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Goed beslissen over 
beroepsbekwaamheid 
in het hbo 

Dit artikel is het tweeënzestigste in een 
serie praktische artikelen over 
onderwijsinnovatie. Deze serie heeft de 
bedoeling om mensen die werk zaam 
zijn in het hoger onderwijs handreikin-
gen en aandachtspunten te bieden 
voor eigen initiatieven in onderwijs-
innovatie. De onderwerpen van deze 
reeks kunnen uiteenlopen, maar zullen 
al tijd gaan over het maken van onder-
wijs en dus over toepassingen van 
onderwijskundige en onderwijstechno-
logische inzichten in het dagelijks werk 
van de docent, het onderwijsteam of de 
opleidingsmanager.
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helderheid wat afstuderen precies bete-
kent, welke rol onderzoek daarin speelt en 
wat de eisen zijn die aan een goed afstu-
deerprogramma worden gesteld. Naar 
aanleiding van het rapport Vreemde ogen 
dwingen van de Commissie Externe 
Validering Examenkwaliteit (2012), heeft 
de Vereniging Hogescholen een expert-
groep samengesteld onder voorzitter-
schap van Daan Andriessen om een pro-
tocol te ontwikkelen dat opleidingen 
helpt een verantwoord afstudeerpro-
gramma te ontwerpen. Dit artikel presen-
teert de belangrijkste boodschappen uit 
het protocol en biedt tevens enkele richt-
lijnen voor het construeren van beoorde-
lingsformulieren voor afstudeerwerkstuk-
ken. We hopen met deze bijdrage oplei-
dingen enkele handvatten te bieden voor 
het (her)ontwerpen van het afstudeerpro-
gramma en daarmee het borgen van het 
eindniveau.

De functie van beoordelen tijdens het 
afstuderen in het hbo
Jaarlijks worden in het hoger beroepson-
derwijs (hbo) meer dan 60.000 diploma’s 
uitgereikt. Deze diploma’s hebben een 
belangrijke maatschappelijke waarde: ze 
zijn het bewijs dat een student na een 
aantal jaren intensieve opleiding optimaal 
is uitgerust om als jonge professional te 
denken en te handelen in de beroeps-
praktijk. Om tot de juiste beslissing te 
komen of een student het diploma te-
recht verkrijgt, dient gedurende de oplei-
ding bewijslast over beroepsbekwaam-
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Samenvatting
Het borgen van het eindniveau is in het 
hbo een actueel en interessant vraagstuk. 
Wanneer opleidingen kunnen aantonen 
hoe studenten dit eindniveau binnen hun 
opleiding behalen, geeft dit het hbo-di-
ploma waarde en biedt dit diploma de 
student een goede start van een mooie 
loopbaan. Er is echter ook veel vraag naar 
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Buiten de gesignaleerde problemen van 
studenten en docenten over de kwaliteit 
van het afstudeerproces, zijn ook vraagte-
kens gezet bij de kwaliteit van afstudeer-
werkstukken van studenten in uiteenlo-
pende hbo-opleidingen. De impact hier-
van was hoog en heeft tot veel onrust ge-
leid. Affaires in het hbo hebben vele vra-
gen opgeroepen zoals: 
• Wat betekent goed afstuderen precies 

en hoe beoordelen we dat? 
• Op basis van welke criteria richten we 

het afstuderen in? 
• Hoe borgen we de relatie tussen be-

roepsbekwaamheid en de bewijslast die 
we aan studenten vragen om deze be-
roepsbekwaamheid te tonen?

Het versterkte bewustzijn dat het hbo de 
verantwoordelijkheid draagt om verant-
woorde en onbetwiste beslissingen te 

één eindwerkstuk kwetsbaar is, zeker als 
dit werkstuk een reflectie moet zijn van 
het onderzoekend vermogen van de stu-
dent, bijvoorbeeld door het uitvoeren van 
een praktijkgericht onderzoek. Studenten 
zijn vaak onvoldoende bekend met de 
eisen die aan het afstudeerwerkstuk wor-
den gesteld, zij ervaren onduidelijkheid 
over de onderzoeksmethodieken die die-
nen te worden toegepast en de wijze van 
beoordelen blijkt tevens een ondoorzich-
tig proces. Docenten ervaren gebrek aan 
tijd en deskundigheid (zowel inhoudelijk 
als procesmatig) en het zoeken naar een 
goede balans tussen begeleiden en over-
nemen als knelpunten (Kempen & Keizer, 
2012). Wanneer begeleiden en beoorde-
len aan elkaar zijn gekoppeld, kan dat van 
invloed zijn op de kwaliteit van het uitein-
delijke oordeel.

heid te worden verzameld. Vrijwel altijd is 
een afstudeerwerkstuk een van de be-
langrijkste bewijsstukken om deze be-
kwaamheid te demonstreren. In visitaties 
van opleidingen is er de laatste jaren 
steeds meer nadruk komen te liggen op 
het afstudeerwerkstuk. Visitatiepanels kij-
ken op basis van richtvragen die door de 
NVAO zijn opgesteld naar deze werkstuk-
ken om het eindniveau van de opleiding 
te bepalen. De afgelopen tijd is er veel te 
doen geweest over de mate waarin het af-
studeerwerkstuk de complexiteit van het 
professionele handelen en denken in de 
beroepspraktijk aantoont. Naast de vorm 
van het afstudeerwerkstuk is het boven-
dien nog maar de vraag in hoeverre één 
afstudeerwerkstuk voldoende bewijs le-
vert voor beroepsbekwaamheid. In de 
praktijk blijkt immers dat het werken met 
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BoX 1: moDElmATIGE WEERGAVE VAn AFSTuDEERPRoCESSEn In HET HBo
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nemen over de beroepsbekwaamheid van 
studenten heeft hogescholen gestimu-
leerd om kritisch te kijken naar de wijze 
van afstuderen. Het rapport Vreemde 
ogen dwingen van de Commissie externe 
validering examenkwaliteit (2012) - opge-
steld naar aanleiding van de discussie over 
afstudeerkwaliteit - heeft daar een be-
hoorlijke impuls aan gegeven door als één 
van de speerpunten de kwaliteit van het 
beoordelen van het afstuderen te benoe-
men. In navolging hiervan heeft de 
Vereniging Hogescholen een expertgroep 
Protocol ingesteld met als opdracht de 
wenselijkheid van een protocol voor het 
beoordelen van (kern)werkstukken die be-
roepsbekwaamheid weerspiegelen te on-
derzoeken. Tevens is gevraagd te advise-
ren over de wijze waarop dit protocol tot 
stand dient te komen en aan welke kwali-
teitseisen het dient te voldoen. 

Het doel van dit artikel is de belangrijkste 
boodschappen van de expertgroep 
Protocol samen te vatten. Eerst wordt een 
conceptueel model en begrippenkader 
aangereikt om het afstudeerproces in het 
hbo te verhelderen. Het begrippenkader 
wordt geïllustreerd met voorbeelden uit 
de opleiding Toegepaste Psychologie van 
de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 
Bij deze opleiding omvat het afstudeer-
proces het laatste half jaar van de oplei-
ding. Vervolgens wordt een protocol in de 
vorm van twaalf vragen gepresenteerd 
waar een opleiding een goed antwoord 
op moet hebben om een goede beoorde-
lings- en beslissingskwaliteit in het afstu-
deren te garanderen. Op basis hiervan 
worden enkele richtlijnen gegeven voor 
het ontwerp en gebruik van beoordelings-
formulieren die nodig zijn om de gelever-
de prestaties in het afstudeerprogramma 
te kunnen beoordelen. Tot slot worden 
enkele kernboodschappen geformuleerd 
die opleidingen ter harte kunnen nemen.

Een conceptueel model om afstuderen 
in het hbo te duiden
Als het afstuderen in het teken staat van 
de beslissing over beroepsbekwaamheid 
van studenten, is verheldering van dit be-
grip van belang. De expertgroep Protocol 
(2014) heeft onder voorzitterschap van dr. 
Daan Andriessen een conceptueel kader 
ontwikkeld (zie box 1). Leden van deze 
groep zijn: Petra Manders (Saxion), Dan 
Greve (Hogeschool Utrecht), Peter 
Hermans (Cito), Linda Jakobs (Hogeschool 
Arnhem en Nijmegen), Lucie te Lintelo 
(Hogeschool van Amsterdam), Karin 
Neijenhuis (Hogeschool Rotterdam) en 
Gerard Straetmans (Saxion en Cito). 
Uitgangspunt in het conceptueel model 
is dat voor het beoordelen van beroeps-
bekwaamheid één keer beoordelen nooit 
genoeg zal zijn (Dijkstra, Van der Vleuten, 
& Schuwirth, 2010). Er moet sprake zijn 
van een afstudeerprogramma: een zorg-
vuldig doordacht, evenwichtig program-
ma van beoordelingsmomenten dat infor-
matie oplevert over het professionele 
denken en handelen van de student (Van 
der Vleuten et al., 2012). 
Beroepsbekwaamheid moet worden be-
schouwd als een ‘hele taak’, die niet kan 
worden ontrafeld in fragmentarische on-
derdelen (Dijkstra, 2014). Onderdelen van 
een afstudeerprogramma dienen dus 
steeds het aantonen van beroepsbe-
kwaamheid te stimuleren. Het inrichten 
van een afstudeerprogramma is niet al-
leen een toetskundig vraagstuk maar 
vooral een ontwerpvraagstuk (Van der 
Vleuten & Schuwirth, 2005), waarbij een 
goede aansluiting tussen leren, opleiden 
en beoordelen een essentieel uitgangs-
punt is (constructive alignment; Biggs, 
1996). Een student zal dus een groot ar-
rangement aan beroepsopdrachten moe-
ten uitvoeren en een variatie aan presta-
ties moeten tonen om tot een valide en 
betrouwbare uitspraak over beroepsbe-
kwaamheid te kunnen komen. Hierbij 
geldt dat het geheel meer is dan de som 
der delen. In het volgende wordt het con-
ceptueel model van afstudeerprocessen 
in het hbo nader uitgelegd.

Het doel van het afstuderen is om vast te 
stellen of een student voldoende be-
kwaam is om adequaat te handelen in 
taaksituaties die representatief zijn voor 
de kerntaken van het beroep waarvoor 
wordt opgeleid. Een zorgvuldige analyse 
van deze kerntaken is nodig om tot een 
holistische visie op beroepsbekwaamheid 
te komen. Het is aan te bevelen deze be-
roepsbekwaamheid te vertalen in inspire-
rende beelden, vignetten of scenario’s. 
Beroepsbekwaamheid wordt doorgaans 
gedefinieerd in beroepsprofielen. Deze 
profielen zijn gevalideerd door relevante 
betrokkenen zoals het werkveld en vakver-
enigingen. Vanuit het beroepsprofiel 
wordt door hogescholen gezamenlijk een 
opleidingsprofiel vastgesteld waarin de 
kennis en vaardigheden voor de startende 
beroepsbeoefenaar worden verwoord in 
termen van te realiseren eindkwalificaties. 
In deze eindkwalificaties worden de do-
meinspecifieke kennis en vaardigheden 
genoemd, meestal beschreven in taken, 
rollen, gedragingen, handelingen, dimen-
sies, resultaten en kennisbases (Van Berkel, 
2012). Wanneer deze kennis en vaardighe-
den worden beheerst, is sprake van profes-
sioneel vakmanschap (HBO-raad, 2009). 
Professioneel vakmanschap uit zich in pro-
fessioneel gedrag en professioneel hande-
len. Naast domeinspecifieke kwalificaties 
zijn vijf generieke eindkwalificaties vastge-
legd in de zogenaamde Dublin-
descriptoren: 
1. kennis en inzicht, 
2. toepassen van kennis en inzicht, 
3. communicatie, 
4. oordeelsvorming, 
5. leervaardigheden. 
Ook de toenmalige HBO-raad heeft een 
standaard van de professionele bachelor 
gedefinieerd (HBO-raad, 2009). Deze stan-
daard houdt in dat een opleiding tot hbo-
bachelor er voor zorg dient te dragen dat 
studenten een gedegen theoretische basis 
verkrijgen, dat zij het onderzoekend ver-
mogen verwerven dat hen in staat stelt 
om bij te kunnen dragen aan de ontwikke-
ling van het beroep, dat zij over voldoende 
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professioneel vakmanschap beschikken, 
en tenslotte de beroepsethiek en maat-
schappelijke oriëntatie ontwikkelen die 
past bij een verantwoordelijke professio-
nal. Het concept onderzoekend vermogen 
zullen wij in dit artikel niet verder uitwer-
ken. Voor een nadere definitie verwijzen 
we naar de openbare les van Andriessen 
(2014).
Om studenten te stimuleren de gewenste 
beroepsbekwaamheid en onderliggende 
eindkwalificaties te tonen en te beoorde-
len met de juiste beoordelingscriteria en 
procedure, dient een set aan beroepsop-
drachten te worden ontworpen. Dat zijn 
professionele taken waar studenten indi-
vidueel en/of met anderen actief aan wer-

ken, ook wel performance assessments 
genoemd (Govaerts, 2011). Een essentieel 
kenmerk van deze taken is dat ze de be-
oordelaar en de student zinvolle informa-
tie opleveren over de mate van bekwaam-
heid en wat er nodig is om deze 
bekwaamheid verder te ontwikkelen 
(Sluijsmans, 2008). Beroepsopdrachten 
met duidelijke beoordelingscriteria als 
basis kunnen verschillende vormen aan-
nemen en worden uitgevoerd in veel ge-
varieerde situaties (Janssen-Noordman & 
Van Merriënboer, 2002). 
Beroepsopdrachten worden afgeleid van 
beroeps- en opleidingsprofielen en kun-
nen betrekking hebben op een actueel 
probleem dat zich in een professie voor-
doet. Omdat deze opdrachten de ruggen-

graat zijn van een afstudeerprogramma 
en een afspiegeling zijn van verwachte 
eindkwalificaties zullen deze opdrachten 
met de grootste zorgvuldigheid moeten 
worden ontworpen en gevalideerd in dis-
cussie met experts uit het werkveld 
(Straetmans et al., 2003). Omdat het in be-
schrijvingen van competenties en indica-
toren nog vaak aan context ontbreekt, is 
het zinvol beroepsopdrachten te formule-
ren op basis van kritische beroepssitua-
ties. Voorbeelden van ‘controleerbare’ 
beroepsopdrachten zijn casussen, werk-
veldopdrachten, simulaties of projecten. 
Van belang voor een afstudeerprogram-
ma is dat deze opdrachten omvat die de 
complexiteit van de beroepspraktijk re-
presenteren. Voorbeelden van ‘oncontro-
leerbare’ beroepsopdrachten zijn op-
drachten die niet 'a priori' kunnen worden 
ontworpen. Ze zijn onvoorspelbaar en 
kunnen van de student meer of minder 
zelfstandigheid, expertise en inzet verei-
sen. Meestal zijn dit de opdrachten die 
worden uitgevoerd in de stage en richten 
zich op het doen (Miller, 1990). 

Beroepsopdrachten resulteren in presta-
ties oftewel beroepsproducten. Deze be-
roepsproducten zijn een afspiegeling van 
producten die ook in de beroepspraktijk 
zullen worden verwacht. De expertgroep 
Protocol hanteert voor het beroepspro-
duct en de bijbehorende verantwoording 
de term kernwerkstuk. Indien het vervaar-
digen van een kernwerkstuk helemaal aan 
het eind van de opleiding wordt gevraagd 
wordt dit aangemerkt als een eindwerk-
stuk. In box 3 worden voorbeelden van vijf 
typen beroepsproducten gepresenteerd 
in navolging van Losse (2012). Een hbo-
opleiding leidt op tot een beroep dat 
wordt gekenmerkt door één, maximaal 
twee soorten beroepsproducten. Dit be-
treft de kernactiviteit van dat beroep. Het 
soort beroepsproduct bepaalt mede 
welke toetsvorm in het afstuderen het 
meest valide is voor het vaststellen van de 
beroepsbekwaamheid.
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BoX 2: BERoEPSBEKWAAmHEID En EInDKWAlIFICATIES VAn DE oPlEIDInG 
ToEGEPASTE PSYCHoloGIE

De opleiding Toegepaste Psychologie leidt op tot reflectieve Toegepast Psychologen. De beroepsbe-
kwame Toegepast Psycholoog analyseert en interpreteert menselijk gedrag. Dat betekent dat de 
psychologische kennis en inzichten waarover de toegepast psycholoog beschikt hem/haar onder 
meer in staat stellen om psychopathologische symptomen te herkennen en te onderscheiden van 
gezond gedrag. Daarnaast draagt hij op onderbouwde en verantwoorde wijze bij aan het effectiever 
maken van menselijk gedrag in verschillende contexten. Hierbij wordt waar mogelijk gebruik ge-
maakt van sociale technologie. De beroepsrollen waar de opleiding voor opleidt zijn gedragstrainer, 
psychologisch begeleider, preventiemedewerker, assessor, psychodiagnostisch medewerker, reïnte-
gratiecoach. De uitwerking van het niveau van beroepsbekwaamheid is voor Toegepaste 
Psychologie als volgt:

a. Complexiteit van de opdracht: De student functioneert zelfstandig en probleemstrategisch. Hij 
identificeert en analyseert complexe meervoudige problemen en lost deze op een onderzoeks-
matige wijze op. Hij past op basis van eigen inzicht theoretische concepten toe en kan dit beargu-
menteren. Hij houdt bij zijn handelen en/of het ontwikkelde beroepsproduct voor een cliënt, 
groep of opdrachtgever rekening met de consequenties voor anderen in de keten. 

b. Complexiteit in situationele factoren: De vraagstelling en risicofactoren van de cliënt, de groep of de 
opdrachtgever zijn complex. De vraagstelling is niet direct helder en/of behandelbaar door bij-
voorbeeld weerstand, meervoudige belangen, demotivatie, de klinische toestand en de invloed 
van het systeem. De student kan in en buiten de organisatie omgaan met verschillende belang-
hebbenden, verantwoordelijkheden en kan samenwerken met mogelijke andere disciplines. 

c. Mate van zelfsturing: Er wordt een groot appèl gedaan op de zelfstandigheid en inbreng van de 
student. De student stuurt zelfstandig zijn leerproces (Brouwers & Sporken-de Vries, 2012).

De eindkwalificaties zijn beschreven in het competentieprofiel van Toegepaste Psychologie
(Brouwers & Sporken-de Vries, 2012). Het competentieprofiel is afgeleid van het Landelijk profiel van
Toegepaste Psychologie. De vier eindkwalificaties (competenties) die integraal worden beoordeeld
in het afstudeerprogramma zijn:

1. beoordelen van gedrag,
2.  beïnvloeden van gedrag,
3.  praktijkgericht onderzoeken, 
4.  professionaliseren. 



- -  

De opleiding Toegepaste Psychologie leidt 
op tot het beroepsproduct ‘handeling’ en 
het beroepsproduct ‘advies’. Daarom be-
staat het afstudeerprogramma van de op-
leiding Toegepaste Psychologie uit een 
combinatie van vier prestaties: 
1)  een advies, ontwerp, eindproduct of 

handeling gebaseerd op 
2)  een onderzoeksverslag, 
3)  een casustoets, 
4)  de uitvoering van een cliëntgesprek. 
Prestatie 1 en 2 hebben betrekking op het 
kunnen adviseren en 3 en 4 op het kun-
nen handelen. Het onderzoeksverslag en 
het advies zijn prestaties die geleverd wor-
den door het uitvoeren van een praktijk-
onderzoek. De student toont aan dat hij 
een psychologisch vraagstuk uit het werk-
veld kwantitatief en/of kwalitatief syste-
matisch kan onderzoeken. Aan de hand 
van dit individueel uitgevoerde praktijk-
onderzoek ontwikkelt hij een duurzaam 
en bruikbaar adviesproduct met imple-
mentatieplan. Voorbeelden van advies-
producten zijn een aangepast behandel-
protocol, een digitaal platform voor psy-
chologische hulp, en een preventietrai-
ning ter voorkoming van burn-out (Van 
Overbeek, 2012). Het uitvoeren van een 
cliëntgesprek wordt getoetst door middel 
van een simulatiegesprek met een acteur. 
Om een zo authentiek mogelijke beroeps-
situatie te simuleren is de casuïstiek ont-
worpen door experts uit het werkveld en 
een opleidingskundige uit de opleiding. 
Ter voorbereiding op dit gesprek maakt 
de student een onderbouwd plan van 
aanpak en na afloop van het gesprek ver-
antwoordt de student zich over gehan-
teerde interventies, waarmee zowel de ge-
leverde prestatie als het proces getoetst 
wordt. Er is gekozen voor een simulatie 
om de betrouwbaarheid te kunnen bor-
gen (de complexiteit van de opdracht is 
voor elke student identiek). De opleiding 
vindt het daarnaast noodzakelijk dat de 
‘body of knowledge’ expliciet getoetst 
moet worden op het hoogste niveau en 

hanteert een casustoets met open vragen 
(Sporken-De Vries, 2013). 
Na een definitie van beroepsbekwaam-
heid, eindkwalificaties en een keuze van 
beroepsproducten en prestaties, is het 
mogelijk beoordelingsdimensies te defini-
eren. Deze zijn van belang voor de formu-
lering van beoordelingsschalen en presta-
tiecriteria. De beoordelingsschalen en 
prestatiecriteria helpen de examinator om 
tot een goede beslissing over de be-
kwaamheid van de student te komen. 
Om tot een juiste beoordeling te komen 
hebben examinatoren een beoordelings-
model nodig dat de beoordelingsschalen 
en prestatiecriteria verbindt met een be-
slissingsprocedure dat een aantal beslis-
regels bevat. Beoordelingsmodellen die-
nen: 
a. valide te zijn (wordt er een deugdelijke 

beslissing over beroepsbekwaamheid 
genomen?), 

b. betrouwbaar te zijn (komen meerdere 
beoordelaars tot eenzelfde beoorde-
ling?)

c.  en voor de student inzichtelijk (snapt de 
student de prestatiecriteria en de wijze 
van beoordeling?). 

Bij de opleiding Toegepaste Psychologie 
zijn per competentie c.q. eindkwalificatie 
beoordelingsdimensies beschreven. In 
box 4 zijn deze beoordelingsdimensies 
weergegeven. 

Voor elk op te leveren beroepsproduct 
(onderzoeksverslag, een inhoudelijk be-
roepsproduct, een casustoets en de uit-
voering van een cliëntgesprek) is een be-
oordelingsformulier ontwikkeld met pres-
tatiecriteria geclusterd naar competenties 
(eindkwalificaties). De prestatiecriteria 
passen bij het te beoordelen beroepspro-
duct en zijn afgeleid van de beoordelings-
dimensies. Per prestatiecriterium worden 
1 tot 4 punten toegekend. Elke toets heeft 
eigen specifieke prestatiecriteria. 
De beslisprocedure van de opleiding be-
paalt dat elke competentie minimaal met 
een voldoende moet worden beoordeeld 
op basis van een minimaal te behalen aan-
tal punten per competentie. Er is dus geen 
mogelijkheid tot compensatie. Het eind-
cijfer is het gemiddelde van de cijfers van 
twee examinatoren. Indien de afwijking 
van het cijfer van de examinatoren meer 
dan één punt afwijkt, wordt een derde 
examinator betrokken bij de beoordeling. 
Als het cijfer 5 en 6 wordt gegeven, wordt 
tevens een derde examinator ingescha-
keld. Het eindcijfer is dan het gemiddelde 
cijfer van de drie examinatoren. Indien 
een 5 of lager wordt gehaald, moet de 
toets worden herkanst. Op basis van de 
toelichting van de examinator op het be-
oordelingsformulier en een inzagemo-
ment, waarbij de student vragen kan stel-
len over de beoordeling, kan worden her-
kanst. 
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1. Advies  2. ontwerp  3. Eindproduct  4. Handeling  5.onderzoek 

Mogelijke oplossing  Verbeelding van een  Fysiek of digitale uitwer-  Professioneel gedrag Antwoorden en 
of een plan  eindproduct king van een ontwerp naar cliënt of publiek conclusies

•	Organisatie-advies		 •	Bouwontwerp	 	•	Schilderij	 •	Les	geven	 •	Archeologisch	rapport

•	Pedagogisch	advies	 •	Bestemmingsplan	 •	Ict-applicatie	 •	Voorstelling	geven	 •	Laboratorium	rapport

•	Financieel	advies	 •	Ondernemingsplan	 •	Apparaat	 •	Hulp	verlenen	 •	Forensisch	rapport	

	 	 	 	 •	Film	 •	Verplegen	

	 	 	 	 •	Journalistieke	tekst	 •	Therapie	geven

	 	 	 	 	 	 •	Leiding	geven

	 	 	 	 	 	 •	Ondernemen

BoX 3: VooRBEElDEn VAn BERoEPSPRoDuCTEn In HET HBo (gebaseerd op losse, 2012)



Alle prestaties in het afstudeerprogramma 
van Toegepaste Psychologie worden be-
oordeeld door twee examinatoren, waar-
van minimaal één onafhankelijke exami-
nator. Alle examinatoren moeten aan-
toonbare onderzoeksvaardigheden en 
psychologische kennis hebben op master-
niveau en meer dan drie jaar werkervaring 
hebben in een relevante beroepspraktijk. 
Naast docenten (interne examinatoren) 

zet de opleiding lectoren en professionals 
(externe examinatoren) uit de beroeps-
praktijk in als examinator, zodat er ‘vreem-
de ogen’ betrokken zijn bij de eindbeoor-
deling. De opleiding verzorgt jaarlijks een 
verplichte training over de te volgen be-
oordelingsprocedures, het beoordelings-
model, de prestatiecriteria en de manier 
van objectief beoordelen. Hierbij zijn alle 
interne en externe examinatoren aanwe-
zig. Om de interbeoordelaarsbetrouw-

baarheid te borgen beoordeelt elke exa-
minator voorafgaande aan elke beoorde-
ling éénzelfde verslag/product/perfor-
mance (twee keer per jaar). De beoorde-
lingen worden met elkaar besproken om 
eenduidigheid en transparantie over de 
prestatiecriteria te creëren (kalibreerses-
sies) (Sporken-De Vries, Brouwers, & 
Peeters, 2013). 
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   BoX 4: BEooRDElInGSDImEnSIES oP DE VIER EInDKWAlIFICATIES VAn DE oPlEIDInG ToEGEPASTE PSYCHoloGIE 

 Beoordelen van gedrag	 •	 Komt	op	basis	van	evidence-based	instrumenten	en	psychologische	modellen	tot	een	analyse.
	 	 •	 Maakt	op	basis	van	de	psychologische	analyse	en	kennis	over	testinstrumentarium	een	selectie.	
	 	 •	 Zet	interview,	observatie,	en	psychologische	vragenlijsten	en	testen	in	om	persoonlijkheidskenmerken,	gedrag,	
   attitude en stoornissen in kaart te brengen.
	 	 •	 Formuleert	(mondeling	of	schriftelijk)	een	oordeel	en/of	advies	op	basis	van	de	psychologische	analyse	rekening-		
   houdend met verschillende belanghebbenden.

 Beïnvloeden van gedrag	 •	 Formuleert	realistische	gedragsdoelen	in	afstemming	met	de	opdrachtgever,	cliënt	of	deelnemer.
	 	 •	 Maakt	een	plan	van	aanpak	of	trainingsprogramma	voor	het	gedragsveranderingstraject.
	 	 •	 Stemt	gedrag	af	op	de	opdrachtgever,	cliënt,	deelnemers	en	neemt	eventuele	weerstand	weg.
	 	 •	 Hanteert	verschillende	psychologische	interventies	en	gesprektechnieken	zoals	gevoelsreflectie,	confrontatie	om	
   gedrag doelgericht te beïnvloeden. 
	 	 •	 Zorgt	voor	een	duurzame	gedragsverandering	door	aandacht	te	hebben	voor	transfer.
	 	 •	 Evalueert	een	ontwikkeltraject	met	behulp	van	evidence	based	instrumenten.
	 	 •	 Schrijft	een	onderbouwd	ontwikkeladvies	op	basis	van	een	gedragsanalyse.

 Praktijkgericht onderzoeken	 •	 Verheldert	en	operationaliseert	een	psychologisch	vraagstuk	door	middel	van	het	analyseren	van	relevante	bronnen		

   en afstemming met de opdrachtgever.

	 	 •	 Kiest	of	ontwerpt	valide	en	betrouwbare	onderzoeksinstrumenten,	met	bijbehorende analysemethoden, passend bij  

   het te meten gedrag.
	 	 •	 Verzamelt	op	systematische	en	methodische	wijze	gegevens	op	basis	van	gekozen	instrumenten.
	 	 •	 Analyseert,	ordent	en	interpreteert	verkregen	data	en	formuleert	op	basis	daarvan	onderzoeksresultaten.
	 	 •	 Formuleert	op	basis	van	de	resultaten	en	relevante	literatuur	de	conclusies	en	aanbevelingen	voor	de	praktijk.

	 	 •	 Schrijft	een	onderzoeksartikel	op	basis	van	het	uitgevoerde	onderzoek.

	 	 •	 Ontwikkelt	een	beroepsproduct	met	implementatieplan	voor	de	opdrachtgever	als antwoord op de vraag ter 
   verbetering van de praktijk.

 Professioneel werken	 •	 Werkt	samen	met	collega’s	en	neemt	verantwoordelijkheid	voor	zijn	eigen	aandeel	en	het	groepsproces.
	 	 •	 Communiceert	efficiënt	en	doelgericht	in	een	multidisciplinair	team.
	 	 •	 Is	en	stelt	zich	op	de	hoogte	van	wat	relevante	disciplines	doen	met	de	complexe	vraagstelling	van	de	cliënt,	groep
   of opdrachtgever, om de eigen werkwijze hierop af te stemmen.
	 	 •	 Profileert	en	presenteert	de	eigen	professionele	positie	en	visie	op	het	beroep.
	 	 •	 Ontwikkelt,	onderhoudt	en	zet	een	relevant	netwerk	in	om	te	komen	tot	een	efficiënte	werkwijze.
	 	 •	 Speelt	in	op	mogelijkheden	en	kansen	in	de	markt	en	op	ontwikkelingen	in	de	professie.
	 	 •	 Reflecteert	op	eigen	functioneren	en	ontwikkeling	ter	verbetering	van	de	eigen	professionaliteit.
	 	 •	 Heeft	zicht	op	persoonlijke	grenzen	in	attitude,	leergeschiedenis,	waarden	en	normen	en	weet	hiermee	grenzen	te		
   stellen in professioneel handelen.
	 	 •	 Is	in	staat	om	op	basis	van	ethische	principes	grenzen	te	bepalen	in	beroepsmatig	handelen	en	bespreekt	dilemma’s		
	 	 	 met	collega’s.



Naar richtlijnen om het ontwerp- en 
beoordelingsproces van afstuderen in 
te richten
In het voorafgaande is het conceptueel 
model van het afstudeerproces verhel-
derd en geïllustreerd met voorbeelden uit 
de opleiding Toegepaste Psychologie van 
de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 
Dit model is door de expertgroep gebruikt 
bij het opstellen van een landelijk proto-
col waarmee een opleiding haar afstu-
deerprogramma kan verbeteren en ver-
antwoorden naar de buitenwereld. Het 
protocol bestaat uit twaalf vragen die een 
opleiding op een goede manier moet kun-
nen beantwoorden (zie box 5). Het proto-
col heeft drie doelen: 
1)  Duidelijkheid scheppen over terminolo-

gie en inrichting van het afstudeerpro-
ces, 

2)  een kader scheppen voor gezamenlijk 
leren en verbeteren,

3)  een kader scheppen voor borging en 
verantwoording. 

In het protocol wordt een uitgebreide toe-
lichting gegeven op elke vraag. Het proto-
col maakt geen onderscheid tussen de 
prestaties die binnen het afstudeerpro-
gramma worden beoordeeld: alle beoor-
delingen die deel uitmaken van het afstu-
deerprogramma dienen aan dezelfde 
kwaliteitsstandaarden te voldoen.

Implicaties voor het ontwerp en 
gebruik van beoordelingsformulieren 
voor beroepsproducten
Het beoordelen van complexe beroeps-
producten in een afstudeerprogramma is 
overwegend mensenwerk. Dit betekent 
dat er enerzijds sprake moet zijn van een 
transparant en eenduidig beoordelings-
formulier en anderzijds de inzet van be-
kwame examinatoren. Het is dus van 
groot belang in de kwaliteit van examina-
toren te investeren (Straetmans, 2006; 
Sluijsmans, 2013). De expertgroep BKE/
SKE heeft dit advies onlangs geconcreti-
seerd in een programma van eisen waarin 
de leeruitkomsten waaraan examinatoren 

dienen te voldoen zijn beschreven 
(Expertgroep BKE/SKE, 2013). Om de kwa-
liteit van een beoordelingsformulier voor 
afstudeerwerkstukken te borgen is het 
van belang te kijken naar de helderheid 
van het ontwerp en de toepasbaarheid 
voor beoordelaars. 

Belangrijke aandachtspunten voor het 
ontwerp van het beoordelingsformulier 
zijn:
• Zorg dat het beoordelingsformulier de 

beroepsbekwaamheid en onderliggen-
de eindkwalificaties representeert, dit is 

bijvoorbeeld van belang voor het verho-
gen van de indruksvaliditeit. Veel criteria 
zijn vaak generiek en weinig gecontextu-
aliseerd. Het gevaar is dat volgens deze 
criteria het oordeel van het beroepspro-
duct goed kan zijn, maar nog te weinig 
aan het licht brengt of de student daad-
werkelijk in staat is in de context van het 
beroep te denken en handelen.

• Geef een formulier een formele uitstra-
ling om transparantie te bevorderen. Dus 
een goed logo van de opleiding, een dui-
delijk kenmerk geven aan het document 
(voor documentbeheer en communica-
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BoX 5: HET PRoToCol ‘VERBETEREn En VERAnTWooRDEn VAn AFSTuDEREn’ 
(expertgroep Protocol, 2014)

Eindkwalificaties
1.  Weerspiegelen de eindkwalificaties van de opleiding zowel de eisen vanuit het werkveld als de 

eisen aan het hbo-niveau?
2.  Heeft de opleiding het vereiste niveau voor onderzoekend vermogen beschreven in de eind-

kwalificaties? 
3.  Toetst de opleiding alle eindkwalificaties in het afstudeerprogramma en, indien het meerdere af-

studeeronderdelen betreft, is het duidelijk waar wat getoetst wordt?

Beroepsopdrachten
4.  Zijn de beroepsopdrachten die studenten uitvoeren in het afstudeerprogramma geschikt voor 

het aantonen van de te verwerven eindkwalificaties?
5.  Bewaakt de opleiding dat de complexiteit van de beroepsopdrachten voor alle studenten  

dezelfde is en dat er een vergelijkbare mate van zelfstandigheid van hen verwacht wordt bij de 
uitvoering hiervan?

Beoordeling
6.  Waarborgt de opleiding dat elke examinator bekwaam is om een onderbouwd oordeel van de 

prestaties van studenten tot stand te brengen? 
7.  Bieden de gehanteerde beoordelingsmodellen voldoende garantie op een valide, betrouwbare 

en transparante beoordeling en zijn ze tegelijkertijd werkbaar voor examinatoren?*
8.  Borgt de opleiding een gemeenschappelijke interpretatie van de beoordelingsmodellen door de 

examinatoren?**
9.		 Is	de	beoordelingsprocedure	voor	alle	betrokkenen	transparant	en	werkbaar	en	bevordert	deze	

een zo betrouwbaar mogelijke beoordeling?

Randvoorwaarden
10.  Zorgt de opleiding ervoor dat het afstudeerprogramma door alle betrokkenen binnen de be-

schikbare tijd en mogelijkheden uitgevoerd kan worden?

Verantwoording en ontwikkeling kwaliteit
11.		Geeft	de	opleiding	invulling	aan	het	‘vreemde	ogen’-principe	om	de	kwaliteit	van	het	afstudeer-

programma aantoonbaar te bevorderen?
12.  Overlegt de opleiding bij een visitatie bewijzen die samen een transparant en representatief 

beeld geven van het afstudeerprogramma en het gerealiseerde eindniveau van studenten?

*	In	het	protocol	is	een	handreiking	over	het	ontwikkelen	van	goede	beoordelingsmodellen	opgenomen.

**	In	het	protocol	is	een	handreiking	over	het	organiseren	van	kalibreersessies	opgenomen.



tie) en een eenduidige lay-out. Het klinkt 
triviaal, maar voor de 'face validity' van 
het instrument is het zinvol. 

• Bewaak dat de complexiteit van de be-
roepsopdracht en de beroepsproducten 
overeenkomt met de verwachte com-
plexiteit in de beroepspraktijk en dat dit 
te herleiden is in het formulier. Zo kan 
een werkstuk naar een 'bestaand' pro-
bleem eenvoudiger zijn dan een 'nieuw'  
probleem, of een onderzoek met veel 

 variabelen lastiger uit te voeren dan een 
onderzoek met twee variabelen. Het kan 
zinvol zijn deze complexiteitsfactoren in 
kaart te brengen voor bijvoorbeeld een 
praktijkonderzoek.

• Beschrijf hoe het ontwerp van het be-
oordelingsformulier zich verhoudt tot de 
definitie van beroepsbekwaamheid. 

 Wat is precies het construct dat met het 
formulier wordt gemeten? En hoe wordt 
verantwoord dat de beoordelingsscha-
len en prestatiecriteria dit ook daadwer-
kelijk meten?

• Wees transparant over zowel de beoor-
delingsschalen als de prestatiecriteria. 
Zijn de criteria dekkend genoeg voor het 
gedrag of product dat moet worden be-
oordeeld?

• Organiseer kalibreersessies waarin be-
oordelaars gezamenlijk de prestatiecri-
teria bepalen en de score die behaald 
moet worden voor een voldoende resul-
taat. 

• Definieer een duidelijk beoordelingsmo-
del met beslisregels om de cesuur te 

kunnen beargumenteren (waar ligt 
scheidslijn tussen voldoende en onvol-
doende?). Er worden in het algemeen 
scores toegekend per criterium waarvan 
sommige criteria minimaal met een vol-
doende dienen te worden beoordeeld 
om te kunnen slagen. Een te grote sprei-
ding in schaal is niet wenselijk, een drie-
punts- of vier puntsschaal heeft de voor-
keur. Zijn de minimaal vereiste criteria 
'knock-out'-criteria, zo ja, waarom? En 
wat gebeurt er als er niet aan wordt vol-
daan? En wat gebeurt er als niet vol-
doende wordt gescoord op de andere 
criteria? 

• Maak helder wat verschillende niveaus 
van beoordelen betekenen. Wat is bij-
voorbeeld ‘goed’, ‘voldoende’ en ‘onvol-
doende’? Een rubric kan hierbij een zin-
vol instrument zijn, mits deze goed is 
ontworpen. In een rubric worden de 
prestatiecriteria van een bepaald be-
roepsproduct vertaald in niveaus. Een 
rubric kan naast beoordelingsinstru-
ment ook worden ingezet als begelei-
dingsinstrument, zodat studenten in-
zicht krijgen op welke aspecten nog 
aandacht behoeven. In box 6 staat een 
voorbeeld van een lege rubric.

Belangrijke aandachtspunten voor het ge-
bruik van het beoordelingsformulier zijn: 
• Zet bekwame beoordelaars in om be-

roepsproducten te beoordelen. De kwa-
liteit zit niet in het formulier, maar vooral 
in de kwaliteit van de gebruiker. De be-

kwaamheid van de beoordelaar wordt 
bepaald door deskundigheid in het te 
beoordelen product en deskundigheid 
in het beoordelen.

• Wees alert op zogenaamde beoorde-
laarseffecten. Voorbeelden van effecten 
zijn: 

 -  het halo-effect (het oordeel over een  
 voor de beoordeling irrelevant aspect  
 'straalt door' naar het aspect dat men  
 eigenlijk wil beoordelen), 

 - het signifisch effect (verschillende 
  beoordelaars letten bij het beoordelen  

 op verschillende aspecten of wegen  
 deze aspecten verschillend), 

 - het contaminatie-effect (het oordeel is  
 gekleurd omdat de beoordelaar met  
 de beoordeling (ook) andere doelein- 
 den nastreeft), 

 - het volgorde-effect (de nawerking van  
 voorafgaande beoordelingen van het  
 werk van andere studenten bij het 

  beoordelen), 
 - het persoonlijke vergelijkingseffect (de  

 ene beoordelaar is strenger of juist mil- 
 der dan de ander of brengt meer of  
 juist minder spreiding aan), 

 - het normverschuivingseffect (de nei- 
 ging om zich bij het beoordelen aan te  
 passen aan het 'gemiddeld' niveau van  
 de groep studenten), en 

 - het vermoeidheidseffect (de hoogte  
 van het oordeel is afhankelijk van de fy- 
 sieke en psychische gesteldheid van de 

  beoordelaar) (zie voor een volledige  
 beschrijving Kuhlemeier, 2002).
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   BoX 6: VooRBEElD VAn EEn lEGE RuBRIC 

  [Beschrijving beroepsbekwaamheid opleiding X)

 [Beschrijving beoordelingsdimensie] 

 [Beschrijving beroepsopdracht en beroepsproduct]    Beoordelingsschaal

   Goed Voldoende  onvoldoende Zwak

 [Prestatiecriterium 1]  [specificatie] [specificatie]  [specificatie] [specificatie]

 [Prestatiecriterium 1]  [specificatie] [specificatie]  [specificatie] [specificatie]

 [Prestatiecriterium 1]  [specificatie] [specificatie]  [specificatie] [specificatie]

 [Prestatiecriterium n]  [specificatie] [specificatie]  [specificatie] [specificatie]



• Gebruik de analytische prestatiecriteria 
in de beoordelingsformulieren om te ka-
libreren en niet alleen om daadwerkelijk 
te beoordelen. Kalibreren is van belang 
om tot goede holistische oordelen te 
komen en voorkomt een beoordeling 
die een optelsom is van afzonderlijke cri-
teria. De analytische criteria helpen om 
een holistisch oordeel te onderbouwen.

• Bewaak een zorgvuldig gebruik van het 
afgesproken beoordelingsmodel.

• Bepaal de weging tussen de eerste en 
tweede (en soms derde) beoordelaar. 
Hangt deze nog af van de kwaliteit van 
de feedback? Hoe wordt de feedback 
gecommuniceerd en hoe wordt 

 gecheckt of deze terecht is?
• Stel instructies voor de beoordelaars op 

over het geven van feedback. Hebben 
studenten gelegenheid feedback te ver-
werken? Is er ook ruimte voor feedfor-
ward? Het beoordelingsformulier krijgt 
pas waarde als beoordelaars weten hoe 
ze het moeten hanteren. Het is zinvol 
een duidelijke handleiding te maken  
met voldoende voorbeelden zodat  
beoordelaars weten wat met elk criteri-
um en standaard wordt bedoeld.

• Gebruik het beoordelingsformulier ook 
vooraf aan en tijdens de begeleiding van 
de studenten. Je bevordert transparantie 
naar de student toe en het geeft houvast 
in het geven van feedback. Bovendien 
voorkomt het dat het afstudeerwerkstuk 
in een te laat stadium slecht wordt be-
oordeeld. Onderzoek wijst ook uit dat 
vele feedbackrondes de prestatie verbe-
teren.

• Voorkom dat verschillende beoordelaars 
voor steeds andere fasen in het afstude-
ren worden ingezet (bijvoorbeeld onder-
zoeksplan, concept onderzoeksverslag 
en definitief onderzoeksverslag). 
Hierdoor lijkt het net of de beoordeling 
‘opnieuw’ begint terwijl ze juist sterk met 
elkaar samenhangen. Om de relatie tus-
sen de beoordelingsmomenten te be-
houden heeft het de voorkeur met één 
formulier te werken waarin het volledige 
afstudeerprogramma is te overzien in-

clusief de samenhang tussen de te leve-
ren prestaties. Bovendien geeft het de 
mogelijkheid het formulier te gebruiken 
tijdens het begeleiden. 

• Probeer alle stappen in de beoordelings-
procedure en de taken en rollen die 
ieder hierin heeft zo expliciet mogelijk te 
beschrijven en te communiceren.

Tot slot
In dit artikel hebben de auteurs getracht 
de belangrijkste boodschappen van de 
expertgroep Protocol samen te vatten en 
te illustreren aan de hand van een voor-
beeld. De expertgroep heeft een concep-
tueel kader ontwikkeld van een aantal be-
langrijke bouwstenen van het afstudeer-
proces en de relaties daartussen. Dit kader 
is zeer waardevol in het verhelderen en 
harmoniseren van de terminologie die in 
het hbo rond afstuderen wordt gebruikt. 
Vanaf nu zou iedere opleidingen deze ter-
minologie moeten hanteren om zo mee te 
werken aan het verhelderen en verant-
woorden van het afstuderen. Ook heeft de 
expertgroep twaalf vragen gepresenteerd 
die opleidingen houvast geeft in het 
vormgeven van een sterk afstudeerproces. 
De Algemene Vergadering van de 
Vereniging Hogescholen heeft ‘met waar-
dering kennisgenomen’ van het protocol 
en uitgesproken ‘dat het advies moet in-
spireren’. De verwachting is dat het proto-
col voorziet in een grote behoefte en dat 
vele opleidingen het vrijwillig gaan ge-
bruiken.
Het werk van de expertgroep Protocol is in 
dit artikel aangevuld met enkele concrete 
richtlijnen voor het ontwerp en gebruik 
van beoordelingsformulieren voor be-
roepsproducten. Dit alles geeft echter nog 
geen kant-en-klaar recept voor gegaran-
deerd succes. Het is aan de opleidingen 
om professionele ontmoetingen te orga-
niseren om met de inhouden van dit arti-
kel en de volledige voorstellen van de ex-
pertgroepen Protocol en BKE/SKE aan de 
slag te gaan en hierop beleid te ontwikke-
len. Het beantwoorden van de vragen uit 

het protocol vereist een doordacht en ge-
dragen plan op basis van een analyse van 
het huidige afstudeerprogramma. In dit 
plan kan een opleiding aangeven via 
welke stappen zij van plan is om tot een 
goed programma te komen. Dat zal vaak 
niet binnen één jaar lukken en dat is ook 
niet nodig. Het werken met het protocol is 
geen lineair maar een iteratief proces, 
waarin docenten, toetsdeskundigen en 
kenniskringen ieder jaar verbeterslagen 
maken. Zo kan een opleiding proactief en 
zelfverzekerd werken aan verbeteren van 
het afstuderen, het nemen van betere be-
slissingen over de beroepsbekwaamheid 
van studenten en het vergroten van het 
vertrouwen in het hbo-diploma.
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