere disciplines  

.31** .19 .25* .37** .32** .24* .28** .30** .25* .30** .41** 

 

.23* .17 .39** .22*   

17. Vakinhoudelijke 

kennis 

.16 .14 .31** .32** .31** .24* .41** .33** .27** .19 .38** .34** .28** .11 .32** .31**  

** P≤.01 en *P≤.05 
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Model 1: relatie tussen HP kenmerken - waardering en 

reflectief leren 
 

Via multiple regressie analyses hebben we vervolgens geprobeerd zicht te krijgen 

welke kenmerken van het HP de waardering van studenten voor het HP en het 

niveau van reflectief leren van studenten stimuleren of juist belemmeren. In deze 

analyse is nagegaan welke kenmerken van het HP, de waardering voor het HP en het 

niveau van reflectief leren binnen het HP bepalen. Anders gezegd: welke kenmerken 

veroorzaken nou een hoge HP waardering, en welke kenmerken zorgen voor hoge 

niveaus van reflecteren. In Figuur 2 staan de statistisch significante relaties. In Tabel 

5, Tabel 6 en Tabel 7 staan de scores op de gemeten afhankelijke en onafhankelijke 

variabelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 2 Onderzoeksmodel 1: Relatie tussen HP Kenmerken– Waardering en Reflectief 

leren  

 

  

Hoge eisen 

Gem. 3.61 (.62) 

Diversiteit werkvormen 

Gem. 3.92 (.71) 

Kwaliteit van feedback 

Gem. 4.06 (.53) 

Autonomie 

Gem. 3.63 (.61) 

Aandacht voor communicatie 

Gem. 3.73 (.81) 

Community 

Gem. 4.18 (.55) 

Waardering 

Gem. 7.62 (.93) 

Reflectief leren 

Begrijpen 
Gem. 4.13 (.64) 

Reflectief leren 

Reflecteren 
Gem. 3.75 (.71) 

Reflectief leren 

Kritisch reflecteren 
Gem. 3.84 (.72) 

𝛽. 54∗ 

𝛽. 34∗∗ 

𝛽. 30∗∗ 

𝛽. 28∗∗ 

𝛽. 32∗∗ 

𝛽. 27∗∗ 

𝛽−.29∗∗ 

𝛽. 17∗∗ 

𝛽. 39∗∗ 

𝛽. 26∗ 
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Tabel 5 Afhankelijke variabele: waardering (gem, sd) 

HP Cijfer HP 
(1-10) 

E=O  7.92 (1.12) 

TFNL  7.90 (.74) 

SA! 7.00 (.66) 

LA&S 7.73 (.74) 

LED 7.00 (.00) 

MIM 8.71 (.49) 

HC&SW 6.86 (.86) 

CC  7.67 (.58) 

EFM 8.43 (.79) 

 

Tabel 6 Afhankelijke variabele: reflectief leren per HP (gem, sd)  

Reflectief leren 

E=O 
(n= 13) 

TFNL 
(n=10) 

SA! 
(n=15) 

LED 
(n=2) 

MIM 
(n=7) 

LA&S 
(n=28) 

HC&S
W 
(n=14) 

CC 
(n=3) 

EFM 
(n=6) 

HP’s 
(n=101) 

Begrijpen 
4.18 

(.35) 

3.80 

(.72) 

3.47 

(.76) 

3.67 

(.00) 

4.43 

(.46) 

3.74 

(.66) 

3.10 

(.71) 

4.11 

(.19) 

4.00 

(.58) 

4.13 
(.64) 

Reflecteren  
4.46 

(.39) 

4.62 

(.24) 

3.60 

(.87) 

3.40 

(.28) 

4.31 

(.45) 

4.07 

(.67) 

4.01 

(.40) 

4.07 

(.12) 

4.49 

(.28) 

3.75 
(.71) 

Kritisch reflecteren  
4.31 

(.51) 

4.25 

(.44) 

3.45 

(.80) 

4.13 

(1.24) 

4.21 

(.39) 

3.87 

(.62) 

3.30 

(.62) 

3.08 

(.38) 

4.11 

(.86) 

3.84 
(.72) 

 

Tabel 7 Onafhankelijke variabelen: Significante HP kenmerken per HP (gem, sd)  

 
HP Kenmerken 

E=O 
(n= 13) 

TFNL 
(n=10) 

SA! 
(n=15) 

LED 
(n=2) 

MIM 
(n=7) 

LA&S 
(n=28) 

HC&S
W 
(n=14) 

CC 
(n=3) 

EFM 
(n=6) 

HP’s 
(n=101) 

Community 
4.31 

(.53) 

4.61 

(.29) 

4.09 

(.38) 

4.14 

(.81) 

4.49 

(.39) 

4.03 

(.64) 

3.80 

(.45) 

4.05 

(.22) 

4.63 

(.28) 

4.18 
(.55) 

Autonomie 
3.62 

(.38) 

3.82 

(.43) 

3.53 

(.54) 

4.08 

(.12) 

3.26 

(.61) 

3.37 

(.65) 

4.15 

(.55) 

3.44 

(.19) 

3.95 

(.69) 

3.63 
(.61) 

Aandacht voor communicatie binnen 
de groep 

3.96 

(.83) 

4.55 

(.39) 

3.33 

(.93) 

4.75 

(.00) 

3.57 

(.93) 

3.54 

(.80) 

3.70 

(.53) 

3.75 

(.25) 

3.67 

(.72) 

3.73  
(.81) 

Hoge eisen  
3.78 

(.79) 

4.06 

(.43) 

3.27 

(.51) 

3.90 

(.14) 

4.51 

(.30) 

3.51 

(.46) 

3.16 

(.50) 

3.53 

(.12) 

3.77 

(.63) 

3.61 
(.62) 

Diversiteit in werkvormen 
4.21 

(.44) 

4.40 

(.58) 

3.91 

(.48) 

3.17 

(.71) 

4.33 

(.38) 

3.51 

(.86) 

3.81 

(.52) 

3.89 

(.19) 

4.57 

(.46) 

3.92 
(.71) 

Kwaliteit feedback  
4.21 

(.55) 

4.37 

(.64) 

3.84 

(.41) 

3.33 

(.94) 

4.00 

(.61) 

4.13 

(.45) 

3.93 

(.56) 

4.00 

(.00) 

4.17 

(.62) 

4.06 
(.53) 
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Waardering van het HP - Uit de regressieanalyse blijkt dat er een statistisch 

significant positief effect is op de waardering voor het HP voor twee kenmerken van 

het HP: hoge eisen (β = .54, p ≤ .05) en diversiteit in werkvormen (β = .28, p ≤ .01). 

De ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënt (β oftewel beta), is het effect van hoge 

eisen en diversiteit in werkvormen op waardering van het HP. De regressieanalyse 

maakt gebruik van een rechte lijn als model voor het verband tussen hoge eisen en 

diversiteit in werkvormen en HP waardering. Bijvoorbeeld, de beta van hoge eisen 

op waardering is .54, dit betekent dat wanneer studenten op een vijfpuntsschaal (1= 

zeer mee oneens tot 5 = zeer mee eens), één punt hoger antwoorden op de stellingen 

met betrekking tot hoge eisen, de waardering voor hun HP met .54 toeneemt (cijfer 

op een schaal van 1-10). Anders gezegd: hoe hoger de eisen die aan studenten 

gesteld worden, hoe hoger de waardering voor het HP. Daarnaast blijkt ook uit de 

resultaten dat studenten die meer diversiteit in werkvormen ervaren, het HP meer 

waarderen. 

Het percentage verklaarde variantie van het model is 43%. In het algemeen wordt 

het percentage verklaarde variantie opgevat als een aanwijzing voor hoe goed een 

onderzoeker een bepaald verschijnsel inhoudelijk kan verklaren. Oftewel hoe hoger 

het percentage verklaarde variantie, hoe beter de verklaring. Waarden rond de 20% 

zijn gebruikelijk. In dit model is het percentage verklaarde variantie 43%, oftewel 

43% van de verschillen in de waardering van studenten over hun HP kan worden 

verklaard door (worden toegeschreven aan) de in dit onderzoek gemeten kenmerken 

van het HP.  

Niveau van reflectief leren: Niveau 1 Begrijpen - Het eerste niveau van reflectief 

leren dat we hebben gemeten is begrijpen. Op dit niveau begrijpt een student wat hij 

of zij doet, maar refereert dit niet aan andere situaties. Uit de analyses blijkt dat hoge 

eisen (β = .34, p ≤ .01) wederom een significant positief effect heeft op begrijpen. 

Daarnaast heeft ook de kwaliteit van feedback een significant positief effect op 

begrijpen (β = .32, p ≤ .01). Daarmee laat dit onderzoek zien dat de mate waarin 

hoge eisen worden gesteld aan studenten en de kwaliteit van de feedback van 

docenten belangrijk zijn om studenten te laten begrijpen. Echter, uit de analyse blijkt 

ook dat er een significante, negatieve relatie is tussen autonomie en begrijpen (β = -

.29, p ≤ .01). Een hoge mate van autonomie blijkt dus geen positief effect te hebben 

op niveau 1 van reflectief leren. Integendeel, hoe hoger de mate van autonomie, hoe 

lager de studenten scoren op begrijpen. Het percentage verklaarde variantie van dit 

model is 23%, oftewel 23% van de verschillen in begrijpen tussen studenten kan 

worden verklaard door de in dit onderzoek gemeten kenmerken van het HP.  

Niveau van reflectief leren: Niveau 2 Reflecteren - Het tweede niveau van 

reflectief leren dat we hebben gemeten is reflecteren. Op dit niveau evalueert een 

student zijn of haar eigen handelen en zoekt naar betere manieren om zijn of haar 

taken uit te voeren. Uit de analyses blijkt wederom dat hoge eisen (β = .30, p ≤ .01) 

en kwaliteit van feedback (β = .27, p ≤ .01) een significant positief effect hebben op 

reflecteren. Daarnaast heeft ook aandacht voor de communicatie binnen de groep 

een significant positief effect op reflecteren (β = .17, p ≤ .01). Daarmee laat dit 

onderzoek zien dat de mate waarin hoge eisen worden gesteld aan studenten, de 

kwaliteit van de feedback van docenten en aandacht voor de communicatie binnen 
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de groep, belangrijk zijn om studenten te laten reflecteren. Het percentage 

verklaarde variantie van dit model is 34%, oftewel 34% van de verschillen in 

reflecteren tussen studenten kan worden verklaard door de in dit onderzoek gemeten 

kenmerken van het HP.  

Niveau van reflectief leren: Niveau 3 Kritisch reflecteren - Het derde (hoogste) 

niveau van reflectief leren dat we hebben gemeten is kritisch reflecteren. Op dit 

niveau stelt een student veronderstellingen aan de kaak en is in staat om te 

veranderen van perspectief. Uit de analyses blijkt wederom dat hoge eisen (β = .26, 

p ≤ .05) een significant positief effect heeft op kritisch reflecteren. Daarnaast heeft 

ook community een significant positief effect op kritisch reflecteren (β = .39, p ≤ 

.01). Uit dit onderzoek blijkt dat de mate waarin hoge eisen gesteld worden aan 

studenten en de hechtheid van een community binnen het HP belangrijk zijn om 

studenten kritisch reflectief te laten leren. Het percentage verklaarde variantie van 

dit model is 28%, oftewel 28% van de verschillen in kritisch reflecteren tussen 

studenten kan worden verklaard door de in dit onderzoek gemeten kenmerken van 

het HP.  

Samengevat tonen de uitgevoerde analyses dat (1) stellen van hoge eisen aan 

studenten, (2) kwaliteit van feedback, (3) aandacht voor de communicatie binnen de 

groep en (4) een hechte community binnen het HP, bepalend zijn voor de mate van 

reflectief leren.  
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Model 2: relatie tussen Reflective Professional – 

waardering en reflectief leren 
 

Via multiple regressie analyses hebben we vervolgens geprobeerd zicht te krijgen 

welke competenties van de Reflective Professional de waardering van studenten 

voor het HP en het niveau van reflectief leren van studenten stimuleren of juist 

belemmeren. In deze analyse is nagegaan welke competenties van de Reflective 

Professional, de waardering voor het HP en het niveau van reflectief leren binnen 

het HP bepalen. Anders gezegd: welke competenties veroorzaken nou een hoge HP 

waardering, en welke competenties zorgen voor hoge niveaus van reflecteren. In 

Figuur 3 staan de statistisch significante uitkomsten. In Tabel 8 de scores op de 

gemeten onafhankelijke variabelen van de Reflective Professional. (Voor de scores 

van de afhankelijke variabelen Waardering en Reflectief leren zie Tabel 5 en Tabel 

6.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 3 Onderzoeksmodel 2: Relatie tussen Reflective Professional – Waardering en 

Reflectief leren 

Intrinsiek gemotiveerde 

ontwikkeling 

Gem. 4.28 (.46) 

Methodologische kwaliteit en 

wetenschappelijke attitude 

Gem. 4.02 (.54) 

Internationalisering 

Gem. 3.18 (.96) 

Eigen ontwikkelroute 

Gem. 3.91 (.61) 

Andere inspireren 

Gem. 3.80 (.65) 

Brede kennis uit andere disciplines 

Gem. 4.02 (.54) 

Waardering 

Gem. 7.62 (.93) 

Reflectief leren 

Begrijpen 
Gem. 4.13 (.64) 

Reflectief leren 

Reflecteren 
Gem. 3.75 (.71) 

Reflectief leren 

Kritisch reflecteren 
Gem. 3.84 (.72) 

𝛽. 77∗∗ 

𝛽. 41∗∗ 

𝛽. 44∗∗ 

𝛽−.20∗∗ 

𝛽−.39∗∗ 

𝛽. 29∗∗ 

𝛽. 39∗∗ 

𝛽. 42∗ 



Vergelijking Saxion HP’s  meting 2013 

 

29 

 

 
Tabel 8 Onafhankelijke variabelen: Significante competenties Reflective professional 

per HP (gem, sd)  

 
Reflective Professional  

E=O 
(n= 13) 

TFNL 
(n=10) 

SA! 
(n=15) 

LED 
(n=2) 

MIM 
(n=7) 

LA&S 
(n=28) 

HC&S
W 
(n=14) 

CC 
(n=3) 

EFM 
(n=6) 

HP’s 
(n=101) 

Methodologische kwaliteit en 
wetenschappelijke attitude  

4.34 

(.45) 

3.96 

(.67) 

3.82 

(.62) 

3.77 

(.31) 

4.08 

(.58) 

3.98 

(.58) 

3.99 

(.37) 

3.96 

(.17) 

4.17 

(.46) 

4.02 
(.54) 

Intrinsiek gemotiveerde ontwikkeling 
4.32 

(.52) 

4.72 

(.35) 

4.14 

(.33) 

4.67 

(.47) 

4.50 

(.29) 

4.19 

(.42) 

4.04 

(.56) 

4.11 

(.10) 

4.42 

(.36) 

4.28 
(.46) 

Internationalisering  
2.85 

(.66) 

2.40 

(.84) 

3.22 

(.97) 

4.00 

(.00) 

4.14 

(.50) 

3.11 

(1.05) 

3.38 

(.91) 

2.67 

(.58) 

3.83 

(.78) 

3.18 
(.96) 

Anderen inspireren 
4.10 

(.62) 

4.08 

(.49) 

3.52 

(.82) 

3.88 

(.53) 

4.00 

(.25) 

3.67 

(.62) 

3.58 

(.70) 

3.75 

(.25) 

4.33 

(.41) 

3.80 
(.65) 

Eigen ontwikkelroute  
4.15 

(.55) 

4.43 

(.45) 

3.71 

(.68) 

4.50 

(.71) 

3.33 

(.38) 

3.75 

(.51) 

4.10 

(.55) 

3.67 

(.33) 

3.89 

(.72) 

3.91 
(.61) 

Brede kennis uit andere disciplines  
4.02 

(.76) 

4.17 

(.57) 

4.04 

(.62) 

4.33 

(.94) 

4.33 

(.43) 

3.88 

(.43) 

3.74 

(.31) 

4.11 

(.19) 

4.39 

(.39) 

4.02 
(.54) 

 
Waardering van het HP - Uit de eerste regressieanalyse blijkt dat er een significant 

positief effect is op de waardering voor het HP voor één competentie van de 

Reflective Professional: intrinsiek gemotiveerde ontwikkeling (β = .77, p ≤ .01). De 

ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënt (β oftewel beta), is het effect van 

intrinsiek gemotiveerde ontwikkeling op waardering van het HP. Zoals bij het eerste 

model is beschreven maakt de regressieanalyse gebruik van een rechte lijn als model 

voor het verband tussen intrinsiek gemotiveerde ontwikkeling en HP waardering. De 

beta van intrinsiek gemotiveerde ontwikkeling op waardering is .77, dit betekent dat 

wanneer studenten op een vijfpuntsschaal (1= zeer mee oneens tot 5 = zeer mee 

eens), één punt hoger antwoorden op de stellingen met betrekking tot intrinsiek 

gemotiveerde ontwikkeling, de waardering voor hun HP met .77 toeneemt (cijfer op 

een schaal van 1-10). Anders gezegd: hoe hoger de intrinsiek gemotiveerde 

ontwikkeling van studenten, hoe hoger de waardering voor het HP.  

Het percentage verklaarde variantie van het model is 26%, oftewel 26% van de 

verschillen in de waardering van studenten over hun HP kan worden verklaard door 

(worden toegeschreven aan) de in dit onderzoek gemeten competenties van de 

Reflective Professional.  

Niveau van reflectief leren: Niveau 1 Begrijpen - Het eerste niveau van reflectief 

leren dat we hebben gemeten is begrijpen. Op dit niveau begrijpt een student wat hij 

of zij doet, maar refereert dit niet aan andere situaties. Uit de analyses blijkt dat de 

competentie methodologische kwaliteit en wetenschappelijke attitude (β = .41, p ≤ 

.01) een significant positief effect heeft op begrijpen. Uit de analyse blijkt ook dat er 

een significant negatieve relatie is tussen internationalisering (β = -.20, p ≤ .01) en 

eigen ontwikkelroute (β = -.39, p ≤ .01) en begrijpen. Een hoge mate van 

internationalisering en eigen ontwikkelroute blijkt dus géén positief effect te hebben 

op niveau 1 van reflectief leren. Oftewel, hoe hoger de mate van internationalisering 
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en ruimte voor eigen ontwikkelroute, hoe lager de studenten scoren op begrijpen. 

Het percentage verklaarde variantie van dit model is 34%, oftewel 34% van de 

verschillen in begrijpen tussen studenten kan worden verklaard door de in dit 

onderzoek gemeten competenties van de Reflective Professional.  

Niveau van reflectief leren: Niveau 2 Reflecteren - Het tweede niveau van 

reflectief leren dat we hebben gemeten is reflecteren. Op dit niveau evalueert een 

student zijn of haar eigen handelen en zoekt naar betere manieren om zijn of haar 

taken uit te voeren. Uit de analyses blijkt wederom dat methodologische kwaliteit en 

wetenschappelijke attitude (β = .44, p ≤ .01) een significant positief effect heeft op 

reflecteren. Daarnaast heeft ook anderen inspireren een significant positief effect op 

reflecteren (β = .29, p ≤ .01). Daarmee laat dit onderzoek zien dat de mate waarin 

studenten over de competentie methodologische kwaliteit en wetenschappelijke 

attitude en anderen inspireren beschikken, bepalend is voor de mate waarin 

studenten reflecteren. Het percentage verklaarde variantie van dit model is 41%, 

oftewel 41% van de verschillen in reflecteren tussen studenten kan worden verklaard 

door de in dit onderzoek gemeten competenties van de Reflective Professional.  

Niveau van reflectief leren: Niveau 3 Kritisch reflecteren - Het derde (hoogste) 

niveau van reflectief leren dat we hebben gemeten is kritisch reflecteren. Op dit 

niveau stelt een student veronderstellingen aan de kaak en is in staat om te 

veranderen van perspectief. Uit de analyses blijkt wederom dat methodologische 

kwaliteit en wetenschappelijke attitude (β = .42, p ≤ .05) een significant positief 

effect heeft op kritisch reflecteren. Daarnaast heeft ook brede kennis uit andere 

disciplines een significant positief effect op kritisch reflecteren (β = .39, p ≤ .01). Uit 

dit onderzoek blijkt dat de mate waarin studenten beschikken over de competentie 

methodologische kwaliteit en wetenschappelijke attitude en brede kennis uit andere 

disciplines belangrijk zijn om studenten kritisch reflectief te laten leren. Het 

percentage verklaarde variantie van dit model is 27%, oftewel 27% van de 

verschillen in kritisch reflecteren tussen studenten kan worden verklaard door de in 

dit onderzoek gemeten competenties van de Reflective Professional.  

Samengevat tonen de uitgevoerde analyses dat de competenties (1) methodologische 

kwaliteit en wetenschappelijke attitude, (2) anderen inspireren, en (3) brede kennis 

uit andere disciplines, bepalend zijn voor de mate van reflectief leren.  
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Samenvatting en aanbevelingen 
In samenvatting blijken de volgende relaties gevonden 

Waardering voor een HP wordt positief beïnvloed door:  

- hoge eisen (model 1) 

- diversiteit in werkvormen (model 1) 

- intrinsiek gemotiveerde ontwikkeling (model 2) 

 

Begrijpen wordt positief beïnvloed door: 

- hoge eisen (model 1) 

- kwaliteit van feedback (model 1) 

maar begrijpen wordt negatief beïnvloed door: 

- autonomie (model 1) 

- internationalisering (model 2) 

- eigen ontwikkelroute (model 2) 

 

Reflecteren wordt positief beïnvloed door 

- hoge eisen (model 1) 

- kwaliteit van feedback (model 1) 

- aandacht voor communicatie binnen de groep (model 1) 

- methodologische kwaliteit en wetenschappelijke attitude (model 2) 

- anderen inspireren (model 2) 

 

Kritisch reflecteren wordt positief beïnvloed door 

- Hoge eisen (model 1) 

- Community (model 1) 

- methodologische kwaliteit en wetenschappelijke attitude (model 2) 

- brede kennis uit andere disciplines (model 2) 

 

Uit dit onderzoek kunnen als aanbevelingen worden afgeleid dat als stimulerende 

factoren voor waardering en niveaus van leren in de HP’s ingezet zou moeten 

worden op: 

- Het stellen van hoge eisen aan HP studenten 

- Het aanbieden van diverse werkvormen in het curriculum 

- Het selecteren op, stimuleren en voortdurend werken aan mogelijkheden tot 

intrinsiek gemotiveerde ontwikkeling  

- Het aanbieden van hoogwaardige kwaliteit van feedback 

- Het stimuleren, begeleiden en aandacht hebben voor de communicatie binnen 

de HP groep  

- Het verhogen van de methodologische kwaliteit en wetenschappelijke attitude 

van de HP studenten 

- Het bieden van mogelijkheden in het HP om anderen te inspireren 

- Het actief vormen van een HP community 

- Het aanbieden van de mogelijkheid brede kennis op te doen uit andere 

disciplines 
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Tegelijkertijd blijkt uit dit onderzoek dat er belemmerende of storende factoren zijn 

die het leren begrijpen van zaken in de weg kunnen zitten. Als het gaat om het 

niveau van leren ‘begrijpen’ moet uitgegaan worden van: 

- Het beperken van (teveel) autonomie  

- Het beperken van mogelijkheden tot internationalisering 

- Het beperken van het bepalen van een eigen ontwikkelroute 
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