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HOOFDSTUK 1

Inleiding

Geschiedenis van de vraagstelling

Tegen het einde van de studie Beleid en Management in de Gezondheidszorg 
werd ik gevraagd secretaris te zijn van een kleine werkgroep die op verzoek van de 
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur adviseerde over de aan-
sluiting tussen de opleiding geneeskunde en de medische vervolgopleidingen. Dat 
was in 1989. 
 De opdracht aan genoemde werkgroep sloot aan bij een discussie over de co-assi-
stentschappen, die al sinds het midden van de vorige eeuw gaande was. Algemeen 
leefde het gevoelen dat de kwaliteit van de co-schappen onder druk stond door een 
samenloop van ontwikkelingen. Er was enerzijds de grote toeneming van het aantal 
studenten en anderzijds de gestage daling van het aantal ziekenhuisopnames én 
verkorting van de verblijfsduur in het ziekenhuis. Dat betekende dat de verhou-
ding tussen het aantal co-assistenten en patiënten voor het onderwijs ongunstig 
werd beïnvloed. Uit medische en uit onderwijskundige hoek waren in de loop van 
de jaren allerlei plannen en rapporten verschenen. Zo voerde op verzoek van het 
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen de onderwijswerkgroep Praktisch 
Klinisch Onderwijs van de Faculteit der Medische Wetenschappen in Nijmegen al 
vanaf het begin van de jaren tachtig onderzoek uit naar de structuur en de inhoud 
van de co-assistentschappen. Maar clinici en onderwijskundigen hadden elkaar 
niet kunnen vinden in een gemeenschappelijke visie, en rond het midden van de 
jaren tachtig kwamen de standpunten scherp tegenover elkaar te staan. 
 Voorstanders van de onderwijskundige invalshoek meenden dat de tekortkomin-
gen in de co-assistentschappen verholpen konden worden door een betere struc-
tuur en door het introduceren van nieuwe onderwijsmethoden zoals ‘skillslabs’, 
oefenen met simulatiepatiënten en probleemgestuurd onderwijs. Op die wijze zou 
de student zich vroeger in de studie kunnen voorbereiden op learning by doing en 
daarmee zou het negatieve effect van ‘te weinig patiënten zien’ te compenseren zijn. 
Deze onderwijskundige benadering vond zijn neerslag in het rapport van de zojuist 
genoemde onderwijswerkgroep “Basisarts; bevoegd en bekwaam” (Metz 1990), dat 
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ze van alles uitleggen en tegelijkertijd had ik het gevoel dat het niet lukte me echt 
duidelijk te maken waar het in essentie om ging. Het deed denken aan wat Eisner 
beschrijft in zijn ‘connoisseurshipmodel’ (Eisner 1985). Er zijn connaisseurs op 
vele terreinen, maar laten we bij wijze van voorbeeld een wijnproever nemen. Hij 
kan schijnbaar moeiteloos de streek en vaak ook nog het chateâu benoemen waar 
de geproefde wijn vandaan komt. Hij heeft niet alleen veel kennis over wijngebie-
den en wijn maken, hij oordeelt ook op basis van ‘robuustheid’, ‘kleur’, ‘neus’, 
‘afdronk’, ‘beet’. Hij weet fijne nuances te onderscheiden die anderen ontgaan. Hij 
kan van alles over wijnen vertellen, maar aan een niet-connaisseur kan hij niet uit-
puttend uitleggen hoe hij tot zijn oordeel komt. Met de metafoor van de wijnproever 
maakt Eisner twee zaken duidelijk. Ten eerste dat er verschillende soorten kennis 
zijn: theoretische (feiten)kennis, en kennis die hij omschrijft als het synthetiserend 
vermogen dat voortvloeit uit ervaring. Deze laatste vorm behelst een mengvorm 
van feitenkennis, persoonlijke inzichten en ervaringen. Ten tweede, dat laatstge-
noemde kennis zich niet simpel en niet volledig expliciet laat formuleren. 
 In mijn afstudeerscriptie beschreef ik het werk van Eisner en van enkele denkers 
en onderzoekers die zich specifiek met de aard van medische praktijkkennis hebben 
bezig gehouden. Eisner bracht me op het spoor van Polanyi en diens gedachtengoed 
over tacit knowing (Polanyi 1962). De zoektocht, die in mijn scriptie begon, werd in 
latere jaren bij tijd en wijle voortgezet (Stegeman 1997; 2001). De vraag wat de niet of 
moeilijk verwoordbare componenten in medische praktijkkennis betekenen voor 
het verwerven en overdragen van deze kennisvorm in de dagelijkse beroepspraktijk, 
bleef me boeien en heeft ten slotte geleid tot dit proefschrift. 

Vraagstelling

De opleiding tot medisch-specialist
Vele generaties specialisten zijn opgeleid in het traditionele meester-gezel verband. 
In het algemeen brachten assistenten in opleiding tot medisch specialist hun hele 
opleiding door onder de hoede van één of hooguit enkele leermeesters in één 
kliniek. Leermeesters droegen praktijkkennis over en becommentarieerden in 
meer of mindere mate de vorderingen van hun assistenten. Ontbreken van com-
mentaar betekende doorgaans dat het proces in de ogen van de leermeester naar 
wens verliep. De assistenten van eertijds maakten lange werkweken en de inwer-
kingtreding van het zogenoemde “Werktijdenbesluit” voor Geneeskundigen en 
Verloskundigen (WBGV) in 1993 was dan ook een ingrijpende verandering. Dit 

al spoedig het BOC-rapport (beleidsgericht onderzoek co-assistentschappen) ging 
heten. Dit rapport beveelt onder meer aan concrete leerdoelen te formuleren, zodat 
tijdens de co-assistentschappen systematisch onderricht in vaardigheden beter tot 
zijn recht kan komen. Ook aan attitudevorming van de toekomstige arts moet meer 
aandacht gegeven worden. De belangrijkste aanbeveling is dat er een “landelijk 
raamplan” opgesteld moet worden dat het kerncurriculum van de gehele basisop-
leiding omvat en de eindtermen van de geneeskundige opleiding formuleert.1 
 De leden van de werkgroep zagen het anders. Hier redeneerde men dat de over-
gang van het theoretische deel van de opleiding naar het kunnen toepassen van 
deze kennis in steeds nieuwe patiëntensituaties, een moeilijk ontwikkelingsproces 
is. Er moeten twee vertaalslagen gemaakt worden. Eerst moet basiskennis geïn-
tegreerd worden met klinische kennis. Vervolgens moet die kennis als het ware 
gekneed worden om bruikbaar te zijn voor specifieke patiëntencontacten in ver-
schillende situaties (diagnostisch proces; beslissingen voor behandeling, uitvoeren 
van handelingen) én in verschillende contexten (ziekenhuis; poliklinieken; buiten 
het ziekenhuis). Dat proces vergt tijd. Het moet zich voltrekken door in de praktijk 
van alle dag intensief geconfronteerd te worden met patiënten en hun diversiteit 
aan aandoeningen. Een dwingende voorwaarde daarbij is het in toenemende mate 
leren dragen van eigen verantwoordelijkheid. De co-assistentschappen, zo meent 
de werkgroep, konden door hun systematiek van korte stages op veel verschillende 
afdelingen niet voorzien in de voorwaarden die daarvoor nodig zijn. Daarin lijkt 
geen verandering mogelijk en de leden kiezen dan ook voor een andere aanpak. In 
hun rapport ‘Voorstel tot het invoeren van een Algemene klinische vormingsperi-
ode in het Medisch onderwijscontinuüm’ stellen ze voor een nieuw traject te ont-
werpen tussen de basisopleiding en de vervolgopleidingen, van minimaal één en 
maximaal twee jaar, waarvoor eigenstandige opleidingseisen ontworpen moeten 
worden (Borst-Eilers 1989). De basisarts met zijn formele bevoegdheid tot prakti-
seren zou deze periode deels in de kliniek, deels daarbuiten kunnen doorbrengen, 
afhankelijk van de keuze voor een bepaalde beroepsopleiding daarna. De periode 
doorgebracht onder supervisie van de medische faculteiten zou dan bekort kunnen 
worden door de co-assistentschappen het karakter te geven van kennismaking met 
de kliniek. 
 De discussies in de werkgroep waren enthousiasmerend. Er viel me ook iets op. 
De drie leden, allen arts, begrepen elkaar zonder omhaal van woorden. Mij moesten 

1	 In	1991	verzochten	de	bewindslieden	van	O&W	en	van	WVC	de	Vereniging	van	Samenwerkende	Nederlandse	Universi-
teiten	een	raamplan	voor	de	opleiding	geneeskunde	op	te	stellen.	In	1994	verscheen	het	“Raamplan:	eindtermen	van	
de	artsopleiding”	(herzien	in	2001).
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Praktijkkennis verwerven en overdragen
De opleiding tot medisch-specialist is een praktijkopleiding. Naast cursorisch 
onderwijs en allerlei vaste wekelijkse en maandelijkse onderwijsmomenten om je 
de theoretische basis van het vak eigen te maken, vormen de dagelijkse praktische 
werkzaamheden een belangrijke leerschool om specifieke praktische vakkennis te 
verwerven. Opleiders weten dat ervaring opdoen in de dagelijkse praktijkvoering 
een conditio sine qua non is om je te kunnen bekwamen in het vak. Het is ook gemeen-
goed dat ervaren medische beroepsbeoefenaren toekomstige beroepsgenoten tot 
leerbron dienen. Ze dragen theoretische vakkennis en disicplinegebonden praktijk-
kennis over en becommentariëren de vorderingen van hun aankomende collega’s. 

Opleiders houden zich over het algemeen niet bezig met de vraag wat praktijkken-
nis behelst. Er zijn andere disciplines, zoals filosofie, organisatiekunde en cogni-
tieve psychologie, waar denkers en onderzoekers zich juist bezig houden met de 
vraag wat het karakteristieke van praktijkkennis is en waarin deze kennisvorm zich 
onderscheidt van theoretische kennis. In deze uiteenlopende disciplines benadert 
men het vraagstuk op eigen wijze, maar gemeenschappelijk is de onderkenning dat 
praktijkkennis zich niet simpel, en voor een deel ook niet ten volle, laat explicite-
ren. In de literatuur zien we dat benoemd als ‘impliciete’ of ‘persoonlijke’ kennis 
of tacit knowledge.
 Dat praktijkkennis niet of moeilijk verwoordbare componenten behelst, heeft 
consequenties voor het verwerven en overdragen van deze kennisvorm. Een eerste 
consequentie is dat men in opleidingssituaties óók is aangewezen op een aanvullend 
overdrachtsmechanisme: ‘tonen’ (opleiders) en ‘observeren en beluisteren’ (aios). 
Aan opleiderszijde gaat het dan om vóórdoen en vóórdenken (hardop denken) en 
aan aioszijde om gelegenheid ervarenen aan het werk te zien (Schön 1987). Een 
tweede, dat men bij het beoordelen van praktijkvorderingen niet kan volstaan met 
testen en toetsen. Praktijkleervorderingen moeten geobserveerd en becommentari-
eerd worden en in gezamenlijke bespreking moeten opleiders en lerenden ook vat 
zien te krijgen op elementen die zich niet zomaar onder woorden laten brengen. 
 Anders gezegd: in opleidingssituaties noopt het verwerven en overdragen van de 
niet of moeilijk verwoordbare componenten van praktijkkennis tot een bepaalde 
accentuering van ‘voorbeeld’ en ‘feedback’.

Onderzoeksvragen
Het uitgangspunt van dit proefschrift is dat geneeskunde een professie is en medi-
sche praktijkkennis is daarmee een vorm van professionele praktijkkennis (Schön 

besluit maximeert het aantal arbeidsuren voor assistenten in opleiding, tegen-
woordig ‘aios’ (arts in opleiding tot specialist) genoemd tot gemiddeld 48 uur per 
week. Andere veranderingen hebben in de loop van de tijd eveneens hun sporen 
getrokken. Zo heeft voortgaande specialisatie binnen de disciplines ertoe geleid 
dat verschillende aspecten van het vak door verschillende specialisten worden ver-
tegenwoordigd. De officiële opleider deelt tegenwoordig de verantwoordelijkheid 
voor de opleiding met leden van een opleidersgroep, die elk hun specifieke kennis 
en kunde hebben en de opleidingstijd wordt in verschillende ziekenhuizen doorge-
bracht. De aios van nu hebben dus vele opleiders bij wie ze uiteenlopende manieren 
van werken kunnen observeren. 

Recent hebben zich nog andere ontwikkelingen voorgedaan. De zogenoemde 
‘modernisering’ van de opleidingen deed zijn intrede. Ze weerspiegelt niet alleen 
vakmatige overwegingen, maar berust ook op maatschappelijke opvattingen over 
wat in deze tijd een goede dokter is, op verwachtingspatronen van patiënten, 
inzichten uit de volwasseneneducatie en ideeën over educatieve ondersteuning van 
het professionele groeiproces door opleiders.
 Anders dan vroeger, toen opleiders goeddeels naar eigen goeddunken de oplei-
ding voor voltooid konden verklaren, zijn nu de eindtermen voor iedere medisch-spe-
cialistische opleiding formeel vastgelegd. Deze eindtermen zijn deels specialisme-
gebonden en deels specialisme-overstijgend. De algemene eindtermen zijn door het 
Centraal College Medische Specialismen (CCMS) van de KNMG als ‘algemene com-
petenties’ geformuleerd. Ze gelden vanaf 1 januari 2005 voor alle opleidingen. 
 Zes competentiegebieden vormen tezamen het zevende competentiegebied, 
medisch handelen. De andere zes competentiegebieden zijn: communicatie; 
samenwerking; kennis en wetenschap; maatschappelijk handelen; organisa-
tie; professionaliteit. Ze zijn ontleend aan het model van de Canadian Medical 
Education Directives for Specialists (Prideaux 2000).2 Competenties zijn clusters 
van vaardigheden, kennis, attituden, eigenschappen en inzichten die iedere aios 
zich eigen moet maken. De algemene competenties zijn in alle disciplines voor de 
eigen opleiding verder uitgewerkt. Tevens is omschreven wat een aios zich in elke 
fase van de opleiding eigen gemaakt moet hebben en is de systematiek voor het 
volgen en beoordelen van vorderingen aangescherpt. Daarmee heeft feedback een 
prominente en duidelijk gemarkeerde plaats gekregen. 

2	 In	het	Canadese	model	wordt	het	functioneren	van	de	medisch	specialist	omschreven	in	rollen:	(1)	Medical	expert/	
Clinical	Decision	Maker;	(2)	Communicator;	(3)	Collaborator;	(4)	Scholar;	(5)	Health	Advocate;	(6)	Manager;	(7)	
Professional.	
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6. Verandert dat beeld in de loop van de opleiding?
7. Wat ondersteunt deze aios naar eigen zeggen bij het verwerven van praktijkken-

nis als ze hun opleiders observeren? 
8. Wat beschouwen aios heelkunde en aios kindergeneeskunde als feedback? 
9. Hoe oordelen deze aios over feedback die ze van hun opleiders krijgen?

De aios zijn tweemaal geïnterviewd. Rond het midden en rond het einde van hun 
opleiding hebben dezelfde tien aios heelkunde en twaalf aios kindergeneeskunde 
verteld hoe zij naar hun opleiders kijken en hoe ze over feedback denken. Ook zes 
van hun officiële opleiders, drie chirurgen en drie kinderartsen, hebben aan het 
onderzoek meegewerkt. Zij zijn eenmaal geïnterviewd. Deze interviews dienen om 
het beeld dat aios geven in globale zin te kunnen wegen.

Structuur

Dit proefschrift bestaat uit twee delen en een slothoofdstuk. Na de inleiding, hoofd-
stuk 1, omvat het eerste deel (literatuuronderzoek) de hoofdstukken 2 en 3. Het is 
getiteld Praktijkkennis en medische praktijkkennis in het bijzonder: inzichten uit verschillende 
disciplines. In hoofdstuk 2 wordt besproken wat denkers en onderzoekers op ver-
schillende wetenschapsgebieden hebben geschreven over de aard van praktijkken-
nis en over medische praktijkkennis als verbijzondering. Hoofdstuk 3 gaat over ver-
werven en overdragen van praktijkkennis. In beide hoofdstukken staan drie denkers 
en onderzoekers centraal: Michael Polanyi, Donald Schön en Michael Eraut. 
 Het tweede deel, getiteld Aios en opleiders aan het woord: een actuele empirische ver-
kenning, omvat de hoofdstukken 4, 5, 6, en 7. Hoofdstuk 4 is een methodologisch 
hoofdstuk waarin opzet en uitwerking van de empirische verkenning worden 
besproken. In hoofdstuk 5 vertellen aios heelkunde en kindergeneeskunde hoe ze 
hun opleiders als voorbeeld zien. In hoofdstuk 6 vertellen ze hoe ze over feedback 
oordelen. In hoofdstuk 7 komen enkele officiële opleiders aan het woord. 
In het slothoofdstuk, hoofdstuk 8, worden de draden uit de verschillende hoofd-
stukken aaneen geknoopt. Waarnemingen over ‘voorbeeld’ en ‘feedback’ worden 
in onderlinge samenhang en in samenhang met het karakteristieke van medische 
professionele praktijkkennis bezien. Dan wordt ook de hoofdvraag beantwoord. 
Tot slot wordt een beschouwing gewijd aan de moderniseringsplannen van de 
opleidingen tot specialist in de heelkunde en de kindergeneeskunde.3

1983; Eraut 1994). Dan ligt het in de rede te denken dat besef van het karakteristieke 
van deze kennisvorm en de daaruit voortvloeiende consequenties voor ‘voorbeeld’ 
en ‘feedback’, ondersteuning van het leerproces in de opleiding tot medisch-speci-
alist zullen bevorderen. 
 Drie elementen komen in dit onderzoek aan de orde: (i) het karakteristieke van 
praktijkkennis, en ook van medische praktijkkennis, in beeld brengen; (ii) nagaan 
wat dit betekent voor het verwerven van die kennisvorm én (iii) nagaan hoe het ver-
wervingsproces in de opleiding tot medisch-specialist op doeltreffende wijze edu-
catief ondersteund en begeleid kan worden. Ze komen samen in de hoofdvraag: 
Hoe kunnen aios in het dagelijkse werk ondersteund worden bij het verwerven van medische 
praktijkkennis? 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden volg ik twee benaderingen. De ene is 
literatuuronderzoek naar wat denkers en onderzoekers in verschillende disciplines 
leren over niet of moeilijk verwoordbare componenten van praktijkkennis én over 
de betekenis voor het verwervingsproces. De andere is een empirische verkenning 
in twee klinische disciplines, heelkunde en kindergeneeskunde, naar ‘voorbeeld’ 
en ‘feedback’ in de dagelijkse opleidingspraktijk 
 In totaal zijn negen deelvragen geformuleerd die bouwstenen leveren voor de 
beantwoording van de hoofdvraag. 
 De eerste vier vragen sturen het literatuuronderzoek: 
1. Wat zeggen verschillende wetenschappelijke disciplines over de aard van prak-

tijkkennis en haar niet of moeilijk verwoordbare componenten?
2. Wat zeggen verschillende wetenschappelijke disciplines over het verwerven van 

die componenten?
3. Wat zeggen verschillende wetenschappelijke disciplines over educatieve steun 

bij dat verwervingsproces?
4. Welke inzichten verschaft de medisch-onderwijskundige literatuur over de edu-

catieve routes ‘voorbeeld’ en ‘feedback’? 

In de empirische verkenning zijn opleiders het onderwerp van onderzoek, aios zijn 
het referentiepunt. Onder ‘opleiders’ worden in dit onderzoek verstaan: allen die 
betrokken zijn bij de opleiding (officiële opleiders en hun staf- of maatschapsleden 
als mede-opleider). 
 Voor de empirische verkenning zijn vijf vragen geformuleerd: 
5. Hoe percipiëren aios in de heelkunde en de kindergeneeskunde hun opleiders 

als voorbeeld? 
3	 Voor	de	leesbaarheid	zijn	in	dit	proefschrift	alleen	mannelijke	persoonsvormen	gebruikt
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De literatuur over de aard 
van praktijkkennis

Geneeskunde is een professie en medische praktijkkennis is daarmee een vorm van 
professionele praktijkkennis. In uiteenlopende disciplines en vanuit een verschei-
denheid aan invalshoeken hebben denkers en onderzoekers zich bezig gehouden 
met de aard van praktijkkennis, tegenwoordig ook vaak professionele ‘kennis en 
kunde’ of ‘expertise’ genoemd.
 Verschillende opvattingen en zienswijzen passeren in dit hoofdstuk de revue. 
Men onderzoekt de structuur, zoekt naar wat experts onderscheidt van niet-experts, 
naar wat expertise in de dagelijkse werkomgeving behelst. De benaderingen hebben 
gemeenschappelijk dat men vat probeert te krijgen op een kennisvorm die zich niet 
simpel, en voor een deel ook niet ten volle, laat herleiden tot expliciete kennis. 

Geneeskunst of geneeskunde

Een clinicus weet uit eigen ervaring dat zijn theoretische en zijn praktische kennis 
niet inwisselbaar zijn. Ze hebben beide hun eigen kenmerken en ze dienen ver-
schillende doelen (Hamm 1987). Zo loopt redeneren ‘aan het ziekbed’ anders dan 
wanneer een ervaren clinicus een patiëntencasus presenteert tijdens een onderwijs-
sessie. In het laatste geval vertoont zijn redeneerwijze een logica die hem stapsge-
wijs, zo lijkt het, en op basis van wetenschappelijke gegevens, leidt tot een duide-
lijke diagnose en de keuze voor de juiste behandeling. Tijdens de ‘grote visite’ of bij 
patiëntenbesprekingen probeert de ervaren clinicus zijn aios ervan te doordringen 
dat het belangrijk is steeds gebruik te maken van de best beschikbare wetenschap-
pelijk informatie en ordelijk probleemoplossend te redeneren. Maar zij nemen waar 
dat zijn eigen redeneerproces dikwijls wordt gestuurd door persoonlijke inzichten, 
doorkijkjes en vuistregels. Als een aios meekijkt bij een consult van een ervaren 
clinicus is het in het geheel niet duidelijk dat er probleemoplossend wordt gerede-
neerd. De ervaren clinicus lijkt na een paar vragen al te weten wat er aan de hand is 
en hoe het nu verder moet. 
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Het onderscheid tussen ‘theorie’ en ‘praktijk’ zien we terug in de discussie over 
het onderscheid tussen ‘geneeskunde’ en ‘geneeskunst’, die door de tijd heen met 
enige regelmaat is gevoerd. In het spraakgebruik wordt geneeskunde geassocieerd 
met theoretisch of analytisch redeneren. Dus met het op de juiste wijze toepassen 
van een verzameling bestaande wetenschappelijke kennis. Geneeskunst heeft te 
maken met het ‘fingerspitzengefühl’, met de ‘klinische blik’, met ‘intuïtie’. Met iets 
dat voor een deel ongrijpbaar is, waaraan niet nader te expliciteren kennis en kunde 
ten grondslag liggen. Een arts gaat door voor expert op een groter of kleiner gebied van de 
geneeskunde, schrijft Oosterhuis in 1984. En hij vervolgt: Een expert is iemand die door een 
langdurig proces van leren en ervaring tenslotte iets kan wat anderen niet kunnen. De paradox 
van de expert is echter dat hij niet kan beschrijven hoe hij doet wat hij kan. Hij bezit wat men wel 
omschreven heeft als onuitgesproken kennis (“tacit knowledge”) (Oosterhuis 1984).

Evidence based medicine
Rond het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw laaide de discussie over 
geneeskunst en geneeskunde in een eigentijdse vorm op tussen voorstanders en 
critici van wat toen evidence based medicine (EBM) was gaan heten.
 De benaming evidence based medicine kan misverstanden oproepen. Bijvoorbeeld 
dat de medische professie pas sinds kort wetenschappelijke gegevens als leidraad 
neemt voor beslissingen in de medische praktijkvoering. Maar het zoeken naar 
wetenschappelijke onderbouwing van de medische praktijk heeft al een traditie van 
zeker twee eeuwen (Wiersma 1999). Lange tijd lag daarbij het accent op pathofysi-
ologisch redeneren. Statistische epidemiologische argumentatiewijzen als één van 
de steunpilaren van het huidige EBM is een loot aan de wetenschappelijke stam die 
pas vrij laat tot bloei is gekomen. Haar gouden standaard voor effectiviteitsbepa-
ling is het gerandomiseerde dubbelblind onderzoek ofwel randomised clinical trial, 
afgekort RCT.
 In de vroege pleidooien voor EBM wordt ondubbelzinnig voorkeur uitgespro-
ken voor de statistische epidemiologische methode. Voorstanders spreken over een 
‘nieuw paradigma’ in de geneeskunde (Relman 1988) en over to purge intuition, unsys-
tematic clinical experience and physiological rationale from medical care (Evidence-based 

Medicine Working Group 1992). Verdedigers van praktijkkennis als leidraad voor 
medisch handelen voeren aan dat voor clinici practici gecontroleerde experimenten 
zelden de enige basis vormen waarop zij beslissingen nemen. Inzichten uit de bio-
medische wetenschap en de uitkomsten van clinical trials zijn een belangrijke infor-
matiebron, maar er is een discrepantie tussen wetenschappelijke feiten en de wer-
kelijkheid van de alledaagse klinische praktijk (Feinstein 1997). Er blijft altijd een 

‘vertaalslag’ nodig van statistische verbanden naar de individuele patiënt, met diens 
persoonlijke kenmerken en de context waarin zijn ziekte en ziek zijn zich afspelen. 
Het toepassen van theoretische vakkennis in specifieke situaties is een professio-
nele vaardigheid die al doende wordt ontwikkeld (Goldman 1990; Charlton 1997; 

Tonelli 1998) en die zich voor een deel onttrekt aan explicitering (Ierodiakonou 

1993; Tanenbaum 1994; Epstein 1999).
 Als het thema ‘vertaalslag’ ter tafel komt blijft het meestal bij betrekkelijk vage 
aanduidingen omdat velen ervan uitgaan dat het tot de individuele medische pro-
fessionele kennis en kunde behoort om de vertaalslag te kunnen maken van het 
generieke naar het specifieke (Gezondheidsraad 2000). Er zijn ook auteurs die een 
meer systematische benadering bepleiten. Hun vertrekpunt is dat zich in de praktijk 
van alledag vaak slecht gestructureerde problemen opdringen die door hun aard het 
nemen van beslissingen bemoeilijken. Geneeskunde bedrijven is een heuristische 
bezigheid, zo menen zij (Tanenbaum 1999; Malterud 2002; Bleakley 2003). Het is 
bekend dat beslissingen vaak genomen moeten worden in het licht van tegenstrij-
dige of onvolledige informatie, terwijl alternatieven zich ook niet altijd duidelijk of 
ondubbelzinnig presenteren (Orasanu 1993). De druk van de tijd speelt mee, zeker 
als de gezondheidstoestand van de patiënt snel verandert. Bovendien kunnen ver-
schillende behandelopties met elkaar interfereren. Een aanvankelijk gekozen volg-
orde van interventies moet in de praktijk van alle dag dan ook nogal eens herzien 
worden. Medische beslissingen moeten ook vaak in teamverband worden genomen, 
terwijl professionals van verschillende disciplines niet altijd gelijkluidende menin-
gen hebben over de meest vruchtbare benadering van een probleem. En dan is er 
nog de moeilijkheid dat niet altijd duidelijk is vast te stellen of de waargenomen 
effecten na een bepaalde interventie inderdaad het gevolg zijn van de interventie, 
of dat andere lichamelijke (of geestelijke) toestanden ook nog het onderliggende 
gezondheidsprobleem beïnvloeden. Een zinnige oplossingsrichting kiezen is 
daarmee dikwijls geen simpele eenduidige zaak. 
 Sommige auteurs pleiten voor wijsbegeerte als richtsnoer om je het type redene-
ren en argumenteren eigen te maken dat helpt om te komen tot een juiste weging 
van die uiteenlopende gegevens op hun klinische relevantie (McDonald 1996; 
Horton 1998; Dickinson 1998).

Het debat over medische bewijsvoering werd extra scherp gevoerd mede omdat 
het vergezeld ging van pleidooien voor geprotocolleerde geneeskunde, ook wel de 
‘richtlijnenbeweging’ genoemd, het neefje van evidence based medicine. In het begin 
van de jaren tachtig brachten onder meer auteurs als Eddy en Wennberg in de medi-
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sche literatuur het verschijnsel interdoktervariatie onder de aandacht (Eddy 1984; 

Wennberg 1984). Gaandeweg was het idee ontstaan dat ‘richtlijnen’ of ‘protocollen’ 
– aanvankelijk ontworpen om nieuwe medische technologieën veilig en doeltref-
fend te kunnen incorporeren in medisch handelen (Feinstein 1997) – ook zouden 
kunnen dienen als compacte en op de medische praktijk toegesneden verpakkin-
gen van medische wetenschappelijke kennis. Ze zouden dan bruikbaar zijn om 
ongewenste of onverklaarbare vormen van interdoktervariatie terug te dringen. In 
het licht van de steeds stijgende kosten van de gezondheidszorg kregen overheden 
en verzekeraars ook interesse in richtlijnen als instrument om het medisch hande-
len doeltreffender, maar vooral ook doelmatiger te maken. Zij vonden economen 
aan hun zijde, maar het kostenaspect heeft van meet af aan veel medische beroeps-
beoefenaren scherpe kritiek ontlokt.
 Tegen het einde van de jaren negentig nam de scherpte van het debat af. In de 
medische literatuur waren de standpunten nader tot elkaar gekomen, mede omdat 
evidence based medicine in de latere jaren ruimer wordt omschreven dan in het begin 
(Sackett 2000). En omdat opstellers van richtlijnen beter dan vroeger verantwoord-
den hoe de wetenschappelijke kennis geïnterpreteerd moet worden in het licht van 
de praktijkdoelen die men bij het ontwerpen van de richtlijn op het oog heeft. Heel 
algemeen gezegd, evidence based medicine behoeft aanvulling met kennis die ontleend 
is aan de praktijk, waarin de patiënt met zijn eigen geschiedenis, zijn preferenties 
en zijn persoonlijke beleving van ziek zijn centraal staat. Daarbij is het van belang dat 
de medicus niet wordt gereduceerd tot een volkomen rationeel handelende machine, noch tot een 
op ervaring drijvende amoebe in een zee van impressies (Klazinga 2001). 

‘Theorie’ en ‘praktijk’
Het onderscheid tussen theoretische kennis en praktische kennis speelt natuurlijk 
niet alleen in de geneeskunde een rol. Ook is de aandacht voor dit onderscheid niet 
nieuw. Filosofische benadering is voor het eerst te vinden bij Aristoteles (Toulmin 

2001; Leezenberg 2005). Hij maakte een scherp onderscheid tussen theoretisch 
redeneren en redeneren in praktijksituaties. Theoretisch redeneren doen we als 
het gaat om kennis die we als ‘zeker’ beschouwen (epistemè). Praktisch redeneren 
– Aristoteles noemt het phronesis, vaak vertaald met ‘praktische wijsheid’ - richt zich 
op de vraag: ‘wat moet ik in deze situatie doen’? Dan spelen allerlei overwegingen 
mee, variërend van moreel ethische overwegingen tot overwegingen van praktische 
haalbaarheid. Die overwegingen zijn, evenals de weging ervan, niet geheel en al 
expliciet te maken. 
In de moderne tijd hebben diverse filosofen en denkers beschouwingen gewijd aan 

het eigene van praktijkkennis en aan de verhouding van deze vorm van kennis tot 
theoretische kennis. Steeds hebben die beschouwingen betrekking op de funda-
mentele kenmerken van het menselijk kennen en kunnen. In epistemologische 
analyses duiken vaak begrippenparen op om beide vormen van kennis te omschrij-
ven. Als meest gebruikelijke wordt knowing how en knowing that onderscheiden (Ryle 

1949). Onderzoekers die zich bezighouden met kennis en kunde in beroepsprak-
tijken gebruiken veelal het onderscheid tussen expliciete kennis of declaratieve kennis 
en impliciete of procedurele kennis (Anderson 1993; Sternberg 1999). Of stellen geco-
dificeerde kennis tegenover persoonlijke kennis (Eraut 1994). De begrippenparen verto-
nen nuanceverschillen, maar ze hebben gemeenschappelijk dat met het tweede lid 
van een paar een kennisvorm wordt bedoeld die zich niet simpel of ten volle laat 
expliciteren. 
 Soms stellen denkers en onderzoekers zich ten doel de structuur van weten-
schappelijke en professionele kennis en kunde te beschrijven. Dit laatste is vooral 
van belang voor dit proefschrift. Aan het gedachtengoed van drie van hen die op dit 
terrein belangrijk werk hebben gedaan, Michael Polanyi, Donald Schön en Michael 
Eraut, zijn de beide volgende paragraven gewijd.

Polanyi’s personal knowledge

Michael Polanyi (1891-1976) stelde zich ten doel een epistemologie te ontwerpen 
waarin ‘objectieve kennis’ en het ‘kennend subject’ samenkomen. Hij wilde ont-
snappen aan wat hij noemde ‘de twee horens’ van de discussie, objectief versus sub-
jectief, en zocht naar een verbinding tussen beide. Hij doet dat door de basisstruc-
tuur van ons ‘weten’ te analyseren. In 1958 verscheen zijn “Personal Knowledge.
Towards a post-critical epistemology” (herziene versie Polanyi 1962).1 
 Polanyi was arts en fysisch-chemicus en legde zich pas later in zijn leven geheel 
toe op de wijsbegeerte. Als ervaren wetenschappelijk onderzoeker wist hij dat veel 
van wat onderzoekers in hun wetenschapsbedrijf stuurt geen objectieve kennis is. 
Het is iets dat zijn wortels heeft in opvattingen en ideeën die gemeengoed zijn in 
de wetenschappelijke gemeenschap waartoe een onderzoeker hoort. Die opvat-

1	 Polanyi	 behoort	 tot	 een	 groep	 denkers	 die	 men	 een	 plaats	 toekent	 in	 wat	 wel	 genoemd	 wordt	 de	 ‘nieuwe	
wetenschapfilosofie’.	Tot	deze	groep	rekent	men	onder	andere	ook	denkers	als	Kuhn,	Feyerabend,	Agassi,	Toulmin.	
Het	zijn	uiteenlopende	denkers	die	geen	‘school’	vormen	in	de	eigenlijke	zin	van	het	woord.	Wel	nemen	ze	allen	positie	
in	ten	aanzien	van	de	opvattingen	van	Popper.	Hun	discussies	worden	voor	een	deel	bepaald	door	de	vraag	naar	de	
verhouding	tussen	wetenschappelijke	kennis	en	metafysische	ideeën.
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tingen en ideeën worden niet ter discussie gesteld. Men vraagt zich niet af hoe ze 
tot stand zijn gekomen en ze hoeven ook niet bewezen te worden. Moeten we hier 
spreken van objectieve en los van de persoon staande kennis, vroeg Polanyi zich af. 
Hij wist uit eigen ervaring en uit bekendheid met de werkwijze van collega-onder-
zoekers dat de psychologie van de onderzoeker een rol speelt bij het beoefenen van 
de wetenschap. Men doet experimenten en heeft op grond van eerdere ervaringen 
een idee waar het naar toe zal gaan. Vaak komt er gaande het onderzoek nog iets 
anders om de hoek kijken, een verschijnsel dat de onderzoeker gaat hinderen, 
maar waaraan hij een tijdje maar liever geen aandacht wil besteden. Hij probeert 
het niet te zien, maar het blijft zich opdringen, ‘je moet er iets mee’. Veel onver-
wachte ontdekkingen komen op die manier tot stand. Een goed voorbereide geest 
ziet dingen die anderen ontgaan, er is sprake van gissen en associëren - sommigen 
noemen het intuïtie - , en ook toevallige ontmoetingen met personen die de onder-
zoeker op bepaalde gedachten brengen hebben een plaats in het ontdekkingspro-
ces. Wetenschap bedrijven is kunst en een vaardigheid, en daarbij spelen allerlei 
elementen mee die niet alleen onbewijsbaar zijn, maar ook niet ten volle expliciet 
gemaakt kunnen worden. Dat is de ‘tacit’ basis van het wetenschapsbedrijf. 
 De analyse van het wetenschapsbedrijf voert Polanyi naar de herbezinning op 
het concept ‘objectieve kennis’ en vervolgens maakt hij de overstap naar het con-
strueren van een model waarmee hij de basisstructuur probeert aan te geven van 
al ons ‘weten’. In Polanyi’s visie is ‘weten’ altijd persoonlijk: ook objectieve kennis 
kan niet geheel en al los van de wetende persoon bestaan. Het sleutelbegrip in zijn 
kennisleer is tacit knowing. ‘We know more than we can tell’ is een van zijn meest aan-
gehaalde uitspraken.  

De mens heeft van nature de behoefte de wereld om zich heen te duiden en er beteke-
nis aan te geven, zegt Polanyi, en ons vermogen om te percipiëren stelt ons daartoe 
in staat. Percipiëren is in essentie een beweging. Het heeft twee karakteristieken: 
de beweging van afzonderlijke kenmerken (delen) naar het geheel en van het geheel 
naar afzonderlijke delen én: de afzonderlijke kenmerken werken als ‘duiders’ (poin-
ters) of sleutelbegrippen die verwijzen naar de betekenis van het geheel. Als we iets 
percipiëren, beweegt onze aandacht zich van afzonderlijke kenmerken naar het 
beeld als geheel en terug naar de delen (from-to relation).2 
 Om betekenis te kunnen geven aan wat we waarnemen moeten de kenmerken 
geïntegreerd worden en dat is meer dan losse kenmerken naast elkaar plaatsen. Het 

integreren van afzonderlijke kenmerken tot een betekenisvol geheel noemt Polanyi 
the act of integration. Pas dan kun je zeggen: ik wéét dat dit het gezicht van Jan is, 
ik wéét dat dit een roos is, ik wéét dat we een probleem hebben, ik wéét dat deze 
patiënt diabetes heeft. De act zelf is niet specificeerbaar: dat is een stilzwijgend 
weten, tacit knowing.
 Polanyi maakt veelvuldig gebruik van motorische voorbeelden om te verduide-
lijken wat hij bedoelt (Prosch 1986; Brownhill 1983). Bijvoorbeeld golf spelen. Het 
is een gecompliceerd geheel om een goede slag te maken en de bal daar te krijgen 
waar je hem hebben wilt. Een slagbeweging leer je het makkelijkst als de bewe-
ging wordt gesplitst in onderdelen en de onderdelen als aparte eenheden geoefend 
worden (handen plaatsen, voeten neerzetten, afstand tot de bal aftasten, stok naar 
achteren brengen, hoofd en schouders richten, enzovoorts). Maar er gebeurt ook 
iets anders. Als de beweging wordt gesplitst in delen, verliest ze haar vloeiende en 
dynamische kwaliteit. We moeten de onderdelen weer integreren in de beweging 
als geheel om de vloeiendheid en de dynamiek terug te krijgen, the act of integration. 
Hóe we die tot stand moeten brengen, kan ons niet door iemand anders uitgelegd 
worden. Dat moeten we ervaren en we moeten het in de vingers krijgen door veel 
te oefenen. 
 Om het tweede element van percipiëren (kenmerken werken als duiders of sleutel-
begrippen, verwijzend naar de betekenis van het geheel) te karakteriseren, ontwerpt 
Polanyi het begrippenpaar ‘subsidiary awareness’ en ‘focal awareness’ . Kenmerkend is, 
zo stelt hij, dat we onze aandacht niet gelijktijdig op afzonderlijke kenmerken én op 
het geheel kunnen richten. Als we de aandacht richten op afzonderlijke kenmerken 
van een object of een vraagstuk (focal awareness), schuift het beeld als geheel naar de 
achtergrond. We zijn ons daar alleen zijdelings van bewust (subsidiary awareness). En 
omgekeerd. Ook hier geeft hij voorbeelden. Een koorddanser richt zijn aandacht op 
het plaatsen van zijn voeten. Tegelijkertijd is hij zich zijdelings bewust van allerlei 
zaken die hem helpen het evenwicht op het koord te bewaren, daarop vertrouwt 
hij als het ware. Als een koorddanser op zijn omgeving gaat letten verliest hij de 
zekerheid van zijn voetenbeweging. Bij een pianist is het andersom. Hij brengt in 
zijn pianospel zijn muzikaliteit tot uitdrukking en vertrouwt op de vaardigheid van 
zijn vingerbewegingen. Als hij op zijn vingerbewegingen gaat letten verliest zijn 
pianospel aan muzikale uitdrukkingskracht. Een ander bekend voorbeeld is met 
een hamer een spijker in de muur slaan. Iemand voelt wel dat de hamer in zijn hand 
ligt, maar concentreert zich op de beweging om de spijker goed te kunnen raken. 
Als hij zijn aandacht verplaatst naar de hamer in de hand wordt het moeilijk om de 
juiste slagbeweging te maken. Of het herkennen van een gezicht. We zien de afzon-2	Hier	maakt	Polanyi	gebruik	van	het	psychologische	begrip	“Gestalt”.
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derlijke trekken van een gezicht wel, maar we concentreren ons op herkenning van 
het gehele beeld. 
 Bij elk denken en handelen zijn steeds beide vormen van bewustzijn, subsidiary en 
focal betrokken, maar subsidiary or instrumental knowledge (...) is not known in itself, but 
known in terms of something focally known, to the quality of which it contributes; and to this 
extent it is unspecifiable. Analysis may bring subsidiary knowledge into focus and formulate 
it as a maxim or as a feature in physiognomy, but such specification is in general not exhaus-
tive. Although the expert diagnostician, taxonomist and cotton-classer can indicate clues and 
formulate their maxims, they know many more things than they can tell, knowing them only 
in practice, as instrumental particulars, and not explicitly as objects. Their knowledge of such 
particulars is therefore ineffable and the pondering of a judgement in terms of such particulars 
is an ineffable process of thought. This applies equally to connoisseurship as the art of knowing 
and to skills as the art of doing, wherefore both can be taught only by aid of practical example 
and never solely by precept (Prosch 1986: pag  78). 

Polanyi trekt deze lijn door naar de wetenschap. Science is the result of an integration, 
similar to that of common perception. It establishes hitherto unknown coherences in nature. Our 
recognition of these coherences is largely based, as perception is, on clues of which we are not 
focally aware and which are indeed often unidentifiable. Current conceptions of science about 
the nature of things always affect our recognition of coherence in nature. From the sighting of a 
problem to the ultimate decision of rejecting still conceivable doubts, factors of plausibility are 
ever in our minds. This is what is meant by saying that, strictly speaking, all natural science is 
an expression of personal judgment (Prosch 1986: pag 90). 
 Om op succesvolle wijze ontdekkingen te kunnen doen, zo betoogt Polanyi, 
moeten we ons diepgaand met het onderwerp van onderzoek bezighouden, indwel-
ling noemt hij het, en de “kunst van weten dat” (iets zo is), is uiteindelijk, net als 
bij vaardigheden, het resultaat van de act of integration die puur persoonlijk is en 
niet specificeerbaar. Knowledge is therefore always personal knowledge, meent Polanyi. 
Bij hem is kennis dus een veel breder begrip dan in de klassieke wetenschappelijke 
opvatting. Het komt als het ware in het verlengde van vaardigheden te liggen. 

Subjectivisme en puzzels oplossen 
Als kennis in essentie altijd persoonlijk is, ligt ‘subjectivisme’ op de loer. Hoe 
scheidt men in het wetenschapsbedrijf dan het kaf van het koren? Een wetenschap-
per werkt altijd in een wetenschappelijke gemeenschap, zegt Polanyi, en idealiter 
gaat wetenschappelijke kennis door veel zeven voordat ze het predicaat ‘weten-
schappelijk’ krijgt. Een theorie wordt meer en meer objectief naarmate ze op basis 

van voortschrijdende inzichten abstracter kan worden geformuleerd en er in slaagt 
een groter aantal puzzels op te lossen. Simpel gezegd: hoe beter de theorie hoe 
meer puzzels ze kan oplossen en hoe groter de zeggingskracht van de bevindin-
gen. De werkelijkheid buiten ons die onderzoekers via wetenschappelijke activitei-
ten proberen te ontsluiten kan echter niet ondubbelzinnig ontdekt worden, omdat 
we niet kunnen werken met ‘naakte feiten’. Wat we feiten noemen zijn zaken die 
pas betekenis krijgen omdat ze geïnterpreteerd worden in een conceptueel kader. 
Polanyi ziet het dan ook als de plicht van iedere wetenschapper anderen uit te dagen 
zijn werk te becommentariëren en tegen te spreken (Brownhill 1983). Voor dat doel 
moeten hoge eisen gesteld worden aan de inzichtelijkheid van de onderzoeksopzet, 
de verslaglegging en het presenteren van de gegevens. Hij ziet het ook als de plicht 
van een wetenschappelijke gemeenschap om het inhoudelijke debat te organiseren 
en te voeren. Het is voor de wetenschap zelf een succes als een bestaande hypothese 
of theorie overtuigend wordt weersproken. Want geen enkele hypothese of theorie 
van vandaag is de ultieme waarheid van morgen. 
 In de praktijk zijn er spanningen tussen de gevestigde orde en jonge ambitieuze 
nieuwkomers. Dat is begrijpelijk omdat juist de gemeenschappelijk aanvaarde, 
maar stilzwijgende, aannames van de gemeenschap van invloed zijn op de beoorde-
ling van de waarde van nieuwe ontdekkingen. Tegelijkertijd ziet Polanyi orthodoxie 
ook als een veiligheidsklep. Er wordt veel onderzoek gedaan en veel daarvan kan 
uiteindelijk de toets der kritiek niet doorstaan. Dit spanningsveld is een gegeven 
en disputen zullen er altijd zijn. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van een 
wetenschappelijke gemeenschap regels te formuleren om deze disputen in goede 
banen te leiden. 

Polanyi ’s werk
Michael Polanyi, in 1891 in Boedapest geboren, studeerde geneeskunde en fysische 
chemie. In WO I diende hij als arts. Hij koos na de oorlog voor een carrière in de 
fysische chemie. In de late jaren twintig van de vorige eeuw ging hij werken aan het 
Kaiser Wilhelm Institut in Berlijn. De opkomst van Hitler en de veranderingen in 
het klimaat aan de Duitse universiteiten brachten hem, Joods hoogleraar, ertoe te 
vertrekken. In 1933 accepteerde hij een leerstoel in de fysische chemie aan de uni-
versiteit van Manchester. Economische, politieke en sociale vraagstukken hielden 
hem in toenemende mate bezig. In 1948 zei hij zijn indrukwekkende wetenschap-
pelijke carrière in de fysisch chemie vaarwel en aanvaardde een persoonlijke leer-
stoel in de sociale wetenschappen. Hij publiceerde vele artikelen in tijdschriften 
en kranten over wat hij zag als de grote problemen van zijn tijd (Prosch 1986). Het 
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grote intellectuele probleem van toen was voor hem dat ‘objectiviteit’ werd gezien 
als het onbetwistbare beginsel van de wetenschapsbeoefening en dat kennis waar-
devrij zou zijn. Als het morele probleem van zijn tijd beschouwde hij het onderge-
schikt maken van de wetenschap aan selectief gekozen politieke doelen, zoals hij 
zag gebeuren onder de ideologie van het Marxisme. 
 Polanyi was ongeveer 55 toen hij zich intensief met de wijsbegeerte ging bezig 
houden. Hij beoefende wijsbegeerte met persoonlijke betrokkenheid. Hij vatte 
vele vraagstukken aan op uiteenlopende terreinen en bezag ze vanuit verschillende 
invalshoeken (psychologie, natuurwetenschappen, geschiedenis van wetenschap-
pelijke ontdekkingen, sociologie). Ook religie speelt een rol in zijn filosofische 
gedachtengoed. Deze combinatie van invalshoeken heeft hem tot een filosofisch 
buitenbeentje gemaakt. Polanyi ontwerpt geen epistemologie ‘without a knowing 
subject’, zoals Popper, en zijn werk kan niet beschouwd worden als een samenhan-
gend systeem van heldere, eenduidige en logisch op elkaar volgende uitspraken, 
zoals men vooral in de Angelsaksische analytische school nastreefde (Sanders 
1988). Het biedt geen dwingende methode om tot objectieve kennis te komen (logic 
of discovery). De basisthesen van Polanyi’s werk kunnen zo worden samengevat: 
• ontdekkingen die zichtbaar worden in de voortgang van de wetenschap zijn niet 

volledig te verklaren door een samenstel van geheel expliciete regels en algorit-
men, noch voor de ontdekkingen zelf noch voor het testen van theorieën;

• alle kennis, ook kennis die in het publieke domein bestaat, is altijd inherent 
persoonlijk; 

• het is niet alleen onmogelijk om alle kennis expliciet te maken, ook is kennis die 
niet altijd gespecificeerd kan worden fundamenteler dan expliciete kennis. 

Er zijn auteurs die menen dat Polanyi’s gedachtengoed over de stilzwijgende ken-
nisbasis van wetenschappelijke disciplines meer bekendheid heeft gekregen door 
verwijzingen in het wetenschapssociologische werk van Kuhn dan via zijn eigen 
minder toegankelijke werk (Mollander 1992).3 In “The structure of Scientific Revo-
lutions” worden vele voorbeelden en beschrijvingen gegeven die dit als thema 
hebben (Kuhn 1970). Dat Polanyi’s analyse van het wetenschappelijke ontdekkings-
proces en de introductie van het concept tacit knowing een vernieuwende bijdrage 

hebben geleverd aan het debat over de objectiviteit van kennis, wordt nu algemeen 
erkend. En meer en meer lijkt zijn opvatting dat alle kennis in essentie persoonlijk 
is, en dat achter alle kennis en expliciete uitspraken een samenstel aan onuitge-
sproken en vaak niet expliciteerbare noties schuil gaat, gemeengoed te worden. 
Maar dat hij ook de logische basisstructuur van ‘weten’ heeft geformuleerd, zoals 
hij zelf meende, wordt betwist (Harre 1977; Brownhill 1983).

Inspiratiebron
Zoals gezegd, is Polanyi een buitenbeentje gebleven in de filosofie. Maar hij werd 
een inspiratiebron voor denkers en onderzoekers in uiteenlopende disciplines die 
zich bezighouden met praktijkkennis, tegenwoordig dikwijls aangeduid als exper-
tise of professionele kennis en kunde. Het is een omvangrijk veld van onderzoek 
waar cognitieve psychologen, sociale wetenschappers, sociologen, sociaal psy-
chologen, antropologen aan het werk zijn. Men doet onderzoek in uiteenlopende 
velden, bijvoorbeeld naar het verschil tussen topprestaties en doorsnee prestaties 
bij sporters, musici, dansers en schakers (Ericsson 1993). Of men onderzoekt het 
gebruik van impliciete kennis (tacit knowledge) bij managers, financieel deskun-
digen, clinici, en bij de legertop (Sternberg 1999), of in de communicatie tussen 
professionals (docenten, juristen, architecten, verpleegkundigen) in de dagelijkse 
werkzaamheden (Eraut 2000; 2004), hoe jonge aankomende beroepsbeoefenaren 
zich in hun opleiding praktijkkennis verwerven (Schön 1987). 
 Twee onderzoekers zijn bij uitstek belangrijk voor de medisch-specialistische 
opleiding: Schön en Eraut. Niet alleen omdat zij zich bezighouden met tacit know-
ledge - zo wordt hun werk in dit hoofdstuk besproken -, maar omdat ook leren in 
professionele praktijken deel uitmaakt van hun werk. In die hoedanigheid komt 
hun werk in het volgende hoofdstuk ter sprake. Beide auteurs leunen op Polanyi’s 
tacit knowing, maar Schön stelt zich ten doel een alternatieve epistemologie over 
professionele kennis en kunde te ontwerpen en in het verlengde hiervan werkt hij 
opvattingen en ideeën uit over de manier waarop aankomende professionals opge-
leid moeten worden. Eraut houdt zich niet bezig met kennistheoretische kwesties. 
Hij wil weten hoe beroepsbeoefenaren in beroepspraktijken onderling over hun 
vakkennis communiceren en op wat voor manieren ze in de praktijk van alledag 
hun vakkennis verbreden en verdiepen door elkaar te gebruiken als ‘kennisbron’. 

3	 Kuhn	zegt	dat	een	‘paradigma’	het	onderzoek	kan	sturen	zonder	dat	er	geformaliseerde	regels	en	aannames	aan	ten	
grondslag	liggen	en	dat	het	bestaan	van	een	paradigma	“need not even imply that any full set of rules exist”, daaraan	toevoe-
gend:	“Michael Polanyi has brillantly developed a very similar theme, arguing that much of the scientist’s succes depends upon ‘tacit 

knowledge’, i.e. upon knowledge that is acquired through practice and cannot be articulated explicitly” (Kuhn	1970	pag	44). 
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Professionele kennis en kunde in de ogen van Schön 

In de medische wereld wordt het werk van Donald Schön (1931-1997) over het 
onderscheid tussen ‘theorie’ en ‘praktijk’ vaak aangehaald. Men zou het een meng-
vorm van filosofie en literatuur kunnen noemen. In zijn twee bekende boeken “The 
reflective practitioner; how professionals think in action” (Schön 1983) en het 
vervolg daarop “Educating the reflective practitioner” (Schön 1987) brengt hij zijn 
gedachtengoed op beeldende wijze onder woorden. Het eerste boek is een onder-
zoek naar de aard van professionele kennis en kunde, voortvloeiend uit Schöns 
werk in de wereld van de professionele organisaties. In zijn tweede boek trekt hij de 
lijn door naar het verwerven en overdragen van deze kennisvorm.
 Het eerste boek begint met een kritische uiteenzetting over de nauwe en rigide 
wetenschapsopvatting die in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw alom 
heerste in de academische wereld. Schön constateert dat het standaardbeeld van de 
wetenschap de opvattingen over onderzoek en onderwijs en de daarmee gepaard 
gaande geldstromen domineert. Hij noemt het de ”technische rationaliteit”. 
Professionals zelf weten dat ook een ander type kennis belangrijk is om in de dage-
lijkse praktijk doeltreffend te kunnen handelen: professionele praktijkkennis. Men 
verwerft dit in de loop van vele jaren en in uiteenlopende situaties. Onvermijdelijk is 
een deel van de verworven persoonlijke inzichten niet expliciteerbaar. Professionele 
praktijkkennis laat zich dus ook niet op dezelfde manier onderzoeken als publieke 
academische kennis, door Schön ‘technische kennis’ genoemd. 

Schön vergelijkt de complexe en verre van ondubbelzinnig dagelijkse werkelijk-
heid van professionele praktijken met de topografie van een gebied. Er zijn stukken 
hoogland te vinden maar ook laaglanden met veel drassigheid en moerassen. Op 
het hoogland kunnen problemen doorgaans worden opgelost met behulp van 
beproefde methoden en technieken. In het moerassige laagland zijn de problemen 
onduidelijk en wanordelijk en maar beperkt vatbaar voor beproefde technologische 
oplossingen. Vraagstukken in zo’n gebied zullen aangepakt moeten worden langs 
verschillende routes, met benutting van verschillende methoden en instrumenten. 
 Om in de dagelijkse praktijk doeltreffende en efficiënte beslissingen te kunnen 
nemen moeten professionals de ‘kunst’ van het probleem definiëren bezitten, de 
‘kunst’ van het improviseren en de ‘kunst’ van het implementeren. Daarbij vormen 
wetenschappelijke kennis en technieken een belangrijke bron van informatie, maar 
hun plaats in de dagelijkse praktijk is begrensd. Schön vindt dat professionele prak-
tijkkennis dan ook niet onderzocht moet worden als ‘toepassing van wetenschap-

pelijke kennis in de dagelijkse praktijk’, maar men moet vertrekken vanuit de dage-
lijkse praktijk om te kunnen onderzoeken wat er over praktijkkennis te leren valt. Hij 
stelt zich ten doel een theorie van professionele praktijkkennis te ontwikkelen, met 
een tweeledig oogmerk: ruim baan maken voor de kunstvaardigheid van een vak, én 
laten zien dat in de praktijk van alledag kennis en inzichten worden verworven die 
essentieel zijn voor een goede uitoefening van het vak, maar niet passen in het keurs-
lijf van academische wetenschapscriteria. Polanyi’s gedachtengoed is een inspira-
tiebron, maar het gaat Schön niet om het proces van wetenschappelijke ontdekkin-
gen. Hij laat het discours over ‘objectiviteit van kennis’ en het ‘kennend subject’ ter 
zijde en concentreert zich op het analyseren en beschrijven van de kennis en kunde 
die beroepsbeoefenaren in de praktijk gebruiken en verwerven. De kernbegrippen 
in wat Schön Reflective Practice noemt, aangeduid als een “alternatieve professionele 
theorie”, zijn knowing-in-action, reflection-in-action en reflection-on-action. 

Professionals bezitten een bepaalde expertise. Dat is een persoonlijk ‘weten’. When 
we go about the spontaneous, intuitive performance of the actions of everyday life, we show 
ourselves to be knowledgeable in a special way. Often we cannot say what it is that we know. 
When we try to describe it we find ourselves at loss, or we produce descriptions that are obviously 
inappropriate. Our knowing is ordinarily tacit, implicit in our patterns of action and in our 
feel for the stuff with which we are dealing. It seems right to say our knowing is in our action” 
(Schön 1987: pag 67). 
 Knowing-in-action ontwikkelt de professional door praktijkervaring op te doen. 
Het is een verworvenheid (routine) die hem in staat stelt efficiënt te handelen. In 
het verlengde ervan ligt reflection-in-action, ook wel ‘handelend leren’ genoemd. 
Knowing-in-action en reflection-in-action zijn temporeel niet scherp van elkaar geschei-
den en kunnen naadloos in elkaar over gaan. Maar er zijn wel accentverschillen. 
 In beroepspraktijken is altijd sprake van knowing-in-action (ieder bouwt in de loop 
van de tijd een bepaalde mate van expertise op) terwijl reflection-in-action kan zorgen 
voor verrijking. Dat gebeurt bijvoorbeeld als een professional wordt geconfronteerd 
met een onverwachte situatie (“novel puzzle”). Een ervaren professional heeft het ver-
mogen ontwikkeld om in onverwachte situaties de vanzelfsprekendheid van zijn 
handelen en denken te doorbreken en de stukjes van de puzzel zo te herschikken 
dat ze opgelost kan worden. Althans, dat herschikking leidt tot een beeld dat het 
vinden van een oplossing vergemakkelijkt. The practitioner allows himself to experience 
surprise, puzzlement, or confusion in a situation which he finds uncertain or unique. He reflects 
on the phenomenon before him, and on the prior understandings which have been implicit in 
his behaviour. He carries out an experiment which serves to generate both a new understand-



HOOFDSTUK 2

24

De literatuur over de aard van praktijkkennis

25

ing of the phenomenon and change the situation (Schön1983: pag 68). Reflection-in-action 
geeft dus tezelfdertijd ook het verschil aan tussen de expert en de novice. Immers de 
expert heeft een fijnzinnig vermogen ontwikkeld om ‘juist’ van ‘niet juist’ te onder-
scheiden en hij volgt in onverwachte situaties geen regels of vastgestelde routes. Hij 
weet zijn theoretische kenniselementen en zijn herinneringsrepertoire aan eerdere 
situaties zó te hergroeperen dat er een vruchtbare oplossingsstrategie komt voor 
het op dat moment gerezen probleem. En de expert kan in onverwachte situaties 
ook momentaan nieuwe inzichten genereren die zijn knowing-in-action verrijken. 
Een novice kan minder goed ‘juist’ van ‘niet juist’ onderscheiden. Hij volgt regels 
en vastgestelde routes als zich een onverwachte situatie voordoet en kan in die 
ontstane situatie niet of nauwelijks tezelfdertijd nieuwe inzichten opdoen. Simpel 
gezegd, een novice is minder creatief en al blij als hij in onverwachte situaties de 
zaak onder controle kan houden. 
 Het derde begrip is reflection-on-action. Het vindt later plaats, kortere of langere 
tijd na het handelen, en is daarvan dus temporeel gescheiden: ‘waarom handelde ik 
zoals ik deed’, ‘had ik het anders kunnen doen’, hoe dan’. Het vraagt een bewuste 
inspanning van iedere professional, ervaren of niet, om na te denken over zijn 
handelen en zoveel mogelijk van de niet of moeilijk verwoordbare componenten 
van zijn knowing-in-action onder woorden brengen en tegen het licht te houden. 
Hier maakt Schön dus geen nieuw onderscheid tussen ervaren en nog onervaren 
beroepsbeoefenaren. Reflection-on-action is een noodzakelijke voorwaarde om pro-
fessionele kennis en kunde kennis tot wasdom te kunnen brengen én om te voor-
komen dat expertise verschraalt tot niet meer dan routineus handelen. Nu kan een 
beroepsbeoefenaar zich individueel afvragen of het juiste is gedaan maar het kan 
ook in gesprek met anderen, en dit laatste acht Schön van groot belang omdat een 
deel van het professionele handelen zich niet expliciet laat toetsen. Goede prak-
tijkvoering vraagt dus, naast persoonlijk reflecteren, ook om reflection-on-action in 
bredere zin. Daarmee doelt hij op allerlei vormen van intercollegiaal commentaar, 
teambesprekingen en peer review waarin werkwijzen en procedures tegen het licht 
worden gehouden en nieuwe visies op praktijkvoering en samenwerking ontwik-
keld kunnen worden. 

Sommige auteurs die zich bezighouden met beroepspraktijken vinden Schöns reflec-
tion-in-action problematisch en onrealistisch (Eraut 1994; Malterud 2002). Zij menen 
dat beroepsbeoefenaren zich in onverwachte situaties zelden of nooit de tijd zullen 
gunnen om de zaken eens rustig op een rijtje te zetten om daarvan te kunnen leren. 
Bovendien, zeggen ze, is het nog maar de vraag of in acute situaties als beslissingen 

onder druk genomen moeten worden, there and then, nieuwe inzichten gegenereerd 
kúnnen worden. Aan reflection-on-action kleven deze bezwaren niet. Het kan tem-
poreel vlak tegen een activiteit of handeling aanliggen, of daar verder vanaf staan, 
maar het is daarvan altijd te onderscheiden. Deze auteurs zien Schöns werk als een 
waardevolle beschrijving van de beroepspraktijk die met de begrippen knowing-in-
action en reflection-on-action voldoende gekarakteriseerd is. Zij delen zijn claim dat hij 
een “alternatieve professionele theorie” heeft ontworpen niet. 

Eraut over de beroepspraktijk

Net als Schön is ook Eraut van mening dat men vanuit de dagelijkse praktijk moet 
vertrekken om praktijkkennis te kunnen onderzoeken, maar anders dan Schön gaat 
het hem niet om kennistheoretische kwesties. Hij onderzoekt hoe beroepsbeoefe-
naren over hun praktijkkennis communiceren en hoe ze deze kennis verbreden en 
verdiepen gedurende dagelijkse werkzaamheden en activiteiten (informeel leren). 
Eraut ziet het als de plicht van een professionele gemeenschap zoveel mogelijk pro-
fessionele kennis en kunde publiek te maken. Hij heeft daar een aantal argumen-
ten voor. Zo kan tacit knowledge die aan beroepsbeoefenaren is ontlokt met anderen 
gedeeld worden en het kan bijvoorbeeld ook dienen voor het ontwerpen van expert-
systemen. Men kan ook inzichten verkrijgen die de kwaliteit van individuele of 
teamprestaties kunnen verbeteren en er kunnen indicatoren worden opgespoord 
die wijzen op juiste of minder juiste uitkomsten van processen en werkwijzen. 
 De theoretische basis van zijn empirisch onderzoek is een combinatie van 
inzichten uit het werk van diverse cognitieve psychologen over de werking van het 
geheugen, de structuur waarin kennis in het geheugen ligt opgeslagen en over de 
verschillen tussen experts en novices. In zijn empirische onderzoek probeert hij 
beroepsbeoefenaren zoveel mogelijk van hun tacit knowledge te ontlokken en onder-
zoekt hij langs welke routes zij in de dagelijkse werkzaamheden hun vakkennis ver-
breden en verdiepen (Eraut 1994; 2000; 2004). 
 Onderzoek doen naar praktijkkennis is vanwege het bestaan van tacit knowledge 
moeilijk, constateert Eraut, en nogal wat onderzoekers laten na een omschrijving te 
geven van wat ze onder tacit knowledge verstaan. Onduidelijk blijft dan om wat voor 
‘kennis’ het gaat: ‘kennis’ waarover in de organisatie doorgaans simpelweg niet 
wordt gecommuniceerd, maar die zich onder bepaalde omstandigheden wél laat 
verwoorden, of om ‘kennis’ die een attribuut van de ‘weter’ is en die sommigen wel 
maar anderen niet onder woorden brengen. 
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In een overzicht geeft Hager de verschillende betekenissen van ‘tacit knowledge’ 
die in de literatuur worden aangetroffen (Hager 2000):
• kennis die ten principale niet in woorden gevat kan worden
• kennis die alleen met grote inspanning in woorden gevat kan worden
• de geheimen van het vak
• intuïtie of intuïtieve kennis
• ‘weten’ wat je lichaam doet (topsport). 

Tacit knowledge wordt in gedegen empirisch onderzoek gehanteerd in de betekenis 
van ‘kennis die slechts met grote inspanning in woorden gevat kan worden’. Dat 
doet ook Eraut. Professionals zeggen bijvoorbeeld dikwijls “ik kan niet beschrijven 
hoe je dit doet” (zelfs als het eventueel wel, of voor een groot deel, onder woorden 
gebracht zou kunnen worden), constateert hij, en we mogen ervan uitgaan dat 
ze bedoelen te zeggen “ik kan het niet zó verwoorden dat jij precies begrijpt wat 
ik bedoel”. Dit geeft ook meteen de forse moeilijkheid van dit type onderzoek 
aan: professionals verschillen aanzienlijke in hun verbale uitdrukkingsvermo-
gen. Sommigen zijn goed in staat gedetailleerd over hun werk te praten, anderen 
kunnen dat niet of veel minder. Een andere moeilijkheid is dat beroepsbeoefenaren 
veel aspecten van hun dagelijkse werkzaamheden en activiteiten als zó vanzelfspre-
kend beschouwen dat het niet bij ze opkomt dit onder woorden te brengen. Daar 
valt wat aan te doen. Een onderzoeker bereikt meer als hij goed bekend is met de 
werkomgeving, de dagelijkse werkzaamheden, de taal en cultuur van de beroepsbe-
oefenaren in kwestie. Dan vallen hem zaken op die iemand die minder bekend is in 
het veld van onderzoek ontgaan. En juist de details doen ertoe. Ze vormen vaak de 
toegang tot dieper liggende lagen van praktijkkennis. 
 Erauts onderzoek laat zien dat beroepsbeoefenaren meer van de moeilijk ver-
woordbare componenten van hun praktijkkennis tot expressie (kunnen) brengen 
als er in werkbesprekingen beeldmateriaal wordt gebruikt (tekeningen bij architec-
ten, beeldvormend onderzoek in de geneeskunde). Of als regelmatig informatieve 
besprekingen plaatsvinden tussen verschillende delen van de organisatie en men 
elkaars taal leert spreken en in regelmatig contact tussen mentoren en trainees. 
Maar ook als men buiten werktijd met elkaar over het werk praat (dan worden meer 
‘losse’ opmerkingen gemaakt die verwijzen naar onderliggende, niet geëxplici-
teerde zaken, dan tijdens het werk). En bijvoorbeeld ook als een radicale koers-
wijziging in de organisatie wordt voorzien, want dan blijken professionals zich in 
te spannen allerlei eerder niet geëxpliciteerde processen in de organisatie onder 
woorden te brengen en te analyseren.

De overkoepelende conclusie van Erauts onderzoek is dat professionals de moeilijk 
verwoordbare componenten van hun vakkennis meestal verder kunnen expliciteren 
dan ze denken, maar - en hier komt Polanyi om de hoek kijken - er zijn ten princi-
pale grenzen. Waar ze liggen is echter niet duidelijk. 

Empirisch onderzoek naar medisch praktijkkennis

Ook naar medische praktijkkennis is empirisch onderzoek uitgevoerd. Maar het 
is een ander type onderzoek dan Schön en Eraut uitvoerden. Dit onderzoek is 
vrijwel geheel uitgevoerd in laboratoriumomstandigheden en het is hoofdzakelijk 
onderzoek naar medisch probleemoplossend redeneren in de vorm van ‘diagnos-
tisch’ redeneren. Dit onderzoek is vooral het terrein van cognitieve psychologen. 
Zij houden zich, kort gezegd, bezig met het bestuderen van ons vermogen om te 
denken (cognitie) en ze zijn geboeid door vragen als: hoe verloopt het denkproces 
bij het nemen van medische beslissingen, hoe wordt informatie geordend, in welke 
structuur wordt het in het geheugen opgeslagen en hoe wordt het daaruit weer 
opgediept. Onderzoekers willen die denkprocessen systematisch beschrijven door 
denkstappen te registreren en te analyseren. Dan moeten ze “administratief greep 
houden op wat het geheugen binnengaat” (Draaisma 2001) en dat is de reden dat 
veruit het meeste onderzoek is uitgevoerd bij proefpersonen in laboratoriumom-
standigheden. Allerlei verstorende variabelen die in het dagelijkse werk optreden 
kunnen dan buiten de deur gehouden worden. 
 Er wordt wel gezegd dat de uitdrukking ‘het brein werkt als een computer’ een 
sterke impuls aan het onderzoek heeft gegeven (Regher 1996). In grote lijnen 
hebben zich twee onderzoeksvelden ontwikkeld. In het ene ondernemen onder-
zoekers pogingen om denkprocessen in de computer te simuleren. Hier is het 
sleutelbegrip: kunstmatige intelligentie. Steeds krachtiger en meer verfijnde com-
putersystemen hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van steeds complexere 
expertsystemen. De medische informatica is een loot aan de stam van dit onder-
zoek. In het andere veld hebben onderzoekers zich voornamelijk gericht op geheu-
genonderzoek en vooral hier heeft het onderzoek naar diagnostisch redeneren een 
plaats gekregen. 

Het stellen van een diagnose
Rond het eind van de jaren zestig kreeg het onderzoek naar diagnostisch redeneren 
een sterke impuls vanuit het medische onderwijs. Dat had te maken met de onder-
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wijsvernieuwing. Medische studenten werden in een vroegere fase dan voorheen 
geconfronteerd met patiënten en het lag dus voor de hand de vraag te stellen: als we 
het diagnostisch redeneren van ervaren clinici kunnen ontrafelen en systematisch 
beschrijven, is het dan mogelijk die inzichten te gebruiken voor het onderwijs aan 
studenten? 
 Aan de onderzoeksmodellen uit die periode lag de visie ten grondslag dat diag-
nostisch redeneren een bewust gestuurde zoektocht naar passende informatie is: 
via vergelijking van die informatie met verschillende ‘hypothesen’ geraakte men tot 
een diagnose (dat wil zeggen: uitsluiting van andere mogelijkheden). Men sprak 
van “hypothese-testen”. Onderzoekers hielden zich bezig met vragen als: hoeveel 
hypothesen ontwikkelen experts en onervarenen, hoeveel informatie hebben ze 
nodig om tot een hypothese te komen, hoe snel doen ze dat, welke gegevens zijn 
doorslaggevend voor het bevestigen of verwerpen van een hypothese. In de medi-
sche wereld van toen was het werk van Elstein en zijn groep “Medical Problem 
Solving” een mijlpaal (Elstein 1979). Het werk staat bekend als het hypothetico-
deductieve model. In een diagnostisch redeneerproces vormen clinici al vroeg een 
beperkt aantal hypothesen (het kan ‘dit’ zijn, of mogelijk ‘dat’ of eventueel ook 
‘dat’, of eventueel weer iets anders). De hypothesen sturen op hun beurt het zoeken 
naar verdere informatie en elk ervan stelt eigen eisen aan de informatie die boven 
water moet komen om de hypothese te bevestigen ( ‘ja dat klopt daarmee prima, 
dus dat is het inderdaad’). Ervaren clinici (experts) vormen snel hun hypothesen, 
trekken snel hun vraagspoor, en hun hypothesen blijken vaker juist (of in elk geval 
een eind in de juiste richting) dan bij onervarenen. Laatstgenoemden worstelen met 
de informatie, komen moeilijk tot een vraagspoor en soms lukt het hen niet om de 
verkregen informatie te koppelen aan enkele waarschijnlijke diagnoses. 
 Het hypothetico-deductieve model is een vruchtbaar raamwerk gebleken voor 
verder onderzoek. Maar vervolgonderzoek zette in de loop van de tijd ook een aantal 
aannamen op losse schroeven en het model, als hét model voor klinisch redene-
ren, kreeg in de loop van de jaren meer en meer kritiek. Zo meende de huisarts 
McCormick dat het was uitgevonden om het diagnostische proces een schijn van 
wetenschappelijkheid te geven. Het diagnostische proces is straightforward geba-
seerd op patroonherkenning en dat stoelt weer op kennis en ervaring. In practice 
symptoms are often simple; a sore throat speedily (and properly) leads to the doctor having a look, 
and any attempt by a young physician to undertake a systems review or to enquire about sexual 
activity will be rightly resented (...)To replace complete history and physical with the hypo-
thetico-deductive method is to exchange rubbish for nonsens (McCormick 1986). Zeggen dat 
het om deductie gaat, is misbruik maken van die term, vindt Mc Cormick. Het gaat 

bij diagnosticeren veelal om het bekende ‘tante Minnie effect’, zegt hij, zoals door 
Sackett beschreven in zijn bekende boek “Clinical Epidemiology”. Tante Minnie 
herken je van achteren op straat al van verre en met grote zekerheid. Namelijk aan 
haar typische manier van lopen, haar rubberlaarzen en haar opvallende hoedje.
 Voortgaand onderzoek toonde aan dat ervaren clinici sterk verschillen in hun 
wijze van diagnose stellen. Sommigen bleken veel informatie te verzamelen, maar 
een deel daarvan niet juist te interpreteren of terzijde te schuiven. Anderen verzamel-
den juist weinig informatie en kwamen toch tot een juiste diagnose. Clinici bleken 
in situaties die hen bekend voorkomen dikwijls geen hypothesen te vormen. En de 
snelheid waarmee ze in veel gevallen een juiste diagnose stellen deed bovendien 
vermoeden dat ze ook niet een bewust redeneertraject doorliepen. Er was dus ver-
moedelijk niet zoiets als een superieure redeneerwijze van de expert per sé. Expert 
in iets zijn had vermoedelijk ook te maken met ervaring hebben op het desbetref-
fende terrein (Ericsson 1993; Elstein 2002).
 
Tegen het eind van de jaren tachtig had de onderzoeksliteratuur een paar duidelijke 
conclusies opgeleverd: hypothesevorming hangt in hoge mate samen met dome-
inspecifieke kennis én experts vormen bij bekende patiëntenproblemen vaak hele-
maal geen hypothese. Ze springen als het ware direct van hun waarnemingen naar 
een – vaak juiste – diagnose: patroonherkenning. Maar wat waren dan patronen, in 
wat voor structuren lag medische informatie in het geheugen opgeslagen en hoe 
werden die structuren geactiveerd om in een specifieke casus tot een diagnose te 
komen? (Groen 1985). Die vragen zouden enkele jaren later een koerswijziging in 
het onderzoek inluiden. Zo schrijven Schmidt, Norman en Boshuizen in “A cogni-
tive perspective on medical expertise: theory and implications” dat het tijd is het 
onderzoeksperspectief bij te stellen (Schmidt 1990). A new theory of the development of 
expertise in medicine is outlined. Contrary to existing views, this theory assumes that expertise is 
not so much a matter of superior reasoning skills or in depth-knowledge of pathophysiological 
states as it is based on cognitive structures that describe the features of prototypical or even actual 
patients. Niet langer stond het verloop van het redeneerproces, dat wil zeggen ‘rede-
neren om tot een oordeel te komen’, centraal. Het stellen van een diagnose werd nu 
beschouwd als een proces van categoriseren (dit past bij dit, niet bij dat, eventueel 
bij dat, over het algemeen geldt dit) waarbij een ziekte of aandoening ondergebracht 
wordt in een bepaalde klasse van ziekte of aandoeningen. Vervolgens wordt gebruik 
gemaakt van daaraan gerelateerde medische kennis, zodat in een specifieke casus 
(indien mogelijk) een diagnose gesteld kan worden, tot aanvullend onderzoek 
wordt besloten of een behandeling ingezet. Maar hoe wordt een nieuwe casus geca-
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tegoriseerd? Hier lopen de meningen uiteen (Elstein 2002). Het zou kunnen dat de 
clinicus de nieuwe casus rechtstreeks vergelijkt met voorbeelden die in het geheu-
gen zijn opgeslagen en ze op die wijze categoriseert (exemplar based recognition). Het 
zou ook kunnen dat hij de nieuwe casus vergelijkt met zogenoemde prototypen of 
mentale modellen. Dan gaat men ervan uit dat een clinicus door praktijkervaring 
kennisnetwerken construeert, waarbinnen symptomen en klachten gerelateerd zijn 
aan bepaalde ziekten en aandoeningen. Een nieuwe casus zou dan aan de hand van 
relevante kenmerken herleid worden tot een mentaal model en vervolgens tot een 
ziekte of aandoening. In beide benaderingen geldt: hoe ervarener de clinicus des te 
sneller zijn vergelijkingsproces. 
 Tegenwoordig neemt men aan dat patroonherkenning en hypothetico-deductief 
redeneren naast elkaar bestaan. Clinici zouden diagnostische vraagstukken op een 
flexibele manier benaderen en hun benaderingswijze zou afhangen van de geperci-
pieerde karakteristieken van een casus. Eenvoudige casus zouden opgelost worden 
via patroonherkenning (een associatief - vaak onbewust - proces van vergelijken en 
categoriseren), terwijl moeilijke casus nopen tot systematisch genereren en testen 
van hypothesen waarbij de clinicus al redenerend tot een beslissing komt. Of een 
casus gepercipieerd wordt als ‘eenvoudig’ of ‘moeilijk’ hangt af van de kennis en 
ervaring van de individuele clinicus. 

Het denken van de neuroloog
Ongeveer in dezelfde tijd waarin auteurs een pleidooi hielden voor een koerswij-
ziging in het cognitief psychologische onderzoek, verscheen het proefschrift van 
Snoek “Het denken van de neuroloog” (Snoek 1989). Het gaat over het diagnosti-
sche redeneerproces van co-assistenten in de neurologie, assistenten in opleiding 
tot neuroloog en expert-neurologen. Snoek, zelf neuroloog, kiest aanvankelijk 
voor zijn onderzoek een psychometrische opzet zoals gebruikelijk is in de cog-
nitieve psychologie. Gaandeweg krijgt hij steeds meer het gevoel dat het denken 
van de neuroloog toch maar zeer gedeeltelijk in cijfers is te vangen. Hij besluit een 
andere opzet te kiezen. Zijn methode van onderzoek wordt min of meer een reprise 
van onderzoek dat A.D. de Groot uitvoerde naar het denken van schakers.4 Snoek 
beschrijft dat onderzoek.
 De Groot bestudeerde het denken van de schaker aan de hand van hardop-denk-
protocollen van goede amateur schakers en wereldkampioenen. Hij vroeg ze hardop 
denkend één of meer zetten te doen, uitgaande van een bepaalde schaakpositie. 

Zeer vaak bleken de meesters in het onderzoek van de Groot het beredeneren van een keuze niet 
sluitend te kunnen krijgen door alleen te analyseren. Ze konden stapsgewijs en logisch beredene-
ren waarom een bepaalde positie favoriet was, maar de redenering was niet sluitend te krijgen 
voor het nemen van een beslissing (Snoek 1989: pag 211). Op een gegeven moment moet 
er toch een beslissing genomen worden en schaakmeesters blijken dan te zoeken 
naar een intuïtieve aanvulling van hun argumenten met criteria die ze zelf overtui-
gend genoeg vinden om de zet ook inderdaad te doen: ‘zet X lijkt me toch beter, 
al kan ik niet precies motiveren waarom ik dat denk’. De grote verschillen tussen 
schaakmeesters en minder geoefende spelers blijken in de eerste oriënterende fase 
te liggen: het verschil in perceptie van de opstelling. Een schaakmeester kan na 
vijf seconden bestuderen van een opstelling deze bijna steeds correct, of met een 
paar onbelangrijke fouten, reproduceren. Minder geoefende spelers brengen daar 
weinig van terecht. Dat is niet een kwestie van geheugen. Willekeurige posities 
worden door schaakmeesters even slecht onthouden als door onervaren spelers. 
De schaakmeester neemt selectief waar. Hij ziet eerst het belangrijkste, en aspecten 
die hij niet of niet meteen belangrijk vindt neemt hij globaal waar of ziet ze niet. 
Hij ziet ook iets belangrijks in de stelling zonder deze meer in detail bestudeerd te 
hebben. Dat is te vergelijken met het gevoel van ‘pluis’ en ‘niet pluis’ van de ervaren 
clinicus, meent Snoek. 
 De Groot baseerde zijn onderzoeksopzet indertijd op het werk van de Duitse psy-
choloog Otto Selz (1881-1943)5 en Snoek combineert in zijn proefschrift het werk 
van beiden tot een Selz-de Groot denkmodel: een probleemoplossingsproces valt 
alleen goed te beschrijven als het gezien wordt als een proces waarin een bepaalde 
redenering ten gunste van een bepaalde beslissing wordt opgebouwd. Selz noemt dit 
‘schematische anticipatie’. De drijvende factor is de overtuiging, de gemotiveerd-
heid van de denker om het gestelde probleem op te lossen en deze energie wordt 
van de ene operatie overgedragen op de andere. Ieder denkproces zou beginnen 
met het stellen van een doel. Dat doel is schematisch, dat wil zeggen een incom-
plete afspiegeling van het eigenlijke einddoel. Daarop oriënteert de denker zich en 
dat bepaalt de richting van zijn denkprocessen. 
 
Snoek gebruikt in zijn definitieve onderzoeksopzet ook hardop-denkprotocollen. 
Zijn proefpersonen bleken bewust uit op “herkennen”. Aansturen op herkenning 
riep “als vanzelf ” kennis op, benodigd om het redeneerproces te ondersteunen: ik 
denk dat het aandoening A is en niet B. Dat betekent A lijkt me waarschijnlijker al 

4	Groot	AD	de.	Het	denken	van	den	schaker.	Amsterdam:	Noord-Hollandse	Uitgevers	Maatschappij,	1946. 5	 Thought	and	choice	in	chess:	an	overview	of	a	study	based	on	Selzean	theorie.	In:	Frijda	NH,	de	Groot	AD,	eds.	Otto	
Selz:	his	contribution	to	psychology.	’s	Gravenhage:	Mouton,	1981;	192-255.
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kan ik niet precies motiveren waarom ik dat denk. Er zijn wel argumenten te geven 
voor de voorkeur voor A, maar ze zijn niet sluitend. Achteraf uitleggen waarop 
precies de keuze voor A boven B stoelt bleek niet mogelijk. Snoek concludeert 
dat er zich in het hoofd van de clinicus redeneerprocessen voltrekken die intuïtief 
zijn. Dergelijke processen laten zich per definitie niet precies expliciteren, maar 
de keuzen die ervarenen maken blijken meestal juist. Hierin ligt, zoals ook ander 
onderzoek al aantoonde, het grootste verschil met onervarenen. Dat zou betekenen, 
zo meent Snoek, dat er sprake is van “geldige processen” gebaseerd op cognitieve 
informatieverwerking. Ervaren neurologen paren hun kennisbestand aan een heu-
ristische wijze van redeneren en ze betrekken zaken in hun beschouwing die minder 
ervaren neurologen niet relevant achten of over het hoofd zien. De “klinische blik” 
bestaat concludeert Snoek. Dat is niet het plotseling vinden van de diagnostische 
waarheid. Evenmin is het routinematig (dat wil zeggen puur associatief terugval-
lend op ervaringskennis) “plakken van een diagnose op een patiëntenprobleem”, 
zoals bij patroonherkenning wordt verondersteld. Het is een “denkmethode”. De 
clinicus gaat als een Sherlock Holmes te werk. Hij interpreteert, duidt, geeft bete-
kenis aan, kiest voor, en beslist. Als hij een patiënt ‘intuïtief ’ herkent als een casus 
die hij, in meer of mindere mate gelijksoortig, eerder zag, levert dat een redenering op 
ten gunste van een bepaalde beslissing. Dergelijke redeneringen stoelen op geïnterna-
liseerde procedures en regels. Met het toenemen van praktijkervaring verfijnt het 
vermogen sleutelbegrippen te herkennen en dat doet de toepassing van denkstrate-
gieën versnellen. Denkstappen in de zin van probleemtransformaties worden dan 
meer en meer automatisch. De denker is zich daarvan niet meer bewust, en hij kan 
ze desgevraagd dus ook niet expliciteren. Maar: we should not conclude that inference 
and reason go on holiday when creative insight is called for (Snoek 1989: pag 215).

Tacit knowledge in de medische informatica 
Het veld van de medische informatica is een onderzoeksterrein waar verschillende 
disciplines samenkomen zoals psychologie, linguïstiek, filosofie, antropologie en 
computerwetenschap. Hier houden onderzoekers zich niet alleen bezig met het 
ontrafelen van denkprocessen van experts. Ze moeten ook manieren vinden om de 
communicatie tussen systemen en gebruikers doeltreffend te doen verlopen. Die 
communicatie moet tegemoet komen aan het denken en handelen van de clinicus 
in de dagelijkse praktijk en dat – indien nodig – corrigeren. In dit veld van onder-
zoek is het werk van De Groot over schakers, in 1965 in het Engels verschenen, van 
invloed geweest. 
 Onderzoek naar expertise begint met het denken van de expert. Op veel manieren 
wordt geprobeerd de expert zijn geïnternaliseerde denkregels en –procedures te ont-

lokken, dikwijls in de vorm van hardop-denkprotocollen, om ze vervolgens gesyste-
matiseerd in een computermodel onder te brengen ( Patel 1995; Arocha 2005). 

De veelheid aan onderzoek naar uiteenlopende vormen van expertise heeft een 
aantal algemene bevindingen opgeleverd: 
• experts kunnen op hun vakgebied informatie in betekenisvolle (grote) patronen 

percipiëren; beginnelingen kunnen dat niet; 
• experts zijn snel in het verwerken van informatie en combineren verschillende 

vaardigheden om een probleem snel tot een oplossing te brengen;
• ze hebben een superieur korte- en langetermijngeheugen voor zaken betreffende 

het eigen vakgebied, maar niet daarbuiten;
• ze doorzien vraagstukken op het eigen vakgebied diepgaander en vollediger dan 

beginnelingen;
• ze besteden meer tijd aan het definiëren van het vraagstuk alvorens op zoek te 

gaan naar een oplossing dan beginnelingen; zíj besteden juist weinig tijd aan pro-
bleemdefiniëring en veel tijd aan het zoeken naar een oplossing.

In de medische informatica maken onderzoekers al een aantal jaren onderscheid 
tussen expliciete of formele kennis en impliciete of informele kennis (...) after many 
years of investigating the effects of domain-specific knowledge, cognitive researchers have real-
ized that informal knowledge is as important as, and sometimes more important than, formally 
acquired knowledge (Patel 1999: pag 77). Laboratoriumonderzoek naar de werking 
van het geheugen, de structuur waarin kennis ligt opgeslagen en routes waarlangs 
opgeslagen kennis wordt geactiveerd, heeft veel waardevolle informatie opgeleverd. 
Maar, zo stelt men hier ook, kennis- en leertheorieën die op grond daarvan zijn 
geformuleerd, hebben dikwijls niet rechtstreeks betrekking op de manier waarop 
mensen in de dagelijkse praktijk omgaan met informatie en beslissingen nemen. 
Tegenwoordig bieden video en computertechnologie goede mogelijkheden om 
getrouwe simulaties van de werkelijkheid te maken, maar de eis blijft dat de simu-
laties niet al te complex moeten zijn, want de onderzoeksopzetten moeten toegan-
kelijk blijven voor systematische analyse en bewerking volgens statistische model-
len. Een eerste moeilijkheid is dat in de praktijk van alledag beslissingsprocessen 
ook beïnvloed worden door allerlei niet-medische factoren. Een andere ligt, zoals 
Eraut ook opmerkt, in de vertaalslag die mensen moeten maken. Wat kan men uit 
zijn rijke reservoir aan kennis in woorden vatten? Waar verwijzen de verwoordingen 
precies naar? Elk kennisniveau heeft eigen conceptuele entiteiten, ieder met eigen 
talige beschrijvingen. Hier komen linguïstiek en taalfilosofie om de hoek kijken. 
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Onderzoekers gaan er nu van uit dat aan expliciete kennis en impliciete kennis 
verschillende structuren ten grondslag liggen, die elk op eigen wijze worden 
aangeleerd. Over de vraag hoe tacit knowledge precies omschreven moet worden 
en hoe dit begrip valt af te bakenen van expliciete kennis is nog geen klaarheid. 
Doorgaans wordt domeinspecifieke biomedische kennis gerekend tot expliciete 
kennis, terwijl tacit knowledge vooral tot expressie zou komen in routinesituaties. 
Laboratoriumonderzoek heeft wel aangetoond dat een goed geïntegreerd domein 
van biomedische kennis een noodzakelijke voorwaarde is om medische tacit 
knowledge te kunnen verwerven. Om een volledig beeld te kunnen krijgen is echter 
onderzoek nodig naar de manier waarop clinici in de praktijk van alledag beslis-
singen nemen en daarop hun handelen baseren, zo meent men hier. Hoe nemen 
medische beroepsbeoefenaren beslissingen als er sprake is van tijdsdruk, van orga-
nisatorische complexiteit, van het moeten nemen van risico’s omdat informatie 
onvolledig of tegenstrijdig is? Hoe verlopen beslissingsprocessen in multidiscipli-
naire verbanden? Redeneren en beslissen in de dagelijkse klinische praktijk zijn per 
definitie omgeven met onvoorspelbaarheden en de traditionele onderzoeksopzet-
ten schieten tekort om goed onderzoek te kunnen doen naar deze complexe proces-
sen. The limitations of the classical or traditional paradigm of decision research are increas-
ingly apparent even though there has been a substantial body of empirical research on medical 
decision-making over the past 40 years. (…) it is imperative that “basic science” decision research 
develops a broader-based and more valid foundation for the study of medical decision-making 
as it occurs in the natural setting (Patel 2002). 
 Tegenwoordig worden in dit veld van onderzoek redeneerstrategieën beschouwd 
als sleutelprocessen bij het uitoefenen van uiteenlopende medische taken, varië-
rend van medisch probleemoplossend denken en behandelbeslissingen nemen 
tot het begrijpen van medische teksten (Arocha 2005). Onderzoek naar redeneer- 
en beslissingsprocessen op de werkplek is nog maar mondjesmaat uitgevoerd. 
Het blijkt niet eenvoudig, zoals ook Eraut constateert, om hier zicht op te krijgen, 
omdat veel verstorende variabelen meespelen. Wat er is, bevestigt dat tacit know-
ledge of ervaringskennis onlosmakelijk deel is van medische expertise (Cimino 1999. 

Choudry 2006). Doctors are neither passive recipients of, nor simple conduits for clinical evi-
dence. We conduct an “inner consultation” with evidence, analysing it in both a logical and 
intuitive way ( Sweeny 2006). 

De literatuur die in het laatste deel van dit hoofdstuk is besproken illustreert dat er 
verschillende benaderingen over praktijkkennis opgeld doen in de medische wereld. 
Ze delen de opvatting dat doeltreffende medisch probleemoplossend denken stoelt 

op een omvangrijk en goed geïntegreerd kennisbestand en dat ervaren clinici sneller 
en doeltreffender hun kennislagen of –netwerken kunnen activeren. Hierin liggen 
ook de grootste verschillen tussen ervaren en nog niet ervaren medici. Maar hoe dit 
‘weten’ in allerlei praktijksituaties wordt ingezet om tot een vruchtbare oplossing 
van een vraagstuk te komen is nog niet uitgekristalliseerd. 





HOOFDSTUK 3

De literatuur over verwerving 
van praktijkkennis

Zoals de aard van professionele praktijkkennis vanuit verschillende kanten is bezien 
(hoofdstuk 2) wordt ook het verwerven en overdragen van deze kennisvorm van 
diverse zijden belicht. 
 Het denken over educatie in medische vervolgopleidingen is vooral beïnvloed 
door Knowles gedachtengoed over volwasseneneducatie. Het concept ‘zelfsturend’ 
leren staat hier centraal. Polanyi heeft duidelijke opvattingen over de ‘leermeester’ 
en Schön besteedt uitgebreid aandacht aan de rol van een opleider in een professio-
neel leerproces. Beide denkers benadrukken dat ervaren beroepsbeoefenaren steeds 
als ‘voorbeeld’ dienen voor aankomende beroepsgenoten en dat ze het groeien in 
de professionele rol moeten ondersteunen met hun commentaar op praktijkleer-
vorderingen (‘feedback’). 
 Eraut onderzoekt hoe professionals in de dagelijkse werkzaamheden elkaar als 
‘leerbron’ gebruiken. Hier gaat het om informeel leren in de beroepspraktijk, niet 
om formele opleidingstrajecten. 
 In dit hoofdstuk wordt ook empirisch onderzoek naar rolmodellen in de medi-
sche wereld besproken. Rolmodellen worden in educatieve zin belicht aan de hand 
van Bandura’s theoretische noties over ‘leren door observeren’. Dan komen assess-
ment en feedback in de medische wereld ter sprake. Omdat onderzoek in medische 
vervolgopleidingen schaars is, is verbreding gezocht buiten de opleidingscontext. 
Zo komt onder meer het werk van Sargeant en van Ericsson ter sprake. 

Zelfsturend leren

Leren in beroepspraktijken verloopt grotendeels niet-formeel (Bolhuis 1999; Eraut 

2000; 2004). Al doende verwerft men zich in de dagelijkse praktijk kennis, inzichten 
en ervaringen die specifiek zijn voor het vak waarin men zich bekwaamt. Wie zich 
bezighoudt met leren in beroepspraktijken kan niet om Knowles heen. Hij is de 
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grondlegger van het concept ‘zelfsturend leren’. In de jaren zeventig van de vorige 
eeuw publiceerde Knowles de eerste versie van “The Adult Learner: a neglected 
species”. Hierin zijn de basisprincipes geformuleerd van wat in de loop der jaren de 
‘theorie over leren door volwassenen’ zou gaan heten (Knowles 1990). Het werk had 
grote invloed op allerlei aspecten van het na-schoolse leren, zo ook in de medische 
wereld. Terugkijkend hoeft dat niet te verbazen. Het denken over leren was in de 
jaren waarin Knowles zijn werk voor het eerst publiceerde nog sterk verankerd in 
behavioristische opvattingen (Jarvis 2002). Behavioristen zagen leren als respons 
op externe stimuli, zonder dat aan de zijde van de lerende een bepaalde intentie 
om te leren werd verondersteld. Lerenden werden beschouwd als empty vessels die 
gevuld moesten worden met pakketjes kennis. Onderwijspsychologie van weten-
schappelijk allure hield zich toen niet bezig met mentale processen als motivatie, 
probleemoplossend denken, creativiteit en verbeelding. ‘Leren’ was een kwestie 
van conditioneren van de juiste houding passend bij gedetailleerd omschreven 
(gedrags)doelen en ‘leren’ werd onderzocht in de vorm van waarneembare gedrags-
veranderingen. Tegen deze mechanistische en reductionistische benadering kwam 
Knowles in het geweer, en dat was koren op de molen van degenen die zich toen al 
bezig hielden met medisch praktijkonderwijs.
 Het idee achter zelfsturend leren is dat ieder individu unieke behoeften, strevin-
gen, sterke en zwakke kanten heeft en daaruit voortvloeiend ook eigen specifieke 
leerbehoeften. Om succesvol te kunnen leren moet men persoonlijke lacunes leren 
onderkennen en strategieën ontwikkelen om ze op te heffen. Aan het concept ‘zelf-
sturend leren’ liggen vijf aannames ten grondslag: 
• in de groei naar volwassenheid ontwikkelen mensen zich van afhankelijkheid 

naar onafhankelijkheid. Ze raken steeds meer capabel hun eigen leerbehoeften te 
definiëren en die te vervullen; 

• persoonlijke ervaring is een rijke bron van leren;
• bereidheid te leren hangt samen met activiteiten en werkzaamheden die in de 

dagelijkse praktijk worden verricht;
• leren van direct toepasbare zaken wordt het meest gewaardeerd;
• motivatie om te leren stoelt evenzeer op persoonlijke prikkels (intrinsieke motiva-

tie) als op prikkels van buitenaf (extrinsieke motivatie).

Knowles gedachtengoed wordt wel de humanistische benadering genoemd (Jarvis 

2002). Lange tijd heeft dit werk ook het denken in de wereld van continuing medical 
education (CME), tegenwoordig continuing professional development (CPD) genoemd, 
gestuurd, maar het is ook gekenschetst als idealistisch en weinig realistisch (Norman 

1999). De gedachte dat volwassenen effectief hun eigen leerbehoeften kunnen defi-
niëren, misschien beter gezegd willen definiëren, staat juist in de wereld van CPD 
al enige tijd ter discussie. Als alles aan beroepsbeoefenaren zelf wordt overgelaten 
blijken pragmatische keuzen mee te spelen (Grant 2002). Men kiest voor na- en 
bijscholing op terreinen van eigen interesse. Tijdstip, plaats en het aantal punten 
dat valt te behalen met de cursus of het congres spelen ook een rol. Tegenwoordig 
doet meer en meer de gedachte opgeld dat na-en bijscholing (life long learning) toch 
in bepaalde mate gestuurd moeten worden door daaraan eisen te stellen. Dan valt te 
denken aan visitaties van praktijken, systemen van (her)registratie, en aan vormen 
van individuele praktijkassessement (Eraut 1994; Norman 2004; Epstein 2007; Klass 

2007).

De nadruk op zelfsturend leren is volgens Jarvis één van de redenen waarom in de 
volwasseneneducatie weinig aandacht is besteed aan didactische elementen van 
de opleiders- of docentenrol (Jarvis 2007). Opleiders en docenten worden gezien 
als personen die in de eerste plaats het leerproces moeten faciliteren door leermo-
gelijkheden te creëren en erop toe te zien dat de lerende die mogelijkheden kan 
benutten. Met hun feedback sturen ze de keuze voor bepaalde leerroutes. Daarnaast 
kunnen ze dienen als ‘kennisbron’ en als rolmodel. 
 In de volwasseneneducatie gaat de aandacht vooral uit naar stijlen van opleiden. 
Globaal zijn drie educatieve stijlen te onderscheiden: de didactische, de socrati-
sche en de ondersteunende benadering. Aan elk daarvan ligt een bepaald mens- 
en wereldbeeld ten grondslag, evenals opvattingen over wat educatie betekent. In 
de didactische stijl zijn traditionele opvattingen over onderwijs terug te vinden: de 
opleider/docent bepaalt welke kennis en vaardigheden moeten worden aangeleerd, 
in welke vorm en wat voor materiaal daarbij nodig is. Bij de socratische stijl neemt 
het vraag- en antwoordspel tussen opleider/docent en lerende een belangrijke plaats 
in. Daarmee stuurt een opleider/docent de gedachtenlijn van lerenden. Zo worden 
zij op het spoor gezet om lacunes in de eigen kennis op te sporen en gemotiveerd op 
zoek te gaan naar aanvullingen. In de ondersteunende benadering heeft men vooral 
het scheppen van een goed leerklimaat op het oog waarin een opleider/docent er 
op toeziet dat de lerende in de gelegenheid is zelf zijn leerdoelen te formuleren 
en op zoek te gaan naar informatie. Hier ligt het accent op creëren van voldoende 
gelegenheid om in praktijksituaties ervaring op te kunnen doen. Geen van deze drie 
stijlvarianten komt in zuivere vorm voor. Er is altijd sprake van mengvormen, maar 
doorgaans hebben opleiders en docenten wel een voorkeur voor een bepaalde stijl.
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Polanyi over de ‘leermeester’ 

Anders dan in de volwasseneneducatie neemt in Polanyi’s gedachtengoed de ‘leer-
meester’ een centrale plaats in. Zijn opvattingen over de ‘leermeester’ vloeien recht-
streeks voort uit tacit knowing. Polanyi hecht grote waarde aan de wetenschappe-
lijke gemeenschap waartoe beroepsbeoefenaren behoren en de morele plichten die 
daaruit voortvloeien (Brownhill 1983). Eén van die plichten is dat ervarenen zich 
steeds als leermeester van de aankomende generatie moeten beschouwen. Niet 
alleen het weten van het individu heeft immers niet of moeilijk verwoordbare com-
ponenten, ook de kennisbasis van de wetenschappelijke gemeenschap als geheel 
rust voor een deel op door de beroepsgroep stilzwijgend geaccepteerde aannames 
en uitgangspunten. In Polanyi’s ogen behoort de gemeenschap deze tacit knowledge 
als kenniskapitaal op zorgvuldige wijze aan de volgende generatie door te geven. 
Ervaren beroepsbeoefenaren dienen aankomende beroepsgenoten op velerlei wijze 
tot informatiebron. Als toonbeelden verbeelden ze de dagelijkse praktijkvoering en 
ze moeten aankomende beroepsgenoten ook ruim in de gelegenheid stellen hen 
te gebruiken als bron van ‘afkijk- en -luisterleerroutes’. Daarnaast moeten ze zich 
bewust zijn dat praktijkkennis verwerven wordt vergemakkelijkt door doorlopend 
sturend commentaar op vorderingen. 

Zoals vaak, illustreert Polanyi zijn opvattingen aan de hand van praktische vaardig-
heden. Eerder kwam het voorbeeld van leren golven al ter sprake. Een golfspeler 
in zijn rol van instructeur kan niet al zijn kennis en kunde expliciteren. Hij zal zich 
natuurlijk inspannen allerlei facetten van de beweging zo goed mogelijk te beschrij-
ven. Hij splitst de slag op in onderdelen en legt uit waar je op moet letten. Hij maakt 
zijn opmerkingen steeds gedetailleerder (greep, blik, voeten, hoofd en schouders, 
draai in de heupen) en verduidelijkt dat eventueel ook nog met visuele beelden zoals 
opnamen van ervaren spelers. Het kan helpen als hij je houding en arm begeleidt bij 
het maken van de slag. Hij demonstreert zelf en geeft er uitleg bij. Maar ook met al 
deze kunstgrepen blijven bepaalde elementen ongespecificeerd. De instructeur kan 
niet uitleggen hoe de ‘act of integration’ tot stand gebracht moet worden. Dat moet 
de lerende zelf oppikken door goed te kijken, na te doen, te oefenen en gevoel te 
ontwikkelen voor de dynamiek van de beweging. Zo krijgt hij, letterlijk, de slag te 
pakken. But can it not be argued (...) that the possibility of teaching these appearances by prac-
tical exercises proves we can teach our knowledge of them? The answer is that we can do so only 
by relying on the pupil’s intelligent co-operation for catching the meaning of the demonstration. 
(...) Our message has left something behind that we could not tell, and its reception must rely 

on that the person addressed will discover that which we have not been able to communicate 
(Brownhill 1983: pag 89).
 De persoonlijke act of integration kan, zegt Polanyi, niet uitputtend gespecificeerd 
worden maar wel becommentarieerd. Stel nu dat de golfleraar zijn ‘voordoen’ 
omkleedt met uitstekende tekst en uitleg en dat de leerling actief oefent, maar dat 
de instructeur zich tijdens het oefenproces van commentaar onthoudt, dan zou het 
leerproces op zijn best moeizaam verlopen. Immers, in de bewegingen van de leer-
ling ziet de leraar elementen die voor verbetering vatbaar zijn maar de leerling zelf 
ontgaan. Zijn commentaar is onontbeerlijk om te beseffen waar precies verbeterin-
gen aangebracht moeten worden en hoe. En hoe meer de leraar zich inspant onder 
woorden te brengen wat hij in de beweging opmerkt, des te gemakkelijker kan de 
leerling verbeteringen aanbrengen. 

Polanyi gebruikt weliswaar dikwijls sportieve activiteiten om zijn gedachtengoed 
te illustreren maar benadrukt dat ook intellectuele arbeid op dergelijke wijze wordt 
uitgevoerd. Hoeveel gecodificeerde kennis men ook leert en beheerst, daaruit zal 
uit iets gedestilleerd moeten worden dat in de praktijk kan leiden tot een vruchtbare 
oplossing van een vraagstuk. Bij het tot stand brengen van de intellectuele act of inte-
gration – andere auteurs spreken hier over ‘de vertaalslag maken’ (Gezondheidsraad 

2000) – komt meer kijken dan het simpel toepassen van theoretische kennis. Hier 
kan commentaar door een ervarene vooral bijdragen aan het verfijnen van perceptie, 
het leren duiden van waarnemingen in hun functie van sleutelbegrip. In de genees-
kunde noemt men dit patroonherkenning. Patronen léren zien is niet een kwestie 
van éérst ‘boekenkennis’ verzamelen en dan die kennis in de praktijk toepassen. 
Het is een kwestie van al doende theoretische kennis toesnijden op een specifieke 
situatie en tegelijkertijd streven naar begrijpen waar je mee bezig bent. Beschouwen 
en redeneren zijn in Polanyi’s opvatting ook vaardigheden. Ze kunnen worden aan-
geleerd. Ervarenen observeren en beluisteren in hun manier van beschouwen en 
redeneren, en proberen hun denkstappen mee te denken is - net als bij afkijken en 
navolgen van elementen van een beweging - essentieel om te leren hoe in praktijk-
situaties met kennis wordt omgegaan. Ervaren professionals zijn hierbij op twee 
manieren behulpzaam: door vóór te denken én door het ‘verhaal’ van de lerende te 
beluisteren en diens lijn van beschouwen en redeneren te becommentariëren.
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Schön over de opleider

Net als Polanyi heeft Schön uitgesproken ideeën over het begeleiden van een profes-
sioneel groeiproces. Maar anders dan Polanyi, die zich in algemene zin uitspreekt 
over de ‘leermeester’ in beroepspraktijken, gaat het Schön juist om de rol van een 
opleider in formele opleidingssituaties. De ondersteuning van een professioneel 
leerproces komt het beste tot zijn recht als opleider en lerende uitgaan van de 
gedachte dat hun relatie een bondgenootschap is, zo meent hij. De architectuur-
studio is in “Educating the reflective practitioner” (Schön 1987) het meest ver uitge-
werkte educatieve model. Hier illustreert Schön het verschil tussen een leraar (die 
in schoolse situaties onderwijst) en een opleider (die een professioneel groeiproces 
begeleidt) aan het voorbeeld van leren tekenen. De betekenis van ‘tekenen als een 
architect’ kan maar gedeeltelijk worden onderwezen, zegt Schön. Teachers of design 
cannot tell what designing is. (...) because some essential features of designing escape clearly 
statable rules, and because much of what they can say is graspable by a student only as he 
begins to design (Schön 1983: pg 100).

Om een professioneel leerproces goed te kunnen ondersteunen moeten een opleider 
zich in twee rollen verdiepen: die van voorbeeld of rolmodel en die van coach. Dat 
de opleider een voorbeeld is spreekt voor Schön vanzelf omdat de niet of moeilijk 
expliciteerbare componenten in praktijkkennis voor het voetlicht gebracht moeten 
worden door ze te tonen. Het hoort bij deze rol dat een opleider de aankomende 
professional in de gelegenheid stelt hem te observeren en te beluisteren. 
 In de rol van coach bundelt Schön alle educatief belangrijke zaken: vragen stellen 
en beantwoorden, expliciteren, adviseren en vorderingen becommentariëren. 
Coach’s legitimacy, zo stelt Schön, does not depend on his scholarly attainments of proficiency 
as a lecturer but on the artistry of his coaching practice (Schön 1983: pg 31).
 Coachen heeft drie aspecten: 
• essentiële elementen van professionele kennis en kunde moeten worden getoond 

omdat ze niet expliciteerbaar zijn. De lerende moet in de spiegels kijken, maar de 
coach moet de lerende wijzen waar hij op moet letten (“hall of mirrors”);

• bepaalde elementen zijn het best aan te leren door navolging. De coach moet de 
lerende stimuleren tot navolging (“follow me”); 

• er zijn elementen die het best kunnen worden aangeleerd door gezamenlijk aan 
het werk te gaan. Een coach moet activiteiten selecteren die gezamenlijk worden 
uitgevoerd (“joint experimentation”).

Een professioneel groeiproces doorlopen betekent in de ogen van Schön: de weg 
afleggen van novice (iemand die handelt volgens voorgestructureerde en door 
anderen voorgestelde regels) naar expert (iemand wiens persoonlijke kennis en 
kunde geworteld is geraakt in handelingsprocedures en denkroutes die stilzwij-
gend zijn geworden). De novice kan niet anders dan bepaalde regels volgen omdat 
hij overzicht, inzicht en doorzicht nog mist. Gaande het professionele groeiproces 
neemt zijn expertise toe. De novice raakt steeds beter in staat regels los te laten en 
op doeltreffende wijze naar bevind van zaken te handelen. Daaraan gepaard is het 
toenemende vermogen om ‘juist’ van ‘niet juist’ te onderscheiden. Professioneel 
groeien betekent, zegt Schön, langs de weg van persoonlijke kritische beschouwing 
tot het inzicht komen dat bepaalde zaken tot het domein van kennen en kunnen zijn 
gaan behoren (knowing-in-action). Wat is geleerd wordt uiteraard, zij het nooit volle-
dig, zichtbaar in praktijkvoering en kan dus ook door anderen beoordeeld worden. 
Maar ‘weten’ dat zaken die je voorheen niet onder de knie had zijn gaan behoren tot 
‘mijn kennen en kunnen’ ontstaat in de ogen van Schön vooral als gevolg van per-
soonlijke reflection-on-action (de lerende heeft strevingen, stelt persoonlijke doelen, 
weet alleen zelf of hij het heeft waar gemaakt). Zo is persoonlijke reflection-on-action 
ook een voorwaarde om in te zien dat er nog geleerd, aangepast of verbeterd moet 
of kan worden, en wat. Omdat het niet eenvoudig is om te reflecteren op het eigen 
denken en handelen, positief of kritisch, én daaruit te destilleren wat nog geleerd 
of aangepast moet worden, ligt hier een belangrijke taak voor een opleider in zijn 
rol van coach. Hij moet de lerende op het goede spoor zetten in een voortdurend 
vraag- en antwoordspel. In Schöns ogen kan een opleider zijn pupil gaan betere 
dienst bewijzen dan hem te leren reflecteren. 

In de wereld van het onderwijs is het werk van Schön niet onopgemerkt gebleven. 
Docenten en stagebegeleiders in lerarenopleidingen herkennen in reflective prac-
tice zaken die ze waardevol achten voor hun vak. Men vindt Schöns visie inspire-
rend, maar ziet er ook haken en ogen aan (Munby 1989). Want hoe moeten hall of 
mirrors, follow me en joint experimentation, de drie basiselementen van de coachende 
rol, onderwijskundig geoperationaliseerd worden? Aan deze concepten zullen dan 
eerst factoren onderscheiden moeten worden, die op hun beurt weer goed en over-
zichtelijk beschreven moeten zijn. Pas dan kan een didactisch stramien worden 
ontwikkeld om aankomende docenten te onderrichten in het vervullen van de rol 
van coach. Het werk is een veelbelovende conceptualisering van praktijkeducatie, 
zegt men hier, maar het is onderwijskundig onderontwikkeld gebleven: (...) a prom-
ising conceptualization for understanding something of what professionals know when they 
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act in complex and uncertain situations, and for charting how knowledge might arise, but the 
picture is far from complete (Munby 1989). 
 Ook in de medische wereld wordt Schöns reflective practice aantrekkelijk gevon-
den (Malterud 1995). Men herkent erin dat leren in de medische beroepspraktijk 
zich voltrekt in een complexe en verre van eenduidige omgeving en dat er een groot 
beroep wordt gedaan op het reflectieve vermogen van de (aankomende) dokter. 
Ook hier geldt dat reflective practice niet eenvoudig valt te operationaliseren. Hoe 
moet reflection-on-action vorm krijgen en onderwezen worden? Maar belangrijker 
misschien nog, wat is reflectie precies? Recent zijn pogingen ondernomen reflective 
practice voor de medische context te analyseren en de samenstellende delen ervan te 
beschrijven. Dat zou een eerste aanzet kunnen zijn tot het ontwerpen van op reflec-
tie-bevordering gerichte educatieve interventies (Mamede 2004).

Eraut over leren in beroepspraktijken 

Het werk van Schön gaat over praktijkleren in formele opleidingssituaties en over 
de interactie tussen een opleider en aankomende professionals en geeft daarvan, 
zoals gezegd, vooral een inspirerend beeld. Maar hoe gebruiken beroepsbeoefena-
ren elkaar in de normale dagelijkse werkzaamheden als leerbron? Dat is het onder-
zoeksveld van Eraut en medewerkers (Eraut 1994; 2000; 2004). Het gaat om een 
verzameling kleinschalige deelonderzoeken in diverse beroepspraktijken (docen-
ten, ingenieurs, managers, verpleegkundigen) waarin semi-gestructureerde inter-
views zijn gebruikt, aangevuld met observaties op de werkplek. De overkoepelende 
onderzoeksvraag is: hoe leren beroepsbeoefenaren tijdens normale dagelijkse 
werkzaamheden en activiteiten en welke factoren beïnvloeden hun leerroutes in de 
organisatie. 

In de literatuur over praktijkleren worden veelal twee leervormen tegenover elkaar 
gesteld: expliciet of formeel leren (geassocieerd met bewuste processen) en impli-
ciet of niet-formeel leren (geassocieerd met onbewuste processen) (Bolhuis 1999). 
Bij de eerste vorm valt te denken aan georganiseerde leermogelijkheden zoals cur-
sussen en na- en bijscholingsprogramma’s, bijwonen van congressen en work-
shops. Het uitgangspunt is dan dát er iets geleerd wordt en er is, in meer of minder 
mate, aandacht voor de uitkomsten (‘beoordelen’, ‘prestaties meten’, ‘credit points 
na congresbezoek’). Alles wat niet plaats heeft in deze context wordt in de litera-
tuur doorgaans beschouwd als informeel leren en krijgt daarmee het karakter van 

een restcategorie, vindt Eraut. In zijn onderzoek laat hij zien dat de dichotomie 
‘formeel’- ‘informeel’ geen recht doet aan de manier waarop beroepsbeoefenaren 
in normale dagelijkse werkzaamheden leren. Hij combineert zijn empirische onder-
zoek met het werk van verschillende cognitieve psychologen over praktijkkennis en 
de werking van het geheugen met theorieën over ervaringsleren en impliciet leren1, 
en komt dan tot een andere indeling. In zijn typologie onderscheidt hij drie vormen 
van praktijkleren: ‘impliciet’, ‘reactief ’ en ‘deliberatief ’. Het is, zoals hij zelf zegt, 
a largely theoretical analysis of issues and phenomena arising from empirical investigations 
(Eraut 2000). 
 In Erauts typologie is het onderscheidende criterium: ‘intentie om te leren’. 
Impliciet leren vindt altijd, in meer of mindere mate, plaats, maar er is geen sprake 
van leerbewustzijn2. Bij reactief en deliberatief leren wel. Het verschil tussen laatst-
genoemde leerroutes is dat deliberatief leren een zekere mate van planning veron-
derstelt. Men maakt tijd vrij om bewust bepaalde zaken te leren. Dan valt te denken 
aan evalueren van werkzaamheden, besprekingen bijwonen, deelnemen aan pro-
jecten, commissies of werkgroepen. Reactief leren vindt spontaan plaats. Een pro-
fessional is zich dan wel bewust dat er iets geleerd wordt, maar de situatie dient 
zich in de organisatie ongepland aan, bijvoorbeeld er is advies nodig bij een inge-
wikkeld vraagstuk, of er moet een onverwacht probleem worden opgelost (politiek, 
personeel, bedrijfseconomisch), of er doet zich een calamiteit voor.
 Samenwerken met collega’s komt naar voren als één van de belangrijke voor-
waarden voor leren in de praktijk van alle dag. Working alongside others allows people to 
observe and listen to others at work and to participate in activities, and hence to learn some new 
practices and new perspectives, to become aware of different kinds of knowledge and expertise, 
and to gain some sense of people’s tacit knowledge (Eraut 2004). Ervaren beroepsbeoefena-
ren worden door minder ervarenen op allerlei manieren gebruikt als ‘leerbron’. Ze 
tonen hoe in het dagelijkse werk met professionele praktijkkennis wordt omgegaan 
en allerlei soorten activiteiten worden aangepakt. Maar ook hoe het onderlinge 
verkeer tussen verschillende afdelingen plaatsvindt en onbeschreven informatie-
stromen lopen, en hoe je het beste aan bepaalde kennis kunt komen. Dit noemt 
Eraut holisitic performance. Sommigen maken veelvuldige gebruik van deze leermo-

1	 Onder	meer	“Experiential	learning”	van	Kolb	(1984);	Rebers	“Implicit	learning	and	tacit	knowledge”	(1993)	Tulvings	
werk	“Episodic	and	semantic	memory”	(1972);	Underwoods	“Implicit	cognition”(1996).	Deze	theorieën	blijven	in	dit	
onderzoek	buiten	beschouwing.

2	 Hier	volgt	Eraut	Rebers	omschrijving	van	impliciet	leren:	the acquisition of knowledge independently of conscious attempts to 
learn and in the absence of explicit knowledge of what was learned	(	Reber	1993:	pag	115)
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gelijkheden, anderen minder, door Eraut beschreven als een actieve of een passieve 
opstelling in de organisatie. Deliberatief en reactief leren worden dus beïnvloed 
door persoonlijke factoren. 
 Omdat men zelden stil staat bij het gegeven dat tacit knowledge deel uitmaakt 
van praktijkkennis, heeft men ook nauwelijks aandacht voor het onderzoeken 
van samenwerking en interactie tussen collega’s als essentiële voorwaarde voor 
praktijkleren, meent Eraut. Daar komt bij dat praktijkleren vooral wordt geasso-
cieerd met het opdoen van expliciete (cognitieve) vakkennis, waarbij men dan juist 
formele leersituaties op het oog heeft, zoals cursussen, symposia, congressen en 
dergelijk. Een tweede reden voor het gebrek aan aandacht ziet Eraut hierin dat over 
het algemeen ervaringsleren te simplistisch wordt opvat. Te gemakkelijk wordt 
gedacht dat lerenden de relevantie en bruikbaarheid van bepaalde kennis en kunde 
voor praktijksituaties als vanzelfsprekend in de gaten hebben. Het lijkt er simpel-
weg te zijn, ready to use. Hij schrijft dit toe aan de grote invloed van Kolbs model 
‘learning by experience’. Maar, zoals ook andere auteurs opmerken (Bolhuis 1999; 

Jarvis 2002) Kolbs model is maar zeer gedeeltelijk empirisch onderbouwd. Eigen 
onderzoek doet Eraut constateren dat het toesnijden van praktijkkennis die men 
zich in de ene situatie heeft eigen gemaakt op haar bruikbaarheid voor andere situ-
aties, ingewikkelder is dan veelal wordt verondersteld. Hij benoemt vijf met elkaar 
samenhangende fasen: 
1. kennis die potentieel relevant is voor volgende (soortgelijke) situaties destil-

leren uit de context waarin ze werd opgedaan en gebruikt (wat heb ik hiervan 
geleerd);

2. een nieuwe situatie doorzien (wat zijn de kernkarakteristieken van déze situatie); 
3. ‘oud’ en ‘nieuw’ met elkaar vergelijken om te herkennen wat relevant kan zijn 

voor ‘nieuw’ (waarin precies lijkt deze nieuwe situatie op eerdere situaties);
4. inzichten pasklaar maken voor de nieuwe situatie (dít kan ik vermoedelijk 

gebruiken); 
5. deze inzichten integreren in al beschikbare relevante kennis en vaardighe-

den (‘toepasselijke kennis’ voor nú is een mengvorm van ‘oude’ en ‘nieuwe’ 
inzichten). 

Vrijwel al het empirische onderzoek naar praktijkleren is uitgevoerd in de fasen 1 
tot en met 3, terwijl over de fasen 4 en 5 nog weinig bekend is. Hier raakt men 
aan de tacit knowledge-laag en onderzoek naar deze laag wordt zelden uitgevoerd. 
Proefpersonen in Erauts onderzoek blijken de fasen 4 en 5 het moeilijkst onder 
woorden te kunnen brengen. Ze hebben het hier ook niet over ‘leren’. Ze gebruiken 

bewoordingen als ‘je krijgt het in de vingers’, ‘je ontwikkelt daarvoor een neus’, ‘je 
doet ervaring op’, ‘dat hoort gewoon bij je vak’. 

Samenwerken is ook om een andere reden essentieel, vindt Eraut. Het biedt gele-
genheid met collega’s zodanige relaties op te bouwen dat advies zoeken en colle-
giaal commentaar (feedback) vragen vanzelfsprekend worden. We encountered many 
contexts where informal support and informal feedback from whoever was available was more 
important for learning then were formally designated helpers (Eraut 2004). Juist collegiaal 
commentaar blijkt in Erauts onderzoek behulpzaam voor het verwerven van prak-
tijkkennis. Het onderzoek toont ook aan dat aan formele feedback door meerderen 
haken en ogen te zitten. Er spelen dan allerlei vormen van perceptie mee die de 
beleefde ‘juistheid’ van een oordeel beïnvloeden. Daaraan zijn vooral twee zaken 
debet, meent hij. Het ene is dat holistic performance zich onvermijdelijk altijd voor een 
deel buiten het gezichtsveld van de commentator aftekent (‘hij weet dus gewoon 
niet wat ik allemaal doe’). Het andere is dat holistic performance ook tacit elementen 
behelst en dan ligt spraakverwarring tussen gesprekspartners op de loer (‘hebben 
we het eigenlijk over hetzelfde?’). Sportcoaches hebben het in dit opzicht gemak-
kelijker, merkt hij op, omdat ze video-opnamen kunnen gebruiken. Ze kunnen de 
opname stil te zetten en bepaalde zaken in detail bekijken en becommentariëren, 
of episodes herhalen om zich ervan te vergewissen dat hun pupil en zij het over 
hetzelfde hebben. Maar ook dan blijft het, zoals Schön al opmerkt, een ‘kunst’ om 
prestaties op zinvolle wijze te becommentariëren: ze ligt evenzeer in de keuze van 
het getoonde materiaal als in de verwoording van de boodschap.

Rolmodellen in de medische wereld

Ervaren beroepsbeoefenaren gadeslaan en daarmee je voordeel doen in de eigen 
dagelijkse werkzaamheden, is in de medische wereld zeker geen onbekend ver-
schijnsel. Op tal van plaatsen en op tal van manieren wordt in de literatuur het 
belang van goede voorbeelden verwoord. In beschouwende artikelen ligt de nadruk 
soms op de moreel-ethische zijde van ’voorbeeld’, andere keren wordt het belang 
in meer onderwijskundige termen gevat. Als rolmodel in moreel-ethische zin naar 
de voorgrond komt staat ‘professionalisme’ centraal. Vanuit diverse invalshoeken 
(medisch, filosofisch, sociologisch) wordt dan betoogd dat aankomende medische 
beroepsbeoefenaren voorbeelden nodig hebben om de juiste beroepshouding aan 
te leren (Hafferty 1994; Molenaar 1998; Bligh 1999; Novack 1999; Epstein 1999). 
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Auteurs die benadrukken dat rolmodellen of voorbeelden ook leer- en kennisbron-
nen zijn, zien er een krachtig onderwijsinstrument in (Hodiamont 2000; Maudsly 

2001; Holdrinet 2002; Kenny 2003, Olde Rikkert 2005). Role modeling is a powerful 
teaching technique and one especially well suited for the apprenticeship system of instruction in 
medicine (Irby 1986). 
 Empirisch onderzoek naar voorbeelden of rolmodellen is het afgelopen ander-
halve decennium vrij veel uitgevoerd in Amerika (Colwill 1992; Mutha 1997; Wright 

1997; Beaudoin 1998; Griffith 2000; Paukert 2000; Penders 2002; Kenny 2003). Een 
deel was in feite ‘arbeidsmarktonderzoek’ dat diende om een beeld te krijgen van de 
opvallende terugloop in belangstelling voor de algemene interne- en de huisartsge-
neeskunde (Colwill 1992; Mutha 1997). Gebrek aan goede rolmodellen als ‘ambas-
sadeurs’ voor het vak zag men als één van de redenen. Maar in het meeste onderzoek 
staat het inventariseren van de eigenschappen die co-assistenten en jongerejaars 
assistent-geneeskundigen belangrijk vinden in hun klinische docenten centraal. 
Doorgaans is het dwarsdoorsnede onderzoek: men peilt de mening van respon-
denten eenmalig. Op een enquêtelijst moeten ze items van een score voorzien die 
het belang voor het eigen leerproces uitdrukt. De gescoorde items worden onder-
gebracht in categorieën die onderzoekers vooraf of achteraf construeren. Bij ‘rol-
model’ worden items ondergebracht die vooral de goede arts-patiëntrelatie in beeld 
brengen (communicatie, empathie, zorgzaamheid, respect), maar bijvoorbeeld ook 
‘aandacht voor mij als lerende’. Ze zijn samen te vatten onder de noemer ‘het humane 
gezicht van de geneeskunde’. Soms wordt ‘rolmodel’ specifiek aan een bepaalde rol 
onderscheiden, bijvoorbeeld ‘doktersrol’(Paukert 2000). In de literatuur zien we bij 
‘negatieve rolmodellen’ het tegenovergestelde: geen respect voor de patiënt, een 
weinig zorgzame houding, weinig compassie, een botte houding tegenover student/
assistent, slechte supervisie of overdreven hoge eisen stellen (Paice 2002).
 
In een enkel onderzoek komen opleiders zelf aan het woord over wat zij belangrijk 
vinden als ‘voorbeeld’ te tonen (Coté 2000; Wright 2002). Ze noemen klinische en 
sociale vaardigheden (verbaal en non-verbaal). En ze menen dat een opleider zich 
bewust moet zijn van zijn rol als voorbeeld. Een case-control onderzoek in opleidin-
gen tot internist voegt interessante informatie toe (Wright 1998). Aan ruim 180 assi-
stenten in vier grote ziekenhuizen in Baltimore werd gevraagd stafleden te noemen 
die zij beschouwen als rolmodel (“a person considered as a standard of excellence 
to be imitated”). De meeste respondenten noemden drie personen. Als opleiders 
één of meermalen de kwalificatie ‘rolmodel’ kregen kwamen ze in de case-groep; 
niet-genoemden in de controle-groep. De betrokken opleiders waren hiervan zelf 

niet op de hoogte. Aan alle opleiders werd gevraagd een lijst in te vullen met onder 
meer vragen over de tijd die zij aan onderwijs besteden, aan contacten met assisten-
ten daarbuiten, hun onderwijsstijl en de eventueel gevolgde scholing in opleiden. 
Opleiders die naar eigen zeggen meer dan een kwart van de werktijd besteden aan 
onderwijsactiviteiten, aandacht voor de onderwijskundige kant van de opleiding en 
persoonlijke aandacht voor assistenten tonen, werden vaker genoemd als rolmodel 
dan andere opleiders. Opleiders die van assistenten meer dan vijf maal de kwalifi-
catie ‘rolmodel’ kregen, streefden er – zo blijkt uit hun antwoorden - ook bewust 
naar een voorbeeld te zijn. 

Modellen als leerbron

Uit de literatuur komt een gevarieerd beeld van rolmodel naar voren omdat de uit-
komsten van de onderzoeken, door hun uiteenlopende opzetten en verschillen in de 
keuze van te meten variabelen, niet vergelijkbaar zijn. Bovendien kleeft aan dwars-
doorsnede-onderzoek het nadeel dat het een momentopname is en zo ontstaat ook 
een statisch beeld van rolmodel. Al ouder longitudinaal onderzoek laat zien dat 
er meer schuil gaat achter ‘rolmodel’ dan dwarsdoorsnede-onderzoek zichtbaar 
maakt. In 1977 verscheen het werk van Bucher en Stelling “Becoming Professional” 
(Bucher 1977). De onderzoekers volgden assistenten-in-opleiding tot bioloog, psy-
chiater en internist gedurende hun hele opleiding. Ze observeerden hen op hun 
werkplek en hadden in de loop van de opleiding een serie semi-gestructureerde 
interviews met deze assistenten.
 Bucher en Stelling waren exponenten van de behavioristische opvatting van 
leren, of zoals ze zelf zeggen: we beschouwden bij de aanvang van ons onderzoek 
(1970) de assistenten als “empty vessels to be filled with knowledge”. Ze meenden dat 
in professionele opleidingen het stimulus-respons mechanisme eerst en vooral 
beïnvloed zou worden door structurele variabelen, zoals inhoud van de opleidings-
programma’s, karakteristieken van de instelling en toetssystemen. Situationele 
variabelen zoals interactie tussen opleiders en assistenten (ondermeer ‘rolmodel’ 
en ‘feedback’) en toenemend verantwoordelijkheid krijgen, zouden pas daarna van 
invloed zijn op het leerproces. Hun onderzoeksdoel was beide groepen variabelen 
én hun invloed op het leerproces in beeld brengen. Dat moest een instrumentarium 
opleveren waarmee te voorspellen zou zijn wat voor type professional bij bepaalde 
combinaties van structurele en situationele variabelen aan het einde van de oplei-
ding tevoorschijn zou komen. Dan zou men ook beschikken over mogelijkheden 
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om opleidingen bij te sturen, in overeenstemming met de veranderende opvattin-
gen over het type professional dat de samenleving nodig heeft. 

Een eerste verrassing voor de onderzoekers was dat situationele variabelen belang-
rijker bleken voor het leerproces dan structuur en inhoud van het programma. Een 
tweede dat de assistenten in hoge mate hun eigen leerproces bleken te sturen en 
daarbij duidelijke persoonlijke opvattingen hadden over wat ze van wie wilden leren. 
  Rolmodel in de zin van ‘een persoon in toto navolgen’ kwam vrijwel niet voor. 
De onderzoekers schrijven dat ze dit aanvankelijk niet wilden geloven. Keer op keer 
vroegen ze de assistenten: “wie is een rolmodel voor je”, “op wie van de staf zou je 
het liefst willen lijken”, “wie van de staf zie jij als de professional die je zelf het liefst 
zou willen zijn”, maar de assistenten weigerden personen te noemen. We were bent 
on pinning them down to one or two people who were real models, but they resisted our efforts. 
When we tried to force their choices, they refused to be forced. (...). We are now convinced that the 
evidence is not there and that such models are extremely rare (Bucher 1977: pag 87). Bucher 
en Stelling stelden hun oorspronkelijke rolmodel-concept bij. Ze construeerden 
voor het ‘navolgen van modellen’ vijf typen modellen: partieel model, fase model, 
alternatief model, negatief model en charismatisch model. 
 Partiële modellen kwamen het meest voor. Voor alle assistenten bleken namelijk 
gedurende de hele opleiding bepaalde opleiders/docenten op enig moment wel een 
model te zijn. Fase model, alternatief model en negatief model kwamen minder 
vaak voor. Oudere assistenten vormden voor jongeren een fase model. Ze toonden 
hoe de dagelijkse praktijk er in de nabije toekomst uitziet en wat je wel en niet moet 
doen om succes te hebben bij opleiders. Als alternatieve modellen dienden assi-
stenten die zich niet conformeerden aan de doorsnee docent/opleider en deson-
danks succesvol waren. Opleiders op wie de assistenten kritiek hadden dienden als 
negatief voorbeeld: “zó dus niet”. Sommige opleiders/docenten bleken charismati-
sche modellen. Ze spraken sterk tot de verbeelding, riepen enthousiasme en ontzag 
op, maar werden ook als onnavolgbaar gezien. Een zekere mate van idealisering 
bleek hieraan niet vreemd. 
 In de loop van de opleiding ebde de belangstelling voor bepaalde modellen weg, 
er kwamen andere modellen bij en bewonderde modellen vielen ook weer van hun 
voetstuk. De keuze voor bepaalde modellen bleek voor een deel te worden ingege-
ven door de toekomstplannen die assistenten voor zichzelf uitstippelden, en die 
plannen hadden weer te maken met gepercipieerde mogelijkheden op de arbeids-
markt. Navolgen van modellen is, aldus de onderzoekers, een selectieproces dat 
aan verandering onderhevig is. Ze noemen het een “fragmentarisch en dynamisch 
selectieproces”.

Inmiddels heeft de behavioristische denkwijze plaats gemaakt voor het concept 
‘zelfsturend leren’. Wat indertijd voor Bucher en Stelling verrassend was, is nu 
gemeengoed: volwassenen sturen in hoge mate hun eigen leerproces. Daarmee is 
de professionaliseringstheorie van Bucher en Stelling goeddeels achterhaald. Maar 
de longitudinale opzet van het onderzoek geeft inzicht in de dynamiek van het ver-
schijnsel rolmodel of voorbeeld die met dwarsdoorsnede-onderzoek niet is te ver-
krijgen. Die bevindingen zijn mijns inziens nog steeds relevant.
 
Leren door anderen te observeren
Bucher en Stelling beschrijven dat opleiders tot model nemen een fragmentarisch 
en dynamisch selectieproces is. Maar zij houden zich niet bezig met leertheoreti-
sche noties over leren door anderen te observeren. Dat is het onderzoeksveld van de 
sociale cognitie. Een belangrijke denker en onderzoeker hier is Bandura (Bandura 
1986).3

 Met zijn onderzoek naar leren door anderen, ‘modellen’, te observeren staat 
Bandura in een lange traditie. Voor de oude Grieken gold al dat we niet alleen leren 
door wat we zelf ervaren en ondervinden, maar als het ware ook uit de tweede hand 
kunnen leren door gedrag en handelen van anderen te imiteren. Zij zagen imite-
ren als een waardevolle mogelijkheid om je bepaalde kwaliteiten eigen te maken. 
Daarvoor gebruikten ze het woord “mimesis”. Mimesis sloeg niet noodzakelijker-
wijs op personen, het kon ook literaire stijlen betreffen of filosofische denkbeelden 
(Auerbach 2004). In de moderne tijd is imiteren lang beschouwd als ‘klakkeloos 
navolgen’ maar die opvatting is veranderd (Pintrich 1996). Sinds het midden van de 
vorige eeuw zijn persoonlijke factoren bij de keuze van modellen meer en meer naar 
de voorgrond gekomen. Onderzoekers gingen het begrip ‘imiteren’ als te willoos 
vermijden en spreken dan over ‘observeren’-‘waarderen’-‘navolgen’. Navolgen van 
modellen vindt op tal van momenten en in uiteenlopende situaties in iemands leven 
plaats (sociaal-maatschappelijke context, privé- en opleidingssfeer). Zo blijken in 
de sociaal-maatschappelijke sfeer persoonlijke factoren bij de keuze voor modellen 
beïnvloed te worden door bijvoorbeeld inschatting over stijgen op de sociale ladder, 
betere kansen op de arbeidsmarkt of grotere carrièremogelijkheden.
 Bandura vat het begrip ‘model’ ruim op. Het kunnen personen zijn die we zelf 
kennen of via media (film, tv, video). Het kunnen ook personages uit romans, car-

3	 Bandura’s	vroege	werk	heeft	wortels	in	de	behavioristisch	traditie.	In	de	loop	van	de	tijd	zoekt	hij	aansluiting	bij	de	
cognitieve	psychologie.	In	1986	hernoemt	hij	zijn	oorspronkelijke	theorie	“Social	Learning	Theory”	(1971),	aangevuld	
met	nieuwer	werk	 in	“Social	 Foundations	of	Thought	and	Action:	a	 cognitive	 theory”.	Model-leren	 is	hierin	een	 ver	
uitgewerkt	ontwerp.
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toons of strips zijn. Bij de keuze van modellen spelen persoonlijke factoren een 
doorslaggevende rol. Ze sturen wie we als model nemen om een bepaald sociaal 
gedrag of houding aan te leren, maar het kan ook gaan om het aanleren van bepaalde 
vaardigheden. Het betekent dat iemand tot model nemen een bepaalde ‘wil’ veron-
derstelt: we ‘observeren’, ‘interpreteren’, ‘maken afwegingen’ en ‘kiezen’. 

In Bandura’s werk worden verschillende invloeden aan het begrip ‘model’ toege-
schreven. Modellen kunnen je er toe aanzetten iets te ondernemen of je daarin juist 
remmen (inhibitie, disinhibitie); je stimuleren om je in gedrag, uiterlijk, taalgebruik 
en dergelijke naar hen te richten (sociale respons stimulering); en modellen zijn 
belangrijk in leersituaties, dat wil zeggen in contexten waarin het nadrukkelijk de 
bedoeling is dat er iets geleerd wordt, zoals school en opleiding. Modellen dienen 
dan als ‘kennisbron’ en alléén dan spreekt Bandura over model-léren. 
 Model-leren is tot nu toe alleen empirisch onderzocht in schoolsituaties (Pintrich 
1996). Dan staan vooral leraren en medeleerlingen model. Kenmerkend is dat per-
sonen die als leermodel worden gekozen in de ogen van hun navolgers competent 
zijn en enthousiast voor wat ze doen. Hun prestige of gezag in de groep stoelt op 
presteren. Vooral twee typen modellen blijken naar de voorgrond te komen ‘mas-
tery’model en ‘coping’model. In het eerste geval heeft vooral expertise of competen-
tie aantrekkingskracht, in het tweede geval vooral doorzettingsvermogen. Bandura 
legt in zijn model-leertheorie verband tussen een model kiezen en een concept dat 
hij ‘self-efficacy’ noemt. Self-efficacy kan men omschrijven als: ‘iemands persoonlijke 
oordeel over zijn vermogen een bepaalde reeks activiteiten in gang te zetten en te 
doorlopen om zelfgestelde (leer)doelen te bereiken’. Modellen blijken de groot-
ste invloed te hebben als de competentieniveaus tussen model en navolger niet 
te ver uiteen liggen. Als toeschouwers bepaalde prestaties of bepaald gedrag als 
voordelig of nuttig aanmerken én ook voor zichzelf bereikbaar achten, is ‘dat wil 
ik ook kunnen’ een sterke motivatie om te leren. Er blijkt ook een grotere neiging 
te bestaan kwaliteiten van modellen na te volgen, naarmate men meer het gevoel 
heeft zelf goed te functioneren (‘er kan nog wel een schepje bovenop’). Tamelijk 
zelfverzekerde toeschouwers blijken meer geneigd zich te richten op navolgen van 
bepaalde specifieke kwaliteiten van hun modellen, terwijl toeschouwers met weinig 
zelfvertrouwen meer de neiging hebben zich te conformeren aan het gedrag en de 
houding van hun modellen. 

Bandura meent dat men door anderen te observeren zogenoemde internal codes of 
behavior verwerft. Deze internal codes of behavior worden lang niet altijd ook binnen 

een overzichtelijke tijd tot expressie gebracht. Soms gebeurt dat veel later, soms 
gedeeltelijk, vaak ook in mengvormen van allerlei observaties. Model-leren wijkt 
daarmee af van wat men in de onderwijskunde als ‘leren’ beschouwt. Dan is van 
‘leren’ pas sprake als het geleerde waarneembaar is in gedrags-, cognitieve of affec-
tieve veranderingen. Dat wil zeggen dat een lerende iets moet laten zien dat hij voor-
dien niet toonde. Bandura betoogt dat men de opbrengsten van model-leren niet in 
deze onderwijskundige zin kan onderzoeken. Het ‘leerproces’ (anderen tot model 
nemen) en het ‘geleerde’ ten toon spreiden of daadwerkelijk in praktijk brengen 
zijn gescheiden activiteiten. In Bandura’s opvatting is ‘leren’ door gebruik te maken 
van modellen: het verwerven van interne symbolische representaties in de vorm van 
verbale of visuele codes die als richtsnoer kunnen dienen voor toekomstig gedrag. 

Assessment en feedback 

Mogelijkheden om op accurate en betrouwbare wijze praktijkvoering te beoorde-
len staan in de medische wereld al langere tijd in de aandacht (Eraut 1993; Epstein 

2007). Tot zo’n anderhalf decennium geleden lag het accent lag vrij eenzijdig op 
vaststellen hoe het op een bepaald moment met iemands prestatieniveau is gesteld. 
Tegenwoordig doet de gedachte opgeld dat een beroepsbeoefenaar zijn leven 
lang moet blijven leren om kundig en vaardig te kunnen blijven. Daarmee heeft 
‘beoordelen’ ook een ander accent gekregen (Branch 2001; Epstein 2007). Nu dient 
becommentariëren van prestaties in de eerste plaats ter sturing en ondersteuning 
van voortgaande leerprocessen. Anders gezegd assessment moet nu primair een edu-
catief doel dienen en feedback (commentaar op vorderingen) is daarvan een essen-
tieel onderdeel.
 
Assessment is oorspronkelijk ontwikkeld in het bedrijfsleven en omvat diverse instru-
menten. Sommige worden op het niveau van de organisatie als geheel ingezet, 
andere op individueel niveau. Zo maakt de manier waarop men individuele mede-
werkers wil beoordelen en hun carrièreontwikkeling wil sturen dikwijls deel uit van 
een systeem dat voor het gehele bedrijf is ontworpen en dat een bepaalde visie op 
bedrijfsvoering weerspiegelt. Assessment op individueel niveau kan dan bijvoorbeeld, 
naast een bepaalde systematiek van voortgangs- en functioneringsgesprekken, ook 
het ontwerpen van een persoonlijk leer- en ontwikkelingsplan inhouden (Peyton 

1998).
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Er zijn twee manieren van assessment te onderscheiden, die essentieel van elkaar 
verschillen: summative en formative. Summative assessment is te vergelijken met een 
momentopname, een foto. Men geeft een oordeel over prestaties (‘meten’ en ‘waar-
deren’) en ‘beslist’ over het vervolgtraject, bijvoorbeeld promotie ja of nee, voort-
zetting van de opleiding ja of nee, bonus ja of nee. Bij gebleken tekortkomingen 
worden maatregelen aangekondigd. De toonzetting is die van een monoloog (‘we 
zijn nu van mening dat…’). Formative assessment (ook wel aangeduid als appraisal) 
is daarentegen een continu proces, een film, waarbij regelmatig met de medewer-
ker van gedachten wordt gewisseld: ‘wat gaat goed’, ‘waar moeten nog verbeterin-
gen worden aangebracht’, ‘hoe zullen we daarop aankoersen’. Men ziet het ook 
wel als ‘een spiegel voorhouden’. Beslissingen in dit verband behelzen afspra-
ken over de manier waarop in het vervolgtraject eventuele verbeteringen tot stand 
gebracht kunnen worden en wat daarvoor nodig is. De toonzetting is die van een 
dialoog. Formatieve assessments dienen als ‘wegwijzers’ en helpen de weg te vinden 
als men een relatief onbekend terrein betreedt (Epstein 2007). Formatieve assess-
ment heeft als belangrijk ingrediënt: reflecteren op professionele ontwikkeling en 
beroepsethos. 
 In het Nederlands worden de begrippen ‘summatieve beoordeling’ en ‘formatieve 
beoordeling’ gebruikt. In het spraakgebruik worden deze adjectieven vaak achter-
wege gelaten. Dat kan verwarring geven. In de huidige visie moeten summatieve 
beoordelingen ingebed te zijn in een formatieve beoordelingssystematiek waarin 
het ondersteunen van voortgaand leren op de voorgrond staat. Als op bepaalde 
momenten iemands praktijkvoering ook in formele zin beoordeeld moet worden 
(bijvoorbeeld is iemand competent om te praktiseren of praktijk te voeren op een 
bepaald niveau van specialisatie; herregistratie) dient een summatieve beoordeling 
gegeven te worden, dat wil zeggen een oordeel over het al dan niet bereikt hebben 
van een welomschreven doel of prestatieniveau én daarbij horende consequenties. 

Terugkoppelen op wat werd geleerd

Om vanuit een educatief perspectief wat meer duidelijkheid te krijgen over formative 
assessement, waarvoor ook vaak de term ‘feedback’ wordt gebruikt, is het zinnig hier 
even een uitstapje te maken naar het onderwijs en dan naar het onderwijs in de 
studie geneeskunde. 

Onderwijs
Terugkoppelen op wat werd geleerd ter verbetering van presteren is in het onderwijs 
altijd gebruikelijk geweest. De opvattingen over hóe wordt geleerd hebben echter 
de afgelopen vijftig jaar veranderingen ondergaan en dat heeft ook de visie op wat 
tegenwoordig ‘feedback’ heet beïnvloed (Mory 2004). 
 Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw huldigde men de behavioristische opvat-
ting over leren. Lerenden moesten als emtpy vessels gevuld worden met kennis over 
een vaststaande en objectief kenbare buitenwereld (Segers 2004). Het was de taak 
van onderwijsgevenden deze kennis zo overzichtelijk en eenduidig mogelijk in 
‘kennispakketjes’ voor te structureren en te zorgen dat de inhoud in de hoofden 
van de lerenden kwam. Het stimulus-response mechanisme voerde de boventoon 
en opvattingen over vorm, inhoud en wijze van terugkoppelen op wat was geleerd 
volgden deze visie. Onderzoekers hielden zich bezig met het analyseren van het 
type fouten en met de vraag welke feedback (inhoud, structuur, complexiteit, 
tijdstip) het meest doeltreffend is om het aanleren van ‘juiste’ kennis te bevorde-
ren en ‘niet juist’ aangeleerde kennis te corrigeren. Zoals toen gebruikelijk was 
in de cognitieve psychologie werd dit onderzoek vrijwel uitsluitend gedaan in 
laboratoriumomstandigheden. 
 Rond het begin van de jaren zeventig ging men ‘leren’ beschouwen als een proces 
van informatieverwerking aan de hand van zogenoemde cognitieve strategieën. 
Bij deze heroriëntering speelde onderzoek uit de cognitieve psychologie naar de 
werking van het geheugen, de structuur waarin kennis ligt opgeslagen en routes 
waarlangs deze kennis wordt geactiveerd een doorslaggevende rol. Maar de ver-
andering in het denken over leren veranderde niet het denken over de objectiviteit 
van kennis. In het feedbackonderzoek bleven onderzoekers zich dus, als voorheen, 
concentreren op vormen van feedback die leren van ‘juiste kennis’ bevorderen 
en niet juist aangeleerde kennis helpen corrigeren. Niet lang daarna, in de jaren 
tachtig, werd zojuist genoemde visie weer opgevolgd door een visie waarin leren 
werd beschouwd als een proces van informatie verwerken, de zogenoemde con-
structivistische visie, die - althans in strikte vorm - kennistheoretisch essentieel 
afwijkt van de beide voorgaande visies (Bruner 1996; Duffy 1996; Colliver 2002). 
Voor echte constructivisten betekent ‘leren’: persoonlijke en situatiegebonden 
kennis van de werkelijkheid construeren. Simpel gezegd, kennis wordt geconstru-
eerd in het brein van de lerende en is afhankelijk van de context waarin de informa-
tie werd verkregen. Bij het verwerken van informatie tot kennis gebruiken lerenden 
persoonlijke interpretaties en ervaringen en eerder opgedane leerstrategieën. De 
logische consequentie is dan dat een buitenstaander nooit volledige zekerheid kan 
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krijgen over wat een individu heeft geconstrueerd en hoe. Deze implicaties leidden 
tot veel discussie in het onderwijs en dat leidde weer tot allerlei vertakkingen van dit 
gedachtengoed. Onder de paraplu van ‘constructivisme’ wordt nu een veelheid aan 
onderwijskundige opvattingen en ideeën aangetroffen, waarbij het accent nu eens 
ligt op de epistemologie, dan op een mengvorm van opvattingen met sterke trekken 
van het cognitivisme, en dan weer op pedagogische principes die ‘zelfsturend leren’ 
en het stellen van ‘persoonlijke leerdoelen’ benadrukken. Er is, kort gezegd, niet 
één constructivistische leertheorie. Maar bij alle variatie in opvattingen en ideeën is 
één ding duidelijk: leren wordt niet meer beschouwd als het aanreiken van voorge-
structureerde ‘kennispakketjes’ waarin vaststaande kennis over de buitenwereld is 
verpakt. In deze nieuwste visie neemt ‘kennis en ervaring opdoen in de werkelijk-
heid van alle dag’ een ruime plaats in, hetgeen we bijvoorbeeld uitgedrukt zien in 
noemers als cognitive apprenticeship en cognitive flexibility (Mory 2004). 
 
De constructivistische visie op leren heeft, in al haar varianten, consequenties voor 
het beoordelen van leervorderingen. Want het gaat nu niet meer om een oordeel 
over ‘juiste’ of ‘onjuiste’ antwoorden op vaststaande kennis en feiten, maar om 
een ‘oordeel’, veeleer in de vorm van een mening, over de mate waarin de lerende 
in staat blijkt een werkbare of acceptabele benadering/activiteit te kiezen om een 
vraagstuk op te lossen, relatief ten opzichte van andere mogelijke benaderingen of 
activiteiten. En feedback ter ondersteuning van een leerproces moet nu dus vooral 
bijdragen aan het ontwikkelen van leerstrategieën die de lerende in staat stellen 
meerduidige vraagstukken vanuit verschillende perspectieven doeltreffend te bena-
deren. Feedbackonderzoek is echter nog lang uitgevoerd met modellen waarin het 
objectivistische perspectief van kennis dominant is en onderzoek naar wat, passend 
bij deze nieuwste visie op leren, meer of minder zinvolle feedback is staat nog in de 
kinderschoenen (Mory 2004). 
 
De studie geneeskunde
In de studie geneeskunde doelt men met formatieve assessment doorgaans op beoor-
delen van (praktijk)leervorderingen in de vorm van ‘testen en toetsen’. Het is een 
omvangrijk veld van onderzoek waar vele jaren de nadruk heeft gelegen op het ont-
wikkelen van steeds verfijndere meetinstrumenten om zo objectief mogelijk vorde-
ringen te kunnen beoordelen. No discussion of research themes in medical education could 
ignore the massive efforts being exerted in the field of measurement and testing (Regher 2004). 
In het medische onderwijs deden ook nieuwe onderwijskundige opvattingen hun 
intrede, bijeengebracht onder de noemer ‘probleemgestuurd onderwijs’, en ook 

hier zijn de onderzoeksmodellen naar beoordelen van (praktijk)leervorderingen de 
nieuwe visie op onderwijs niet op de voet gevolgd (Schuwirth 2004; 2006). 
 In het begin van de jaren negentig kreeg men aandacht voor authentic and inte-
grated assessment of competence (Schuwirth 2004) en tegenwoordig gaat de aandacht 
in toenemende mate uit naar beoordelen van performance. The former can be defined 
as what doctors are able to demonstrate in staged and obtrusive conditions, the latter as what 
doctors do on a day-to-day basis in unobtrusive situations. Kennis over psychometrische 
eigenschappen van toetsinstrumenten (‘geldigheid’ en ‘betrouwbaarheid’) is dan 
niet meer voldoende. Als men performance op adequate wijze willen kunnen beoor-
delen, komen ook allerlei andere zaken om de hoek kijken, bijvoorbeeld hoe ver-
loopt een redeneerproces, hoe gaan mensen te werk bij het nemen van beslissingen. 
Daar achter liggen weer vragen als: wat zijn normale feilbaarheden, welke cogni-
tieve factoren zijn hierop van invloed, of welke proces- en organisatorische factoren 
beïnvloeden de uitkomst van handelen. Aan deze vragen is in het assessmentonder-
zoek tot nu toe nog maar weinig aandacht besteed. Het is tijd voor bezinning op de 
vraag hoe leren en assessment zich tot elkaar verhouden, zo menen sommige auteurs 
(Regher 2004; Schuwirth 2004). Zij vinden ook dat praktijkleervorderingen getoetst 
moeten worden met een combinatie van instrumenten die elk verschillende facetten 
van het leerproces in beeld brengen. Alleen dan kan een goed beeld van de voort-
gang verkregen worden. Dat veronderstelt, zoals Schuwirth in zijn oratie zegt, een 
programmatische aanpak van toetsing. Als het zo is dat niet één enkel toetsinstrument vol-
doende is en dat een variatie aan methoden op de juiste wijze gecombineerd zal moeten worden, 
zullen we meer te weten moeten komen over hoe zo’n toetsprogramma eruit moet zien. Zoals een 
toets meer moet zijn dan een losse verzameling items, zal een toetsprogramma meer moeten zijn 
dan een losse verzameling toetsen. Verbazingwekkend genoeg is er op dit terrein praktisch geen 
onderzoek en slechts mondjesmaat literatuur te vinden (Schuwirth 2007).

Praktijkleren en feedback
 
Feedback vormt, zoals gezegd, een essentieel element in een formatieve beoorde-
lingssystematiek, maar de termen ‘feedback’ en ‘formatieve assessment’ worden 
door elkaar gebruikt. In de opleidingskundige literatuur zien we geen vaste 
omschrijving van feedback. De term wordt algemeen gehanteerd in de betekenis 
van: ‘de lerende een spiegel voorhouden’. Auteurs benadrukken het belang met for-
muleringen als feedback or knowledge of results is the life-blood of learning (Rolfe 1995) of 
feedback plays a critcal role in helping adult learners achieve their educational goals and reach 
their maximum potential (Sachdeva 1996). 
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Oorspronkelijk komt ‘feedback’ uit de meet- en regeltechniek.4 In een dergelijk 
systeem kunnen gegevens worden gegenereerd die opnieuw in het systeem kunnen 
worden ingevoerd om aanpassingen te plegen, en zó een beoogd effect te berei-
ken. De term werd voor het eerst gebruikt door ingenieurs in de rakettenbouw in 
de jaren veertig van de vorige eeuw (Ende 1983) Al spoedig werd het een gevleugeld 
begrip op tal van terreinen. Ende beschrijft dat de vader van de cybernetica, Norbert 
Weiner, één van de eersten was die het concept in overdrachtelijke zin gebruikte. 
If, however, the information which proceeds backwards from the performance is able to change 
the general method and pattern of performance, we have a process which may well be called 
learning. 

In vergelijking met het onderwijs is in de medische wereld de aandacht voor syste-
matische terugkoppeling als educatief instrument van betrekkelijk recente datum. 
Ende en Pendleton worden wel gezien als de grondleggers (Ende 1983; Pendleton 

1984). Ende formuleerde principes waaraan constructieve feedback moet voldoen. 
Hij benadrukt dat feedback should be undertaken with the teacher and trainee working als 
allies, with common goals. Uit het werk van Pendleton zijn de zogenoemde ‘Pendleton-
regels’ voortgekomen. Het is een aantal stappen die de feedbackgever kan doorlo-
pen om op niet bedreigende wijze praktijkleervorderingen te becommentariëren. 
Beide auteurs vinden het essentieel dat de lerende zelf ook aan het woord komt over 
zijn prestaties (‘wat vond ik dat goed ging’, ‘wat zou ik een volgende keer verande-
ren of verbeteren’). Pendleton en Ende beschreven ook een aantal obstakels. Het 
belangrijkste is dat observeren door opleiders van het praktische handelen van stu-
denten of assistenten in de drukke praktijk van alle dag meer uitzondering dan regel 
is. Een ander, dat feedback door de manier waarop het wordt gegeven, niet altijd 
bijdraagt aan mogelijkheden tot verbetering. Er zijn twee valkuilen. De gegeven 
feedback is te weinig specifiek om er houvast in te vinden voor verbeteringen of er 
worden zoveel details gegeven dat de route voor verbetering uit het zicht verdwijnt. 
Zorgvuldigheid van bewoordingen is een cruciaal element van goede feedback. 
Maar, zo waarschuwden de auteurs indertijd al, men moet realistisch blijven. Ook 
goedbedoelde en zorgvuldig verwoorde feedback over bijvoorbeeld een gemiste 
diagnose, zal de persoon in kwestie altijd een gevoel van onbehagen bezorgen of 

hem in verlegenheid brengen (‘het betreft míj als (toekomstig) dokter’). Emoties 
zullen onvermijdelijk een rol spelen en sommigen kunnen beter omgaan met kri-
tisch commentaar dan anderen. 
 De regels die Ende en Pendleton indertijd formuleerden keren in de literatuur, 
met enige variatie en aanpassing, steeds terug (Hesketh 2002; de Haan 2002; ten Cate 

2003; Boendermaker 2003). Goede feedback moet tijdig gegeven worden, gegoten 
in bewoordingen die geen waardeoordeel over de persoon uitdrukken, goede en 
minder goede punten moeten aan de orde komen en er moet ruimte zijn voor 
opleider en lerende om gezamenlijk vervolgleerdoelen te formuleren. Er is echter 
nog maar weinig empirisch onderzoek gedaan naar feedback in de opleiding tot 
medisch-specialist. Over variabelen die vallen onder de noemer ‘inhoud’ en ‘proces’ 
van feedback is het meeste bekend (Sargeant 2006; Epstein 2007). De inhoud moet 
helder zijn, specifiek en relevant voor het praktijkhandelen van de ontvanger. Het 
commentaar moet gericht zijn op wat veranderbaar is. Onder de noemer ‘proces’ 
vallen variabelen als tijdstip en regelmaat van feedback, evenals een interactieve 
wijze van feedback geven (‘hoor en wederhoor’). Commentaar dat vergezeld gaat 
van uitleg slaat beter aan dan commentaar zonder uitleg. Commentaar dat gegeven 
wordt als een ‘oordeel’ over de persoon in plaats van over diens handelen schiet zijn 
educatieve doel voorbij. 

Perceptie van feedback aan ontvangerszijde
Hoe ontvangers feedback percipiëren en of zij er ook iets mee doen is in de beroeps-
opleiding eveneens nog meer weinig onderzocht. Het grootste deel van het beschik-
bare onderzoek is onderdeel van ruimer onderzoek naar effectieve manieren van 
superviseren. In een literatuuroverzicht van Kilminster blijken opvallende verschil-
len in perceptie tussen supervisors en aankomende beroepsbeoefenaren (Kilminster 

2000). Laatstgenoemden vinden nogal eens dat ze te weinig feedback krijgen, 
terwijl hun supervisors menen daar voldoende aandacht aan te geven. Supervisors 
denken bijvoorbeeld ook dat ze systematisch en gestructureerd feedback geven, 
terwijl ontvangers dat betwisten. Later onderzoek bevestigt deze bevindingen. Zo 
blijkt er een opvallend verschil in perceptie van feedback tussen chirurgen en assi-
stenten (Liberman 2005). De chirurgen meenden veel en gestructureerd feedback 
te geven, hun assistenten vonden dat het daar aan schortte, zowel kwantitatief als 
kwalitatief. In een onderzoek onder aankomende orthopedische chirurgen bleken 
video-opnamen als feedback geen significante verbetering op te leveren, ook niet 
als ‘expert’ en ‘novice’ de opnamen ter lering gezamenlijk bekeken en besproken 
hadden (Backstein 2004). In Kilminsters literatuuroverzicht blijkt ook dat supervi-

4	 Van	Dale	2000	feedback	[*na	1950*	Engels]
	 1.	(in	de	apparatenbouw)	het	terugvoeren	van	de	werking	van	een	apparaat	naar	het	besturingsmechanisme	ter	controle	
	 van	de	juistheid	van	de	gegeven	instructies

	 2.	vergelijking	van	het	resultaat	van	een	werkzaamheid	met	de	bedoeling	daarvan
	 3.	informatieve	reactie	of	response	op	eerder	gekregen	onderricht,	syn.	terugkoppeling.	
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sors feedback dikwijls als een belangrijk onderwijsinstrument zien, terwijl aanko-
mende beroepsbeoefenaren nogal eens vinden dat ze directief benaderd worden 
en kort gehouden. Daar staat weer onderzoek tegenover, waaruit blijkt dat com-
mentaar direct op de werkvloer gegeven als positief wordt ervaren. En er is geen 
onduidelijkheid over dat goede supervisors constructief zijn bij het geven van com-
mentaar en af en toe ook een schouderklopje uitdelen. 
 Eén van de zeer weinige onderzoeken waarin perceptie aan ontvangerszijde cen-
traal staat, is het onderzoek van Bing-You e.a. (Bing-You 1997). Zij onderzochten 
dit bij assistenten in de interne geneeskunde. De onderzoekers gebruikten semi-
gestructureerde interviews. Ze constateren dat feedback, met de beste bedoelingen 
(‘mijn supervisor bedoelt het wel goed’) en volgens educatieve regels gegeven (‘spe-
cifiek’, ‘gedoseerd’,‘hoor en wederhoor’) niet vanzelfsprekend leidt tot aanpassin-
gen in gedrag en handelen. De respondenten zeggen soms niets met de feedback 
van hun opleiders te doen omdat het ze niet uitkomt. Ze geven ook verklaringen als 
“hij weet er zelf weinig van” tot “dat is nu eenmaal een heel kritische persoon” of 
“ja, hij had gewoon z’n dag niet”. De onderzoekers bestempelen deze bevindingen 
als een ‘zender-ontvanger kloof ’.

Bucher en Stelling over feedback
Het onderzoek van Bing-You e.a. grijpt terug op het al eerder besproken onder-
zoek van Bucher en Stelling (Bucher 1977). Deze onderzoekers merkten indertijd 
dat de assistenten ongeveer na het midden van de opleiding afstand gingen nemen 
van kritisch commentaar van hun opleiders en daarvoor allerlei rationaliseringen 
aanvoerden. Bijvoorbeeld “dat commentaar krijgt iedereen die hier op de afdeling 
komt”, “moet je kijken wie het zegt, hij weet het zelf niet eens”, “dat is iemand die 
altijd op alle slakken zout legt”, “nou ja, je hebt nu eenmaal je eigen manieren om 
een probleem op te lossen”. Het meest in het oog springend was dit bij de assisten-
ten interne geneeskunde. Naarmate de opleiding vorderde gingen zij steeds meer 
leunen op het eigen oordeel over hun prestaties. Hun oordeel werd vooral gevoed 
door signalen die ze zelf als een vorm van ‘feedback’ interpreteerden: persoon-
lijke meningen in de sfeer van ‘gepercipieerde patiënttevredenheid’, ‘zaken onder 
kunnen controle kunnen houden’, ‘overzicht over de materie hebben’. De assisten-
ten hechtten ook groot belang aan de ‘stilzwijgende goedkeuring van de bazen’ die 
ze bijvoorbeeld uitgedrukt zagen in een benoeming tot chief resident. Dergelijke waar-
nemingen legden meer gewicht in de schaal dan opmerkingen van supervisors.
 Bucher en Stelling concludeerden dat feedback over de gehele opleiding bezien 
wel invloed heeft op het leerproces, maar dat de invloed in de eerste jaren groter is 

dan later in de opleiding. Ze vermoedden dat assistenten in de loop van de oplei-
ding een stel persoonlijke criteria ontwikkelen om hun groeiproces te beoordelen. 
Dit zou samen hangen met de geneigdheid tot reflectie op het eigen denken en han-
delen. Sommigen zijn daartoe van nature geneigd, anderen ontwikkelen het gaande 
de opleiding, en bij weer anderen ontwikkelt het zich niet of in onvoldoende mate. 
In het laatste geval merkten de onderzoekers een sterke neiging tot wat ze noemen 
“discounting feedback”. Een tweede conclusie is dat over de hele opleiding bezien de 
invloed van feedback samenhangt met de “source”: hoe gezagvoller de feedbackge-
ver in de ogen van de assistenten, des te groter de invloed van diens commentaar. 
Bucher en Stelling veronderstellen hier een verband met opleiders die assistenten 
beschouwen als ‘een echt voorbeeld voor mij’.

Feedbackonderzoek in de medische beroepspraktijk 

Multi Source Feedback
Een vrij nieuwe loot aan de stam van het denken over feedback en assessment in de 
medische beroepspraktijk is de zogenoemde Multi Source Feedback (MSF), in het 
Nederlands wel aangeduid als ‘360 graden beoordeling’. In de medische wereld 
acht men MSF vooral geschikt om bijvoorbeeld communicatieve vaardigheden, 
teamwerk, omgaan met collega’s en professioneel gedrag te beoordelen. MSF 
wordt beschouwd als onderdeel van een formatieve beoordelingssystematiek, maar 
er kunnen desgewenst summatieve elementen aan worden toegevoegd.
  MSF is ontwikkeld in het bedrijfsleven (Lockyer 2003; Sargeant 2006). Er zijn 
twee componenten: (i) beoordeling van prestaties en gedrag op verschillende 
onderdelen van het werkpakket door verschillende beoordelaars (bijvoorbeeld 
supervisors, peers, medewerkers, klanten), uitgevoerd aan de hand van vragenlijs-
ten; (ii) een uitgebreide zelf-assessment. Het instrument is een antwoord op de 
toegenomen complexiteit van taken waarvoor leidinggevenden zich geplaatst zien. 
Zij moeten steeds vaker rollen vervullen op uiteenlopende werkterreinen. Hoe moet 
beoordeeld worden of ze al die rollen ook adequaat vervullen? Met MSF kunnen per-
sonen die op uiteenlopende terreinen een werkrelatie met betrokkene hebben hun 
oordeel geven. En zo kan een beeld verkregen worden over verschillende aspecten 
van iemands functioneren. ‘Beoordelaars’ maken daarbij gebruik van specifiek ont-
worpen vragenlijsten waarop ze met een score hun waardering kunnen aangeven. 

Het onderzoek van Sargeant en medewerkers is gedaan onder huisartsen in Canada 
(Sargeant 2006). MSF wordt al een aantal jaren bij verschillende medische beroeps-



HOOFDSTUK 3

62

De literatuur over de verwerving van praktijkkennis

63

groepen toegepast, maar hoe artsen deze feedback percipiëren en of ze er ook iets 
mee doen, was niet bekend. Het onderzoek bestaat uit een aantal deelonderzoeken, 
elk met een eigen onderzoeksmethode, variërend van enquêtes tot focusgroep en 
diepte-interviews. Ruim 140 huisartsen namen deel aan het onderzoek. Ze vulden 
vragenlijsten in, evenals personen uit hun beroepsomgeving (praktijkassistenten, 
collega-huisartsen, patiënten). De proefpersonen ontvingen de complete rappor-
tage. Het tweede en derde deelonderzoek (focusgroep en diepte-interviews) gaan 
over de perceptie van feedback en over de vraag wat betrokken met de feedback 
doen. 
 De deelnemers aan de focusgroepen bleken het meeste belang te hechten aan het 
commentaar van patiënten. Commentaar van medewerkers, en vooral van collega-
artsen, werd gevarieerd beoordeeld. De onderzoekers destilleren uit de focusge-
sprekken een viertal clusters van factoren die acceptatie én gebruik van feedback 
beïnvloeden: ‘inhoud’ (positief of negatief ), ‘geloofwaardigheid’ (het gezag van de 
beoordelaars), ‘bruikbaarheid van het commentaar’ en ‘mate van overeenstemming 
tussen de diverse bronnen’. Vervolgens worden de bevindingen in diepte-interviews 
nog eens in detail besproken met een selectie uit de oorspronkelijke groep respon-
denten (28 huisartsen). Hiervoor kiezen de onderzoekers huisartsen die een posi-
tieve, een matig positieve en een overwegend kritische rapportage ontvingen. De ene 
helft van de respondenten blijkt het oordeel van de beoordelaars over de rapportage 
te delen, en ziet geen noodzaak - ook niet naar aanleiding van wel gemaakte kriti-
sche opmerkingen - bepaalde zaken in de praktijkvoering te veranderen. De andere 
helft ziet het anders, hun persoonlijke mening over de rapportage als geheel komt 
niet overeen met die van de beoordelaars. Van deze groep meent evenwel de helft dat 
sommige kritische opmerkingen wel, andere geen hout snijden. Het eerste betreft 
voornamelijk communicatie met patiënten en samenwerking binnen het team. De 
respondenten zeggen dan sommige veranderingen te hebben aangebracht of van 
plan zijn dit te doen. De overigen in deze groep - degenen die een overwegend kri-
tische rapportage ontvingen - reageren emotioneel en zeggen nog niet te weten of 
ze iets met de feedback zullen doen. Met deze respondenten houden de onderzoe-
kers een jaar na het eerste interview een vervolginterview. Dan blijken sommigen na 
langdurige reflectie alsnog veranderingen te hebben aangebracht, terwijl anderen 
dat, ook pas na lang nadenken, niet hebben gedaan. Zij zoeken de argumenten voor 
hun beslissing in de procedurele kant van de MSF en de deskundigheid van beoor-
delaars: ‘er zijn zaken in de feedbackprocedure die niet deugen’ en ‘de beoordelaars 
zijn onvoldoende geschoold om goede observaties te kunnen doen’.

Waarom doen sommige respondenten wel iets met kritische feedback en anderen 
niet, vragen de onderzoekers zich af. Ze menen dat dit vooral verband houdt het 
gepercipieerde zelfbeeld over het professionele functioneren. Bij respondenten die 
kritische punten in de rapportage ter harte nemen, blijkt het professionele zelf-
beeld grotendeels overeen te komen met het algemene beeld dat uit de rapportage 
naar voren komt. Maar respondenten die vinden dat de rapportage over het geheel 
genomen afwijkt van hoe zij zichzelf zien als beroepsbeoefenaar, reageren emoti-
oneel en gefrustreerd. De onderzoekers menen dat in geval van kritisch commen-
taar het uitsluitend toezenden van de rapportage onvoldoende effect (verbeteringen 
aanbrengen) sorteert. In dergelijke situaties moet nabespreken van de rapportage 
onderdeel zijn van de MSF systematiek. Liefst zou het altijd moeten gebeuren, 
vinden ze, ook al zal er bij positieve feedback niet veel besproken hoeven te worden. 
Maar bij kritische feedback gaat het om het verwerken van pijnlijke emoties en de 
onderzoekers vermoeden dat het niet eenvoudig is deze emoties te kanaliseren en 
te zoeken naar mogelijke verbeteringen. De eindconclusie van de onderzoekers is 
dat MSF te simplistisch wordt opgevat: While on the surface MSF may appear to be a 
relative simple and innocuous assessment and feedback process, it is complex with theoretical 
foundations in cognitive, social and organizational psychology (Sargeant 2006: pg 115). Ze 
constateren dat een veelheid aan uiteenlopende variabelen perceptie en acceptatie 
van feedback beïnvloedt, maar hoe dit samenstel feedback, vooral als het om kritiek 
gaat, beïnvloedt is onduidelijk.
 
Ericssons “Invited Address”
In 2004 liet Ericsson in een “Invited Address” zijn licht schijnen over medische 
expertise en over feedbackinterventies die bijdragen aan het verwerven van deze 
expertise (Ericsson 2004). Ericsson en medewerkers deden zelf geen onderzoek 
in de medische wereld. Zij onderzoeken al vele jaren - onder meer bij topspor-
ters, musici, schakers en typistes - waarin toppresteerders zich onderscheiden van 
gemiddelde professionals en hoe men een topniveau bereikt en behoudt (Ericsson 

1993). Anders dan de meeste cognitieve psychologen die precies willen beschrijven 
wat experts onderscheidt van niet experts, wil Ericsson weten waarom sommige 
professionals topprestaties leveren terwijl andere middelmatig blijven, en waarom 
expertise bij sommigen op jongere leeftijd vermindert dan bij anderen. In hun 
onderzoek observeren en meten de onderzoekers herhaalde malen de prestaties 
van (aankomende) experts. Daarnaast bevragen ze hun proefpersonen over activi-
teiten die ze ondernemen om bij de top te komen en te blijven (oefenprogramma’s, 
aantal uren oefenen, soort oefeningen, manieren van gecoacht worden). Globaal 
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blijken drie zaken nodig om te kunnen groeien naar topprestaties en consistent 
te kunnen presteren op hoog niveau. Er moeten (i) representatieve afzonderlijke 
elementen (tasks) in de expertisevorm benoemd kunnen worden die experts voort-
durend en consistent uitvoeren; (ii) deze tasks moeten veel geoefend worden (ook 
experts blijven oefenen); (iii) steeds opnieuw moet gedetailleerde feedback gegeven 
worden op een (deel van een) task, zodat precies duidelijk is wat verbeterd moet 
worden en hoe. Zonder deze informatie is oefenen slechts herhalen en ook toppres-
teerders blijken met enig regelmaat nog ‘leermeesters’ te zoeken die hun prestaties 
becommentariëren. 
 Deze drie zaken in onderling verband noemt Ericsson ‘deliberate practice’.

In de geneeskunde is een aantal zaken fundamenteel anders, zegt Ericsson. Hier 
valt moeilijk aan te geven wat precies ‘topprestatie’ is omdat een eenduidig meet-
instrument, bijvoorbeeld wedstrijdtijden of snelheid en accuratesse van typen of 
foutloos pianospel, niet voorhanden is. Theoretisch zou men artsen die constant de 
beste behandeluitkomsten hebben kunnen beschouwen als ‘toppresteerders’. Maar 
medische prestaties worden door veel variabelen beïnvloed, zoals beslissingen die 
in teamverband of door dienstdoende collega’s worden genomen, beslissingen op 
managementniveau die het gebruik van bepaalde medicijnen, protheses of diagnos-
tische testen toestaan of juist uitsluiten. Onderzoeksopzetten die hiervoor kunnen 
corrigeren zijn nauwelijks uitvoerbaar, meent Ericsson. Men kan patiënten ook niet 
gerandomiseerd toewijzen aan bepaalde artsen om vervolgens te kijken naar hun 
prestatieniveau. Er zal dus altijd vrij veel ruis zitten in het vergelijken van behandel-
successen van individuele artsen. Daar komt bij dat presteren op hoog niveau in de 
geneeskunde, zeker tegenwoordig, meer een team- dan een individuele prestatie is. 
 In de medische onderzoeksliteratuur ziet Ericsson drie deelterreinen waar meer 
te zeggen valt over individuele expertise en de bijdrage van deliberate practice aan het 
niveau van presteren. Hij noemt: diagnosestelling aan de hand van visuele beelden 
en auscultatie (röntgenfoto’s, ECG’s, auscultatie van hart en longen); diagnose-
stelling op basis van anamnese, lichamelijk onderzoek, relevante medische infor-
matie; en chirurgisch-technische handelingen. Hier kunnen specifieke (deel)tasks 
beschreven worden die representatief zijn voor het deelgebied. Men kan hier ook 
min of meer gestandaardiseerde uitkomstmaten geven die een bepaalde mate 
van individuele expertise weerspiegelen. Anders gezegd, het onderscheid tussen 
experts en beginnelingen laat zich op genoemde terreinen vrij eenduidig vaststel-
len. Deliberate practice (veel oefenen én directe feedback krijgen op specifieke onder-
delen) blijkt dan over het algemeen bij te dragen aan het verwerven van expertise, 
maar het onderzoek laat wel een vrij ruime variatie in uitkomsten zien. 

Het meest eenduidig zijn de bevindingen bij chirurgische technieken. Skillslabs en 
simulatoren waar handelingen worden geoefend, in combinatie met directe feed-
back, leveren een duidelijke bijdrage aan verbetering van handvaardigheid. Juist 
hier kunnen goed afgebakende en welomschreven (elementen van) tasks benoemd 
worden. Ze kunnen ook gedetailleerd becommentarieerd worden zodat ze ook spe-
cifiek geoefend kunnen worden. Feedback heeft dan een sterk instructief karakter. 
Maar Ericsson concludeert ook dat er nog veel vragen zijn over hoe men in de loop 
van de tijd expert performance verwerft (het complexe samenstel van handelingen, 
ervaringen en onderliggende cognitieve structuren (zowel kennis als vaardighe-
den), en wat daarbij de rol van feedback is.

Feedback nader beschouwd

Er bestaat een wijdverbreide opvatting dat feedback - mits niet destructief - altijd 
bijdraagt aan verbetering van prestaties. Die opvatting blijkt niet juist, zo constate-
ren Kluger en DeNisi op basis van een meta-analyse. In het merendeel van de onder-
zoeken blijken feedbackinterventies inderdaad positief te zijn, maar bij één op de 
drie bekeken onderzoeken blijkt presteren erdoor te vermindert (Kluger 1996).

Het werk van Kluger en DeNisi bestaat uit drie delen: (i) een historische overzicht 
waarin de onderzoekers een kleine honderd jaar in de tijd terugkijken (wat tegen-
woordig feedback heet werd in het verleden knowledge of results genoemd); (ii) de meta-
analyse en (iii) een voorlopige feedbackinterventie-theorie (FIT). De conclusie van 
het historische overzicht is dat het feedbackonderzoek door de tijd heen altijd een 
vrij grote variatie aan bevindingen heeft laten zien, waaraan nooit veel aandacht is 
besteed. Kluger en DeNisi zoeken de verklaring voor het al te positieve beeld in het 
overzichtsartikel van Ammons uit 1956, dat ook nu nog dikwijls wordt aangehaald. 
Ammons review was an unfortunate milestone in FI (feedback intervention; ts) research 
because he reached the two most influential conclusions in this area – FI improves learning as 
well as motivation – without serious consideration of the contradictory evidence that was avai-
lable to him and without reference to some troublesome papers that were inconsistent with his 
major conclusions (Kluger 1996).

In de meta-analyse zijn onderzoeken opgenomen die zijn uitgevoerd in bedrijven 
en opleidingen - een minderheid in scholen - waarin sprake is van feedbackinter-
venties volgens de definitie: “actions taken by (an) external agent(s) to provide information 
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regarding some aspect(s) of one’s task performance”. Onderzoek naar zelfgegenereerde 
feed-backsignalen, perceptie van feedback of reflectie op eigen gedrag of presteren 
(Schöns reflection-on-action) vallen er buiten, evenals feedback zoeken bij collega’s, 
zoals Eraut beschrijft in zijn onderzoek. Criteria voor opneming in de meta-analyse 
waren verder: er moest een controlegroep zijn, het niveau van presteren vóór en ná 
de feedbackinterventies moest gemeten zijn, en het onderzoek moest tenminste 10 
proefpersonen kennen. 
 Voor de uitkomst van de meta-analyse (bij één op drie onderzoeken vermindert 
presteren) hebben de onderzoekers geen sluitende verklaring. Ze vermoeden dat 
het te maken heeft met het ontbreken van een samenhangend theoretisch model 
voor feedbackonderzoek. Het onderzoek werd en wordt gedaan binnen het kader 
van verschillende psychologische theorieën (motivatietheorieën, leer- en ontwik-
kelingstheorieën, controletheorieën). Dan blijkt steeds slechts een deel van het 
complexe vraagstuk aan de orde te komen. Ze ontwerpen in het derde deel van hun 
werk zelf een “voorlopige feedback interventietheorie” (FIT) en gebruiken daarvoor 
elementen uit verschillende psychologische theorieën waarvoor in de meta-analyse 
een bepaalde mate van onderbouwing is aangetoond. Deze FIT beschouwen ze als 
een eerste aanzet tot het ontwikkelen van een samenhangend onderzoeksraamwerk 
waarbinnen feedback in zijn veelzijdigheid onderzocht zou kunnen worden. 

In de onderwijskundige literatuur zijn in de loop van de jaren diverse meta-analyses 
uitgevoerd naar de bijdrage van feedback aan het leerproces (“its power”). In een 
recente systematische review zetten Hattie en Timperly de uitkomsten op een rij 
(Hattie 2007). Ze komen tot twee overkoepelende conclusies. De ene is - evenals 
Kluger en DeNisi constateren - dat de effecten die gerapporteerd worden aanzien-
lijke variatie vertonen. Het meeste effect heeft feedback op een taak (afgebakende 
handeling of activiteit) in de vorm van instructie hoe iets beter te doen; het minste 
feedback in de vorm van ‘geprezen worden’, ‘beloning’ of ‘straf ’. De andere conclu-
sie is dat in “verrassend” weinig onderzoek aandacht wordt gegeven aan de concep-
tualisering van de term feedback. 
 Eerder kwam al ter sprake dat feedbackonderzoek de nieuwe opvattingen over 
leren niet op de voet is gevolgd (Schuwirth 2004). Hoe kan feedback geconceptua-
liseerd worden nu ‘zelfsturend leren’ centraal staat? Anders dan Kluger en DeNisi 
gebruiken Hattie en Timperly juist wel onderzoek waarin naar ‘reflectie’ en ‘zelf 
feedback zoeken’ is gekeken, en aan de hand van bevindingen uit verschillende 
meta-analyses verschuiven zij het accent. Het komt minder eenzijdig op meetbare 
effecten te liggen en biedt meer ruimte aan persoonlijke factoren en het ontwik-

kelen van leerstrategieën. De auteurs stellen een feedbackomschrijving voor die 
ze bruikbaar achten voor vele vormen van terugkoppeling. Feedback is conceptualized 
as information provided by an agent (e.g. teacher, peer, book, parent, self experience) regar-
ding aspects of one’s performance or understanding. En ze vervolgen: A teacher or parent can 
provide corrective information, a peer can provide an alternative strategy, a book can provide 
information to clarify ideas, a parent can provide encouragement, and a learner can look up to 
answers to evaluate the correctness of a response. Feedback thus is a “consequence” of performance. 
Ze ontwerpen een model waarin het perspectief van ontvangers een centrale plaats 
krijgt: where am I going; how am I going; where to next. Deze drie vragen moeten de 
interactie tussen docent en student sturen. Ze grijpen aan op vier niveaus. Er is het 
niveau van de afgebakende taken (is een taak correct of niet correct uitgevoerd). Er 
is het niveau van begripsvorming, noodzakelijk om meer complexe taken te kunnen 
uitvoeren. Hier gaat het meer om het verwerken van informatie (processing informa-
tion) zodat taken in onderling verband en samenhangend kunnen worden uitge-
voerd (‘dit wordt begrijpelijker/inzichtelijker als je langs die en die lijn redeneert 
en dan zijn dit en dit essentiële elementen’). Dan is er het niveau van zelf-reguleren 
(‘je weet/ kunt dit en dit al, probeer het nu ook daar en daar toe te passen’). En 
het niveau van het ‘zelf ’(de persoon), bijvoorbeeld ‘je bent een uitstekende student’ 
of ‘dat is een intelligente benadering’. Deze laatste vorm heeft de minste leerzeg-
gingskracht, zij het dat het wel motiverend kan zijn. 
 Nieuw is dat in dit model het gepercipieerde zelfbeeld van de lerende en diens 
vermogen om de discrepantie tussen huidig ‘weten’ (kennis, ervaring, inzichten, 
concepten) en gewenst ‘weten’ te verkleinen, een belangrijke plaats krijgt toebe-
deeld. Daarbij komt Bandura’s self-efficacy in beeld. De auteurs wijzen op de relatie 
tussen self-efficacy en het ontwikkelen van allerlei vormen van internal feedback. 

De rol van docenten wordt door Hattie en Timperly beschreven in onderwijskun-
dige termen waarin het accent ligt op ‘sturen’, niet op ‘controleren’ of ‘beoorde-
len’. De auteurs halen Schön niet aan, maar hun beschrijving van de docentenrol 
doet denken aan de ondersteunende rol van een opleider bij reflection-on-action. Het 
ligt in de rede te denken dat als men in de nieuwe visie op onderwijs begrippen 
introduceert als cognitive apprenticeship en cognitive flexibility (Mory 2004), de gedach-
ten dan ook uitgaan naar een meer coachende interactie tussen docent en lerende. 
Maar, zoals eerder gezegd, hoe deze interactie onderwijskundig precies vorm moet 
krijgen is nog verre van uitgekristalliseerd. 
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Afsluiting en opmaat 

In de hoofdstukken 2 en 3 van dit proefschrift heb ik werk besproken van denkers 
en onderzoekers die in uiteenlopende wetenschapsgebieden praktijkkennis hebben 
onderzocht. De verschillende benaderingen hebben gemeenschappelijk dat het om 
een vorm van ‘weten’ gaat die zich niet simpel en voor een deel ook niet ten volle 
laat expliciteren. Polanyi’s “we know more than we can tell” is de rode draad in het 
onderzoek. 
 Polanyi zelf gebruikt het begrip tacit knowing. In de empirische onderzoeksli-
teratuur is het begrip tacit knowledge gebruikelijker geworden. Er is geen overeen-
stemming over wat dit type ‘weten’ precies behelst en men kan zich afvragen of 
het begrip ‘kennis’ hier op zijn plaats is (Molander 1992). In veel gevallen kunnen 
de verschijnselen die tacit knowledge genoemd worden ook op andere wijze worden 
verwoord, bijvoorbeeld: ‘praktische wijsheid’, ‘inzicht’, ‘meesterschap’, ‘talent’, 
‘ervaring’, ‘de kunst van het…’. 

Met het bespreken van de literatuur in de hoofdstukken 2 en 3 heb ik geen zoek-
tocht naar een ondubbelzinnige omschrijving van tacit knowledge voor ogen gehad, 
noch onderzoek naar de grenzen van de expliciteerbaarheid. Wél houd ik hiermee 
een pleidooi voor meer aandacht voor de niet of moeilijk verwoordbare compo-
nenten in medische professionele praktijkkennis en de consequenties die daaruit 
voortvloeien voor het verwerven en overdragen van deze kennisvorm. 
 De hoofdvraag van dit onderzoek is: hoe kunnen aios in het dagelijkse werk ondersteund 
worden bij het verwerven van medische praktijkkennis. Om deze vraag in het slothoofdstuk 
te kunnen beantwoorden, stel ik aan de hand van de literatuur die in hoofdstuk 2 is 
besproken een voorlopige omschrijving van medische professionele praktijkkennis 
voor.
 Bij deze kennisvorm gaat het om een vorm van ‘weten’ waarin verschillende 
kennisdomeinen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Medische beroeps-
beoefenaren:
 (i) bezitten theoretische kennis van hun vak; 
 (ii) kennen de juiste manier om vakmatig te handelen én bezitten de vaardigheid 
  het goed te doen (zijn competent); 
 (iii) hebben zich in de praktijk van alle dag persoonlijke handelingsprocedures en 
  denkroutes eigen gemaakt; ze zijn zo eigen geworden dat zij zich daarvan niet 
   meer bewust zijn (zijn deels onbewust competent). 

In hoofdstuk 3 ben ik ingegaan op de opleidingskundige consequenties van tacit 

knowledge. In navolging van het gedachtengoed van Polanyi en Schön betoog ik dat 
vóórdoen en vóórdenken essentiële educatieve routes zijn in een opleiding, en dat 
regelmatig sturend commentaar op praktijkvorderingen in dialoogvorm essentieel 
is om als lerende zicht te krijgen op praktijkvorderingen.
 Erauts werk laat zien dat in beroepspraktijken beroepsgenoten voor elkaar een 
leerbron zijn. Ze dienen niet alleen als voorbeeld hoe zaken in de dagelijkse praktijk 
aangepakt moeten worden (holistic performance), ook collegiale commentaar (feed-
back) blijkt een belangrijke leerbron. Men mag er van uitgaan dat deze kenmer-
ken ook zeggingkracht hebben voor beroepsopleidingen zoals die tot chirurg en 
kinderarts.
 De combinatie van het werk van deze denkers en onderzoekers met Bandura’s 
werk over model-léren (modellen gebruiken in situaties waarin het nadrukkelijk de 
bedoeling dat er iets geleerd wordt) vormt het raamwerk voor het onderzoeken van 
‘voorbeeld’ in de opleidingen tot chirurg en kinderarts. 
 Bij feedback ligt het anders. Diverse denkers in verschillende wetenschapsge-
bieden wijzen hier juist op het ontbreken van samenhangende theoretische noties. 
‘Feedback’ onderzoeken in de opleidingen tot chirurg en kinderarts heeft dus een 
sterk verkennend karakter. 

In de empirische verkenning, die het tweede deel van dit proefschrift vormt, kijk ik 
door de ogen van aios naar ‘voorbeeld’ en ‘feedback’. Hoofdstuk 4 is het methodo-
logische hoofdstuk. In hoofdstuk 5 vertellen de aios heelkunde en kindergenees-
kunde hoe zij hun opleiders zien en waarin ze een voorbeeld zijn. In hoofdstuk 6 
vertellen ze over het commentaar dat ze van hun opleiders krijgen op het groeien in 
hun rol als medisch-specialist. Enkele van hun officiële opleiders komen in hoofd-
stuk 7 aan het woord. 



Aios en opleiders aan het woord:
een actuele empirische verkenning 





HOOFDSTUK 4

Een empirische verkenning: 
opzet en methode

Opleiden en opgeleid worden is een sociaal verschijnsel. Het exploreren van de 
betekenis van sociale verschijnselen zoals ze zich in de dagelijkse werkelijkheid 
voor betrokkenen manifesteren, is het veld van kwalitatief onderzoek (Silverman 

2001; Philipsen 2004).

 Zoals al in de hoofdstukken 2 en 3 werd besproken is nog maar weinig empirisch 
onderzoek gedaan naar ‘voorbeeld’ en ‘feedback’ in de opleidingen tot medisch-
specialist, en de bevindingen zijn ook niet eenduidig. Zo krijgen we een ander beeld 
over voorbeeld of rolmodel uit onderzoek naar de gewenste kwaliteiten van klini-
sche docenten dan uit het longitudinale onderzoek van Bucher en Stelling (Bucher 

1977) en blijkt de bijdrage van feedback aan het professionele leerproces nog met 
veel vragen en onduidelijkheden omgeven. 
 Bij een dergelijke stand van wetenschap is het nuttig eerst van betrokkenen zelf 
te vernemen hoe zij over het een en ander denken. Voor dit doel lenen semi-gestruc-
tureerde interviews zich goed. Hoe zien aios hun opleiders, wat kijken ze af, wat 
nemen ze over? Hoe denken aios over feedback van hun opleiders?

Raamwerk en onderzoeksvragen 

Raamwerk 
Het raamwerk voor de empirische verkenning wordt gevormd door de kernelemen-
ten uit de hoofdstukken 2 en 3. Ze luiden kort samengevat:
• medische professionele praktijkkennis is een verbijzondering van praktijkkennis 

en heeft, net als alle vormen, niet of moeilijk verwoordbare componenten;
• in professionele praktijken zijn ervaren beroepsbeoefenaren een leerbron voor 

nog onervaren beroepsgenoten. Ze tonen hoe zaken in het dagelijkse werk (holis-
tic performance) aangepakt moeten worden (‘voorbeeld’) en met hun commentaar 
ondersteunen ze het verwerven van praktijkkennis (‘feedback’);
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• in opleidingen tot medisch-specialist wordt praktijkkennis overgedragen en ver-
worven in een formeel opleidingstraject;

• ‘voorbeeld’ en ‘feedback’ van opleiders zijn dan essentiële educatieve routes die 
dit groeiproces moeten ondersteunen en bevorderen.

Het empirische onderzoek in dit proefschrift heeft een grotendeels verkennend 
karakter. Hoewel ik voor het onderzoeken van ‘voorbeeld’ gebruik kan maken van 
theoretische noties uit het werk van Polanyi en Schön, gaat het hier toch ook om 
deels onbetreden terrein, omdat ‘voorbeeld’ onderzoeken in de medische beroeps-
opleiding in het licht van tacit knowledge niet gebruikelijk is. 
 Bevindingen uit eerder empirisch onderzoek die belangrijk zijn voor dit proef-
schrift komen uit het werk van Bucher en Stelling. Deze onderzoekers constateren 
dat opleiders tot voorbeeld nemen “een dynamisch en fragementarisch selectiepro-
ces is”, waarbij persoonlijke factoren een grote rol spelen. En Bandura’s werk laat 
bijvoorbeeld zien dat modellen de meeste invloed hebben als de compententieni-
veau’s tussen model en toeschouwers niet te ver uiteenliggen. 
 Feedbackonderzoek toont een ruime variatie in uitkomsten. Dit, gevoegd bij de 
constatering van diverse onderzoekers dat er weinig theoretische aanknopingspun-
ten zijn, betekent wel dat ‘feedback’ onderzoeken een sterker verkennend karakter 
heeft dan het onderzoeken van ‘voorbeeld’.

Het uitgangspunt van de empirische verkenning is dat opleiders als ‘experts’ de 
karakteristieken van hun discipline weerspiegelen en het ligt in de rede te denken 
dat ‘voorbeeld’ beïnvloed wordt door disciplinegebonden kenmerken en -werkwij-
zen. Tegelijkertijd brengt tacit knowledge met zich dat verwerven en overdragen van 
praktijkkennis, ongeacht een bepaalde discipline, het voor een deel moet hebben 
van vóórdoen en vóórdenken. Empirisch onderzoek naar ‘voorbeeld’ zal dus in ver-
schillende disciplines overeenkomsten én verschillen zichtbaar maken in wat aios 
bij hun opleiders observeren en navolgen. Het is aannemelijk dat ‘feedback’ vooral 
een bepaalde wijze van becommentariëren zichtbaar zal maken, passend bij een 
praktijkleerproces en bij supervisie door ervaren beroepsbeoefenaren, zij het dat 
het object van feedback verschilt. Ik ga er van uit dat aios, ongeacht hun discipline, 
een mening hebben over wat zij zinvolle of minder zinvolle feedback op hun prak-
tijkleerproces achten. 

Keuze van de specialismen
Het is niet doenlijk alle 27 specialismen in het onderzoek te betrekken. Een alter-
natief is dan onderzoek te doen in twee van elkaar afwijkende disciplines en daar 
overeenkomsten en verschillen opsporen. Er zijn dus theoretische redenen om twee 
van elkaar afwijkende specialismen te kiezen. In dit onderzoek heb ik gekozen voor 
de heelkunde en de kindergeneeskunde.
 Dat de keuze op deze twee disciplines viel vloeide als vanzelfsprekend voort uit 
de contacten en gesprekken die ik gedurende vele jaren al had met beroepsbeoe-
fenaren in deze specialismen en die me een zeker vertrouwdheid brachten met de 
cultuur en de manier van denken van chirurgen en kinderartsen. In mijn onderzoek 
beschouw ik de heelkunde als representant van de meer handelende zijde van het 
specialistische spectrum en de kindergeneeskunde als die van de meer beschou-
wende zijde.

Onderzoeksvragen
Als onderzoeksvragen zijn geformuleerd:
5. Hoe percipiëren aios in de heelkunde en de kindergeneeskunde hun opleiders 

als voorbeeld? 
6. Verandert dat beeld in de loop van de opleiding?
7. Wat ondersteunt deze aios naar eigen zeggen bij het verwerven praktijkkennis 

als ze hun opleiders observeren?
8. Wat beschouwen de aios heelkunde en kindergeneeskunde als feedback?
9. Hoe oordelen deze aios over feedback die ze van hun opleiders krijgen?

Deze vijf vragen vormen het tweede stel vragen van het onderzoek. Tesamen met de 
vier vragen die het literatuuronderzoek in de hoofdstukken 2 en 3 hebben gestuurd 
leveren ze bouwstenen voor het beantwoorden van de hoofdvraag: hoe kunnen aios 
in het dagelijkse werk ondersteund worden bij het verwerven van praktijkkennis? Deze vraag 
wordt in het slothoofdstuk (hoofdstuk 8) beantwoord. 

 
Methode van onderzoek 

Oefenonderzoek
Het gebruik van semi-gestructureerde interviews wil zeggen dat respondenten in 
eigen woorden tot uitdrukking kunnen brengen wat hun mening is over bepaalde 
onderzoeksonderwerpen die ik op basis van voorwerk heb geformuleerd. Een der-
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gelijke opzet stelt zijn eigen eisen. Het is zaak voorbereid te zijn op valkuilen en 
problemen. Daarom werkte ik van september 2000 tot april 2001 in Australië aan 
een oefenonderzoek. 

Bij het Centre for Values, Ethics and the Law in Medicine aan de universiteit van 
Sydney houdt een klein groepje onderzoekers zich bezig met een interview- en 
analysemethode die zij ‘the technique of reading for’ noemen (Little 2002). Deze vorm 
van tekstanalyse wordt ook wel decontextualiseren en recontextualiseren genoemd 
(Bleakly 2005).Teksten worden doelbewust gelezen met in het achterhoofd vragen 
als: welke formuleringen gebruikt de respondent, zijn de formuleringen te herlei-
den tot onderliggende noties. Wat drukken die noties uit: een bepaalde gemoeds-
toestand, een impliciete waarde, een beargumenteerde opvatting? Waarin liggen 
overeenkomsten tussen respondenten, hoe manifesteren zich de verschillen?
 Vier assistenten heelkunde, twee halverwege hun opleiding en twee aan het einde 
van hun opleiding, en twee van hun opleiders zijn in dit oefenonderzoek geïnter-
viewd. Met de assistenten sprak ik over hun opleiders als role model. Bij de opleiders 
ging het om hun visie op opleiden. De interviews werden op geluidsband opgeno-
men en woordelijk uitgewerkt. De zo verkregen teksten werden volgens een vaste 
procedure geanalyseerd.
 Het oefenonderzoek leverde enkele lessen op. Rechtstreeks vragen naar ‘rolmo-
del’ bleek verwarring te geven. What exactly do you mean by role model? You mean one 
person? There is simply not one person that I emulate. Are we talking professional or personal 
here? Alle assistenten gebruikten opleiders als bron van leermogelijkheden door 
allerlei praktijkzaken te observeren en te beluisteren, maar de twee jongere assi-
stenten waren minder selectief in wat ze van wie afkeken, beluisterden en navolg-
den, dan de oudere assistenten. Ze brachten ook hun leerervaringen op een andere 
manier onder woorden. Ze beschreven leerervaringen steeds gekoppeld aan speci-
fieke situaties. “Die operatie beheers ik nu echt”, “de polikliniek loopt niet meer 
uit”, “bij een slechtnieuwsgesprek ga ik niet meer onderuit”. De oudere assistenten 
gebruikten formuleringen als: “je leert in de loop van de tijd wel zien dat…”, “je 
ontwikkelt langzamerhand een gevoel voor…”, “je doet de dingen gewoon, je denkt 
er niet meer over na”. 
 Deze bevindingen onderstreepten de noodzaak twee meetmomenten in het 
onderzoek op te nemen. 
 De interviews met de opleiders lieten zien dat deze twee opleiders zich bij het 
aanvaarden van hun officiële positie als opleider pas gingen afvragen wat ‘opleiden’ 
eigenlijk is. Wat zij zich voorstelden als ‘opleider’ uit te stralen, ontleenden ze aan 

het beeld van hun eigen opleiders: I try to keep in mind what he did and I more or less copy 
that...what more do you have?...Eh... trying to leave out what I hated about them.

Empirische verkenning
Bij kwalitatief onderzoek gebruiken onderzoekers dikwijls verschillende infor-
matiebronnen om de veelkleurigheid van een verschijnsel te kunnen belichten 
(Silverman 2001). Niet alleen interviews dienen als informatiebron, ook schrifte-
lijke bronnen zoals rapporten en bestuursdocumenten en observaties behoren tot 
het gebruikelijke instrumentarium. 
 In de empirische verkenning heb ik gebruik gemaakt van drie soorten onder-
zoeksbronnen: (i) aios en opleiders in twee medische disciplines (heelkunde en 
kindergeneeskunde) (ii) observatie op de werkvloer en (iii) documenten. 

De onderzoeksgroep
De onderzoeksgroep is gekozen met het vooropgezette doel een bepaald type 
informatie te verkrijgen. In kwalitatief onderzoek noemt men dit theoretical sam-
pling (Malterud 2001a; 2001b; Hak 2004). Als ik informatie wil krijgen over over-
eenkomsten en verschillen in het brede spectrum van klinische specialismen is het 
raadzaam respondenten te zoeken aan de uitersten van het spectrum, in dit geval 
heelkunde en kindergeneeskunde.  
 De aios zijn gezocht in twee regio’s. Uitgaande van de gedachte dat officiële 
opleiders in bepaalde mate hun stempel zullen drukken op het opleidingsklimaat 
is het verstandig onderzoek te doen in twee regio’s. 
 Ook enkele officiële opleiders zijn gevraagd aan het onderzoek mee te werken. 
Aios hebben in deze empirische verkenning de belangrijkste stem, hun verhalen 
staan centraal. Maar het is nuttig daar nog een ander beeld naast te zetten. Ik ben er 
van uitgegaan dat officiële opleiders een bepaalde visie op opleiden tot uiting willen 
brengen en dat we dit in globale zin zullen terugvinden in de verhalen van de aios. 
Mocht er een forse discrepantie zichtbaar worden tussen de verhalen van aios en 
opleiders, dan zou ik deze discrepantie verder kunnen onderzoeken en het oor te 
luisteren leggen bij nog andere aios en opleiders.  

Samenstelling 

De onderzoeksgroep is samengesteld op basis van de uitstroom uit de opleidingen 
in 2004. Begin 2002 heb ik de academische opleiders schriftelijk verzocht onder-
zoek te mogen doen in de betreffende regio’s. Zij stelden de namen en adressen 
beschikbaar van de aios die in 2004 hun opleiding zouden beëindigen. Bij de heel-
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kunde ging het in beide regio’s om 5 aios. Bij de kindergeneeskunde ging het in 
de ene regio om 6 en in de andere regio om 11 aios. Om beide groepen ongeveer 
even groot te houden is uit deze laatste groep blind een selectie van 6 personen 
gemaakt. 
De onderzoeksgroep van de aios omvat dus:
• tien aios heelkunde, verspreid over twee regio’s
• twaalf aios kindergeneeskunde, verspreid over twee regio’s. 

De heelkundegroep kent 3 vrouwen en 7 mannen; de kindergeneeskundegroep 
9 vrouwen en 3 mannen. In het voorjaar van 2002 vroeg ik hen schriftelijk twee 
interviews van elk een uur te geven, met een tussenliggende periode van twee jaar. 
Allen stemden toe. De eerste interviews zijn gehouden rond de zomer van 2002, de 
tweede rond de zomer van 2004.
 Bij de tweede interviewronde moest 1 aios kindergeneeskunde vlak voor het 
interview om persoonlijke redenen afzeggen. In totaal zijn 43 interviews met aios 
gehouden. 
 In het voorjaar van 2003 vroeg ik 6 officiële opleiders mee te doen aan het onder-
zoek, 3 in elke discipline. Het zijn:
• twee academische opleiders heelkunde en één niet-academische opleider heel-

kunde
• één academische en één plaatsvervangende academische opleider kindergenees-

kunde, één niet-academische opleider kindergeneeskunde.
Zij zijn eenmaal geïnterviewd.
 In totaal omvat de empirische verkenning 49 interviews van een uur. 

Meetmomenten

Dat in het onderzoek voor de aios twee meetmomenten zijn opgenomen heeft ver-
schillende redenen. In “Becoming Professional” constateren Bucher en Stelling dat 
assistenten in de loop van de opleiding veranderen in de keuze van hun modellen. 
Om ook voor de Nederlandse situatie iets te kunnen zeggen over mogelijke ver-
anderingen die zich in de loop van de opleiding manifesteren, moet ik dus min-
stens twee meetmomenten opnemen. Er is ook een onderzoekstechnische reden, 
namelijk dat een tweede interview de mogelijkheid biedt bepaalde veronderstel-
lingen en verbanden die uit de eerste interviews zijn gedestilleerd, nog eens aan 
nadere beschouwing te onderwerpen. Het eerste meetmoment is gekozen rond het 
midden van de opleiding, het tweede rond het einde. De keuze voor het midden 
in plaats van het begin van de opleiding berust erop dat de routes waarlangs aios 

hun opleiding binnenkomen gevarieerd zijn. Sommigen zijn langere tijd agnio 
(assistent geneeskundige niet in opleiding) geweest, anderen hebben een periode 
in het buitenland doorgebracht, weer anderen zijn vrijwel direct aan de opleiding 
begonnen. Sommigen zijn gepromoveerd alvorens aan de opleiding te beginnen, 
anderen niet. In verschillende professionaliseringstheorieën wordt gewezen op een 
zekere mate van socialisering gaande de opleiding (Winants 1999). Dit betekent dat 
verderop in de opleiding de kans op gedeelde en gelijksoortige ervaringen groter 
is dan in het begin van de opleiding. De keuze voor het einde van de opleiding als 
tweede meetmoment berust op de veronderstelling dat aios, staande op de drempel 
van de zelfstandige beroepsuitoefening, met een zekere afstand naar hun groeipro-
ces en de achter hen liggende jaren kunnen kijken.

Aanvullende persoonlijke bronnen
Naast de gesystematiseerde interviews zijn er nog twee andere bronnen van per-
soonlijke aard: de cursisten van de Train de Trainers cursussen in de jaren 2002-
20071 en de niet-telbare gesprekken met beroepsbeoefenaren en aios op tal van 
momenten gedurende de jaren die het onderzoek bestrijkt. Ze vormen geen struc-
tureel onderdeel van de empirische verkenning. De verhalen, ideeën en meningen 
van al deze personen zijn niet terug te vinden in de verslaglegging van het onder-
zoek, maar hebben bij het analyseren van het empirische materiaal wel gediend als 
‘slijpsteen voor de geest’.

Observatie op de werkvloer
Bij de analyse van de eerste interviews met de aios kindergeneeskunde bleek ik me 
een beter beeld te kunnen vormen van de werkwijze van en de dagelijkse interactie 
tussen opleiders en aios in de niet-academische dan in de academische omgeving. 
In de afgelopen decennia heeft in alle ziekenhuizen de dagelijkse gang van zaken op 
kindergeneeskundige afdelingen veranderingen ondergaan, maar waarom zeggen 
vrijwel alle aios kindergeneeskunde in de eerste interviews dat ze méér ‘voorbeel-
den’ in de rol van kinderarts hebben in de niet-academische dan in de academische 
omgeving? Hoe verloopt dan de interactie tussen opleiders en aios in de academi-
sche omgeving? In de zomer van 2003 heb ik een observatieperiode van twee weken 
ingelast op een academische afdeling kindergeneeskunde. 

1	 Sinds	2000	worden	in	de	onderwijs-	en	opleidingsregio	Leiden	(OOR	Leiden)	cursussen	gegeven	voor	opleiders	in	de	
medische	disciplines	waarbij	ik	sinds	2002	ben	betrokken.	



HOOFDSTUK 4

80

Een empirische verkenning: opzet en methode

81

Documenten 
Diverse documenten van het Centraal College Medische Specialisten (CCMS) 
hebben eveneens gediend als informatiebron. Daarnaast heb ik gebruik gemaakt 
van het nieuwe opleidingsplan van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 
‘Structuur Curriculum Heelkunde voor Reflectieve Professionals’ (SCHERP) en van 
het nieuwe opleidingsplan van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde 
‘Generieke Onderwijs en Evaluatie Doelen’ (GOED).

Interviews en analyse 

Interviews
De keuze voor semi-gestructureerde interviews vloeit voort uit het doel van het 
onderzoek: nagaan wat de meningen van aios zijn over ‘voorbeeld’ en ‘feedback’, 
uit deze waarnemingen op systematische wijze patronen destilleren en aan de hand 
van theoretische noties zoeken naar verklaringen voor de gevonden patronen. 
  Semi-gestructureerde interviews zijn te vergelijken met een conversatie tussen twee 
personen die geïnteresseerd zijn in hetzelfde onderwerp, maar de interviewer stuurt 
en structureert het gesprek omdat er een specifiek onderzoeksdoel aan ten grond-
slag ligt (Kvale 1996). In de interviews met de aios heb ik twee gespreksthema’s uit-
gediept: hoe kijken aios aan tegen hun opleiders (‘voorbeeld’) en hoe oordelen aios 
over het commentaar dat ze van hun opleiders krijgen op hun professionele groei-
proces (‘feedback’). Zoals eerder gezegd waren er voor het onderzoeken van ‘voor-
beeld’ meer aanknopingspunten dan voor het onderzoeken van ‘feedback’. Voor 
‘voorbeeld’ heb ik vooraf een aantal gespreksonderwerpen vastgesteld. Ze passen 
bij de dagelijkse gang van zaken in de kliniek en hebben als kernpunt observeren en 
beluisteren van opleiders zoals: ‘gelegenheid om opleiders gade te slaan, ‘aspecten 
waarop aios letten’, ‘meer of minder aansprekende zaken’, ‘verschillen en overeen-
komsten tussen het academische en het niet-academische deel van de opleiding’. 
Bij ‘feedback’ heb ik een open benadering gekozen: ‘wil je me vertellen hoe je over 
feedback van je opleiders denkt’.
 De tweede interviewronde dient twee doelen: (i) een vergelijking maken tussen 
‘toen’ en ‘nu’ (longitudinaal beeld) en (ii) betrouwbaarheid van waarnemingen 
nagaan. Maar hier is wel iets aan toe te voegen. In de eerste interviewronde bleek 
‘feedback’ veel uiteenlopende en emotionele reacties los te maken. Bovendien 
bleken de aios verschillende associaties te hebben bij ‘feedback’. Dat maakte het 
opportuun ze in de tweede interviewronde uitgebreid aan het woord te laten over 

wat zij beschouwen als ‘feedback’. Onderzoeksvraag 8 is na de analyse van de eerste 
interviews toegevoegd. 
 Met de officiële opleiders sprak ik over hun taakopvatting en hoe ze daaraan in 
eigen huis vorm geven. 
 Alle interviews zijn op geluidsband opgenomen en woordelijk door mij uitge-
werkt. Het onderzoeksmateriaal is dus de tekstuele weergave van 49 interviews. 

Analyse
De interviewteksten zijn geanalyseerd met ‘the technique of reading for’ (Little 2002). 
Het computerprogramma NVivo2 ondersteunde het analyseproces. Dit proces 
verliep als volgt. 
 Na de interviews enkele malen in zijn geheel gelezen te hebben zijn de tekstdelen 
die relevant zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen in mappen (files) 
ondergebracht. Bijvoorbeeld: wat hoort bij observeren van opleiders, wat hoort bij 
feedback, wat slaat op academische of niet-academische ziekenhuizen. Daarna zijn de 
tekstdelen uit de mappen meer in detail bekeken. Daarbij heb ik primair onderscheid 
gemaakt tussen tekstdelen die tot uiting brengen: (i) ‘proces’, waaronder activiteiten 
en handelingen op de werkvloer, samenwerken met opleiders, (ii) ‘inhoud,’ waar-
onder verwachtingen van en opvattingen over opleiders, oordeel over feedback, (iii) 
‘context’, onder meer karakteristieken van de werkplek, mogelijkheden tot observe-
ren, en (iiii) ‘gebeurtenissen’ dat wil zeggen zaken die afwijken van de normale gang 
van zaken. Aan deze passages of zinnen zijn trefwoorden toegekend die verwijzen 
naar de betekenis ervan. Dit proces wordt ook wel ‘coderen’ genoemd (Miles 1994).
 Trefwoorden toekennen aan tekstdelen is een vorm van decontextualiseren, 
maar het is wel zaak het verband tussen de manier waarop betrokkenen zelf hun 
werkelijkheid verwoorden, en de ‘opgeknipte’ tekstdelen, voorzien van trefwoor-
den, te behouden (Wester 2004). Het betekent dat telkens opnieuw de ‘opgeknipte’ 
tekstdelen ook weer bezien moeten worden binnen hun oorspronkelijke grotere 
passage, ‘recontextualiseren’, met in het hoofd de vraag: dekken deze (combina-
ties van) trefwoorden de betekenis van deze passage. Trefwoorden zijn gaande 
de analyse aangepast, verfijnd, uitgebreid, totdat ze de inhoud van een passage 
op betekenisvolle wijze weergaven. Dit iteratieve proces leidt dan tot het formu-
leren van begrippen die terug verwijzen naar de inhoud van bepaalde passages. 
Vervolgens kunnen die begrippen worden gegroepeerd onder bepaalde noemers. 
Zo zijn bijvoorbeeld de noemers ‘neutraal voorbeeld’, ‘betrokkenheid bij lerenden’, 

2	Q.S.R,	NVivo	1.2	,	QSR	International	Pty	Ltd.,	Bundoora,	Victoria,	Australië
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‘commentaar op de werkvloer’ gecreëerd. De noemers dienen op hun beurt als 
bouwstenen voor concepten. Een concept is bijvoorbeeld ‘nabespreken’ als speci-
fieke vorm van feedback.

Beschouwing

Sterke en zwakke kanten 
In kwalitatief onderzoek is een onderzoeker zijn eigen meetinstrument. Hij explo-
reert, interpreteert en beschrijft dagelijkse verschijnselen in termen van hun bete-
kenis voor betrokkenen. In de verslaglegging van het onderzoek probeert hij ver-
banden aan te geven tussen verschillende aspecten van een complex verschijnsel. 
Hij vraagt zich af hoe de samenhang tussen verscheidene gebeurtenissen die bij 
herhaling een overeenkomstig beloop tonen, valt te begrijpen (Silverman 2001; 

Philipsen 2004; Hak 2004). En hij probeert, waar mogelijk, nieuwe concepten te 
ontwikkelen. Kwalitatieve onderzoekers spreken hier van ‘patronen zoeken’ en op 
zoek gaan naar de ‘dieptestructuur’. 
 Kwalitatief onderzoek levert geen informatie op over de omvang en frequentie 
van verschijnselen. Evenmin is objectief vast te stellen wat hun plaats is in ketens 
van oorzaak en gevolg. Dit type onderzoek levert ook geen ‘feiten’ op die ‘juist’ of 
‘niet juist’ zijn. Onderzoekers willen met hun onderzoek doorkijk bieden naar nog 
onbekend terrein. Met semi-gestructureerde interviews heeft een onderzoeker de 
mogelijkheid elementen zichtbaar te maken die niet tevoorschijn komen in enquê-
teonderzoek met gesloten vragen. Dat heeft voordelen, want zo kan méér van een 
complex en veelkeurig verschijnsel worden verhelderd. Als de verschijnselen aan 
helderheid hebben gewonnen is het vervolgens belangrijk ze in maat en getal te 
leren kennen. Dat is een nieuwe onderzoeksfase waarvoor dan kwantitatief onder-
zoek met enquêtes en gesloten vragen, bijvoorbeeld naar omvang en spreiding van 
de beschreven verschijnselen, de aangewezen vorm is. 
 Kwalitatief onderzoek kan, zoals gezegd, doorkijk bieden naar onbekend terrein, 
maar het heeft ook moeilijke kanten. In de ogen van kwantitatieve onderzoekers is 
het een nadeel dat subjectiviteit niet buiten gesloten kan worden, noch aan de zijde 
van de onderzoeker, noch aan die van respondenten. Daarmee is, zoals zij terecht 
opmerken, de betrouwbaarheid van het onderzoek in het geding. Geringe betrouw-
baarheid is een gegeven (Hak 2004), maar met zijn werkwijze kan een onderzoeker 
de betrouwbaarheid wel verhogen. Zo zijn de interviews op geluidsband vastgelegd 
en heeft het hele onderzoeksproces, van het formuleren van gespreksonderwerpen 
tot en met het toekennen van trefwoorden (coderen) en het construeren van concep-

ten, plaatsgevonden in nauwe samenwerking met een ter zake kundige meelezer, 
ofwel een “peer débriefer” (Hak 2004). Respondenten in twee regio’s zoeken en 
twee interviewrondes houden dragen ook bij aan het verhogen van de betrouwbaar-
heid, evenals opleiders interviewen om het beeld van aios in globale zin te kunnen 
wegen. 
 Men mag bij twee uiteenlopende disciplines als de heelkunde en de kindergenees-
kunde toch ook een zekere mate van uniformiteit veronderstellen omdat de dage-
lijkse praktijkwerkzaamheden – en dús ook bepaalde opleidingskundige aspecten 
– in beide disciplines volgens een vast ritme verlopen. Er zijn overdrachten, patiën-
tenbesprekingen, polikliniekspreekuren, operaties, ‘visites’. Er is kortom een ‘oplei-
dingskoker’, zodat bepaalde verschijnselen ook als gedeelde waarnemingen door 
aios in beide disciplines verwoord zullen worden. Daarmee wint het onderzoek aan 
mogelijkheden om bepaalde patronen te herkennen. Tegelijkertijd geldt dat bevin-
dingen niet als ‘feiten’ overdraagbaar zijn naar een populatie buiten het onderzoek 
(generaliseerbaar) (Malterud 2001b; van Zwieten 2004). Overdraagbaarheid wil bij 
dit type onderzoek zeggen dat ontwikkelde concepten en theoretische begrippen 
bruikbaar zijn voor soortgelijk onderzoek in andere contexten. Zo zouden de bevin-
dingen van deze empirische verkenning in twee andere disciplines met een domi-
nant handelend en een dominant beschouwend karakter onder de loep genomen 
kunnen worden.
  
‘Algemeen’ en ‘bijzonder’
Patronen zoeken en concepten formuleren brengt voor de onderzoeker ook een 
probleem van andere aard met zich. Ik moet een balans zien te vinden tussen ‘alge-
meen’ en ‘bijzonder’. Met te zeggen dé aios of dé opleiders ‘vinden’, ‘doen’, ‘menen’ 
dit of dat, blijven veelzeggende persoonlijke opmerkingen en overwegingen buiten 
beeld. De verhalen van aios en opleiders zijn rijker en genuanceerder dan ik in de 
verslaglegging van de empirische verkenning tot uitdrukking kan brengen. Om tot 
uitspraken te kunnen komen is het onvermijdelijk dat ik in een bepaalde mate veral-
gemeniseer. Ik heb aios, chirurgen en kinderartsen gevraagd mijn verslaglegging te 
lezen met in hun achterhoofd de vraag: herken ik dit beeld? Ze hebben commentaar 
gegeven, me van advies gediend, vragen gesteld. Hun inbreng heeft me beïnvloed 
bij het maken van keuzen, maar het zijn mijn keuzen. Ik hoop in de volgende hoofd-
stukken niettemin een beeld te hebben gegeven, waarin degenen om wie het gaat 
zich kunnen herkennen. 
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Empirische verkenning: 
de voorbeeldfunctie

Aios heelkunde en aios kindergeneeskunde brengen hun opleiding deels in een aca-
demische en deels in niet-academische omgevingen door. Voor de aios heelkunde 
bedraagt de niet-academische periode doorgaans 3-4 van de 6 opleidingsjaren. De 
opleiding kindergeneeskunde duurt 5 jaar. De opleiding wordt grotendeels in een 
academische omgeving doorgebracht. In het midden van de opleiding is een stage 
algemene pediatrie van minimaal 1 en maximaal 2 jaar in een niet-academische 
omgeving voorzien. 
 In hoofdstuk 3 werd betoogd dat voorbeelden, opleiders die vóórdoen en vóór-
denken, een onontbeerlijke bron van leermogelijkheden vormen om je de niet of 
moeilijk verwoordbare componenten van praktijkkennis eigen te maken. Aios zien 
in de verschillende werkomgevingen vele opleiders en hun manieren van beroepsuit-
oefening. In dit hoofdstuk vertellen ze hoe ze hun opleiders als voorbeeld zien. Ze 
vertellen waar ze op letten, wat ze bewonderen, waarop ze kritiek hebben en wat 
hen ondersteunt in het professionele leerproces. 

Opleiders worden geobserveerd en beluisterd 

De dagelijkse werkzaamheden in ziekenhuizen vertonen een vast ritme en op veel 
momenten zijn aios en opleiders bijeen: reguliere bijeenkomsten variërend van 
patiëntenbesprekingen, ochtend- en middagoverdrachten, ‘visite lopen’ op de 
afdelingen, nabespreken van poliklinische patiënten, tot wekelijkse onderwijs-
momenten. Gedurende die bijeenkomsten valt van alles te observeren en te beluis-
teren. Aios zien en horen hoe hun opleiders een “probleem tackelen”: ‘er is een 
probleem’, ‘hoe benadert hij dat’, ‘wat voor vragen stelt hij’, ‘hoe weegt hij de ant-
woorden om tot een beslissing (diagnose/oplossing) te geraken’. Ze zien hoe oplei-
ders zich in een groep gedragen, of er open wordt gediscussieerd, of dat men elkaar 
probeert de loef af te steken en gericht is op etaleren van kennis. 
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Voor de aios heelkunde is de operatiekamer het centrale leerpunt. Daar werken ze 
samen met opleiders (of ouderejaars aios) en daar concentreren zich de leermo-
menten die onontbeerlijk zijn om chirurg te kunnen worden. Voor de aios kinder-
geneeskunde is er niet een dergelijk centraal punt waar zich door samenwerking 
als vanzelfsprekend leermomenten aandienen. De momenten waarop opleiders en 
aios kindergeneeskunde samen patiëntenzorg doen zijn diverser. Soms wonen aios 
kindergeneeskunde een aantal ouderspreekuren bij…dat wil de opleider hier gewoon. 
Sommige opleiders hebben de gewoonte regelmatig even bij aios binnen te lopen 
tijdens het polikliniekspreekuur. Anderen maken aan het einde van de dag “nog 
even een rondje over de afdeling”. 
 Op veel afdelingen kindergeneeskunde is ‘visite lopen’ vervangen door ‘visite 
zitten’. De huidige visie is dat kinderen die opgenomen zijn zoveel mogelijk een 
normale dagindeling moeten kunnen volgen (school, dagverblijf, speelplaats). Ze 
liggen zo min mogelijk in bed. Opleiders en aios ‘zitten visite’ in een werkkamer 
op de afdeling en bespreken daar aan de hand van statussen en gecomputeriseerde 
medische gegevens de zorg voor patiënten.
 Naast reguliere bijeenkomsten dienen zich in het werk van alle dag ook vele ad 
hoc leergelegenheden aan. Bijvoorbeeld als een aios een opleider vraagt mee te 
komen kijken naar één van zijn patiënten tijdens een polikliniekspreekuur of op de 
afdeling. Aios kunnen zelf op zoek gaan naar gelegenheden om opleiders aan het 
werk te zien, bij operaties of bij bepaalde spreekuren, of opleiders kunnen hen atten-
deren op bijzondere medische zaken en voorstellen samen “even te gaan kijken” . 
En dan zijn er de ‘diensten’. Tijdens diensten werken aios vaak nauw samen met 
opleiders, dan “leer je heel veel”.

De dagelijkse praktijk is voor aios de belangrijkste leerschool en ze vinden het van-
zelfsprekend dat je het vak voor een deel onder de knie moet krijgen door ervaren 
beroepsbeoefenaren te observeren en te beluisteren. Een aios kindergeneeskunde 
zegt het zo:…en de lol van een meester-gezelachtig vak, want zo leer je het wel...je doet de 
dingen zoals je ze doet omdat je dat van iemand anders hebt geleerd of die heeft je dat verteld, 
niet omdat het wereldwijd zo wordt....eh…het is geen wet zoals natuurkunde. Je doet het omdat 
iemand anders jou dat verteld heeft,... dat heb je gezien. En natuurlijk de literatuur, maar dat 
is denk ik nog geen tien procent van wat je dagelijks doet hè. Negentig procent doe je omdat je 
dat zo geleerd hebt van iemand anders. En dan is de truc in de opleiding die ‘iemand anders’ er 
uit te pikken, of de verschillenden ‘iemand andersen’ waarvan je zegt, ‘ja dat is zoals ik denk dat 
het goed is’.

Eerste interviews

Opleiders gadeslaan
Opleiders kunnen gadeslaan in hun dagelijkse praktijkvoering is belangrijk is voor 
het eigen leerproces, zo vinden alle aios. Toch is er wel een verschil tussen de heel-
kunde en de kindergeneeskunde. De aios heelkunde zijn er klip en klaar over: je 
kunt het vak alleen onder de knie krijgen door af te kijken van de ‘bazen’ zoals ze 
hun opleiders noemen, en hun operatietechnische handelingen na te volgen. Zien, 
vooral veel zien is onontbeerlijk, zeggen ze, maar daarmee ben je er natuurlijk niet. 
Je moet zelf ook veel dóen, anders krijg je geen ervaring. En ‘doen’ is opereren. 
‘Zien en doen’ zijn bij de heelkunde sleutelbegrippen. En vooral in de beginjaren 
van de opleiding staan opleiders volop in de schijnwerpers als ‘operateur’.
 Bij de kindergeneeskunde ligt het iets anders. Het merendeel van de aios meent 
dat je het vak toch pas echt leert door veel op te zoeken, te lezen en te studeren. 
Opleiders zijn belangrijk omdat zij je door het doolhof van medische kennis 
leiden, zodat je tot een adequate oplossingsstrategie voor je patiënt kunt komen en 
begrijpt hoe de dingen met elkaar samenhangen. ‘Luisteren en bespreken’ zijn bij 
de kindergeneeskunde sleutelbegrippen. Als deze aios het hebben over ‘afkijken en 
navolgen’ van opleiders - vrijwel steeds ‘supervisor’ genoemd - gaat het vooral om 
communicatieve vaardigheden.

In de beginjaren van de opleiding zijn de aios heelkunde sterk gericht op het aan-
leren van operatieve vaardigheden. In de operatiekamer gebeurt het echte werk 
vinden ze. Het is de “machinekamer van het bedrijf ”. Als je een goede chirurg wilt 
worden moet je in de eerste plaats goed leren opereren, de rest komt vanzelf wel. 
In de vroege fase van de opleiding houdt de vraag “kom ik wel aan m’n aantal-
len operaties toe” hen sterk bezig. Ze slaan hun bazen als operateur nauwlettend 
gade en pikken van iedereen wel iets op. Ze hebben een scherp oog voor ‘trucjes’ en 
‘handigheidjes’, nemen die over en proberen ze in het eigen chirurgisch handelen 
uit. Dan zien ze weer nieuwe handigheidjes, passen hun werkwijze aan, en gaan 
zo voort tot ze een manier van opereren hebben ontwikkeld die hen aanstaat en 
“waarmee het lekker loopt”. Het is een geleidelijk leerproces en vaak weten ze niet 
meer precies wat ze van wie geleerd hebben.
 Bazen worden grofweg ingedeeld in twee categorieën: goede en geen goede 
chirurgen. Of iemand een goede chirurg is, kun je in vijf minuten zien, zeggen de 
aios, dat zie je aan de manier van opereren, dus zo min mogelijk manipuleren en zo effi-
ciënt mogelijk handelen. Ze merken op dat de ene baas handiger of inventiever is dan 
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de andere. Sommige bazen zijn voortdurend bezig hun vaardigheden te verfijnen, 
nieuwe trucjes en handigheidjes te bedenken en uit te proberen. Onverwachte situa-
ties zijn ook veelzeggend, vinden ze. Sommige chirurgen weten dan even niet meer 
wat ze moeten doen en gaan allerlei herhalingen van bewegingen maken die nergens toe 
leiden. En als d’r iets mis gaat…daar herken je natuurlijk toch ook een goed chirurg aan, dat 
ie goed beslissingen kan nemen als er iets mis gaat en niet maar blijft doormodderen. Er zit 
ook een bepaalde logica in de operatie, leggen ze uit, je moet weten waar je uit wilt 
komen. Een goede chirurg maakt eerst een plan, die valt niet meteen ‘rats’, ‘rats’ aan.
 De aios kindergeneeskunde zijn vooral gespitst op het beluisteren van allerlei 
vormen van communiceren. Ze luisteren hoe opleiders patiënten en hun ouders te 
woord staan, welke vragen ze stellen, hoe ze vragen beantwoorden, waar ze wel 
en geen aandacht aan besteden. Ze hebben een scherp oor voor formuleringen 
waarmee opleiders ingewikkelde problemen in begrijpelijke taal verwoorden. Ze 
proberen die formuleringen te onthouden om ze een volgende keer zelf te kunnen 
gebruiken. En dan sta je naast iemand en dan denk je ‘verrek dat is een mooie manier om het 
te zeggen, dat moet ik onthouden’. Bij jezelf is het dan allemaal nog een beetje warrig en je weet 
ook eigenlijk niet precies hoe je het wilt vertellen. Een enkeling schrijft “knappe formule-
ringen” ook op. 

‘Patiëntcontacten’
Zoals aios heelkunde menen een goede chirurg snel te herkennen, zo menen aios 
kindergeneeskunde goed zicht te hebben op wie een goede of minder goede kin-
derarts is. Ik denk eh…dat we…dat kinderartsen dat in het algemeen wel hebben hè…dat 
gevoel…eh empathie zou je kunnen zeggen, maar sommige hebben hét gewoon, dat zie je…ze 
reageren anders op kinderen, en kinderen zijn daar heel gevoelig voor. Ze koppelen dit ook 
aan communicatie met ouders. Omdat bij de kindergeneeskunde ouders een onlos-
makelijke rol hebben in de arts-patiëntrelatie, zijn de aios erg opmerkzaam op 
manieren van met ouders omgaan. Ouders zijn altijd nodig voor het verkrijgen van 
anamnesegegevens omdat patiëntjes vaak nog niet goed hun eigen verhaal kunnen 
doen. Ouders zijn ook altijd betrokken bij het behandelingsproces: ze moeten er 
op toezien dat de behandeling volgens afspraak verloopt. Kinderartsen behandelen 
niet alleen de kinderen, maar ook hun ouders, zeggen ze, en opleiders die bij moei-
lijke gesprekken en gesprekken met “lastige” ouders de juiste toon weten te treffen, 
vormen voor aios een belangrijke leerbron. Sommige kinderartsen begrijpen dat gewoon 
heel goed...die kunnen dat heel goed, en juist ook in conflictsituaties...in conflictsituaties met de 
ouders hoe je dat oplost, daar is de een ook beter in dan de ander.
 Patiëntcontacten observeren en beluisteren spelen minder sterk in de heelkunde. 

Ja, ja patiëntencontacten, ja dat vraag je nou,... ja kijk,…ja dan moet je toch wel zeggen…je 
hebt bij patiëntencontacten minder voorbeeld dan met opereren. Dat is toch wel iets wat je heel 
erg zelf moet uitdokteren. Als een opleider tijdens een polikliniekspreekuur mee komt 
kijken naar een patiënt hebben de aios heelkunde, net als de aios kindergenees-
kunde, gelegenheid patiëntcontacten gade te slaan en ook ‘visite lopen’ op de afde-
ling biedt daartoe de mogelijkheid. En zo kun je ook wel een voorbeeld aan iemand nemen 
als dat je aanstaat. En wat je daar ziet neem je natuurlijk weer mee naar de poli,..en ja, als ik 
dan naar mezelf kijk, dan doe ik het ook zo ongeveer wel als zij. 
 Maar omgaan met patiënten, zo menen alle aios, is uiteindelijk iets dat je niet 
echt van anderen kunt leren. Je hebt communicatieve vaardigheden of je hebt ze 
niet, zeggen ze, en je hebt beleefdheidsvormen in je opvoeding meegekregen. Je 
kunt dat natuurlijk in cursussen wel een beetje bijschaven en je kunt ook wel wat gesprekstech-
niek leren en dat helpt ook wel, maar je moet het toch zelf doen en er zelf mee bezig zijn en er zelf 
over nadenken.

Bewondering
De aios maken onderscheid tussen opleiders van wie ze gewoon van alles afkijken 
en oppikken en opleiders die ze bewonderen. Alléén opleiders die ze bewonderen 
worden een ‘vóórbeeld voor mij’ of een ‘écht een vóórbeeld’ genoemd. Maar ook 
hier is een verschil tussen de heelkunde en de kindergeneeskunde merkbaar.
 De aios heelkunde zijn uitgesproken in hun bewondering voor opleiders en ze 
voeren hen in kleurrijke bewoordingen ten tonele. Acht van de tien aios hebben 
zulke voorbeeldige opleiders. Twee aios zeggen weliswaar bepaalde opleiders te 
bewonderen, maar geen echte vóórbeelden te hebben. Deze aios lijken vóórbeeld 
een bijzondere betekenis toe te kennen, die doet denken aan het charismatische 
model van Bucher en Stelling. De aios kindergeneeskunde spreken minder gemak-
kelijk over opleiders als vóórbeelden. Vóórbeelden, vóórbeelden….tja....wie noem je nou 
eigenlijk echt een vóórbeeld hè, ik heb nou niet direct dat ik zeg ‘dat is een vóórbeeld’, ik heb wel 
opleiders die ik bewonder, maar of je dat nou een vóórbeeld noemt…, zegt de eerst geïnter-
viewde aios. Verderop in dit interview komt de vraag wat deze aios de meest bevre-
digende kanten van zijn vak vindt, en dan komt alsnog een vóórbeeld tevoorschijn: 
Nou dat vond ik een heel waardevol iemand in m’n opleiding, daar heb ik wel veel van geleerd...
Ja, nou ik er nog ‘ns over nadenk...dat zijn misschien toch wel echte voorbeelden hè, zo zou je dat 
toch wel kunnen noemen. De helft van de aios kindergeneeskunde komt via een omweg 
(langs de meest bevredigende kanten van het vak) uit bij vóórbeelden. Enkele aios 
noemen spontaan bepaalde opleiders ‘mijn vóórbeeld’ en drie aios blijven bij hun 
mening dat ze geen echte vóórbeelden hebben.
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In deze empirische verkenning heeft geen van de aios een ‘rolmodel’ in zijn oplei-
ding en bewondering geldt nooit de persoon in toto. Ook de aios heelkunde die 
bepaalde opleiders sterk bewonderen, zijn er duidelijk over dat je je nooit geheel 
en al met een ander identificeert. Dat is zo tegenstrijdig hè, je hebt dan die bazen die je 
geweldig vindt, waar je het heel bijzonder goed mee kan vinden en dat je denkt ‘ja ik wil wel op 
een bepaalde manier zo zijn zoals hij’, maar in heel veel opzichten wil ik ook juist helemaal niet 
zijn zoals hij. 

Als de aios over bewonderde opleiders spreken, verandert hun toon van vrij zake-
lijk in enthousiast. Er klinkt een mengeling van ontzag en respect in door, “zóóóó 
ontzettend knap”, “onnavolgbaar”, “extreem goed”. Maar de aios heelkunde uiten 
hun bewonderend commentaar meer persoongericht en specifieker dan de aios 
kindergeneeskunde: die baas kent z’n anatomie zo extreem goed hè, dat ie bijna geen druppel 
bloed verliest. Of: Die man opereert in een vast tempo, altijd hetzelfde...ram bam bam bam 
bam ...ja dat is een soort ...ja dat is echt een genot om naar te kijken. Iemand die van klassieke 
muziek houdt kan helemaal wegkwijnen bij mooie muziek, iemand anders weer bij sport of weet 
ik wat...dit is echt fantastisch om te zien en daarin mee te gaan met die man… zo goed als die 
man kan opereren en het is echt zijn materie en d’r is niets waarvan je denkt ‘o jee als dat maar 
goed gaat’. Of ze leggen uit dat samenwerken met een heel goede chirurg een gevoel 
van veiligheid geeft: Want d’r kan niks mis gaan en dus doe je de dingen goed en gaat het 
gemakkelijker en hangen je schouders wat meer. Sommige aios heelkunde zijn zó onder 
de indruk van een bepaalde opleider dat er superlatieven vallen: ‘mijn ultieme voor-
beeld’, ‘mijn idool’, ‘een charismatische man’.
 De aios kindergeneeskunde uiten hun bewondering in meer algemene bewoor-
dingen: “geweldige” opleiders met een “encyclopedische kennis”, of opleiders die 
flitsend de problematiek beheersen. Of opleiders die zo ongeveer alles weten wat je vraagt, en 
die als het ware nooit een boek nodig hebben, of die op een gestructureerde manier iedere keer weer 
laten zien dat als je het op die manier aanpakt dat je dan altijd goed uitkomt. Vóórbeelden 
zijn ook opleiders die begrijpelijke bewoordingen weten te kiezen om duidelijk te 
maken hoe een medisch probleem in elkaar zit. Echt vóórbeelden waarvan ik denk ‘die 
kan dat op zo’n knappe manier’. Soms is het heel moeilijk om iets medisch uit te leggen, om een 
ingewikkeld probleem terug te brengen tot simpele bewoordingen, zodat ook een simpele…eh 
ouder naar huis gaat en denkt ‘ik begrijp het’. 

Echte vóórbeelden inspireren en motiveren. Ook als aios menen dat ze onnavolg-
baar zijn, lijkt de professionele houding wel hun denken over de beroepsuitoefe-
ning te beïnvloeden. In de heelkunde worden sommige opleiders onnavolgbaar 

geacht omdat aios menen daarvoor “zelf de kwaliteiten niet in huis te hebben”: dat 
is zo knap, dat is beyond my possibilities, dat hoef ik ook niet, maar het is wel een inspiratie. 
Soms spelen afwegingen in de privé-sfeer mee. Hij inspireert me zeker, maar het prijs-
kaartje is hoog, torenhoog, altijd weg, altijd naar congressen en keihard werken, en dan nooit 
thuis...Daar is gewoon de grens voor mij, dat haal ik niet, want dan zou je ook negentig uur in 
het ziekenhuis moeten zijn. Dan zou je anders moeten zijn, ja ...dan zou je anders moeten zijn. 
 Aios kindergeneeskunde weten dat ‘kennis’ niet valt na te volgen. Ik bewonder die 
encyclopedische kennis, maar kennis navolgen kan natuurlijk sowieso niet, zegt een van hen. 
En voegt eraan toe: al zou ik nog zo hard studeren, ik zal nooit van alles álles weten. Dus kan 
je daar heel erg treurig over worden en denken ‘ja zo ga ik dus niet worden’. Je kan ook denken 
‘nou dan moet ik dus mijn kracht ergens anders vandaan halen, dus ik moet mij op een andere 
manier richten door bijvoorbeeld te subspecialiseren, waardoor ik niet van alles álles hoef te 
weten, maar van één gebied wel alles kán weten’. Dat is ook een manier. Dus op zo’n manier is 
zo iemand ook motiverend, zo spiegel je je dus ook, zie je.
 
‘Betrokkenheid bij  mij als lerende’
Bewondering geldt niet alléén operatieve of communicatieve vaardigheden of een 
bepaalde beroepshouding. Ook betrokkenheid bij het groeiproces van aios dwingt 
bewondering af. Alle aios heelkunde hebben één of enkele opleiders van wie ze het 
sturende commentaar tot de leidraad voor het eigen handelen hebben gemaakt. Hij 
zei altijd ‘nooit op gezag van een ander iets aannemen, altijd zelf gaan kijken’…, zei ie altijd 
weer. Dat is de kapstok waar ik mij aan vasthoudt. Een andere aios vertelt: Die man dacht 
gewoon altijd anders dan de rest. En dat is heel verhelderend voor mij geweest omdat hij gewoon 
naar hetzelfde probleem op een andere manier kijkt. En ik ga er nog wel eens van uit dat het wel 
goed is. En op die manier heeft hij mij wel verbaasd, zeg maar, en mij ook letterlijk heeft aange-
spoord om me wat meer te verbazen over de dingen om me heen en om me te blijven verbazen...
Hij heeft me echt anders leren denken. 
 De aios kindergeneeskunde spreken niet op die manier over hun opleiders, maar 
het merendeel vindt het wel belangrijk dat opleiders “mij zien staan als lerende”. 
Hier komen opleiders vooral in hun supervisorrol naar voren. Het zijn enthousias-
merende en stimulerende supervisors, die tonen dat ze onderwijs geven echt leuk 
vinden. Dat is zo’n fantastische supervisor, die heeft zo’n goed gevoel voor onderwijs, daar is ie 
ook altijd mee bezig hè...en dat in een academisch ziekenhuis waar het toch vooral om onderzoek 
gaat...en ook altijd aandacht voor de assistenten. Hij bespreekt de patiënten dan met je en onder-
tussen vraagt ie op een sympathieke manier ‘hoe zit dat dan en waar denk je dan aan en waar 
moet je op letten’, weet je wel, een soort overhoring, maar op een hele leuke manier. 
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Kritiek 
Kritiek op opleiders vormt in grote trekken het tegendeel van bewondering. De aios 
heelkunde zien bazen die niet echt netjes opereren, die zich onhebbelijk gedragen 
in de operatiekamer, die bot reageren bij besprekingen. De aios kindergeneeskunde 
zien gebrekkige communicatieve vaardigheden, tekort schietende betrokkenheid 
bij patiënten en ouders tijdens slechtnieuwsgesprekken. In beide disciplines zien 
aios opleiders die hun vak zonder enthousiasme uitoefenen: treurig, zo zou ik zelf nooit 
willen doen. 
 Kritiek is, evenals bewondering, bij de aios heelkunde uitgesproken en per-
soonsgericht. Je hebt er een paar bij die moeten vooral niet het gezeik hebben van patiënten die 
praten over een groot litteken of de wond is ontstoken of op de polikliniek van ‘nou ik ben toch 
niet helemaal tevreden met het resultaat’...daar hebben ze gewoon geen zin in. Dat schuiven ze 
dan gewoon af. Die doen alleen maar het kunstje. Nou dat vind ik echt niet kunnen, daar kan ik 
geen respect voor opbrengen, dan had je verdomme dit vak niet moeten kiezen. Soms moeten 
specifieke chirurgische vaardigheden het ontgelden. Iemand heeft zich dan opgewerkt 
als vaatchirurg en daar komt dan een trauma binnen, een fractuur en die kan dat eigenlijk niet 
meer opereren. En die doet dat zelf en dat staat dan voor geen meter en dan denk ik ‘ja dat moet je 
dus niet meer doen, dat is stom’. Je moet toch eigenlijk bij jezelf denken ‘dat en dat kan ik nog en 
de rest moet ik gewoon niet meer doen’. En dat kunnen dan sommigen blijkbaar niet goed. Een 
andere aios becommentarieert een wigexisie van één van de opleiders:...daar had ie 
zo’n ouderwetse aanpak dat de nagel helemaal werd weggehaald tot op het bot en ik dacht van 
‘oei, wat akelig...’ En hij zei dan van ‘nou doktertje, zo doen we dat’. En ik had zoiets van ‘nou 
echt niet!’ Als ie d’r niet is dan doe ik het niet zo. Maar je gaat met zo iemand niet in discussie, 
het is gewoon fout wat ie deed, maar ja je gaat niet in discussie...die man is zo oud, die heeft 
dat al jaren zo gedaan. 
 Bij de kindergeneeskunde wordt kritisch commentaar, evenals bewondering, in 
meer algemene bewoordingen geuit. Niet iedere opleider heeft goede communica-
tieve vaardigheden, dat is nu eenmaal zo. Een enkele aios komt met een specifiek 
voorbeeld van gebrekkige communicatie. Dat je d’r dan met kromme tenen bij zit...bij 
zo’n slechtnieuwsgesprek..en dat je denkt ‘kon ik hier maar weg!. Vreselijk...dat komt ook nooit 
meer goed. Die negatieve dingen die blijven zo hangen. Ja die vreselijke gesprekken...die duren 
ook lang trouwens. Gevoelsmatig duurt het zo lang, dan zit je daar en je denkt ‘ik wil weg!!!. 
Vreselijk, dat is ook niet meer recht te breien. En niet iedere opleider vindt opleiden leuk, 
zeggen ze, “dat kun je d’r wel uithalen”. Ze hebben allemaal wel voorbeelden van 
supervisors die weinig aandacht besteden aan het vraag-en antwoordspel en dus, 
zoals ze zelf zeggen, geen leermomenten creëren waar ze iets aan hebben. Deze 
kritiek geldt echter in de meeste gevallen supervisors in de academische omgeving. 

Ook hier is een enkeling meer uitgesproken over: mensen van wie je denkt ‘ja daar heb 
ik dus weer niks aan’. Ik moet wel zaken met ze doen om m’n patiënten en ik vraag wat ik wil 
weten voor m’n patiënten, maar verder ga ik ze uit de weg en ik probeer wel meer informatie via 
een andere weg te krijgen. 

Als de aios kritiek uiten op hun opleiders valt de term ‘negatief voorbeeld’. Maar 
échte negatieve voorbeelden, een chirurg of kinderarts van wie ze niets moeten 
hebben, komen niet veel voor, zeggen allen. Het zijn enkelingen en bij die enkelin-
gen blijven ze zoveel mogelijk uit de buurt. Daar ontwikkelen ze hun eigen strate-
gietjes voor: want er zijn tenslotte altijd genoeg anderen van wie je het vak kunt leren. 
 In beide disciplines wordt kritisch commentaar echter scherp als een achter-
wacht niet in huis komt wanneer de aios dat nodig vindt. En als je dan dienst heb en 
hij komt niet in huis...ja dan heb je het gevoel dat je d’r alleen voor staat en dan mag jij het 
weer oplossen. Zo’n gevoel heb je dan, dat je baas je niet steunt en zegt ‘nou ik blijf lekker thuis 
en je regelt het zelf maar, zegt een aios heelkunde. Een aios kindergeneeskunde zegt: 
Je hebt soms een achterwacht die alleen maar denkt ‘hoe kom ik die diensten door en als de 
toko maar draaiend blijft. En als jij dan zegt ‘zou je vast in huis willen komen?’ Nou nee, dat 
ze dan gewoon niet komen. Nou dat is iets wat ik heb geleerd en wat ik hoop dat ik nóóóit 
zo zal worden. Verhalen over dergelijke opleiders doen de ronde. Het gaat altijd om 
dezelfde personen, zeggen de aios: kijk iedereen in huis weet dat natuurlijk. 

Academische en niet-academische omgevingen
De aios kindergeneeskunde maken in de eerste interviews een opmerkelijk onder-
scheid tussen opleiders als ‘kinderarts’ en opleiders als ‘supervisor’. Dit onder-
scheid komt bij de heelkunde niet voor. Ja daar hadden we bijvoorbeeld iemand die als 
supervisor best redelijk was in die zin dat hij je ook wel vragen stelde hè...zo van ‘waarom heb 
je daar niet op gelet en hoe ben je hier op gekomen en wat zijn je argumenten om het zo te doen’, 
maar als ik dan zag hoe hij als kinderarts was en hoe hij met patiënten omging en vooral ook 
met de ouders en hoe ie dan informatie gaf dan dacht ik ‘o neeee....no way, nóóit op die manier!’ 
Dus je kan wel op twee verschillende manieren naar iemand kijken. 

In de eerste interviews komen opleiders in de rol van ‘kinderarts’ vooral in de niet-
academische omgeving naar voren. En het zijn echt goeie kinderartsen daar. Ze hebben veel 
ervaringskennis, ze hebben zoveel patiënten gezien en ze weten gewoon hoe de dingen bij zieke 
kinderen lopen. In de academische omgeving is het beeld vooral “kinderartsen die 
heel veel weten”, maar één op de twee aios vindt ook dat kinderartsen daar vooral 
bezig zijn “hun eigen ding te doen”. Daaronder verstaan ze: congressen bezoeken 
en onderzoek doen. 
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In de academische omgeving komen opleiders vooral als ‘supervisor’ voor het voet-
licht. Kijk ik zie mijn supervisor daar niet zo veel in zijn rol van kinderarts, we doen gewoon 
niet zoveel samen. Ik zie hem meer in zijn rol als supervisor, dan overleg ik met hem en zo ken ik 
hem ook beter. Opleiders in hun supervisorrol zijn belangrijk vanwege hun docerende 
kwaliteit, een probleem van A tot Z “doorexerceren”. Ik ben begonnen op de poli, zegt 
één van hen, en eh...daar begin je dan net en je moet dan proberen zoveel mogelijk overzicht 
krijgen en je wilt zoveel mogelijk leren en waar ik op dat moment nog wel eens tegen aanliep 
was dat….eh...de ene dag had je supervisor A, de andere dag supervisor B. Dus bijvoorbeeld ’s 
ochtends had je je nieuwe patiënt met A of B bekeken en ’s middags moest ik dan de statussen 
nabespreken met een ander. En A had zo’n idee en B weer een ander idee. Soms kwam dat wel 
overeen, maar...en in het begin had ik daar moeite mee, dan dacht ik ‘ja hoe kan dat nou!! Hoe 
kan dat nou dat twee mensen daar zo verschillend over denken’. Ja toen had ik nog altijd het 
idee ‘het is een abstract vak, een concreet vak waarvan je kunt weten zó is het en niet anders. En 
daar moest ik best aan wennen. En daar zat dan gelukkig ook een supervisor die kan het zo goed 
uitleggen, echt dat je het ook begrijpt en die met jou zo’n hele redeneerlijn doorneemt, ja dat helpt 
ontzettend. 
 De mening over opleiders in de niet-academische omgeving is in het midden van 
de opleiding eensluidend: “het zijn daar goeie kinderartsen”. In de academische 
omgeving is het beeld gevarieerd. Over dezelfde opleiders op bepaalde afdelingen 
wordt verschillend geoordeeld. Zo zijn er aios die benadrukken dat er op de neona-
tologie of de intensive care “echt knappe dokters zijn van wie ze veel leren”, terwijl 
anderen over diezelfde opleiders zeggen dat ze weinig van hen leren. De patiënten-
zorg op die afdelingen is erg specialistisch, zeggen ze, en als je toch die kant niet uit 
wilt, ja dan laten ze je gewoon vallen, dan hebben ze ook geen zin je veel te leren en dan kun 
je dus weer het meeste administratieve werk doen. Ook de mening over dezelfde oplei-
der als supervisor pakt verschillend uit. Er zijn aios die waardering hebben voor de 
ruimte die ze krijgen van supervisors op bepaalde afdelingen, terwijl anderen dat 
juist bekritiseren en vinden dat supervisors daar te ver op afstand staan en ”de boel 
gewoon aan jou overlaten”, als die afdeling maar draait, en zij hun ding kunnen doen, dan 
vinden ze het wel best. 
 Voor de aios kindergeneeskunde speelt nog een ander verschil tussen de acade-
mische en de niet-academische omgeving. In laatstgenoemde omgeving is de groep 
kinderartsen klein en overzichtelijk. De lijnen zijn er kort en de communicatie is 
direct. Opleiders en aios werken relatief veel samen en aios weten hoe een opleider 
het hebben wil. Dat wordt als prettig ervaren. In het academische ziekenhuis is de 
groep kinderartsen groot en aios doorlopen een stage-parcours dat hen steeds op 

een nieuwe afdeling brengt onder de hoede van steeds weer een andere opleider. 
Het merendeel van de aios zegt dit een minder prettige werksituatie te vinden.

Bij de heelkunde speelt het onderscheid tussen de academische en de niet-academi-
sche omgevingen op andere wijze. Hier telt eerst en vooral het aantal operaties dat 
aios kunnen uitvoeren. Wat aantallen betreft wordt over de niet-academische omge-
ving beduidend positiever geoordeeld dan over de academische omgeving. Maar de 
aios maken geen onderscheid in hoe je operatief handelen krijgt aangeleerd. Ze 
onderscheiden beide omgevingen weer wél als het gaat om indicatiebesprekingen. 
Het merendeel van de aios vindt dat indicatiebesprekingen in de niet-academische 
omgeving nogal eens het karakter hebben van een voortgangsverslag over de stand 
van zaken. Daar wordt gewoon een indicatie gesteld en vervolgens gebeurt het gewoon en dat 
je dan wel eens dacht ‘nou ik weet niet waarom die patiënt op het operatieprogramma staat’. 
In hun ogen zijn de indicatiebesprekingen in de academische omgeving leerzamer. 
Discussie tussen opleiders over ‘voors’ en ‘tegens’ van een bepaalde behandeling of 
een chirurgische ingreep is een rijke leerbron. Ze zien opleiders die al gauw genoe-
gen nemen met een antwoord, maar ook opleiders voor wie niets vanzelfsprekend 
is, die verder doorvragen. Daar leer je toch heel veel van als je zo’n ...als je probeert om met 
zijn gedachten mee te gaan en als je probeert..om.. eh...je die gedachten ook een beetje eigen te 
maken, zeg maar...voor zover als dat kan natuurlijk. Discussie ‘moeten we opereren of 
afwachten’,‘welke informatie moet de doorslag geven’, ‘hoe moet de procedure bij 
deze patiënt worden uitgevoerd’ is belangrijk, vinden de aios, want daarvan leer je 
‘klinisch nadenken’. En ook degene die alles van levers wist en een leverresectie wilde doen, 
besprak dat nog in de groep en dat is ten eerste heel erg leerzaam, maar je ziet ook dat het niet 
goed is dat jij altijd alleen die beslissing neemt, maar dat je d’r met z’n allen nog een keer goed 
over nadenkt. Kijk, ... dat is toch anders dan in de periferie.

 
Tweede interviews

Er is rust gekomen
Twee jaar later, rond het einde van de opleiding, spreek ik dezelfde aios weer. We 
kijken terug op de opleiding. In beide disciplines blijkt rond het einde van de oplei-
ding “rust” het sleutelbegrip. “Rust” betekent voor de aios vooral dat ze nu goed 
zicht hebben op wat ze nog niet weten en beheersen. Het betekent ook dat het tijd 
is om “de puntjes op de ‘i’ te zetten” en selectief te werk te gaan bij het zoeken naar 
zaken die ze zich bij het scheiden van de markt nog eigen willen maken. 
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In het midden van de opleiding was dat anders, vertellen ze nu. Toen “stonden ze 
nog niet boven de materie” en je wist ook niet altijd waaróm je iets deed. Je deed het omdat 
iemand zegt dat je het zo moet doen. De aios heelkunde vertellen dat ze in de vroege fase 
van de opleiding allerlei zaken kritiekloos overnamen, ‘trucs en handigheidjes, ja, 
je wist toen niet beter. Dat is veranderd: nu pik ik heel bewust van m’n bazen wat ik nog wil 
leren. Ze hebben ook geen moeite meer hun bazen te zeggen wat ze niét kunnen. En 
ik zeg het nu ook gewoon als ik iets niet kan. En vroeger dacht je dan ‘ja dat moet ik toch kunnen, 
dat verwachten ze natuurlijk van me dat ik dat kan’. En nu zit ik daar echt niet meer mee. Met 
“rust” is ook meer aandacht gekomen voor andere kanten van het vak. In terugblik 
op de opleiding vinden de meeste aios dat de eerdere gedrevenheid om te leren ope-
reren wat overtrokken was. De trucjes, dat technische dat kan iedereen wel leren, tenzij je 
extreem onhandig bent. Dat zag ik toen natuurlijk niet, maar daar zit ‘t ‘m allemaal niet in. Het 
is toch veel meer de indicatiestelling, veel meer ook de communicatie...dat neemt niet weg dat het 
trucje waanzinnig belangrijk is, maar die andere dingen...ja daar heb je nu ook meer oog voor...
ga je wel opereren...of niet, en waarom dan en wat ga je dan doen en wat verwacht je daar van. 
Daar krijg je toch meer oog voor. 
 De aios kindergeneeskunde hielden zich bij de eerste interviews dikwijls wat 
op de vlakte en spraken vooral in algemene termen over hun opleiders. Ze konden 
minder gemakkelijk vóórbeelden noemen dan de aios heelkunde. Terugkijkend op 
de opleiding brengen ze onder woorden waarom ze toen aarzelden om ‘voorbeel-
den’ te noemen. In het midden van de opleiding hield ‘kennis vergaren’ hen sterk 
bezig. Toen ontbrak nog ‘zien’ hoe het een met het ander samenhangt: we stonden 
onvoldoende boven de stof. En, zo zeggen ze nu, dat maakte het moeilijk wat je bewon-
dert in opleiders, namelijk helder en begrijpelijk een lastig medisch probleem formuleren en 
dat aan anderen uitleggen zodat ze het begrijpen, zelf in praktijk te brengen. Je kunt wel 
sociale en communicatieve vaardigheden hebben, maar als dat niet gepaard gaat 
met voldoende kennis, ontbreekt toch het vermogen om ingewikkelde ziektebeel-
den helder te kunnen uitleggen aan patiënten en hun ouders, leggen ze uit. 

Rond het einde van de opleiding is er voor alle aios “rust” gekomen, maar er is 
ook een verschil tussen de heelkunde en de kindergeneeskunde. De aios heelkunde 
hebben het gevoel dat de opleiding hun een basisinstrumentarium heeft aangereikt, 
maar “we zijn er nog lang niet”, “er valt nog veel te leren”, terwijl de aios kinderge-
neeskunde het gevoel hebben nu wel klaar te zijn met hun opleiding.
Eén van de aios heelkunde zegt: Ja, ik ben niet klaar, je leert gewoon door. Gelukkig heb 
je in de maatschap altijd mensen die je d’r gewoon bij kunt vragen. Iemand anders zegt: Ik 
ben er nog lang niet en dus heb ik er nog een paar jaar aangeplakt, ik word chivo vaatchirurgie. 

Weer iemand anders zegt: En als je dan naar die ouwe knarren kijkt, met al die ervaring…ja 
daar ben ik nog lang niet aan toe…en dat zou ik er dan wel uit willen trekken en verdelen over 
ons. Maar daar moet je toch zelf doorheen, die verrekte exposure. 
  De aios kindergeneeskunde zien het anders. Ze brengen allen, zij het in verschil-
lende bewoordingen, naar voren dat ze tegen het einde van de opleiding soms het 
gevoel hebben wat klein gehouden te worden, en dat ze ”toe zijn aan het dragen van 
eigen verantwoordelijkheid”. Ja, je kunt natuurlijk altijd bijleren, maar dat kan toch alleen 
maar als je er echt zelf voor staat, als het echt jouw verantwoordelijkheid is. Ruim de helft van 
de aios meent dat de opleiding eigenlijk niet zo lang zou hoeven duren. Zij hebben 
naar hun gevoel in het laatste halfjaar niet zoveel nieuws meer geleerd. 

Het beeld van opleiders 
Rond het einde van opleiding zeggen de aios in beide disciplines dat ze nu “logi-
scherwijs” anders tegen hun opleiders aankijken dan twee jaar geleden: “we zijn 
volwassen geworden”. Hun opleiders zijn meer hun “collega’s” geworden. Maar 
er is hier ook een opmerkelijk verschil tussen beide disciplines. De aios heelkunde 
nuanceren nu hun eerdere kritische commentaar op opleiders en óók hun bewon-
dering. De aios kindergeneeskunde spreken nu echter kritischer over hun opleiders 
dan in het midden van de opleiding. 

“We zijn het ‘het jonge-honderige’ kwijt”, zeggen de aios heelkunde en ze vinden 
dat volwassen worden met zich brengt dat je leert omgaan met verschillende per-
soonlijkheden, operatiestijlen en beroepshoudingen. Je hebt exposure aan een aantal 
mensen waarvoor je gedwongen wordt of waarvoor je hebt gekozen om je opleiding bij te krijgen 
en die zie je een aantal dingen doen en je denkt ‘nou ik vind dat wel goed of juist niet’. En dan 
is het maar net hoe je d’r op reageert. Als jij denkt ‘wat een lul is dat en ik kan d’r niks mee’....
ja....Maar je kan ook denken ‘nou ja ik zou dat zelf nooit doen, nooit, maar maar...dat heb ik 
dan geleerd’. Dat is een kwestie van instelling en in het midden van de opleiding heb je dat nog 
niet. Ook variaties in het opereren zijn nu vanzelfsprekend geworden, wat ik toen echt 
niet vond kunnen, daar ben ik toch anders over gaan denken. In het midden van de oplei-
ding konden ze zich ergeren aan bazen die niet handelen zoals ze verwachten, “ja 
dat kan toch gewoon niet, staat ie daar een beetje te aarzelen”, “je hoort gewoon te 
weten waar je heen wilt”. Nu zijn ze er van overtuigd dat er “meer wegen naar Rome 
leiden”. Dat dácht je vroeger natuurlijk ook wel, maar dat wéét je ook weer niet echt, dat moet 
je echt zelf ervaren, dat moet je leren zien. Eén van hen zegt: Ik denk dat het voor iemand die 
jonger is en die daar verder vanaf staat omdat hij jonger is…die daar dus verder vanaf staat, dat 
die het meer irritant vindt of het minder begrijpt van ‘waarom doet ie daar nou moeilijk over’ of 
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‘waar zit ie nou over te twijfelen’. Terwijl ik nu denk... eh...dat ik het beter begrijp of misschien 
moet je wel zeggen dat ik nu mee-twijfel of mee-denk over de moeilijkheden en over een manier 
om dat op te lossen. Omdat ik ook zit te denken ‘wat zou ík nou in dit geval doen’. Terwijl je 
bent derdejaars en dan denk je ‘nou ik zie wel wat hij doet’. Terwijl ik nu heb ik bijna altijd wel 
zoiets van ‘wat zou ik doen’. En dan komt...dan ...is de twijfel begrijpelijker. In de loop van 
de tijd hebben ze hun opleiders ook beter leren doorzien. Het is alsof de persoon in 
de chirurg meer naar de voorgrond is gekomen en daarmee wordt ook het eerdere 
sterk positieve beeld genuanceerd. De ‘idolen’, de ‘ultieme voorbeelden’ hebben 
enigszins aan glans verloren, de halfgoden hebben menselijke proporties gekre-
gen: indertijd was het een halfgod bij wijze van spreken en nu zie ik ook wel dat ie dingen op het 
menselijk vlak gewoon onhandig doet. 
 Elke aios heelkunde heeft in de loop van de tijd ervaren dat bij een patiënt soms 
onverhoopt dingen niet goed zijn gegaan. Dan gaat er toch wel door je heen dat je het 
misschien verziekt hebt...dan is iemand toch doodgegaan...of noem maar wat. In je eerste paar 
jaar heb je dat natuurlijk heel weinig want dan wordt je constant aan het lijntje gehouden. 
En nu sta je d’r zelf voor en dan maak je misschien fouten ...Ja als je daar doorheen gaat dan 
maak je een hele moeilijke fase door… kan ik dit eigenlijk wel. En ja dat maakt je bescheidener. 
Je komt natuurlijk steeds verder en je leert steeds meer maar je moet niet overmoedig eh...je moet 
je beperkingen kennen. 

De aios kindergeneeskunde drukken zich anders uit. In het midden van de oplei-
ding hadden zij het gevoel dat er vooral sprake was van eenrichtingsverkeer; nu is 
het tweerichtingsverkeer. Ze voelen zich meer adequate gesprekspartners van hun 
opleiders. In het begin zeg je ‘ik denk dat ik dat en dat moet doen. Vind je dat goed?’ In het 
begin overleg je elke scheet in principe en nu is dat anders. Je overlegt minder. Nu ga je je gang en 
achteraf bespreek je dan nog het een en ander als je dat nodig vindt. 
 Aan het einde van de opleiding is ook het scherpe onderscheid tussen ‘kinderarts’ 
en ‘supervisor’ op de achtergrond geraakt. De aios lijken nu veel meer de ‘beroeps-
beoefenaar’ in de kindergeneeskundige praktijk voor ogen te hebben en dat lijkt 
ook hun waardering van opleiders te beïnvloeden. Sommige aios die in de eerste 
interviews grote waardering hadden voor de ervaringskennis van niet-academische 
kinderartsen, plaatsen nu kritische kanttekeningen bij de belangstelling voor de 
wetenschappelijke onderbouwing van de praktijk. De dingen moeten wel goed uitgezocht 
worden, ik bedoel er zijn wel veel richtlijnen en protocollen, maar het hoe en waarom daar gaat 
het natuurlijk toch om, dat moet je toch ook wel weten. Je kunt daar natuurlijk ook niét 
over nadenken, zeggen ze, en dan zal het ook wel goed komen, omdat je in de niet-
academische kinderartsenpraktijk ook veel kunt doen met ervaringskennis. (Het 

is misschien niet toevallig dat dit commentaar komt van de aios die academisch 
willen blijven werken). De aios die in het eerste interview hun opleiders vooral in 
de rol van supervisor enthousiast ten tonele voerden, zijn nu van mening dat je wel 
een knappe supervisor kunt zijn, maar dat er ook wel een goede dokter in de knappe 
supervisor moet schuilen. Ik bedoel als jonge dokter ben je heel erg geneigd om aan te nemen 
dat iemand die al jaren in het vak zit op een goeie manier het gesprek in gaat...en hoe meer je 
zelf weet en hoe meer je zelf ziet…ja ik ben daar kritischer in geworden...ik zie meer mensen van 
wie ik denk en nou ook durf te zeggen ‘zo doe ik het dus niet’. En dat zijn dingen die je in je 
tweede jaar niet zegt. Dan heb je gewoon niet genoeg in huis om dat echt kritisch te beoordelen. 
Supervisors in de academische omgeving worden aan het einde van de opleiding 
nog op een andere wijze bekritiseerd. Sommigen zijn té gespecialiseerd om goed 
mee te kunnen draaien in de algemene diensten. Ik ben wel arroganter geworden van ‘ik 
heb wel gelijk’. En soms heb je er ook meer verstand van. In de diensten merk je dat want dan 
heb je net op een afdeling gezeten en de achterwacht heeft zich de afgelopen jaren niet meer met 
die dingen beziggehouden, dus dan denk je ‘ik weet het beter’. En nu vind je ook dat je het recht 
hebt dat te zeggen. Je hebt gewoon meer bagage dan vroeger.

Opleiders als ‘leermeesters’

Structuur en systematiek
In beide interviews ligt het accent op hoe aios hun opleiders observeren en beluis-
teren, maar vooral in de eerste interviews vertellen ze en passant ook wat hen sti-
muleert en motiveert in hun leerproces. Ze spreken niet over ‘didactische kwalitei-
ten’ maar merken op dat bepaalde manieren van optreden helpen om greep op de 
materie krijgen, dingen handiger aanpakken, een ziektebeeld beter te begrijpen. 
Ze zien dat de ene opleider “chaotischer” is dan een ander, “kort door de bocht”, 
“weinig tijd neemt voor uitleg”, “bij hem moet je niet met vragen komen”. Sommige 
opleiders vinden opleiden leuk, constateren ze, anderen niet.
 In het midden van de opleiding benadrukken de aios in beide disciplines regel-
matig dat systematisch te werk gaan (opleiders) de zaken overzichtelijk maakt. Voor 
de aios heelkunde betekent “systematisch” dat de opleider het operatieplan staps-
gewijs ontvouwt, dan wordt de logica van de operatie inzichtelijk. Als een opleider “inge-
wikkelde handelingen stapsgewijs uitvoert”,”wijst op wat ik moet zien”, “uitlegt 
waarom ie doet wat ie doet”, valt gemakkelijker te begrijpen wat er te zien valt en 
navolgen wordt dan ook eenvoudiger. Dat wordt als leerzaam ervaren. En zodra je 
ging beginnen zei ie ‘goed (naam) we gaan beginnen’. En dan ging ie van A tot Z, vertelde 
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precies wat ik met m’n handen moest doen, zo duidelijk en overzichtelijk dat ik het begreep en het 
ook goed kon bijbenen. Je dacht natuurlijk dat je opereerde, maar hij stuurde je handen.
 Voor de aios kindergeneeskunde betekent “systematisch” te werk gaan: rustig de 
problemen bekijken, één voor één, hoe ze voorbij komen en heel netjes doorredeneren. Zij hebben 
veel baat bij “heldere formuleringen gebruiken”, “ordelijk doorredeneren”, “zaken 
in een groter verband plaatsen”. Vooral het vraag- en antwoordspel vinden deze 
aios belangrijk. Opleiders die geen tijd nemen om je “het verhaal” te laten doen 
en die bij een moeilijk patiëntenprobleem meteen met hun antwoord klaar staan, 
steken ongunstig af bij opleiders die het spel goed weten te spelen. 

Terugkijkend op de opleiding herhalen de aios dat “systematisch” en “gestructu-
reerd” te werk hen in de vroege fase van de opleiding het meest geholpen heeft, 
dat is zo belangrijk, daar leer je zoveel van. Later, “als je zelf het overzicht hebt”, is dat 
minder van belang, zeggen ze. Dan weet je waar je op moet letten en dan weet je ook 
“door ervaring” dat je bij iets onverwachts de zaken onder controle kunt houden. 
Dat geeft rust en dan ben je ook minder afhankelijk van de opleiders.
 In terugblik blijkt “rust” ook een eigenschap van opleiders die alom als nastre-
venswaardig wordt gezien: “rustig blijven” als zich een onverwachte situatie of een 
probleem voordoet. Ja dat is zo belangrijk, daar leer je zoveel van. Dat zie je dan en dan denk 
je van ‘ja zo kan het ook, dat moet ik ook proberen te doen, je hoeft niet in paniek te raken’. 
Opleiders die “helemaal hyperactief ” worden als er iets onverwachts gebeurt en 
“niet meer weten waar ze op aan willen sturen”, maakten hen in de vroege fase van 
de opleiding onzeker, zo vertellen ze aan het einde van de opleiding.

Uniformiteit in chirurgisch handelen 
Bij de heelkunde speelt nog iets anders. Het merendeel van de aios is van mening dat 
er in de vroege fase van de opleiding meer uniformiteit moet komen in de manier 
waarop je als “jong assistentje” operatietechnieken krijgt aangeleerd. Chirurgen 
zijn gewend hun eigen manier van opereren te volgen en ze zijn er bovendien ook 
vaak van overtuigd dat het de enige juiste is. Stel dat je net een operatie hebt gedaan met 
chirurg A en je komt bij chirurg B en je doet ...je wilt dezelfde operatie weer doen, dan...dan...ja 
dan is die vaak een beetje geïrriteerd dat je het zus of zo doet, zo van ‘slaat helemaal nergens op en 
zo moet je dat niet doen!’ En dan kan je net zo hard zeggen dat je het zo van A hebt geleerd, maar 
dat wordt dan een beetje genegeerd...en zeker als je aan de beginfase staat is het wel verwarrend 
dat ze d’r niet een eenduidig idee over hebben en net als je iets geleerd hebt dat dan de volgende 
chirurg.... eh..je bijna afbrandt dat je het zo doet, terwijl je het net zo geleerd hebt. In het begin 
is dat heel verwarrend en je hebt het idee dat je het nooit leert dan...dat je het gewoon niet 

onder de knie krijgt. Terugkijkend kunnen deze aios zich nog goed herinneren hoe dat 
voelde. Onprettig en beklemmend. Des te meer waardering is er voor de baas die in 
de vroege fase van de opleiding zegt “laat maar eens zien hoe jij het doet en als ik het 
niet juist vind zal ik wel ingrijpen”. Aan het einde van de opleiding hebben ze geen 
moeite meer met variaties. Variaties horen bij het vak. In de loop van de tijd hebben 
ze zelf ook een persoonlijke stijl ontwikkeld “waar het gewoon lekker mee gaat”. 

De onderzoeksvragen

Hoe percipiëren aios in de heelkunde en de kindergeneeskunde hun opleiders 
als voorbeeld? 
Het antwoord op deze vraag is, algemeen gesteld, een bevestiging van wat Bucher 
en Stelling al aantoonden: opleiders worden als partiële modellen gepercipieerd. 
Geen van de aios heeft een opleider in toto als voorbeeld voor ogen. Bepaalde kwali-
teiten worden gewoon ‘meegepikt’, andere bewonderd en bewust nagevolgd, weer 
andere zijn een bron van inspiratie ook al worden ze niet direct nagevolgd. Steeds 
spelen persoonlijke factoren een grote rol bij de keuze van bepaalde opleiders als 
voorbeeld.
 De meeste opleiders zijn een bron van ‘kijk- en luisterleerroutes’ zonder meer. 
Aios nemen dingen over die ze nuttig achten voor de eigen praktijkvoering en 
passen die als vanzelfsprekend toe. Kenmerkend is hier evenwel, dat het merendeel 
van de aios niet helder voor ogen heeft wat ze van wie overnamen. In terugblik valt 
te constateren dat er veel geleerd is, dat moet wel als ik zie wat ik nu kan en weet en vroeger 
niet, maar het is een amalgaam van nagevolgde praktijkhandelingen, formulerin-
gen en handigheidjes. Ik noem deze opleiders ‘neutrale voorbeelden’. Er zijn ook 
opleiders die bewonderd worden en tot bewuste navolging hebben genood. Bij deze 
opleiders staat het de aios helder voor ogen waarin zij sturend waren en ze noemen 
alleen deze opleiders ‘een vóórbeeld voor mij’. Ik noem ze ‘inspirerende voorbeel-
den’. In beide disciplines gaat het om een minderheid, maar de aios heelkunde 
noemen meer vóórbeelden dan de aios kindergeneeskunde. Dan zijn er opleiders 
op wie de aios kritiek hebben. Ze worden negatief voorbeeld genoemd. Ook negatieve 
voorbeelden zijn in beide disciplines een minderheid.
 Samengevat: uit de beschrijvingen van de aios komen in beide disciplines drie 
manifestaties van opleiders tevoorschijn: 
• het neutrale voorbeeld
• het inspirerende voorbeeld
• het negatieve voorbeeld 
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In het midden van de opleiding hebben de aios heelkunde vooral oog voor de ope-
ratietechnische vaardigheden van opleiders, terwijl de aios kindergeneeskunde 
vooral communicatieve vaardigheden belangrijk vinden. Dit verschil wekt geen 
verbazing. Een opvallend verschil tussen beide disciplines is wel dat opleiders in 
de heelkunde in deze fase steeds als ‘chirurg’ naar voren komen, terwijl de aios 
kindergeneeskunde dan hun opleiders hetzij als ‘kinderarts’ en hetzij als ‘super-
visor’ opvoeren. ‘Kinderarts’ wordt geassocieerd met ‘praktijkkennis hebben’ en 
een ‘communicatieve patiëntvriendelijke houding’; ‘supervisor’ met ‘ingewikkelde 
materie goed kunnen uitleggen’. Vooral opleiders in de niet-academische omge-
ving worden in het midden van de opleiding geassocieerd met ‘kinderarts’, terwijl 
in de academische omgeving dan het accent ligt op ‘supervisor’. Er is geen goede 
verklaring te geven voor deze waarneming. Het kan zijn dat in het midden van de 
opleiding praktijkwerkzaamheden in een niet-academische omgeving beter passen 
bij het ontwikkelingsniveau van aios, dan praktijkwerkzaamheden in een academi-
sche omgeving. Dat zou het beeld van ‘kinderarts’ kunnen beïnvloeden. Misschien 
ook zijn opleiders in de niet-academische omgeving simpelweg meer zichtbaar 
in de dagelijkse patiëntenzorg, de lijnen zijn er kort zeggen de aios, en dat zou het 
identificeren met ‘kinderarts’ kunnen vergemakkelijken. Het kan ook zijn dat aios 
in de praktijkvoering in een niet-academische omgeving gemakkelijker elementen 
herkennen die ze voor zichzelf bereikbaar achten en die ze direct in het eigen werk 
kunnen gebruiken. Dat zou sporen met bevindingen in het kader van Bandura’s 
model-leren dat de invloed van modellen het sterkst is als de competentieniveau’s 
van lerenden en hun model niet te ver uiteen liggen. 
 Over ‘supervisor’ als voorbeeld is ook nog iets te zeggen. Bandura maakt onder-
scheid tussen ‘leren’ van modellen en het ‘geleerde in praktijk brengen’. Met ‘leren’ 
bedoelt hij het ontwikkelen van “internal codes of behavior”. Ze worden lang niet altijd 
spoedig daarna tot expressie gebracht. ‘Supervisor als vóórbeeld’ lijkt hiermee van 
doen te hebben. De aios zijn zich namelijk bewust dat het om een toekomstige situ-
atie gaat: Ik zie hem niet zozeer van ‘hoe wil ik als dokter zijn’, maar gewoon hoe ga je om met 
assistenten en co-assistenten. Zo wil ik het dus later dan ook gaan doen. 

Verandert het beeld van opleiders in de loop van de opleiding?
Het antwoord op deze vraag is eveneens een bevestiging van wat Bucher en Stelling 
al aantoonden: het beeld van opleiders verandert inderdaad in de loop van de oplei-
ding. In deze empirische verkenning komt de verandering op verschillende wijze 
tot uiting. Voor alle aios geldt dat de algemene behoefte opleiders te observeren 
en te beluisteren in de loop van de tijd plaats maakt voor meer selectief gadeslaan. 

Tegen het einde van de opleiding zoeken ze bewust die opleiders uit van wie ze nog 
specifieke zaken willen leren. Anders gezegd, gewoon van alles ‘oppikken’ omdat 
het bruikbaar is voor de eigen praktijkvoering maakt plaats voor het opzoeken en 
navolgen van zaken die de aios menen nog onvoldoende te beheersen.
 De aios gaan ook op ándere kwaliteiten van hun opleiders letten. Bij de heel-
kunde overheerst in het midden van de opleiding het verwerven van operatieve vaar-
digheden. Gaande de opleiding worden andere kanten van het vak meer en meer 
belangrijk. Het lijkt erop dat de aios dan ook meer gaan letten op de ‘persoon’ in de 
‘chirurg’. Ze nuanceren althans hun eerdere kritiek op een ‘niet zo goede chirurg’ 
en hun ‘halfgoden’ krijgen normale menselijke proporties, zij het dat het bewon-
derde chirurgen blijven . Bij de kindergeneeskunde doet zich iets anders voor. In het 
midden van de opleiding maken deze aios een scherp onderscheid tussen ‘kinder-
arts’ en ‘supervisor’. Aan het einde van de opleiding lijken de posities als het ware 
over elkaar heen te vallen en dan letten de aios op de ‘beroepsbeoefenaar’ in de kin-
dergeneeskundige praktijk: ‘hoe oefen je het vak uit’. De aios blijken dan kritischer 
over hun opleiders. Bewonderde “gedreven kinderartsen” in de niet-academische 
omgeving mogen wel wat meer “wetenschappelijke interesse voor het vak aan de 
dag leggen” en in de “knappe supervisor” in het academische ziekenhuis moet ook 
wel “een goede kinderarts schuilen”.
 De vraag waarom de aios heelkunde en de aios kindergeneeskunde aan het einde 
van de opleiding verschillend over hun opleiders oordelen kan met deze empirische 
verkenning niet beantwoord worden. 

Wat ondersteunt aios naar eigen zeggen bij het verwerven van praktijkkennis 
wanneer ze hun opleiders observeren?
Er zijn, zoals eerder gezegd, aan ‘voorbeeld’ drie manifestaties te onderscheiden, 
elk met bepaalde kenmerken. Opleidingskundig is het onderscheid tussen ‘neu-
traal’ en ‘inspirerend’ voorbeeld van belang. Inspirerende voorbeelden worden 
door aios op twee manieren beschreven: hun nastrevenswaardige beroepskwalitei-
ten én hun houding ter ondersteuning van het leerproces. Het laatste heeft van doen 
met opleiders die helpen ‘overzicht te krijgen’, ‘orde op zaken te stellen’, ‘door de 
bomen het bos weer te zien’. Voor de aios heelkunde telt meer specifiek “inge-
wikkelde operatieve handelingen stapsgewijs uitvoeren”, “wijzen op wat ik moet 
zien”, “uitleg geven bij wat ie doet”. Voor de aios kindergeneeskunde tellen vooral 
“heldere formuleringen gebruiken”, “ordelijk doorredeneren”, “je op een sympa-
thieke manier ondervragen”. Daar is nog iets aan toe te voegen. 
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Voorbeeldfunctie
De elementen van het empirische raamwerk (hoofdstuk 4) voor dit hoofdstuk zijn: 
medische professionele praktijkkennis heeft niet of moeilijk verwoordbare com-
ponenten; in beroepspraktijken zijn ervaren beroepsbeoefenaren als ‘voorbeeld’ 
een leerbron voor nog onervaren beroepsgenoten; toegespitst op opleidingtraject 
is ‘voorbeeld’ een essentiële educatieve route.
 Uit Erauts empirische onderzoek blijkt dat in professionele praktijken samen-
werken en observeren van holistic performance bij ervaren beroepsgenoten bijdraagt 
aan het verbreden en verdiepen van vakkennis. Ervarenen hebben dan echter geen 
formele rol hierin en het is aan beroepsbeoefenaren zelf of ze al dan niet gebruik 
maken van deze leermogelijkheid. In een formeel opleidingstraject zoals de oplei-
ding tot medisch-specialist is dit anders. Hier speelt Bandura’s model-leren, te 
weten: het is nadrukkelijk de bedoeling dat er iets geleerd wordt. Opleiders (ervaren 
beroepsbeoefenaren) zijn - of ze dat nu nastreven of niet – een voorbeeld voor aios, 
simpelweg omdat ze de dagelijkse praktijkuitvoering (holistic performance) verbeel-
den en aios zijn, voor een deel van het verwervingsproces, aangewezen op vóór-
doen en vóórdenken aan opleiderszijde. Daarom meen ik te kunnen spreken over 
de ‘voorbeeldfunctie’ van opleiders.
 Uit de beschrijvingen van aios blijkt vervolgens dan dat we kunnen spreken over 
een ‘actieve’ invulling van de voorbeeldfunctie als opleiders vóórdoen en vóór-
denken omkleden met allerlei vormen van relevante tekst en uitleg, want daarmee 
blijken ze ‘leren door observeren’ aan aioszijde te ondersteunen . We kunnen van 
een ‘passieve’ invulling spreken als opleiders zich laten afkijken en beluisteren 
zonder meer. Ook dan kan ‘leren door observeren’ plaatsvinden, zoals Polanyi en 
Schön betogen. Dat hangt samen met het karakteristieke van praktijkkennis. Maar 
het is niet ver gezocht te denken dat ‘leren door observeren’ dan moeizamer ver-
loopt. Immers dan ligt (i) het ontdekken van wat er te zien en te horen valt en (ii) 
het ontdekken van de betekenis ervan voor een groter geheel van handelingen of 
redeneringen, geheel aan de zijde van de aios. Zij blijven in dat geval eenvoudigweg 
verstoken van een aantal praktische hulpmiddelen om greep te krijgen op een inge-
wikkelde materie of een gecompliceerd tableau van handelingen.
 Bij de beantwoording van de hoofdvraag ‘hoe kunnen aios in het dagelijkse werk onder-
steund worden bij het verwerven van medische praktijkkennis’ in hoofdstuk 8, kom ik terug 
op de voorbeeldfunctie van opleiders. 

Kanttekeningen
Persoonlijke factoren spelen een grote rol bij de keuze voor bepaalde personen als 
model. (Bucher 1977; Bandura 1986). Ze leiden per definitie ook tot een grote variatie 
in de beeldvorming en dit zal ook gelden voor de waarnemingen in deze empirische 
verkenning. Zo is het zeer voorstelbaar dat ‘neutraal voorbeeld’ in bepaalde omstan-
digheden verandert naar minder neutraal. Er zijn enkele aanwijzingen in de inter-
views dat, als er bijvoorbeeld iets ingrijpends is voorgevallen en een bepaalde oplei-
der reageert daar wijs en verstandig op, het beeld bij de aios opschuift naar minder 
neutraal. Het onderzoek maakt dergelijke nuanceringen echter niet zichtbaar. 
 Ook bij ‘negatieve voorbeelden’ is een kanttekening te plaatsen. Negatieve voor-
beelden lijken de aios niet erg bezig te houden. Maar ze zeggen ook dat ze vooral in 
het begin van de opleiding hun opleiders vrij ongedifferentieerd gade slaan. Het is 
denkbaar dat ze dan allerlei minder positieve zaken zonder veel nadenken overne-
men, meer dan ze zelf denken. Daar staat tegenover dat ze met het voortschrijden 
van de opleiding steeds meer onderscheidend vermogen ontwikkelen. Hoe groot 
de invloed van negatieve voorbeelden is, valt met deze empirische verkenning niet 
te zeggen. Zelf zien de aios het als ‘nuttige’ voorbeelden: je kunt er aan aflezen hoe 
je het niet wilt doen. 
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Empirische verkenning: 
de feedbackfunctie

Feedback krijgen op praktijkvorderingen is essentieel om te kunnen groeien in de 
rol van medisch-specialist. De beschouwende literatuur is daar ondubbelzinnig over 
en over de do’s en don’ts van feedback bestaat ook duidelijkheid, zij het dat empirisch 
onderzoek niet omvangrijk is. Maar, zoals in hoofdstuk 3 ook aan de orde kwam, 
het is niet duidelijk wát feedback precies bijdraagt aan dit groeiproces. 
 Slechts zelden is de ontvangerszijde onderwerp van onderzoek geweest. Het al 
oudere werk van Bucher en Stelling (Bucher 1987), en het wat latere onderzoek van 
Bing-You onder assistenten interne geneeskunde (Bin-You 1997) maken verschillen 
in perceptie tussen opleiders en assistenten zichtbaar, zoals ook blijkt uit onder-
zoek naar manieren van superviseren (Kilminster 2000).
 In hoofdstuk 4 zei ik dat het onderzoeken van ‘feedback’ een meer verken-
nend karakter heeft dan het onderzoeken van ‘voorbeeld’ omdat voor ‘feedback’ 
in de opleiding tot medisch-specialist geen bruikbaar theoretisch raamwerk voor 
handen is. Dat is de reden dat ik bij ‘feedback’ koos voor een open benadering. Ik 
verwachtte dat de aios zich zouden uitspreken over de mate van feedback (genoeg, 
weinig, te weinig) en dat ze een mening zouden hebben over wat ze zinvolle en 
minder zinvolle feedback vinden. 
 In de eerste interviews (zomer 2002) bleek ‘feedback’ vooral veel emoties op te 
roepen én de term bleek uiteenlopende connotaties op te roepen. Dat leidde tot het 
toevoegen van de vraag: wat verstaan de aios onder feedback? (Vraag 8)
 In dit hoofdstuk vertellen de aios hoe zij het commentaar van hun opleiders per-
cipiëren en waarderen. Ze vertellen ook wat ze zinvol en minder zinvol commentaar 
vinden en waarom en wat zij als ‘feedback’ beschouwen.
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Aios over feedback

Toen het thema feedback in de eerste interviews ter sprake kwam, waren er in 
grote lijnen twee soorten reacties. De ene soort was dat de aios spontaan en direct 
begonnen te praten over de voortgangsgesprekken die ze op gezette tijden met 
hun officiële opleider hebben, al dan niet in aanwezigheid van de supervisor van 
de afdeling waar ze verblijven, soms ook alleen met de supervisor. De meeste 
aios noemen het ‘beoordelingsgesprekken’, enkelen ‘evaluatiegesprekken’: Oh, je 
bedoelt hoe we beoordeeld worden, die beoordelingsgesprekken. Of: Feedback!?...eigenlijk zijn 
dat beoordelingsformulieren die moeten worden ingevuld aan het einde van je eerste jaar of je 
door mag gaan. Dus eigenlijk hoe je functioneert. Of: Kijk, één keer per drie maanden behoor 
je eigenlijk een beoordelingsgesprek te hebben, dus dat is de plek waar je eigenlijk feedback moet 
krijgen . En,…ja inderdaad, feedback…nou we hebben voortgangsformulieren en daarover heb 
je het dan… en dat is een evaluatiegesprek van een kwartier in alle jaren. In het begin wat meer 
en later minder en zo word je beoordeeld. 
 De andere reactie-soort was: we krijgen weinig of té weinig feedback: Maar als 
je nou vraagt feedback?! Nee, dat is echt weinig. De aios heelkunde zijn het meest uit-
gesproken. Zij zeggen allen “we krijgen tè weinig feedback”. We zijn geen vak waar 
veel gepraat wordt, zegt één van hen, maar nee…je krijgt bijna nooit feedback. De aios 
kindergeneeskunde zijn genuanceerder. Zes aios menen dat er wel enige feedback 
komt, maar het hangt vooral van de persoon van de supervisor af. Sommigen doen het 
vanzelf, dat gaat gewoon goed, maar bij de meesten is dat niet zo. Vier aios zeggen dat er tè 
weinig feedback wordt gegeven en twee aios zeggen dat er in het algemeen niet veel 
feedback wordt gegeven, maar dat ze daar niet zo zwaar aan tillen omdat je je het 
vak toch vooral zelf eigen moet maken. 
 De mening van de aios over de voortgangsgesprekken is verrassend. De aios 
heelkunde zijn unaniem van mening dat die gesprekken niet zinvol zijn: “je hebt 
er niets aan”. Zes aios kindergeneeskunde vinden dat ze er over het algemeen niet 
veel aan hebben. Vier menen er wel iets mee te kunnen als de supervisor er iets van 
weet te maken. Twee aios vinden die gesprekken doorgaans niet erg zinvol, maar zij 
vinden ook dat ze er zelf iets meer van zouden kunnen maken. 

Aios over ‘feedback’: tweede interviews
Op de vraag ‘wat versta jij onder ‘feedback’, komen verschillende antwoorden. Eén 
op de drie aios - drie aios heelkunde en vier aios kindergeneeskunde – beschouwt 
in het tweede interview ‘feedback’ als: ‘terugkoppelen op hoe ik het doe’. De aios 
heelkunde zijn er kort over: nou gewoon terugkoppelen op hoe je een operatie doet. Een aios 

kindergeneeskunde omschrijft het uitgebreider. Feedback is voor mij..eh...een...terug-
koppeling naar mijn handelen, hoe ik iets gedaan heb, hoe ik iets heb verwoord, bijvoorbeeld in 
een oudergesprek. Daar zit een supervisor wel eens gewoon bij. Dan zou ik daarna gewoon graag 
willen horen ‘hoe verliep het gesprek volgens jou, heb je het idee dat er genoeg medische informa-
tie werd gegeven, liep het sociaal goed, het contact met de ouders’...en hetzelfde met handelingen, 
hoe heb ik die handeling gedaan en zo. 
 Vijf aios heelkunde verstaan onder ‘feedback’: “nog eens ergens op terugko-
men”. Het kan een operatie of een deel van een operatie zijn, of het bespreken van 
een extra ingewikkelde patiënt op de polikliniek. Twee aios heelkunde zoeken het 
in de sfeer van ‘toelichten’. Nou dingen bediscussiëren waarom...eh...laat ik het zo zeggen. 
Je weet dat bij bepaalde chirurgen…die doet de ingreep op zijn manier. Maar dan eh...ja...wat is 
dat lastig onder woorden te brengen te brengen zeg! Laat ik het zo zeggen: ‘you only see what you 
are looking for’. Dus als jij niet ziet dat je draadje zus of zo zit dan ontgaat je dat, tenzij iemand 
je daar op wijst van ‘kijk zie je wat ik nu doe, ik laat het draadje deze kant opgaan en daardoor 
gaat dit of dat gemakkelijker’. Als iemand dat zegt dan denk je van o ja verrek, zit dat zo. Dus 
feedback ja...licht toe waarom je bepaalde dingen doet.
 Bij de kindergeneeskunde benoemen vijf aios ‘feedback’ als: “overleggen met de 
supervisor”. Wij overleggen bijna alles met onze supervisor, zeker in het begin, dat is hier de 
cultuur en dat is dus altijd feedback, dat is dus feedback ja...dat is meer…dat je denkt ‘o ja daar 
heb ik niet aan gedacht’. Twee aios geven een andere betekenis. De ene aios associeert 
feedback met ‘meekijken’. Nou ja, dat er dus inderdaad wordt meegekeken eh…aan het bed 
van de patiënt eh...ja...bedside teaching, dat is het, dan krijg je feedback en dan kun je uitleg-
gen waarom je voor die aanpak hebt gekozen. De andere aios met ‘terugrapporteren aan 
de supervisor’: ik heb hier heel vaak gehad dat ik dan feedback gaf als ik overdroeg aan m’n 
achterwacht zo van ‘die opgenomen, die opgenomen en dat en dat gedaan.
 Samengevat: één op de drie aios associeert ‘feedback’ met ‘terugkoppelen op 
handelen in de dagelijkse praktijk’. Bij de heelkunde associeert de helft van de aios 
‘feedback’ met ‘het er nog eens over hebben’, daarbij vooral doelend op operaties. 
Bij de kindergeneeskunde associeert de helft van de aios ‘feedback’ met ‘overleggen 
met de supervisor’. Twee aios heelkunde en twee aios kindergeneeskunde geven 
afwijkende betekenissen. 

In de eerste interviews waren, zoals gezegd, alle aios heelkunde van mening te 
weinig feedback te krijgen. Bij de kindergeneeskunde waren toen vier aios deze 
mening toegedaan. De overigen vonden dat er niet veel feedback wordt gegeven. 
Hoe luidt het oordeel twee jaar later, als de aios terugkijken op de hele opleiding? 
Het is hier niet erg relevant dat de aios ‘feedback’ verschillend interpreteren. Het 
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gáát om de vraag of ze menen voldoende commentaar te krijgen dat in hun ogen 
helpt om zicht te krijgen op vorderingen in de dagelijkse praktijkvoering én dat 
– indien nodig – handvatten biedt voor verbetering. Kennelijk hebben ze van dit 
type commentaar een beeld bepaald in het hoofd. 
 In de eerste interviews gaven de aios aan behoefte te hebben aan dit type com-
mentaar en ze vonden toen ook dat het hieraan schort. In de periode tussen beide 
interviews is er weinig veranderd. De aios heelkunde vinden nog steeds dat er te 
weinig feedback wordt gegeven. Ze noemen het nu een “manco in de opleiding”. 
De aios kindergeneeskunde zijn iets genuanceerder dan twee jaar geleden. De vier 
die toen feedback associeerden met ‘terugkoppelen op hoe ik het doe’ zijn niet van 
mening veranderd: er wordt te weinig feedback gegeven. De vijf aios die feedback 
associeerden met ‘overleggen met de supervisor’ vonden toen en vinden nu ook dat 
er inderdaad niet veel feedback wordt gegeven. Maar ze voegen er nu aan toe dat ze 
het vroeger in de opleiding gemist hebben en dat dit gevoel in latere jaren verdween. 
De twee aios die in de eerste interviews feedback associeerden met ‘bedside teaching’ 
en ‘terugrapporteren aan de supervisor’ vinden ook nu dat er weinig feedback wordt 
gegeven. Maar zij vinden, net als in het eerste interview, dat je in de opleiding toch 
vooral op jezelf bent aangewezen.
 

De dagelijkse praktijkvoering becommentarieerd

Opleiders becommentariëren vorderingen van aios op tal van manieren. Dat is 
onlosmakelijke verbonden met de dagelijkse opleidingspraktijk. Welk commentaar 
van opleiders spreekt de aios meer of minder aan? Deze vraag leidt uiteindelijk tot 
beschrijving van wat twee op de drie aios zelf kennelijk als ‘feedback’ zien. 

Commentaar op de werkvloer
Tijdens het dagelijkse werk krijgen aios doorlopend commentaar op uiteenlopende 
activiteiten: ‘je moet hier en hier op letten’, ‘denk daar en daar aan‘, ‘heb je dit of 
dat al gedaan’, ‘de volgende keer beter zus of zo doen’, ‘de beste oplossing is dit of 
dat’. Dat gebeurt tijdens en na poliklinische werkzaamheden, op de afdeling, bij 
het opereren, bij allerlei patiëntenbesprekingen. Een aios heelkunde beschrijft een 
dergelijke situatie in de operatiekamer. Ja dat gaat zo vanzelf, dat merk je niet eens...zo 
van...‘ok prima… ja ga maar door... en dan zoiets van ‘je kan ‘m beter hier of daar plaatsen’ , of 
‘het werkt handiger als je het zo of zo doet’...’let op, dit is een lastig gebied!’. Een ander zegt: Je 

hebt elke dag bespreking van mensen die jij op de operatielijst zet. Dus je hebt iemand gezien die 
dag, nou ja die heeft…zeg maar borstkanker, en daar ga jij dan wat bij doen. Dus dat bespreek 
je ’s middags met de hele groep. Dus dan heb je een verhaal bij de patiënt ...dan kun je vragen 
stellen en krijg je ook commentaar. Dat is heel leerzaam. 
 Voor de aios kindergeneeskunde is het doorspreken van afdelingszaken aan het 
einde van de dag het moment om nog eens terug te komen op een patiënt met een 
complex medisch probleem en te horen wat de supervisor vindt van het beloop 
gedurende de dag. Het is ook het moment om zelf commentaar te vragen op een 
probleem waarvoor je in de literatuur een oplossing zocht. Want als jij zegt ‘nou ik heb 
de hele dag geprobeerd wat uit te zoeken, maar dit is wat ik heb gevonden, ik kom er niet uit’ 
of ‘dit is wat ik heb gevonden en ik vind er dit en dit van’ en dan hoor je ’t ook van je supervi-
sor…was het goed of niet. 
 Er komt ook kritisch commentaar ‘dit of dat is niet goed gegaan’ of ‘dat moet een 
volgende keer echt beter’. Dan word je weer eens eventjes erop geattendeerd dat het dingen 
zijn waaraan je moet werken of dat je die in de gaten moet houden en dat je je realiseert dat je in 
zus en zo een situatie of in dat en dat geval… kan ik beter zus dan zo handelen. Positief com-
mentaar krijgen de aios ook, maar minder: “nou goed gegaan vandaag” of na een 
operatie even een hand op je schouder: “goed gedaan”. 
 Zonder uitzondering zijn de aios positief over het commentaar dat ze op de werk-
vloer krijgen. Ze vinden het waardevol en leerzaam. Voor sommigen is het dé manier 
om het vak onder de knie te krijgen. Het helpt om iets in het momentane handelen 
aan te passen, om voor een probleem dat ad hoc opkomt een oplossing te hebben, 
om te weten of je op de juiste weg bent met je behandelplan. Het is direct toepas-
selijk commentaar, dikwijls vermengd met evaluerende noties omdat opleiders het 
commentaar bewust of onbewust vergezeld doen gaan van ‘dit is goed’ of ‘dit is niet 
goed’, ‘dat moet een volgende keer beter’ of ‘ je doet het beter dan de vorige keer’. 
Maar, zegt een aios heelkunde, dat is geen feedback. Als je dat feedback noemt...ja dan is 
het toch een soort feedback die je vergeet omdat je denkt...of je bent geneigd het te vergeten en je 
doet het gewoon zo de volgende keer. 
 Sommige aios kindergeneeskunde beschouwen het commentaar op de werkvloer 
als ‘vluchtige momenten’. Je doet wat er gezegd wordt, maar er is geen tijd om er verder over 
na te denken. Daar is gewoon geen tijd voor, want het is altijd druk. 

Er is één opvallend verschil tussen de heelkunde en de kindergeneeskunde als de 
aios het hebben over commentaar op de werkvloer, en dat is de directheid van com-
mentaar geven. Opleiders in de heelkunde zijn over het algemeen rechtstreeks in 
het becommentariëren van allerlei zaken, terwijl de opleiders in de kindergenees-
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kunde er in de ogen van de meerderheid van de aios “nogal eens omheen draaien”. 
Sommigen vragen zich af of opleiders het wel dúrven zeggen. Het lijkt soms wel of ze 
het ontwijken, zegt een van hen. Kijk, als je iemand persoonlijk iets wil zeggen is daar meer 
dan voldoende ruimte voor, en ik vind dat het vaker moet gebeuren. En dan niet zeggen ‘ja ik 
heb het maar niet gezegd, want je had nachtdienst gehad en dan ben je misschien wat gevoelig’. 
Dan denk ik van ‘ja zeg daar worden we niet wijzer van’. Een ander zegt: En waar ik een 
slecht gevoel over heb zijn de mensen die zich drie maanden lang niet met je bemoeien en na drie 
maanden, ook altijd pas in een gesprek en nooit eerder gewoon op de werkvloer…dan komt er 
opeens kritisch commentaar.

Gesprekken met de officiële opleider of supervisor
Op gezette tijden hebben aios voortgangsgesprekken met hun officiële opleider. 
Er zijn lokale variaties. Soms wordt het gesprek gevoerd in aanwezigheid van de 
supervisor van de afdeling. Soms zijn voortgangsgesprekken gedelegeerd aan de 
supervisor of het hoofd van een afdeling. Het zijn, zoals de aios zeggen, “geagen-
deerde” of “ingeroosterde” gesprekken. 
 In de eerste interviews vond het merendeel van de aios de voortgangsgesprekken 
niet tot matig zinvol. De aios heelkunde waren daarover toen het meest uitgespro-
ken. Ze meenden dat je weinig of niets aan die gesprekken hebt. Twee jaar later is 
hun oordeel iets genuanceerder. Ze menen nu dat de meeste opleiders het wel goed 
bedoelen en er wel iets van proberen te maken. Maar in de ogen van de aios schieten 
de gesprekken hun doel voorbij door de manier waarop ze vaak gehouden worden: 
even snel zo om zes uur een minuut of tien, twintig. En, zo constateren ze, ook niet iedere 
opleider neemt die gesprekken serieus. Maar de inhoud van die gesprekken...ja dat lijkt 
natuurlijk nergens naar. Altijd was het goed, zeg maar, nooit kritiek. En toen heb ik gezegd van 
‘nemen jullie die gesprekken eigenlijk wel serieus want ja, ik zit vijf minuten binnen en ik krijg 
niet te horen wat wel en wat niet goed is’...ik bedoel wát ik wel goed doe en wát ik niet goed 
doe. 
 Op de vraag naar voorbeelden van gesprekken waar ze wel iets aan gehad hebben, 
blijkt elke aios er toch enkele te kunnen noemen. Het valt op dat het steeds gaat 
om gesprekken die vrij vroeg in de opleiding plaatsvonden. Een aios heelkunde 
zegt: Nou in het begin ...de opmerkingen die mijn opleider in de periferie maakte daar had ik 
altijd wel wat aan...Maar d’r zijn later ook gesprekken bij geweest en in die gesprekken dacht 
ik ‘jongens jullie hebben toch niet goed nagedacht. Jullie zijn er niet serieus mee bezig om écht 
de juiste kritiek bij de juiste persoon te zetten’. Terugkijkend op de opleiding menen ze in 
de vroege fase van de opleiding ook wel iets gehad te hebben aan commentaar dat 
zich laat samenvatten onder de noemer ‘houding in de beroepsuitoefening’, bij-

voorbeeld onvoldoende communicatief zijn in patiëntcontacten: die opleider zei tegen 
mij ’realiseer je je wel dat je patiënt maar kort onder narcose is! Negentig procent van de tijd is 
hij gewoon goed aanspreekbaar’. Of te eigengereid zijn: ‘jij moet je grenzen beter kennen’. En 
korter van stof zijn bij de patiëntenoverdrachten: gewoon tjak tjak tjak, de zaken kort op 
een rijtje zetten en niet teveel uitweiden. In de academische omgeving is de wetenschap-
pelijke productie een regelmatig terugkerend thema. 
 Dat ze de voortgangsgesprekken in latere jaren niet meer zinvol vonden, verkla-
ren de aios heelkunde zelf als volgt. Heelkunde is een vak waarin je relatief veel 
met je opleiders samenwerkt en opleiders weten dus hoe het met je operatieve vaar-
digheden is gesteld. Als er zaken schorten aan het zaalwerk of in het poliklinische 
werk, speelt zich dat toch vooral in het begin van de opleiding af. Dat heb je dan te 
horen gekregen en dat heb je verbeterd, zeggen ze. Hier voegen ze toe dat oplei-
ders dat ook eigenlijk niet écht kunnen beoordelen. Die informatie komt altijd uit 
de tweede hand: ik weet zeker dat ze geen idee hebben hoe ik poli doe. Dus ze horen dat van 
polizusters…’die spreekuren lopen als maar uit’…of weet ik wat. Als je dus normaal je werk 
doet en er zit voldoende progressie in het operatieve werk, wat moet er in latere 
jaren dan nog ‘beoordeeld’ worden, vragen ze zich af. Mocht er iets schorten aan je 
technische vaardigheden, dan moet je dat ter plekke te horen krijgen, vinden ze. In 
hun beleving is het een uitzondering als in latere jaren de gesprekken inhoudelijk 
nog ergens over gaan, tenzij je toevallig op een onderwerp komt dat je allebei aan het hart 
gaat, dan heb je echt een goed gesprek. Zo ontstaat gemakkelijk een desinteresse. Nou kijk 
en op een gegeven moment denk je ‘ja kijk, die gesprekken dat is één keer per jaar, daar maken we 
ons niet druk om, dan gaan we daar een keertje twintig minuten zitten!’.

De aios kindergeneeskunde waren in de eerste interviews minder negatief over de 
voortgangsgesprekken dan de aios heelkunde. Ook nu menen zij dat er gedurende 
de hele opleiding goede en minder goede gesprekken zijn geweest. Van doorslag-
gevend belang voor deze aios is, of degene die het gesprek voert hen ook in het 
dagelijkse werk heeft meegemaakt. In het midden van de opleiding brengen ze een 
langere periode achtereen in een niet-academische omgeving door (stage algemene 
pediatrie). Daar zijn, zoals ze zelf zeggen “de lijnen kort” en ze hebben het gevoel 
dat hun officiële opleider daar over het algemeen wel zicht heeft op hun werk. In 
een academische omgeving is dat minder het geval. Daar staat de officiële opleider 
ver weg van de werkvloer en hij moet het doorgaans doen met informatie uit de 
tweede hand. Als de officiële opleider voortgangsgesprekken voert in het bijzijn van 
de supervisor van de afdeling of gesprekken delegeert aan een supervisor, lijkt dat 
euvel opgelost. Maar het dienstenschema kan zo uitpakken dat aios en supervisor 
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elkaar weinig zien. Maar het kan zo zijn dat je dus maar twee, drie weken samen op die afde-
ling zit en de rest van de tijd zit je in de diensten, en dan krijg je inderdaad zo’n gesprek van ‘het 
gaat prima, je zou je nog wat meer kunnen verdiepen en wat meer dingen kunnen uitzoeken’. 
Maar dat is natuurlijk altijd zo!!! En verder…’ja het gaat goed’ en dan hoor je niet zoveel. 
 Hier staan andere meningen tegenover. Er zijn ook aios die, terugkijkend op de 
opleiding, vinden dat supervisors en opleiders toch altijd wel proberen er iets van te 
maken. Ja, iedereen probeert dan toch wel... je dingen mee te geven. Door de bank genomen...
ja lang niet altijd… gek, nu jij het vraagt denk ik ook meteen weer…ja, maar daar niet, en daar 
niet…niets aan gehad, maar ik heb wel het gevóel dat ik de kans heb gekregen om te groeien door 
de feedback die ik heb gekregen van ‘joh, probeer dat ‘ns, probeer dat ‘ns. 
 Het valt op dat de aios kindergeneeskunde de gesprekken met hun officiële oplei-
der in de academische omgeving wel degelijk op prijs stellen, ook al staat hij vrij ver 
van de werkvloer af. Maar er is een andere reden dan feedback krijgen. Ik heb de 
gesprekken met m’n opleider inderdaad jaarlijks gehad en ik heb het op zich altijd prettig gevon-
den om te horen waar we nou staan. Maar ik heb niet het gevoel dat ik daar nou feedback heb 
gekregen over eh....hoe ik de dingen anders moet doen. En dat komt ook denk ik omdat je met 
degene waar je dan een gesprek mee hebt, geen of weinig direct contact hebt op de werkvloer. Daar 
heeft het alles mee te maken denk ik. Het is iemand die jou beoordeelt op basis van wat anderen 
tegen ‘m zeggen en als het goed is weet je dat allemaal al, want dat zijn de driemaandelijkse of 
halfjaarlijkse gesprekken waarin je over je functioneren terughoort. Maar ik moet zeggen dat ik 
het altijd wel prettig vond om jaarlijks met de officiële opleider te spreken en te horen ‘zo staat 
het er voor en hoe gaan we nu verder’. Dan is het dus meer in z’n algemeenheid, maar niet direct 
feedback over het directe functioneren op de vloer. 

Signalen als impliciete feedback
Aios zijn meesters in het interpreteren van signalen uit hun omgeving als impliciete 
feedback. Ze ontlenen die signalen aan patiënten (bij de kindergeneeskunde tellen 
vooral ouders van patiënten), opleiders, verpleegkundigen. Ze pikken er uit op wat 
de mening van anderen over hun doen en laten is: dat kun je d’r wel uitpikken,..althans 
ik pik het eruit en ik weet dat anderen dat ook doen. Een aios kindergeneeskunde zegt: Je 
probeert altijd prikkels op te vangen hoe mensen vinden dat je functioneert, ouders of ze boos zijn 
of niet, of ze blij zijn of niet, en ook achteraf…of je dan dingen hoort...dat sijpelt via de verpleeg-
kunde meestal wel door…Als het niet goed is wat minder…Maar ja, dat is altijd zo denk ik. 
 Patiënten zijn op tweeërlei wijze een belangrijke informatiebron. Bij poliklinische 
patiënten letten de aios vooral op de houding van de patiënt, een tevreden gezicht, 
een warme handdruk: de patiënt heeft echt begrepen wat ik zeg. Dat beschouwen ze als 
een positieve terugkoppeling op hun handelen. Een aios heelkunde vertelt: Ik meen 

toch voor mezelf een trend te zien, anders dan in het begin want daar werd wel op gereageerd door 
de patiënten,..dan zag je toch...en je merkte wel aan de patiënten...als je zelf nog onzeker was...
op de een of andere manier voelde je dat hè...maar je merkt vanzelf...je merkte vanzelf dat dat 
beter werd. En je voelt je nu als je dat vergelijkt met vier jaar geleden...dan denk ik wel dat er een 
groot verschil is. Maar dat heb ik allemaal zelf bedacht en gedaan. Het omgekeerde gebeurt 
ook. Signalen die duidelijk maken dat het niet naar wens is gegaan. Bijvoorbeeld 
een aios zegt iets dat confronterend werkt bij de ouders:..dat ik dan denk ‘ja ik had bij 
deze ouders misschien anders moeten instappen en anders moeten doen’. Of een gesprek loopt 
niet goed:..ik ben zeker een aantal keren finaal onderuit gegaan in gesprekken met familie, 
waarbij je...ja dat derailleert omdat je ieder in een ander gedachtenproces zit. Ik ben dan al 
verder of ik sla iets over wat voor een ander belangrijk is. Dus in de interactie met patiënten leer 
je heel veel.
 Op de afdeling letten de aios vooral op “hoe de patiënt er bij ligt”. Ze hebben 
bepaalde medische beslissingen genomen en de situatie van de patiënt is de meest 
duidelijke indicatie of die beslissing juist of niet juist was. Hóe ze waarnemen dat 
het niet goed gaat met een patiënt, kunnen ze niet precies onder woorden brengen. 
Er gebeuren dingen die ze niet verwacht hadden, of ze komen ergens niet goed uit, 
voelen dat er iets niet in orde is. Vaak gaat het om een reeks van waarnemingen die 
hen aan het denken zet: er kan van alles gebeuren en je kunt er niet altijd iets aan doen. 
Maar ze zijn eerlijk genoeg om eraan toe te voegen dat er ook situaties zijn waarin 
ze tot de conclusie moeten komen zich niet goed genoeg te hebben voorbereid, niet 
goed genoeg opgelet te hebben, niet bewust genoeg op zoek te zijn gegaan naar 
informatie. Eh...het komt er op neer dat je fouten maakt, daar komt het op neer. En daar moet 
je je ogen niet voor sluiten. ‘Ok, ik heb een fout gemaakt, waar is het fout gegaan...enne hoe ga 
ik dat anders doen’ . 

Voor de aios kindergeneeskunde zijn, naast signalen die ze ontlenen aan patiënten 
en hun ouders, ook signalen van verpleegkundigen een belangrijke bron van infor-
matie. Ouders kijken boos of niet, blij of niet, gerust of ongerust. Verpleegkundigen 
hebben zo hun eigen manieren om te laten weten of ze een aios waarderen “mooi 
dat jij dienst hebt”, “fijn dat jij er weer bent”. Je merkt het wel aan ze, zegt een aios, 
bijvoorbeeld ik zit nu een week hier om in te vallen omdat er iemand weggegaan is hier, en 
dan komt de verpleging hier…’o joepie, jullie zijn er weer’, ik en een collega. De signalen van 
verpleegkundigen sijpelen altijd wel door, maar de aios hebben tegelijkertijd het 
gevoel dat verpleegkundigen er ook een eigen ‘waarderingssysteem’ op nahouden. 
Een veel gemaakte opmerking is dat je goed met ze door één deur moet kunnen, 
want ze kunnen je het leven behoorlijk zuur maken. 
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Signalen van opleiders
Opleiders zenden ook allerlei signalen uit die aios als positief of kritisch commen-
taar interpreteren. Vooral bij de heelkunde is ‘lichaamstaal’ van opleiders een rijke 
informatiebron. Opleiders laten op vele manieren zien wat ze ervan vinden: wenk-
brauwen fronsen, hoofdschudden, of alleen maar ‘hè’ zeggen, of knikken. Een aios 
heelkunde zegt: Want als je met je baas staat en je wilt een incisie maken, dan bijna automa-
tisch kijk je naar je baas, een knikje van hem ‘dat is goed’ en hup je zet de incisie. En dan kan ie 
best zeggen ‘nou die assistent doet het helemaal zelf, ik sta d’r alleen maar bij, met m’n handen 
vastgebonden op m’n rug hè, bij wijze van spreken’... maar je hebt het over lichaamstaal, dat 
knikje of iets dergelijks, en dat speelt absoluut mee en daar zijn mensen zich niet van bewust 
Iemand anders: Nou je voelt natuurlijk zelf ook wel dat het lekker gaat, maar je wéét het ook, 
want dan begint ie zachtjes te zoemen. Ook in kritische zin is lichaamstaal veelzeggend. 
Hij kan ook heel verbaasd kijken als je iets niet weet of een verkeerd antwoord geeft. En hij zegt 
dan niks maar kijkt je gewoon met grote ogen aan en gaat dan weer door. Dus dat is ook wel 
confronterend. Dat heeft hetzelfde effect, hij kijkt met die grote ogen...’hmmm’..maar zegt eigen-
lijk niets. En dat spreekt boekdelen!
 Een belangrijke aanwijzing voor waardering van opleiders is bij de heelkunde 
het ‘overnemen van een spreekuur van een baas’. Daarmee geeft de baas aan dat hij 
het “met jou wel ziet zitten”. Eén van de aios zegt: Nou bijvoorbeeld als de baas er niet is 
enne…’wie moet dan de poli doen?’. En dan ‘doe (naam) maar’. Dat is toch wel erkenning van 
‘nou hij zit in de stof, hij weet het, ik vertel aan mijn patiënten dat ze ook door (naam) gezien 
kunnen worden. Voor een andere aios heelkunde zijn die signalen ook onmiskenbaar. 
Als ik met hun poli doe...het merendeel is enorm enthousiast want dat scheelt ze in de werkdruk 
en dat… ik weet heel goed dat de mensen het prettig vinden om met mij poli te doen. En dat 
kun je onder andere afleiden uit het feit dat de mensen het leuk vinden als je met ze poli doet. 
Dat gaat dan puur op het stukje gemak en het voordeel dat ze dan van je hebben. Vraag van 
de onderzoeker: “Maar zeggen ze dat ook tegen je?” Mmm....nou dat weet ik gewoon, 
dat had ik allang gemerkt. Maar dat gaat ook...dat siepelt ook bij de besprekingen van de indi-
viduele assistenten ook door ‘ja dat is een handige jongen, hij kan prima poli alleen doen’. Zo 
werkt dat dan. Vraag: “Maar zitten jullie er bij als de individuele assistenten door de 
staf besproken worden?” Nee natuurlijk niet, maar dat hoor je zo in de wandelgangen, dat 
siepelt gewoon door. 
 De aios kindergeneeskunde hebben het veel minder over signalen van hun oplei-
ders. Een enkeling merkt op dat supervisors wel laten zien of ze je vertrouwen. Kijk, 
ik merk...bij jongere assistenten komen ze wat sneller kijken. Dat neem ik gewoon waar. Een 
andere aios meent dat vertrouwen te zien als een supervisor ’s nachts een ziek kind 
moet ophalen en kennelijk met een gerust hart vertrekt. Bijvoorbeeld als je nachtdienst 

hebt op de IC en er gaat bijvoorbeeld een ander op transport om een ziek kind te halen...’O nou 
(naam) heeft dienst, nou dat is goed, ik kan dat transport wel doen, zij bewaakt de boel wel’.

Aios interpreteren vele signalen als feedback. Sommigen zijn zich bewust dat hier 
ook hachelijke kanten aan zitten, je bent dan wel aan het interpreteren...ja...eh...misschien 
is het toch anders dan je denkt. Ze merken op dat onderscheid tussen ‘het gaat niet 
goed’ of ‘het gaat wel goed’, misschien nog te maken is, maar dat het lastig is uit te 
maken waar je nu precies staat: het is dan wel heel moeilijk om onderscheid te maken tussen 
‘dat gaat wel goed’ en ‘dat zou nog wel beter kunnen’. 

Een schouderklopje nu en dan 
Alle aios maken op enigerlei manier duidelijk dat ze altijd wel te horen krijgt wat er 
niet goed gaat, maar zelden wat er wel goed gaat. Ze bedoelen daarmee niet even 
in de gang of tussen de bedrijven door roepen ‘je doet het goed, we zijn tevreden’ 
of ‘een hand op je schouder: goed gedaan’. Dat wordt min of meer schouderopha-
lend aangehoord: ‘nou dan zal het wel goed gaan’ of ‘waarschijnlijk gaat het niet 
slecht’. Kennelijk is het moeilijk voor opleiders zoiets wat nadrukkelijker te kennen 
te geven, concluderen ze. De aios heelkunde zijn hier meer uitgesproken in dan de 
aios kindergeneeskunde. Ja, dat is nu voorbij...maar mensen die in hun eerste twee jaar 
zitten en ...toen zat ik ook met hetzelfde probleem en ik denk dat het gewoon een probleem is van 
je jongere opleidingsjaren dat het toch onwennig...ja je staat d’r af en toe alleen voor hè en je 
weet nog helemaal niet zoveel en hebt toch een schouderklopje nodig af en toe. En dat wordt te 
weinig gegeven en onder de jongeren hoor je daar discussie over en mopperen en ‘maren’ en die 
ouderen die begrepen dat nooit zo goed. Die dachten ‘ja waarom zitten jullie nou zo te zeuren. 
Het gaat toch verder prima’. Dat gevoel verdwijnt met de tijd constateert deze aios. 
Maar nu hij zelf tot de oude garde behoort, ziet hij het zelfde verschijnsel weer bij 
jongere aios. Maar dat zie ik nu ook weer in dit ziekenhuis gebeuren, ja ik zie dat dus nu in 
twee ziekenhuizen…dat ook die jongeren weer ja...toch te weinig complimentjes of...ja wat is 
het dan...ja die voelen zich te weinig gesteund vaak, in het diepe gegooid...Ja waar dat nou aan 
ligt..ja dat ligt toch denk ik aan dat het toch...ja de begeleiding?…Ja ik weet het niet zo goed. 
Maar als je twee keer nadenkt dan denk je ‘ja eigenlijk had ik dat in mijn tijd ook wel een beetje 
zo en eigenlijk hebben ze soms ook wel gelijk’. Maar je merkt dat je daar in de loop van de jaren 
minder moeite mee hebt. En je denkt ‘ik moet gewoon mijn werk doen en ... Ja dat is heel simpel, 
je vervalt dan in precies hetzelfde als waarin je je zelf...toen je naar de ouderen opkeek en dacht 
van ‘ja ze kunnen toch wel eens een keer zeggen dat het goed is’. En nu zit je aan de andere kant 
en denk je ook van ja...nou, nou, nou!
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Nogmaals de aios over feedback

‘Nabespreken’
Als de aios opmerken dat ze weinig of te weinig feedback krijgen hebben ze ken-
nelijk een soort commentaar in het hoofd waaraan ze behoefte hebben en waaraan 
het naar hun mening in de opleiding schort. Wat is dat voor soort commentaar? Zijn 
er ook opleiders die dit soort commentaar wel geven? Het gebeurt niet veel zeggen 
de aios, maar ze hebben er wel voorbeelden van. De aios heelkunde hebben daarbij 
commentaar direct aansluitend aan een operatie voor ogen. Soms heb je het er nog even 
over…sommigen doen dat wel, de meesten niet…dat hangt er van af…maar dat is wel bijzon-
der leerzaam. Een ander zegt: Ik vind het heel belangrijk dat er iemand is die na afloop zegt 
‘als ik jou zie opereren dan vallen mij die en die dingen op’. Sommigen doen dat en dat helpt je 
verder. De aios kindergeneeskunde doelen vooral op ‘even zitten met de supervisor 
en het reilen en zeilen van de patiëntenzorg op de afdeling doornemen’. Een aios 
kindergeneeskunde zegt:... ik bedoel dus die keren dat je even samen gaat zitten en dan te 
horen krijgt...ja opbouwend kritiek, zo van ‘dat zou anders kunnen’, dat kun je beter zus of zo 
doen’, ‘heb je er al eens aan gedacht om het zo te doen’. Sommige supervisors doen dat, dat is wel 
heel prettig en leerzaam. 
 Doorpratend beschrijven de aios meer in detail hoe ze het zien. De opmerkingen 
van opleiders tijdens het werkproces zijn vluchtig. In de beleving van de aios zijn het 
losse leermomenten. Ze zijn talrijk, maar ze missen samenhang. Commentaar dat 
de aios als waardevolle terugkoppeling zien op ‘hoe je het doet’, wordt op verschil-
lende manieren verwoord: “evaluatieve momenten”, “direct inhoudelijk comment
aar”,”samenvattend commentaar”, “zaken in een kader plaatsen”. Een enkele aios 
kindergeneeskunde noemt het “ervaringen uitwisselen”, een aios heelkunde “van 
beide kanten je ei kwijt kunnen”. In de beschrijvingen duiken steeds twee elemen-
ten op. Het ene is ervaringen tijdens dagelijkse praktijkvoering vergelijkenderwijs 
op een rijtje zetten (‘hoe ging het vorige keer of bij de vorige ingreep, hoe gaat het 
nu’). Het andere is ‘gelegenheid om vragen te stellen’. De dingen zijn je dan niet echt 
duidelijk en dat is dus ook een mooi moment om gewoon te vragen hoe het zit. Want dan denk je 
toch ‘als ik het nou zus en zo zie wat vindt mijn supervisor d’r dan van’. 
 Ongeveer een derde van de aios merkt op dat ze dan ook wel zeggen: ja ik merk zelf 
ook dat het nog niet lekker gaat en ik denk dat het te maken heeft met dit of dat. Of: dit of dat 
kost me nog moeite.
 Het houdt de aios kindergeneeskunde vooral bezig dat ze vanaf het begin van 
de opleiding verondersteld worden alle normale werkzaamheden in een kinderge-
neeskundige praktijk te doen op het niveau dat past bij de opleidingsfase waarin 

ze zich bevinden. In de loop van de jaren moet er in hun werkzaamheden steeds 
meer verdieping komen. Deze opzet brengt met zich dat de dagelijkse werkzaam-
heden zich niet gemakkelijk laten vatten in overzichtelijke en duidelijk afgebakende 
onderdelen. Vooral in de vroege fase van de opleiding geeft dat het gevoel zelf veel 
te moeten ‘uitdokteren’. Juist dan is er behoefte aan: Zitten met je supervisor en bespre-
ken en de diepte in proberen te gaan. Vragen, antwoorden, tegenover elkaar zitten. En dan gaat 
het om de medische dingen, maar ook om de communicatieve dingen. 

In de loop van de opleiding nemen het arsenaal aan vaardigheden en de omvang 
aan kennis toe. De aios beschrijven het als meer “overzicht over de materie gekre-
gen hebben”, meer het gevoel te hebben “zaken onder controle te kunnen houden”. 
En ze geven aan dat de behoefte aan regelmatig ‘nabespreken’ dan ook afneemt. 
Bij de heelkunde zijn de meeste aios van mening dat een ingreep die je al vele 
malen gedaan hebt geen nabespreking meer behoeft. Nieuwe ingrepen zouden ze 
wel willen nabespreken evenals onverwachte situaties die zich tijdens een operatie 
kunnen voordoen. Daar heb je altijd wat aan, maar wat je kunt kún je. De aios kinder-
geneeskunde vinden dat in de loop van de opleiding overleggen met de supervisors 
gemakkelijker verloopt. Je hebt ook minder woorden nodig, zeggen ze, je begrijpt 
elkaar gewoon beter en dan gaat het ook sneller. Waar het in de vroege fase van de 
opleiding vooral eenrichtingsverkeer was, is het nu tweerichtingsverkeer.
 ‘Nabespreken’, zo blijkt uit de beschrijvingen van de aios, dient in de vroege jaren 
van de opleiding vooral het doel ‘horen waar ik nu stá in mijn dagelijkse praktijk-
voering’. In latere jaren komt de behoefte ‘horen waar ik nog de puntjes op de i kan 
zetten’. Je hebt het vak langzamerhand in voldoende mate onder de knie gekregen, 
je hebt het overzicht, maar waar kan het nog beter. Soms weet je dat zelf niet, maar dat 
kunnen je opleiders natuurlijk wél zien. Groeien in de professionele rol betekent in de 
ogen van het merendeel van de aios óók dat je niet afwacht tot je ergens commen-
taar op krijgt, je bent volwassen genoeg om er ook om te vragen. En dat merk ik nu 
ook voor mezelf, dat ik denk ‘OK, dit wil ik nog weten en dat wil ik nog doen’. Dat is nu heel 
concreet. Dat zijn mijn leerdoelen, want dan denk ik ‘ nou dat moet ik straks ook goed kunnen...
of dat wil ik kunnen’. En ik vraag dus gewoon ‘wat vind je ervan’. Iemand anders zegt: En 
het charmante aan het feit dat je nog in opleiding bent is dat je daar zoveel mogelijk uit moet 
zuigen en uit moet pikken eh…omdat je nog in ópleiding zit…en commentaar vragen. En daar 
ga ik dan ook gericht naar op zoek.
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De onderzoeksvragen

Wat beschouwen de aios heelkunde en kindergeneeskunde als feedback. 
Hoe oordelen ze over feedback die ze van hun opleiders krijgen? 

De empirische verkenning  heeft een aantal eenduidige waarnemingen opgeleverd, 
maar ook waarnemingen waarvan de duiding een zoektocht is. Ik bespreek eerst de 
waarnemingen die rechtstreeks uit de interviews naar voren  komen. Dan worden de 
beide onderzoeksvragen in onderlinge samenhang in de Beschouwing besproken.

Wat versta je onder feedback?
Op de rechtstreekse vraag ‘wat versta je onder feedback’ kwamen uiteenlopende 
antwoorden. De term blijkt verschillende associaties op te roepen. Eén op de drie 
aios – drie aios heelkunde en vier aios kindergeneeskunde – blijkt ‘feedback’ te 
associëren met ‘terugkoppelen op hoe ik het doe’. Vijf aios heelkunde associë-
ren ‘feedback’ met ‘het er nog even over hebben’ en daarbij doelen zij vooral op 
operaties. Voor twee aios betekent ‘feedback’ tijdens de operatie ‘toelichten’ wat 
je doet en waarom je iets doet. Vijf aios kindergeneeskunde associëren ‘feedback’ 
met ‘overleggen met de supervisor’. Eén aios associeert het met ‘bedside teaching’ en 
ééntje met ‘terugrapporteren aan de supervisor’.

De term ‘feedback’ roept, als ik rechtstreeks naar een omschrijving vraag, verschil-
lende associaties op, maar tegelijkertijd blijkt ook dat de aios bij deze term wel 
een bepaald type commentaar voor ogen staat en, afgezien van de verwoordingen, 
komen de beelden overeen. Er is dus wel een vergelijking te maken tussen de eerste 
en tweede interviews.
 Halverwege de opleiding zijn alle aios heelkunde van mening te weinig ‘feed-
back’ te krijgen en meent driekwart van de aios kindergeneeskunde wel enige, maar 
weinig ‘feedback’ te krijgen. Een ander kwart vindt dan dat er te weinig ‘feedback’ 
wordt gegeven. Twee jaar later, terugkijkend op de opleiding, is de mening van de 
aios heelkunde niet veranderd, maar ze tekenen daar nu bij aan dat de behoefte 
aan bedoeld type commentaar in de loop van de jaren afnam. Eén op de drie aios 
kindergeneeskunde vindt nog steeds dat er te weinig ‘feedback’ wordt gegeven. De 
helft is iets positiever geworden, niet veel ‘feedback’, en ook zij merken daarbij op 
dat de behoefte daaraan  in de loop van de tijd verminderd is. De aios die in de eerste 
interviews zeiden weinig feedback te krijgen, maar óók het niet te  missen (“je moet 
je opleiding toch zelf maken”), zijn bij hun mening gebleven. 

Voortgangsgesprekken
Door de hele opleiding heen beschouwen de aios voortgangsgesprekken als ‘beoor-
delingsgesprekken’. In deze gesprekken spreken opleiders, althans in de ogen van 
de aios, vooral een ‘oordeel’ uit over hun professionele ontwikkelingen. Ze ervaren 
de voortgangsgesprekken niet of nauwelijks als de ‘feedback’ waaraan ze zelf 
menen behoefte te hebben. In het midden van de opleiding zijn de aios heelkunde 
unaniem van mening dat de gesprekken niet zinvol zijn. De aios kindergeneeskunde 
zijn genuanceerder: de meeste gesprekken zijn niet erg zinvol, maar er zijn ook wel 
goede gesprekken. Aan het einde van de opleiding is het beeld gevarieerder gewor-
den. De eerste reactie van de aios heelkunde is dan dat voortgangsgesprekken nau-
welijks zinvol zijn. Maar bij doorvragen blijken er wel gesprekken geweest te zijn 
die in meer of mindere mate zinvol worden geacht. Opvallend is dat het gesprekken 
in de beginfase van de opleiding betreft. In latere jaren valt er niet veel te beoor-
delen, menen de aios heelkunde. Operatief handelen hoort ter plekke becommen-
tarieerd te worden. Als het schortte aan andere aspecten van de beroepsuitoefe-
ning hebben ze daarop in de beginjaren commentaar gekregen, en ze hebben hun 
praktijkvoering, naar eigen zeggen, aangepast. De aios kindergeneeskunde menen 
aan het einde van de opleiding dat je weliswaar in de voortgangsgesprekken weinig 
feedback krijgt, maar terugkijkend op de opleiding constateren ze dat er altijd wel 
gesprekken zijn geweest waar je iets aan had. Een belangrijk criterium voor hun 
waardering is steeds de vraag of de opleider/supervisor persoonlijk voldoende op 
de hoogte is van de praktijkvoering van de aios. 

Beschouwing 

Feedbackfunctie
Opleiders becommentariëren op talloze manieren en op vele momenten het prak-
tijkhandelen van aios. Ook als opleiders signalen uitzenden, bewust of onbewust, is 
dat een vorm van becommentariëring en het wordt al zodanig gepercipieerd. Dat is 
allerminst nutteloos maar deze signalen maken geen deel uit van de opleiding zelve. 
Anders gezegd: die signalen laten zich niet organiseren of sturen en daarvan valt ook 
niet vast te stellen of een aios begrepen heeft waarop het commentaar was gericht. 
 Relatief weinig opleiders zijn betrokken bij het voeren van voortgangsgesprek-
ken, terwijl alle opleiders op enigerlei wijze betrokken zijn bij becommentariëring 
van het dagelijks praktische handelen van aios. Feedback geven is dus, evenals voor-
beeld zijn, onlosmakelijk deel van de opleidersrol, zoals ook in het raamwerk van 
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de empirische verkenning (hoofdstuk 4) is verwoord. Het is, evenals ‘voorbeeld’, 
een essentiële educatieve route. Dat rechtvaardigt feedback geven te benoemen als 
‘feedbackfunctie’. Zoals in de literatuur over de verschillende vormen van assessment 
naar voren komt, is de huidige visie dat bij feedback geven het ontwikkelingsper-
spectief op de voorgrond moet staan.

Commentaar vormen
De term feedback is alom in zwang geraakt, maar het is geen ondubbelzinnige term, 
zo blijkt uit de empirische verkenning. De term lijkt eerder te dienen als vehiculum 
voor verschillende vormen van commentaar dan dat ermee duidelijkheid wordt 
gegeven over het ‘iets’ waarop het commentaar betrekking heeft. Anders verwoord: 
het ‘iets’ waarop de term ‘feedback’ slaat moet nader omschreven worden. 
Uit beschrijven van de aios zijn drie commentaarvormen af te leiden: 
• commentaar op de werkvloer
• commentaar in voortgangsgesprekken
• commentaar in de vorm van ‘nabespreken’ 

Bij commentaar op de werkvloer blijkt het vooral te gaan om ad hoc becommenta-
riëren van één of enkele handelingen of activiteiten. Het commentaar dat de aios in 
voortgangsgesprekken krijgen interpreteren ze zelf in de eerste plaats als ‘beoor-
deeld worden’. Met ‘nabespreken’ doelen de aios op een ander type commentaar. 
Dan gaat het om regelmatig ‘zaken in een kader plaatsen’, ‘het er nog even over 
hebben’, ‘ervaringen uitwisselen’. En het blijkt deze commentaarvorm te zijn die de 
aios heelkunde en kindergeneeskunde beschouwen als ‘feedback’. 

Zoeken naar een verklaring
Hoe zijn deze bevindingen te verklaren? Dat het commentaar op de werkvloer in 
de beleving van de aios geen ‘feedback’ is, spoort met bevindingen uit het schaarse 
onderzoek. In de literatuur wordt geconstateerd dat supervisors menen over het 
algemeen meer feedback te geven dan assistenten menen te krijgen (Kilminster 
2000). Het blijft dan bij deze constatering. 
 Een verklaring zou gezocht kunnen worden in het volgende. Commentaar op de 
werkvloer wordt beleefd als fragmentarische en vluchtige leermomenten. Je doet 
wat er gezegd wordt, maar er is in de drukte van de dagelijkse werkzaamheden geen 
tijd om er verder over na te denken. In Schöns bewoordingen: er is geen tijd voor 
reflection-on-action (Schön 1987). Maar de aios zijn unaniem van mening dat dit com-
mentaar zeer leerzaam is. Vermoedelijk zitten er aan dit type commentaar evalua-

tieve kanten die door de aios worden opgepikt en waar ze iets mee doen. Je zou hier 
kunnen spreken van ‘werkinstructies met evaluatieve accenten’. Maar waarom het 
overgrote deel van de aios dit niet beschouwt als ‘feedback’, terwijl ze enthousiast 
zijn over dit commentaar, laat zich aan de hand van deze empirische bevindingen 
niet sluitend verklaren. 

De voortgangsgesprekken worden door de aios weinig tot niet zinvol gevonden en 
ze blijken die gesprekken als ‘beoordelingsgesprekken’ te beschouwen. Natuurlijk 
moet er gedurende de opleiding een longitudinaal beeld zijn van vorderingen van 
aios, maar deze bevinding stemt toch tot nadenken. Waarom beleven de aios het 
zo en hoe spoort dat met de behoefte aan een type commentaar dat de aios zelf 
beschouwen als ‘feedback’, én waarvan ze menen dat het daar in de opleiding aan 
schort? 
 Hier zou een verklaring het volgende kunnen zijn. Gemeenschappelijk in de 
beschrijvingen van wat de aios als ‘feedback’ beschouwen is dat het commentaar 
betreft waarin ervaringen, opgedaan in dagelijkse praktijkhandelingen en -acti-
viteiten, in samenhang worden benoemd mét becommentariëring door de oplei-
der (wat ging goed, wat ging niet of nog niet goed, en waarom). Twee elementen 
komen in de beschrijvingen van de aios naar voren: vergelijkenderwijs commentaar 
krijgen en zelf vragen kunnen stellen (‘wat valt jou als mijn opleider/supervisor op’, 
‘wat vindt jij ervan’, ‘waar ligt het aan denk jij’). Ongeveer een derde van de aios 
zegt dan ook wel te reageren (‘ja, ik merk zelf ook dat ik dit of dat doe of moeilijk 
vind’, ‘ik denk dat het hiermee te maken heeft’). Hier moeten we terugkeren naar 
het onderzoek van Eraut. 
 In zijn onderzoek naar niet-formeel leren in beroepspraktijken constateert Eraut 
dat Kolbs “Experiential Learning” (Kolb 1984) het beeld over ervaringsleren heeft 
beïnvloed, en óók dat dit model slechts in geringe mate door empirisch onderzoek 
is onderbouwd (Eraut 2004). Toen kwam ook ter sprake dat Eraut van mening is 
dat men in beroepspraktijken te gemakkelijk denkt over kennis en kunde die elders 
werd opgedaan, als ”ready to use” voor volgende situaties. Destilleren wat bruikbaar 
is uit opgedane ervaring om het op vruchtbare wijze in nieuwe situaties te kunnen 
inzetten, blijkt moeilijker dan werd aangenomen, constateert Eraut. Inzichten pas-
klaar maken voor nieuwe situaties en integreren met bestaande kennis en vaardig-
heden onttrekt zich aan waarneming. Hier zou onderzoek naar de niet of moei-
lijk verwoordbare componenten in praktijkkennis op zijn plaats zijn. Dat gebeurt 
zelden. In Erauts eigen onderzoek blijkt dat professionals moeilijk precies onder 
woorden kunnen brengen waaruit hun toegenomen ervaring bestaat. Als dat zo is, 
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ligt het in de rede te denken dat het in een praktijkleerproces ook moeilijk is om 
uit fragmentarisch aangeleerde handelings- of denkprocedures ijkpunten te destil-
leren die zicht geven op de groei in holistic performance. In de medische wereld valt 
holistic performance te vergelijken met de competentie ‘geïntegreerd medisch hande-
len’. (Aios parafraseren dit en zeggen “het beeld van hier stá ik nu in mijn dagelijkse 
praktijkvoering”). Dan is het niet ver gezocht te denken dat, zeker in de beginjaren 
van de opleiding, iemand met vakkennis en ervaring nodig is om de fragmenta-
rische leermomenten te bundelen en daarin samenhang aan te brengen, én door 
vergelijkenderwijs vorderingen te bespreken een beeld gegeven van hoe het er in 
dagelijkse praktijkvoering voor staat. In dat licht bezien is commentaar geven op 
wat goed gaat en waarom, evenzeer van belang. Dat is niet een kwestie van com-
plimentjes geven (zoals enkele opleiders wel eens zeggen). Het is een kwestie van 
benoemen waar goed vordering is gemaakt en waarover een aios zich dus gerust 
kan voelen. 
 Schön betoogt dat ondersteuning bij het formuleren van persoonlijke ijkpunten 
een essentieel facet is van een opleider in zijn rol van coach. De lerenden moet zelf tot 
het inzicht komen ‘ik wéét dat ik dit onder de knie heb’, ‘ik wéét dat ik dit beheers’, 
ik wéét dat hier en hier nog manco’s zijn’. Dat is de uitkomst van een proces van 
reflection-on-action. Het is geen eenvoudige zaak uit fragmentarische leermomenten 
een persoonlijk geïntegreerd beeld van praktijkvorderingen te destilleren ‘hiér sta 
ik dus’. Reflection-on-action, met al zijn wikken en wegen, moet geleerd worden, stelt 
Schön, en daarbij is hulp van een opleider in zijn rol van coach nodig. 
 In de empirische verkenning geven de aios onmiskenbaar aan dat commentaar 
waarin samenhang wordt aangebracht in gefragmenteerd verworven praktijkken-
nis voor hun leerproces belangrijk is. Dat valt op te maken uit bewoordingen als: 
Je weet wel dat je vorderingen maakt...dat is natuurlijk ook wel zo, want terugkijkend zie je 
dat van alles geleerd hebt. Maar ja, in het begin heb je dat beeld echt niet. D’r gebeurt zoveel, 
je bent voortdurend aan het leren. Aios heelkunde merken wel dat ze operatietechni-
sche vaardigheden onder de knie krijgen. Maar het hele beeld hè, waar stuur je op aan 
met je operatie, dat plan in je hoofd hebben... en het dan ook echt in je hoofd hebben, daar 
komt meer voor kijken. Dat heb je in het begin niet. Daarmee zou de behoefte aan ‘nabe-
spreken’ verklaard kunnen worden. Een opleider helpt in ”informele gesprekjes” 
de aios zijn fragmentarische leermomenten te ordenen, ze in een kader te plaatsen 
en daar samenhang in aan te brengen. De aios krijgt dán het beeld ‘hiér sta ik dus 
in mijn dagelijkse praktijkvoering’. Het zou ook sporen met de opmerkingen van 
de aios dat de behoefte aan wat zij zelf ‘feedback’ noemen (door mij in dit onder-
zoek ‘nabespreken’ genoemd) in de loop van de opleiding afneemt. Dan hebben ze 

overzicht over de materie gekregen, weten wat ze nog niet onder de knie hebben en 
gaan gericht op zoek naar wat ze nog willen leren. 

Of het type commentaar waaraan aios zeggen behoefte te hebben door henzelf nu 
wel of geen ‘feedback’ wordt genoemd is minder belangrijk dan dat alle aios daarbij 
een zelfde type commentaar voor ogen staat. Deze commentaarvorm laat zich ken-
schetsen als: regelmatig sturend commentaar in dialoogvorm, op dagelijkse prak-
tijkhandelingen en -activiteiten. En belangrijk is hun constatering dat opleiders 
hiervoor over het algemeen weinig tijd vrij maken. 
  In het slothoofdstuk, bij de beantwoording van de hoofdvraag ‘hoe kunnen aios in 
het dagelijkse werk ondersteund worden bij het verwerven van medische praktijkkennis’, kom ik 
terug op de feedbackfunctie van opleiders.





HOOFDSTUK 7

Empirische verkenning: 
Opleiders aan het woord

In dit hoofdstuk komen zes officiële opleiders, drie chirurgen en drie kinderartsen, 
over opleiden aan het woord. 
 Het opleiderschap is omkleed met eisen die het Centraal College Medische 
Specialismen (CCMS) stelt. De Medisch Specialistische Registratie Commissie 
(MSRC) ziet toe op de naleving van de besluiten, met name in de vorm van visitaties 
van opleiders en opleidingsinrichtingen. 

 Een officiële opleider moet een clinicus met ervaring zijn, wetenschappelijk 
geïnteresseerd, en met didactische en organisatorische kwaliteiten (Hoek 1997; 
tenCate 2003). Daar horen als het ware drie rollen bij. Als ‘vakman’ moet hij zijn vak 
beheersen en wetenschappelijk stimulerend zijn, als ‘docent’ de onderwijskundige 
kant van de opleiding bewaken en als ‘facilitator’ voorwaarden scheppen voor een 
goed opleidingsklimaat. Het eerste betekent onder meer dat hij minstens vijf jaar 
geregistreerd moet zijn als specialist in het specialisme waarvoor hij als opleider 
erkend wil worden en hij moet wetenschappelijk actief zijn of wetenschappelijke 
interesse hebben. Bij het tweede gelden zaken als: didactische kwaliteiten hebben, 
voldoende tijd beschikbaar maken voor opleiden, de voortgang van de aios beoor-
delen, bewaken dat allerlei besprekingen, variërend van klinische stafbesprekingen 
tot refereeravonden, plaats hebben. Bij het derde horen zaken als: de eisen gesteld 
aan de opleidingsinstelling bewaken, zorg dragen voor voldoende contact tussen 
aios en beroepsbeoefenaren uit andere disciplines, de aios in de gelegenheid stellen 
deel te nemen aan opleidingscursussen en congressen te bezoeken. En voor dit alles 
heeft hij organisatorische kwaliteiten nodig. 

Opleiden is niet de bezigheid van een officiële opleider alleen. Er is formeel een 
plaatsvervangende opleider aangesteld en ook de staf- of maatschapsleden delen als 
‘mede-opleiders’ in de verantwoordelijkheid voor de opleidingspraktijk. Aan mede-
opleiders wordt ook de eis gesteld dat ze voldoende tijd besteden aan de opleiding 
en de daarmee samenhangende werkzaamheden op zich nemen. Van hun wordt 
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ook gevraagd te participeren in verplichte onderwijsactiviteiten en besprekingen. 
De opleidersgroep als geheel is dus betrokken bij de inhoud en de kwaliteit van de 
opleiding en gezamenlijk ziet men toe op een goed en veilig opleidingsklimaat. 
 Academische opleiders staan aan het hoofd van de opleidersgroep, gevormd 
door de staf van specialisten van - in dit onderzoek - de heelkundige of kinderge-
neeskundige afdeling. In de niet-academische omgeving is de officiële opleider een 
primus inter pares. Hij maakt met collega-specialisten deel uit van een maatschap. De 
leden van de maatschap vormen gezamenlijk de opleidersgroep.

Medewerking van staf- of maatschapsleden en hun betrokkenheid bij de opleiding 
is voor officiële opleiders essentieel om een goed opleidingsklimaat te kunnen ver-
zorgen, maar die betrokkenheid wordt in de dagelijkse praktijk niet altijd als van-
zelfsprekend door alle mede-opleiders ook zo beleefd. Je kunt het niet alleen, maar het 
is niet altijd makkelijk al die neuzen dezelfde kant op te krijgen. Je hebt natuurlijk altijd van 
die eigenheimers, stronteigenwijs zijn die…en gewoon níet doen wat is afgesproken. Iemand 
anders zegt: D’r zijn d’r altijd wel een paar die zich nergens iets van aantrekken. Die krijg je 
gewoon niet voor onderwijsactiviteiten. 
 

Opleiders over ‘voorbeeld’

De eisen die het CCMS aan opleiders stelt vormen slechts een deel van het beeld dat 
opleiders voor zichzelf vormen over dé opleider zijn. Hoe begin je aan deze taak? 
Nou ja, ik ben zó opgeleid en dan denk je dat het zó zou moeten. Je hebt dus een ideaalbeeld. En 
de rest moet je leren, zegt één van hen. Een ander zegt: Ik denk wel dat ik sterk beïnvloed ben 
door mijn opleider als model voor opleiden. Dat is misschien nog belangrijker dan het model van 
kinderarts. Maar de opleidersról zeg maar… dus hoe assistenten het vak in de praktijk leren…ja 
dat is toch verdeeld over heel veel mensen. Dat was in mijn opleiding al zo, en dat is hier weer 
zo. De opleiders in deze verkenning rekenen het niet alleen tot hun verantwoorde-
lijkheid het professionele groeiproces van aios te volgen, ze zien hun betrokken-
heid ruimer. Ja ik heb natuurlijk een formele verantwoordelijkheid voor de opleiding, maar ik 
probeer toch ook zo’n beetje te volgen wat d’r privé gebeurt. En ik vind dat je als opleider ook ‘acte 
de presence’ moet geven bij allerlei gelegenheden. Je moet zichtbaar zijn. Ze hechten allen aan 
“zichtbaar” en “toegankelijk” zijn, daarnaast heeft ieder van hun ook een bepaald 
beeld voor ogen van hoe hij als opleider gezien wil zijn. Naast algemeenheden als 
het bewaken van opleidingskundige zaken en het creëren van een goed opleidings-

klimaat leggen ze bepaalde persoonlijke accenten: ‘wetenschap’, ‘saamhorigheids-
gevoel’, ‘nadruk op eigen verantwoordelijkheid van aios’, ‘voorbeeld zijn’. 

In hun interviews zeiden de aios kindergeneeskunde dat in de niet-academische 
omgeving “de lijnen kort zijn”. Ze maken hun officiële opleiders vrij veel mee en 
zien ze ook als praktijkvoorbeelden. In de beleving van de aios heelkunde speelt 
dit onderscheid minder. De niet-academische opleiders in deze verkenning zien 
zichzelf ook als ‘praktijkvoorbeeld’. Ja ik wil wel bewust een voorbeeld zijn. Ik denk dat ik 
sommige dingen goed kan en dat ik ze ook wel iets kan leren... Kijk ze doen hier natuurlijk meer 
dan in de academie. Daar komen ze ook voor. En dat vind ik heel belangrijk…we moeten ze echt 
de praktijk bijbrengen…dus ook…eh… van hoe ga je nou om met alle vormen van moeilijkhe-
den die je meemaakt. Eh…lastige patiënten, boze verpleegkundigen, boze ouders…eh klachten, 
eh…dat komt steeds vaker voor. Hoe leer je nou mensen om met dit soort problemen om te gaan? 
En ook natuurlijk hoe direct is de supervisie? Ik spreek ze aan op hun verantwoordelijkheid…Kijk 
of je echt een voorbeeld bent....ja daar kom je natuurlijk niet achter...dat moet je eigenlijk de 
assistenten vragen, zegt een opleider kindergeneeskunde.
 Een opleider heelkunde zegt: We opereren veel. Ik weet dat ik sommige dingen goed kan. 
Die probeer ik ze ook goed bij te brengen. Ze doen veel, meer dan in de academie. En we hebben 
een open sfeer. Ze kunnen ’t mij ook zeggen als ze het ergens niet mee eens zijn. We bediscussiëren 
die dingen dan ook. Ik denk wel dat ik daar een voorbeeld in kan zijn. Je komt er natuurlijk niet 
achter of je dat ook echt bent. Ik ga d’r maar van uit dat het wel in orde is, want die sfeer...ja 
dan zou je het toch wel merken als het niet goed zat. En eh…nou ja dat is misschien wel auto-
ritair…maar eh… ik heb een uitgesproken opvatting over hoe je met patiënten omgaat en ik… 
eh… dat steek ik niet onder stoelen of banken. Ik grijp ze bij hun nekvel als ik zie dat ze daarin te 
kort schieten...Dus ja, dat zou je een voorbeeld kunnen noemen... misschien autoritair, maar die 
beleefdheidsvormen die horen d’r gewoon bij en daar wil ik ook echt een voorbeeld in zijn. 
  In de academische omgeving zagen de aios kindergeneeskunde hun opleiders 
vooral in de supervisorrol. Een aios kindergeneeskunde vertelt over de plaatsver-
vangend opleider in de academische omgeving die hij “de beste supervisor” vindt. 
Hij weet je altijd op een prettige manier te bevragen en geeft tegelijkertijd helder en duidelijk 
verbanden aan. Hij gaat met je mee kijken naar de patiënt,...Maar hij weet je ook los te laten, 
weet je wel, dat ie je niet de hele dag op je nek zit. Bedoelde opleider zegt: Ja ik probeer mijn 
collega’s steeds weer bij te brengen dat je superviseren moet leren, dat kan je niet zo maar. En 
leren doe je met vallen en opstaan en omdat je niet te vaak wil vallen ben je in het begin heel 
nauw betrokken bij de zorg. Dus dat betekent dat je een assistent op zijn nek zit, de hele dag, 
maar meer uit je eigen onervarenheid dat je zegt ‘ik wil niks missen’... Dat gaat over, in de loop 
der jaren leer je om gedifferentieerd te superviseren. In die zin van: een jonkie, een heel jonkie daar 
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moet je de hele dag op zitten. Niet omdat jij dat wil, maar omdat het nodig is en omdat ie nog 
te weinig weet en kan. Bij een ouwe hoef je in feite niet zoveel meer te superviseren en gaat het 
veel meer vanuit de assistent of die een hulpvraag heeft en waarbij je de dingen checkt omdat je 
vanuit je ervaring weet waar het mis kan gaan of, waar de lastige punten liggen bij de patiënt. 
En dan gaat het veel meer van dat je dan zegt ‘goh, kan ik nog iets voor je doen?’ Terwijl bij een 
hele jonge assistent zeg ik: ‘laten we samen die patiënt ‘ns doornemen en ‘m eens gaan bekijken’. 
Dat moet je leren. 
 
Dé opleider in de academische omgeving staat verder weg van de werkvloer, “te 
veel andere zaken”, zeggen de aios. De aios kindergeneeskunde zijn hier meer uit-
gesproken dan de aios heelkunde “ik zie hem nauwelijks”, “we hebben in het werk 
niet zoveel met hem te maken”, maar ze stellen de jaargesprekken met dé opleider 
zeer op prijs. 
 Bij alle aios nemen de officiële opleiders in de academie, althans in de beleving, 
een belangrijke plaats in. Ze worden beschouwd als de spil van de opleiding. Dé 
opleider “zet de toon”, “ís de kliniek”, “draagt de filosofie achter de behandeling 
uit”, “zet je uit de opleiding”, “staat tussen jou en de staf ”, “met hem praat je over 
je toekomst”, “hij weet hoe je het door de jaren heen doet”.
 Bedoelde opleiders bevestigen dat ze veel bestuurlijke, organisatorische en 
wetenschappelijke taken hebben en beseffen dat van ‘praktijkvoorbeeld’ slechts 
in geringe mate sprake kan zijn. De chirurgenopleiders zeggen: Daarvoor sta ik te 
weinig op de OK. Dat moeten de assistenten van andere stafleden leren. De kinderartsoplei-
ders houden de zaken wel in de gaten en volgen het op afstand, maar directe beïnvloeding op 
patiëntenniveau dat doen de mensen op de vloer, de supervisors op de afdelingen. Academische 
opleiders zien zichzelf vooral als “facilitator”, “een soort dirigent”, “een regisseur”. 
En hoewel ver van de werkvloer afstaand, blijken ze hun opvattingen en ideeën ook 
over het voetlicht te brengen. Een aios zegt bijvoorbeeld: Nou de huidige opleider is 
een prima kerel, is er altijd, je kan altijd bij hem terecht...is er ook altijd als er iets te doen is. Je 
vraagt je wel eens af hoe dat thuis gaat. Maar het is wel een voorbeeld van hoe je opleider kunt 
zijn. De opleider over wie het gaat zegt ...teamspirit, collegialiteit vind ik denk het allerbe-
langrijkste...eh...en de mens achter de kennis. Eh...is ie bevlogen, wil ie ’t er een beetje bij doen 
in het huidige tijdsgewricht of d’r vol tegen aan...Dus niet gewoon weggaan om half vijf zoals 
dat nu vaak gebeurt...het werk gaat voor... misschien moet het af en toe, maar zorg dan dat je 
de boel hebt geregeld met je vrindjes. Dat was in de tijd x-jaar geleden bon ton en anders mocht 
het niet en ik vind dat het nog steeds bon ton moet zijn. Misschien op een iets andere manier, dat 
kan best, maar de spirit moet niet anders zijn. 
 Een aios die nogal wat omzwervingen tijdens de opleiding maakte zegt de oplei-

der een “goeie opleider” te vinden, omdat hij “echt meedacht met je opleiding”. 
Ik zat in een onhandig positie toen ik daar binnen kwam en hij heeft veel moeite gedaan dat 
te veranderen. En toen wilde ik weer naar X en daar heeft ie heel veel moeite voor gedaan, dat 
heeft ie allemaal goed gevonden en toen ook nog heeft ie me met tegenzin toegestaan om naar 
X (een ander ziekenhuis) te gaan. En dat kon ik enorm aan ‘m waarderen. Terwijl hij ook 
kon denken ‘jezus’ dat mens zit van alles te regelen, ik heb er eigenlijk geen bal aan!. Bedoelde 
opleider zegt: Ja ik ben eigenlijk in de afgelopen jaren nog sterker gaan geloven in de eigen 
verantwoordelijkheid van de assistenten en eh...ja me daar nog veel meer op gaan richten, om ze 
bewust te laten worden van verantwoordelijkheden voor de eigen toekomst, in de organisatie, ten 
opzichte van de patiënt, ten opzicht van collegae…Ja daar hoort ook bij dat je ze ook hun eigen 
opleidingstraject zo veel mogelijk laat vaststellen… ja voor zover dat kan natuurlijk binnen de 
eisen.
 Een aios kindergeneeskunde zegt: We besteden hier veel aandacht aan evidence based 
medicine. Daar wordt wel erg de nadruk op gelegd. We hebben toch wel elke week een PICO zoals 
dat heet. Nou dat is dan dat er een patiëntenprobleem wordt besproken, helemaal doorgekauwd 
van hoe zit dat dan in de literatuur, wat is er eigenlijk van bekend? Dat doet dan een aios met 
een kinderarts erbij. De opleider zegt: Wat ik wel probeer over te dragen is....eh ja... dat je in 
ons vak meer jezelf dingen moet afvragen, dan dingen zogenaamd ‘zeker weten’. Dat je dus de 
hele tijd op zoek bent naar de best beschikbare evidentie, doordat je steeds alles ter discussie stelt 
en niets zeker is. Dat is een manier van denken en een manier van het vak bedrijven waar ik wel 
naar streef om die op de een of andere manier door te geven. 

Met een academische opleider kindergeneeskunde bespreek ik dat de aios kinderge-
neeskunde in het midden van de opleiding hun voorbeelden als ‘kinderarts’ voorna-
melijk in de niet-academische ziekenhuizen hebben. Het komt hem niet onbekend 
voor. Hij legt uit dat alle moeilijke patiëntenzorg, de zogenoemde derdelijnszorg, 
is geconcentreerd in de academische ziekenhuizen en dat vormt ingewikkelde leer-
stof voor beginnende aios. En hij merkt dat bij sommigen stafleden wetenschap en 
publiceren voorrang lijken te hebben. We hebben echt moeilijke patiënten…al die patiën-
ten komen hier, ieder kind met een maligniteit komt hier in het ziekenhuis. Allemaal!!. De kin-
dercardioloog werkt niet in X, die werkt hier. Dus alle kinderen met een cardiologisch probleem 
komen naar dit centrum en worden ook hier geopereerd. Dat is bij de volwassenengeneeskunde 
totaal anders. Daar wordt een patiënt met een coloncarcinoom even goed behandeld in XYZ als 
ie in dit ziekenhuis wordt behandeld. Maar bij ons zitten alle oncologen hier, elk kind met een 
maligniteit komt hier in het centrumziekenhuis, wordt hier behandeld. Dan worden ze daarna 
verder mee behandeld in de periferie. Hier gebeurt dus ook al het wetenschappelijke onderzoek. 
Maar het betekent ook dat het moeilijk voor jonge assistenten is daarmee vertrouwd te raken. Wij 
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leren ze zwemmen in het diepe. [Vraag: Ja, ik begrijp het, maar is het ook een doeltref-
fende manier van opleiden?] Je zegt het. Ik weet het niet, dat hangt ervan af wie er op de 
kant staat met die haak om ze boven te houden...en dat zijn wij, de supervisors...dus dat moeten 
we heel goed wel beseffen. 

Opleiders over de feedback

Vijf van de zes geïnterviewde opleiders gebruiken ’feedback’ en ‘beoordelen’ door 
elkaar. We hebben een heel feedbacksysteem van beoordelingsgesprekken. Of: In die voortgangs-
gesprekken moeten de assistenten beoordeeld worden, maar daarmee geef je eh…je geeft natuur-
lijk ook feedback. Of: Ja, kijk het is een opleiding en je moet natuurlijk feedback geven, maar 
zo’n voortgangsgesprek is natuurlijk tegelijkertijd ook een beoordeling.
 De opleiders in deze empirische verkenning zeggen veel tijd en aandacht te 
besteden aan becommentariëren van de voortgang van aios en zich in te spannen de 
gesprekken ook inderdaad te houden. Een enkele keer schiet het er wel eens bij in, zeggen 
enkelen, dat gebeurt wel eens bij een aios met wie het over de hele linie gewoon goed gaat. Een 
van hen merkt op: je denkt ook wel eens bij jezelf, ‘wat moet ik nou weer zeggen’. En anders 
dan de aios bij sommige opleiders menen waar te nemen, denken deze opleiders 
niet licht over de voortgangsgesprekken. Ik vind het lastige gesprekken, je weet nooit of je 
het goed doet. Je kunt wel naar een cursus gaan, maar het blijft ‘verrekte’ lastig. 

Eén academische opleider kindergeneeskunde maakt een duidelijk onderscheid 
tussen feedback en beoordelen. Hij onderscheidt aan feedback drie aspecten: (i) 
medisch inhoudelijk: Joh, dat zit nog niet goed in je hoofd, dat moet je nog eens bestuderen 
als je nu tijd hebt, of anders vanavond en dan praten we daar morgen verder over; (ii) runnen 
van de afdeling: Heb je daar aan gedacht, heb je dat geregeld ...want anders loopt het morgen 
niet goed...als je niet bloed aangevraagd hebt kan morgen die OK niet doorgaan, dus dat moet 
af en dat moet voor vieren, want anders gaat het lab steigeren; en (iii) communicatieve 
vaardigheden: “hoe ga je om met ouders, met de verpleging, hoe zorg je dat mensen doen 
wat jij wilt, zonder autoritair te zijn. Feedback op de werkvloer is de ruggraat van de 
opleiding, vindt deze opleider. Kijk d’r zijn assistenten....want die zijn d’r ook...die zeggen 
‘ja ik hoef niet zo nauw te kijken, want jij let toch overal op. Ik zeg... ‘ho even, jíj bent ver-
antwoordelijk. Ik ben wel eindverantwoordelijk, maar jij bent verantwoordelijk! En als je dat 
niet ziet hebben we een verkeerd uitgangspunt. Dan zeggen ze bijvoorbeeld ‘ja dat heb ik even 
niet bekeken of even niet nagezocht… maar goed, jij kijkt toch altijd nog een keer’. Dan zeg ik 
‘Neeee...dat doe ik nu, maar dadelijk ben je een half jaar verder en dan ga ík ervan uit dat jíj dat 

kan en als je dat dan fout doet krijg je op de donder. Want dat had je echt moeten kunnen dan, 
dus daar moet je op letten want het hoort erbij. Dat blíjft niet iemand voor je doen! Dadelijk zit 
je in… weet ik veel waar en dan is er ook niemand die met je meekijkt en als je dan iets verkeerds 
voorschrijft of je werkt iets niet goed af of weet ik veel wat, dan is d’r maar één iemand die daar 
de dupe van is en dat is de patiënt. En hopelijk jij dan ook!!. Als het om beoordelen gaat 
komt er iets bij, zegt hij. Dan moeten de drie zojuist onderscheiden aspecten in 
samenhang worden bezien en gewogen zodat een goed beeld van de vorderingen 
van de aios ontstaat. In termen van competentiegericht opleiden: beoordelen van 
de competentie medisch handelen is iets anders dan constateren of iemands kennis 
op pijl is. Medisch inhoudelijk is dan de vraag aan de orde “heeft deze aios de lijn 
te pakken”. 
 De beste manier om er achter te komen of een aios “de lijn te pakken heeft” 
is, zo menen de opleiders kindergeneeskunde, bij allerlei gelegenheden de aios 
vragen stellen: waar komt deze patiënt voor, wat is de hulpvraag, wat heb je d’r 
aan gedaan, wat is het achterliggende gebeuren, is dat een bekend ziektebeeld of 
niet. Dat is dus een vraag- en antwoordspel. Dat moet je wel beetje goed kunnen spelen. De 
opleiders heelkunde in de niet-academische omgeving “weten” wel “hoe het er 
voor staat”. We zien ze regelmatig op de OK, nee…dat heb je gauw in de gaten…dat wordt een 
goeie…nou daar moeten we nog wel wat aan doen…, maar ja je ziet mensen toch ook wel wat 
later nog weer groeien. Meer organisatorische zaken hoort men bijvoorbeeld van de 
verpleging of van de supervisor van de afdeling of van de polikliniekmedewerkers. 
Polikliniekmedewerkers klagen nogal eens over het uitlopen van de spreekuren en 
bij de kindergeneeskunde leveren verpleegkundigen ook nogal eens commentaar. 
Ja die visites beginnen hier om negen uur en om half één zijn we nog bezig!! En dan moet alles nog 
gedaan worden. Supervisors van afdelingen zijn een belangrijke bron van informatie, 
maar het beeld dat ze over een aios geven is niet altijd betrouwbaar, menen de geïn-
terviewde opleiders. Bij supervisors spelen allerlei beelden mee en ze hebben hun 
voorkeuren. Zo kan iemand heel enthousiast zijn over een aios, maar daar kan ook 
eigenbelang meespelen. Die assistent kan prima logistiek die afdeling runnen, dat loopt 
goed. Die kan infusen prikken, snel medicijnen afspreken, is communicatief goed. Makkelijk 
voor de supervisor. Die vindt dat al gauw een goeie assistent. Maar medisch inhoudelijk kan het 
dan nog rammelen. 

Praktijkleervorderingen becommentariëren blijft moeilijk, menen alle geïnter-
viewde opleiders. Het is in hun ogen een gegeven dat er altijd verschillende beelden 
van een aios bestaan en óók dat een opleider zich kan vergissen in een aios. Om 
tot een gewogen mening over het functioneren van aios te kunnen komen is het 
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belangrijk zoveel mogelijk signalen op te vangen, maar ook dan is het geen kwestie 
van een simpele optelsom van meningen. Die weging blijft lastig, ook als je het op een 
formulier hebt... Want de vraag is niet: wat stáát daar. De vraag is: wat doe je d’r mee.
 Bij beoordeling over het voorzetten van de opleiding is het duidelijk: hier gaat het 
om een beoordeling of iemand geschikt is voor het vak (in de literatuur aangeduid 
als summative assessment) en die maak je niet alleen. Het betekent een consultatie-
ronde langs de opleidersgroep. Sommigen willen dat hun mede-opleiders de zaken 
op papier zetten om misverstanden te voorkomen. Een niet-academische opleider 
zegt: Je moet het er met elkaar over eens zijn. Gelukkig lopen de meningen meestal niet erg 
uiteen. Soms zijn er echt lastige gevallen. Daar hebben we het dan uitgebreid over. Daar zit je 
dan toch echt mee… Kijk als het echt helemaal niets is, is het duidelijk. Maar dan vraag je je 
natuurlijk af is die selectie wel goed geweest. Die dingen zijn natuurlijk aan elkaar gekoppeld.

Naast de voortgangsgesprekken wordt in twee academische omgevingen de voort-
gang van alle aios op gezette tijden in een stafvergadering besproken. Men wil op 
de hoogte blijven van de voortgang van alle aios. Dan zitten ze op de IC en dan op de poli 
en dan weer daar… ik vind het heel belangrijk om daar elke maand aandacht aan te besteden. 
En, zo zegt een opleider, ik wil ook de mensen die een beetje aan de uiterwaarden van ons 
bedrijf functioneren de kans te geven iets positiefs of negatiefs over iemand te zeggen. Over aios 
bij wie problemen worden gesignaleerd wordt lang en uitgebreid gesproken. En dan 
hebben we soms tamelijk heftig discussies binnen de staf over hoe je dat dan moet aanpakken 
en noem maar op...en dan wordt er een persoonlijk begeleider....die komt dan uit de staf....die 
wordt benoemd. Want ik ben...eh... kijk in de staf heb ik vaak het gevoel dat ik de verdediger 
van de assistenten ben en dat is ook zo... Maar als het over iets gaat dat niet zomaar over tafel 
is op te lossen of wat ik voor ze kan doen, maar wat echt structurele begeleiding nodig heeft....
omdat ze achter lopen of ik noem maar wat, dan moet iemand uit de staf dat begeleiden. En dan 
blijkt ook opeens dat sommige stafleden, daar hoor je eigenlijk nooit veel van...die hebben geen 
grote bek, blijven meer op de achtergrond....die blijken dan hele zinnige dingen over mensen te 
zeggen. Maar ook de positieve berichten komen aan de orde. We hebben nou iemand op 
de afdeling, en die is net begonnen en dat is echt zo’n vent. Nog nooit meegemaakt. Iemand is 
dan bijvoorbeeld eerst gepromoveerd, die heeft geen klinische ervaring, en die heeft dan toch een 
performance alsof ie al twee jaar ervaring heeft.
 De niet-academische opleiders zeggen de voortgang van aios ook met enige regel-
maat met hun mede-opleiders te bespreken, maar hier is de situatie toch anders. Ze 
hebben minder aios onder hun hoede en opleiders en aios zien elkaar relatief veel. 
Opleiders hebben het gevoel dat ze vrij goed zicht hebben op de aios. Ik denk dat ik 
wel een goed beeld heb, en we lopen natuurlijk het formulier na. Maar om het gesprek wat soepel 

te laten verlopen hou ik me gewoon een beetje op de vlakte. Kijk, een paar dingen weet ik gewoon, 
dat heb ik waargenomen, maar voor de rest...ik heb gemerkt dat het prima werkt als je zegt ‘ik heb 
de indruk dat....’, ‘we hebben als maatschap de indruk dat...’. ‘Deel jij die mening?’...snap je?. 
Dan komt er wel een gesprek op gang en dat is natuurlijk waar het om gaat. Dat formulier zegt me 
geen bal. Dat moet nou eenmaal,…wat doen ze trouwens met al die formulieren, denk ik dan. 

Spanning tussen ‘feedback’ en ‘beoordelen’
Hoewel vijf van de zes opleiders ‘feedback’ en ‘beoordelen’ door elkaar gebruiken, 
lijkt alleen in de interviews met de opleiders in de niet-academische omgevingen 
een zekere spanning merkbaar tussen ‘feedback’ en ‘beoordelen’. In de voortgangs-
gesprekken moet, zo menen zij, een ‘algemeen oordeel’ gegeven worden, maar ook 
‘feedback’. Hoe onderscheid je die twee? Ze voelen daar een verschil tussen. “Het is 
niet hetzelfde”, merken ze op, “dat maakt het complex”. Geen fluitje van een cent en je 
probeert er dan een beetje tussendoor te schipperen. Gelukkig gaat het meestal goed met de assi-
stenten en je kunt natuurlijk ook een heleboel feedback geven op de werkvloer. Dan is zo’n gesprek 
gewoon een soort samenvatting. Iemand anders zegt: feedback geven loopt eigenlijk wel..dat 
lukt wel in zo’n gesprek... je maakt elkaar veel mee,…maar dat beoordelen hè, dat is toch wel 
lastig…een echt goed oordeel geven over waarom de dingen nou wel of niet zo goed gaan, wat 
daar dan achter zit en wat je dan voor oplossingen daarvoor moet vinden.
 Voor de academische opleiders lijkt dit eenvoudiger te liggen. Hoewel ook zij 
de gesprekken soms wat “moeilijk” vinden, weten ze ook dat becommentariëren 
van de dagelijkse praktijkvoering niet direct van hun afkomstig moet zijn. In deze 
empirische verkenning hebben de academische opleiders er voor gekozen de voort-
gangsgesprekken te houden tezamen met de supervisor van de afdeling waar de aios 
verblijft, “een soort driehoeksgesprek”. Voor zichzelf zien ze een rol weggelegd in 
de zin van “bewaken van de grote lijnen”, “intermediair”, “je voelt je soms wel de 
psycholoog”, “je moet d’r op letten dat die supervisors met goeie feedback komen”. 
En mogelijk juist omdat zij verder weg staan van de werkvloer lijken zij zich dan ook 
vooral te richten op het geven van een “overkoepelend oordeel” over aios. 

Nog een informatiebron
Een andere bron van informatie doet vermoeden dat een bepaalde spanning tussen 
‘feedback’ en ‘beoordelen’ voor meer niet-academische opleiders geldt. Deelnemers 
aan Train the Trainers cursussen wordt bij aanvang gevraagd welke onderdelen van 
het programma zij voor zichzelf het meest opportuun achten.1 Door de jaren heen 

1	 Cursussen	in	de	jaren	2002-2007	in	de	Leidse	opleidingsregio.
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noemt een ruime meerderheid het programmaonderdeel ‘feedback geven’. Evenals 
bij de geïnterviewde opleiders, worden ook hier in het spraakgebruik door alle cur-
susdeelnemers ‘feedback’ en ‘beoordelen’ door elkaar gebruikt. Maar de vraag hoe 
je ‘oordeel’ en ‘feedback’ onderscheidt houdt degenen die verantwoordelijk zijn 
voor voortgangsgesprekken bezig, de anderen niet. Zij hebben vooral behoefte aan 
handvatten om op constructieve en doeltreffende manier commentaar op de werk-
vloer te kunnen geven. 

Beschouwing

In dit hoofdstuk hebben zes officiële opleiders verteld hoe zij invulling geven aan 
hun opleidersrol. In de hoofdstukken 5 en 6 vertelden aios over hun opleiders. In 
die interviews is variatie in beelden van opleiders zichtbaar (‘neutraal’, ‘bewonde-
ring’, ‘kritiek’) en ook over ‘feedback’ blijken de meningen verdeeld. Dit wordt niet 
zichtbaar in de interviews met de opleiders. 
 Als we de interviews van aios en opleiders naast elkaar bekijken, blijken er geen 
opvallende discrepanties. De beelden van opleiders en aios komen overeen waar 
het meer of minder directe betrokkenheid bij de dagelijkse praktijkvoering betreft. 
Voor de meeste aios is dé opleider in een niet-academische omgeving een ‘prak-
tijkvoorbeeld’ en zo zien deze opleiders zichzelf ook. Dat geldt niet voor de acade-
mische omgeving, en officiële opleiders beseffen dat ook. Officiële opleiders daar 
nemen echter in de beleving van de aios wél een belangrijke plaats in.

Opvallend is dat vijf van de zes de opleiders, althans in het spraakgebruik, geen 
onderscheid maken tussen ‘feedback’ en ‘beoordelen’, met uitzondering van de 
gesprekken waarin de ‘beoordeling over voorzetten van de opleiding’ aan de orde 
is. Aios beleven de voortgangsgesprekken als ‘beoordelingsgesprekken’. Nu kan 
het zijn dat opleiders menen in voortgangsgesprekken ‘feedback’ te geven, zij 
het van een bepaald type, maar dat de toonzetting in de context van ‘het formele 
gesprek’ eerder neigt naar ‘oordelend’ dan ‘sturend’ (zó wordt het althans geïnter-
preteerd door aios). Het kan ook zijn dat aios bij een ‘formeel gesprek’ al uitgaan 
van de gedachte dát er een oordeel gegeven zal worden en dan ook weinig of geen 
oor hebben voor ‘sturende feedback’. Dat het in de ogen van de aios in voortgangs-
gesprekken niet of nauwelijks komt tot ‘feedback geven’, betekent echter niet auto-
matisch dat de gesprekken niet of slechts in geringe mate bijdragen aan het pro-
fessionele groeiproces in brede zin. Dat zou een onjuiste conclusie zijn. Ik heb in 

de empirische verkenning aangestuurd op ‘feedback’ en deze term blijkt omgeven 
met ruis, zowel bij aios als bij opleiders. Daarmee is echter niet gezegd dat voort-
gangsgesprekken geen waarde zouden hebben. Ze dienen in de ogen van aios wel-
iswaar niet als ‘feedback’, maar er zijn veel signalen in de aios-interviews waaruit 
waardering spreekt voor ‘een gesprek met dé opleider’, ook als hij vrij ver van de 
werkvloer staat. De gesprekken hebben kennelijk een andere waarde, maar welke 
precies wordt in de empirische verkenning niet duidelijk. Je mag wel aannemen 
dat als officiële opleiders - zoals blijkt uit de interviews met de aios - in de beleving 
een belangrijke plaats innemen, hun commentaar, in welke vorm dan ook, niet aan 
dovemansoren is gericht. 
 Tegelijkertijd ben ik ook van mening dat de ruis rond de term ‘feedback’ - beves-
tigd in de Train de Trainers cursussen - niet licht moet worden opgevat. In een 
opleidingssituatie is een zogenoemde “zender-ontvanger” kloof (Bing-You 1997) 
ongewenst, omdat dan vermoedelijk educatieve kansen blijven liggen. 
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Slotbeschouwing

In deze slotbeschouwing keer ik terug naar de beide delen van dit proefschrift: 
Praktijkkennis en medische praktijkkennis: inzichten uit verschillende disciplines en Aios en 
opleiders aan het woord: een actuele empirische verkenning. Het eerste deel is een theo-
retisch deel. Het omvat de hoofdstukken 2 en 3. Hier sloot ik aan bij denkers en 
onderzoekers die betogen dat het karakteristieke van praktijkkennis, ook wel 
expertise of professionele kennis en kunde genoemd, noopt tot een bepaalde 
accentuering van de educatieve routes ‘voorbeeld’ en ‘feedback’. Het tweede deel 
is een empirische verkenning, waarin ‘voorbeeld’ en ‘feedback’ in twee klinische 
disciplines, heelkunde en kindergeneeskunde, zijn onderzocht. Hoe manifesteren 
ze zich in de ogen van aios en hoe oordelen zij erover? Opleiders, dat wil zeggen 
allen die betrokken zijn bij de dagelijkse opleidingspraktijk, zijn in de verkenning 
het onderwerp van onderzoek, aios zijn het referentiepunt. Aan de verslaglegging 
van de empirische verkenning gaat een methodologisch hoofdstuk vooraf, hoofd-
stuk 4. In hoofdstuk 5 vertellen de aios over opleiders als ‘voorbeeld’. In hoofdstuk 
6 vertellen ze over ‘feedback’. Hoofdstuk 7 sluit de empirische verkenning af. Dan 
geven enkele officiële opleiders hun mening over ‘voorbeeld’ en ‘feedback’. 

De hoofdvraag van het onderzoek is: hoe kunnen aios in het dagelijkse werk ondersteund 
worden bij het verwerven van medische praktijkkennis. Negen deelvragen vormen de 
bouwstenen voor de beantwoording. De vragen 1 tot en met 4 hebben de zoektocht 
in de literatuur gestuurd: 
1. Wat zeggen verschillende wetenschappelijke disciplines over de aard van prak-

tijkkennis en haar niet of moeilijk verwoordbare componenten?
2. Wat zeggen verschillende wetenschappelijke disciplines over het verwerven van 

die componenten?
3. Wat zeggen verschillende wetenschappelijke disciplines over educatieve steun 

bij dat verwervingsproces?
4. Welke inzichten heeft de medisch-onderwijskundige literatuur verschaft over de 

educatieve routes ‘voorbeeld’ en ‘feedback’? 
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Het empirische onderzoek is gestuurd door de vragen 5 tot en met 9: 
5. Hoe percipiëren aios in de heelkunde en de kindergeneeskunde hun opleiders 

als voorbeeld?
6. Verandert dat beeld in de loop van de opleiding?
7. Wat ondersteunt deze aios naar eigen zeggen bij het verwerven van praktijkken-

nis als ze hun opleiders observeren? 
8. Wat beschouwen aios heelkunde en aios kindergeneeskunde als feedback? 
9. Hoe oordelen deze aios over feedback die ze van hun opleiders krijgen?

In het volgende bespreek ik eerst de bevindingen uit het theoretische onderzoek, 
daarna uit het empirische onderzoek. Dan komt de beantwoording van de hoofd-
vraag. Het hoofdstuk eindigt met een beschouwing over de modernisering van de 
opleidingen heelkunde en kindergeneeskunde in het licht van de bevindingen uit 
dit onderzoek. 

Het theoretische onderzoek

Het karakteristieke van praktijkkennis en wat het betekent voor het verwerven 
en overdragen 
In deze paragraaf worden de vragen 1, 2 en 3 in samenhang besproken. Dat ligt in de 
rede omdat Polanyi, Schön en Eraut, de denkers en onderzoekers die in de hoofd-
stukken 2 en 3 centraal staan, praktijkkennis én de consequenties voor het verwer-
ven en overdragen van deze kennisvorm belichten. Dan wordt vraag 4 besproken.

Van meet af aan is Polanyi’s werk de inspiratiebron voor dit proefschrift geweest. 
De gedachte dat in al ons weten niet-expliciteerbare componenten schuilen is de 
rode draad die door het hele onderzoek loopt: “we know more than we can tell’. 
Polanyi hield zich bezig met het fundamentele onderscheid tussen theoretische en 
praktische kennis. Het gaat hem om een filosofische exercitie waarin hij betoogt dat 
persoonlijke kennis altijd, ook in wat beschouwd wordt als objectieve wetenschap-
pelijke procedures, in het geding is. In diverse velden van onderzoek heeft zijn werk 
invloed gehad. Eén van die velden is de organisatiekunde en hier heeft vooral Schön 
naam gemaakt met zijn beschrijving van professionele kennis en kunde. Hem stond 
daarbij niet zozeer het filosofische discours over het fundamentele onderscheid 
tussen ‘theorie’ en ‘praktijk’ voor ogen. Zijn doel is een “alternatieve epistemolo-
gie” te ontwerpen waarin hij ruim baan wil maken voor de kunstvaardigheid van 

een vak, én laten zien dat in de praktijk van alledag kennis en inzichten worden ver-
worven die essentieel zijn voor een goede uitoefening van het vak, maar niet passen 
in het keurslijf van academische wetenschapscriteria. Als één van de weinige onder-
zoekers trekt hij de lijn van tacit knowledge door naar formele opleidingssituaties. Bij 
hem zien we de verbinding van drie elementen: het karakteristieke van professio-
nele praktijkkennis (tacit knowledge), de consequenties voor het verwervingsproces 
in formele opleidingen én de educatieve ondersteuning door opleiders. 
 Erauts werk heeft een praktisch doel. Anders dan Polanyi en Schön gaat het hem 
niet om een kennistheoretische beschrijving van praktijkkennis maar om manieren 
waarop beroepsbeoefenaren in de dagelijkse werkzaamheden hun praktijkkennis 
verbreden en verdiepen. Het bestaan van tacit knowledge is voor Eraut een gegeven en 
van daaruit onderzoekt hij hoe beroepsbeoefenaren van elkaar leren.1

Leunend op het gedachtengoed van deze auteurs heb ik aan het slot van het theore-
tische deel een voorlopige omschrijving van medische professionele praktijkkennis 
voorgesteld. De redenering is dat geneeskunde een professie is en medische prak-
tijkkennis is daarmee een vorm van professionele praktijkkennis die zich als volgt 
laat omschrijven.
 Medische beroepsbeoefenaren: 
 (i) bezitten theoretische kennis van hun vak;
 (ii) kennen de juiste manier om vakmatig te handelen én bezitten de vaardigheid
  het goed te doen (zijn competent);
 (iii) hebben zich in de praktijk van alle dag persoonlijke handelingsprocedures en 
  denkroutes eigen gemaakt; deze zijn zo eigen geworden dat ze zich daarvan 
   niet meer bewust zijn (zijn deels onbewust competent). 

Als het gaat om het verwerven van praktijkkennis is het voor Polanyi duidelijk dat 
groeien in een beroepsrol voorspoediger verloopt als de leerling in de gelegenheid is 
een leermeester aan het werk te zien, én als de leermeester regelmatig de vorderin-
gen van de leerling becommentarieert. Hij illustreert het belang van deze interactie 
aan de hand van uiteenlopende voorbeelden, onder meer aan leren golfen. Polanyi 
houdt zich echter niet specifiek bezig met de educatieve zijde van het ‘meester-
schap’. De rol van een opleider wordt daarentegen door Schön uitvoerig besproken 

1	 Er	 is	 een	 ruim	 veld	 van	onderzoek	over	 ‘leren	 en	werken’	 (Bolhuis	 1999).	Daar	hanteert	men	doorgaans	het	 begrip	
‘impliciete	kennis’.	Deze	literatuur	is	niet	strijdig	met	wat	in	dit	proefschrift	aan	de	orde	komt,	maar	tacit knowledge	is	
dan	niet	het	uitgangspunt	voor	onderzoek.	Daarom	wordt	deze	literatuur	niet	besproken.
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in het licht van tacit knowledge. Hij verbindt de aard van professionele praktijkkennis 
met de rol van een opleider in de drie basisnotities van zijn kenleer: knowing-in-
action, reflection-in-action en reflection-on-action. Ze vormen tezamen wat Schön reflec-
tive practice noemt. Voor dit proefschrift zijn knowing-in-action en reflection-on-action 
het meest relevant. 
 Knowing-in-action is het doelgericht en doeltreffend handelen van de expert in 
uiteenlopende praktijksituaties in zijn deskundigheidsveld. Een professional ver-
werft zich knowing-in-action in de loop van de tijd door praktijkervaringen. Maar dit 
‘weten’ moet ook onderhouden worden, anders verwordt expertise tot niet meer 
dan routineus handelen. Daartoe introduceert Schön het begrip reflection-on-action. 
Het behoort in de ogen van Schön tot de juiste beroepshouding om steeds het eigen 
handelen en denken aan kritische beschouwing te onderwerpen. Niet alleen reflec-
teren op commentaar van anderen (feedback) is dan essentieel. Omdat professio-
nele praktijkkennis tacit componenten behelst, moet een professional ook reflec-
teren op zijn persoonlijke en niet zomaar te expliciteren ijkpunten en strevingen: 
‘heb ik dit goed gedaan’, ‘had het anders gekund’, ‘waarom dan’, ‘hoe dan’? In een 
opleidingssituatie ziet Schön voor een opleider de belangrijke taak weggelegd aan-
komende professionals te ondersteunen bij het leren reflecteren op het eigen han-
delen en denken. De dialoogvorm - extern en intern - is voor hem de aangewezen 
vorm om vorderingen in een professioneel groeiproces in ogenschouw te nemen. 
Educatieve ondersteuning van het reflectieproces kan het beste geschieden in de 
vorm van het vraag- en antwoordspel tussen opleider en lerende. 

Eraut combineert bevindingen uit eigen empirisch onderzoek naar informeel leren 
in beroepspraktijken met theoretisch werk van diverse cognitieve psychologen. In 
deze largely theoretical analysis of issues and phenomena arising from empirical investigations 
ontwerpt hij een typologie waarin hij drie leerroutes onderscheidt: ‘impliciet’, ‘reac-
tief ’ en ‘deliberatief ’. In het dagelijkse werk blijken beroepsbeoefenaren vooral te 
leren door met anderen samen te werken. Er is altijd – meer of minder – sprake van 
impliciet leren. Men is zich daar niet van bewust en er is ook niet de intentie om iets 
te leren. Bij reactief en deliberatief is wél de intentie om te leren en in beide gevallen 
gaat het volgens Eraut dus om expliciet leren. Het verschil tussen deze routes is dat 
reactief leren doorgaans zonder planning gebeurt (gebruikmaken van mogelijkhe-
den die zich ad hoc aandienen), terwijl bij deliberatief leren sprake is van gericht 
zoeken naar of deelnemen aan activiteiten en situaties waar iets te leren valt. Er 
wordt tijd voor vrij gemaakt. Reactief en deliberatief leren bieden interessante 
mogelijkheden om het verwerven en overdragen van praktijkkennis in de opleiding 

tot medisch-specialist in ogenschouw te nemen. Ik kom daar bij de beantwoording 
van de hoofdvraag op terug.
 Ook enkele andere elementen uit Erauts werk vormen aandachtspunten voor 
medisch-specialistische opleidingen. Het ene is dat samenwerken in organisaties 
goede mogelijkheden biedt om holistic performance bij ervaren beroepsbeoefenaren 
gade te slaan en dat te gebruiken als leerbron: ‘zó moet dat dus’,‘zó doe je dat’. 
Het andere is dat collegiaal commentaar (informele feedback) een belangrijke leer-
bron blijkt. 

Door het gedachtengoed van Polanyi, Schön en Eraut te combineren kom ik tot de 
volgende uitspraken over verwerven en overdragen van professionele praktijkken-
nis in de opleiding tot medisch-specialist: 
• aios moeten hun medische praktijkkennis voor een deel verwerven door ervaren 

specialisten te observeren en te beluisteren;
• ervaren beroepsbeoefenaren moeten in hun positie van opleider vóórdoen en 

vóórdenken gebruiken als educatieve routes; 
• informeel commentaar op vorderingen in dialoogvorm is een essentiële leer-

bron. 

Over ‘voorbeeld’ en ‘feedback’ 
De vierde vraag die het literatuuronderzoek heeft gestuurd is: welke inzichten heeft 
de medisch-onderwijskundige literatuur verschaft over de educatieve routes ‘voor-
beeld’ en ‘feedback’? 

In hoofdstuk 3 is ook empirisch onderzoek naar ‘voorbeeld’ en ‘feedback’ bespro-
ken. Een eerste constatering is dat onderzoek naar ‘voorbeeld’ of ‘rolmodel’ in de 
fase van de beroepsopleiding niet omvangrijk is. Veruit de meeste informatie komt 
uit de fase daaraan voorafgaand, de klinische fase van de studie geneeskunde. En 
een tweede, dat de beschikbare literatuur sterk gericht is op het inventariseren van 
belangrijk geachte kwaliteiten van klinische docenten. ‘Rolmodel’ wordt gezien 
als één van die kwaliteiten. Op een enkele uitzondering na wordt niet gerefereerd 
aan leertheorieën die licht werpen op leren door anderen te observeren (Kaufman 

2003). De derde constatering is dat in onderwijskundig onderzoek ruim aandacht is 
besteed aan assessment in de (pré-)klinische fase van de studie, met name onderzoek 
naar de geldigheid en betrouwbaarheid van testen en toetsen, maar dat feedback-
onderzoek naar leervorderingen in de klinische praktijk nog in de kinderschoenen 
staat. De vierde, dat in de medische wereld feedbackonderzoek voor het overgrote 
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deel betrekking heeft op deelaspecten van het medische handelen en een ruime 
variatie in uitkomsten toont.
 Deze stand van wetenschap was aanleiding om ook buiten het domein van medi-
sche opleidingssituaties te zoeken naar inzichten die ‘voorbeeld’ en ‘feedback’ 
zouden kunnen verhelderen. Zo heb ik aansluiting gezocht bij Bandura’s werk over 
‘model-leren’ om het belang van voorbeeld of model in leersituaties scherper in 
beeld te krijgen. Bij het werk van Ericsson en dat van Kluger en DeNisi zocht ik aan-
sluiting om de variatie in bevindingen in feedbackonderzoek in de medische wereld 
beter te kunnen plaatsen. Ook het werk van Sargeant over Multi Source Feedback 
onder huisartsen is besproken, omdat dit één van de weinige onderzoeken in de 
medische wereld is waarin ontvangers van feedback centraal staan.

‘Voorbeeld’ 
Zonder twijfel neemt ‘voorbeeld’ of ‘rolmodel’ in de medische wereld een belang-
rijke plaats in. Maar het is niet duidelijk wat we er precies onder moeten verstaan. 
In het empirisch onderzoek staat inventariseren van belangrijk geachte kwalitei-
ten van klinische docenten centraal en, zoals gezegd, is dit overwegend bij studen-
ten en co-assistenten geneeskunde onderzocht. Soms is vooraf een omschrijving 
van ‘rolmodel’ gegeven of een bepaalde rol gedefinieerd, bijvoorbeeld ‘dokters-
rol’, waarvan ‘rolmodel’ een element is. Andere keren construeren onderzoekers 
achteraf ‘rolmodel’ door er bepaalde belangrijk geachte kwaliteiten gebundeld in 
onder te brengen. De onderzoeksopzetten verschillen in aannamen en te onderzoe-
ken variabelen en dat levert een divers rolmodelbeeld op. Gemeenschappelijk is wel 
dat het gaat om kwaliteiten die zijn samen te vatten onder de noemer ‘het humane 
gezicht van de geneeskunde’. Het gaat dan vooral om facetten van de arts-patiënt-
relatie, maar ook een goede docent-studentrelatie wordt wel ondergebracht bij 
‘rolmodel’. Het onderzoek is vrijwel steeds dwarsdoorsnede-onderzoek (men peilt 
respondenten eenmalig, meestal via enquêtes met voorgestructureerde vragen). Zo 
ontstaat ook een statisch beeld van ‘rolmodel’. 
 Ouder longitudinaal onderzoek onder aankomende beroepsbeoefenaren geeft 
een ander beeld. Zo constateerden Bucher en Stelling dat assistenten van al hun 
opleiders in meer of mindere mate zaken overnemen die ze van belang achten voor 
de eigen praktijkvoering. De onderzoekers gingen uit van de veronderstelling dat 
een ‘rolmodel’ een ervaren beroepsbeoefenaar is die door assistenten wordt bewon-
derd en nagevolgd. Maar hun waarnemingen ondersteunden deze opvatting niet. 
Ze stelden hun rolmodel-concept bij en construeerden vijf typen modellen. Het 
meest komen ‘partiële modellen’ voor: alle assistenten hadden op enig moment 

in de opleiding wel personen die ze voor bepaalde facetten van het vak als model 
kozen. De keuze werd vooral ingegeven door persoonlijke ideeën (mening over de 
beroepsuitoefening; carrièremogelijkheden). Daarnaast onderscheidden de onder-
zoekers ‘fase-model’ (ouderejaars assistenten), ‘alternatief model’ (assistenten die 
zich niet aan bazen conformeerden, maar toch succes hadden) en ‘negatief model’. 
Deze modellen kwamen minder voor. Het vijfde type, ‘charismatisch model’, gold 
slechts enkele opleiders/docenten. In de loop van de opleiding verdwenen model-
len, er kwamen modellen bij, en zelfs charismatische modellen bleken van hun 
voetstuk te kunnen vallen. Bucher en Stelling concluderen dat het model-lerings-
proces een “fragmentarisch en dynamisch selectieproces” is. 
 Bandura’s werk verheldert wat er schuil gaat achter anderen tot model nemen. 
Navolgen van modellen vindt op tal van momenten en in uiteenlopende situaties 
in iemands leven plaats (sociaal-maatschappelijke context; privésfeer; opleidings-
sfeer). Model-léren wordt door Bandura echter gereserveerd voor situaties waarin 
het nadrukkelijk de bedoeling is dat er iets geleerd wordt. Model-leren is alleen in 
schoolse situaties empirisch onderzocht. Die bevindingen kunnen weliswaar niet 
zonder meer worden doorgetrokken naar de opleidingen tot medisch-specialist, 
ze bieden niettemin algemene inzichten in de dynamiek van model-leren. Zo blijkt 
onder meer dat modellen de meeste invloed hebben als de competentieniveaus van 
model en toeschouwer niet te ver uiteen liggen. En het model-leerproces wordt 
beïnvloed door iemands persoonlijk oordeel over zijn vermogen een bepaalde reeks 
activiteiten in gang te zetten en te doorlopen, teneinde bepaalde (leer)doelen te 
bereiken (als hij dat kan, moet ik dat toch ook kunnen leren). Bandura noemt het 
self-efficacy. Dit persoonlijke oordeel kan juist of niet juist zijn, maar eigen presteren 
bezien in relatie tot observeren én waarderen van andermans prestaties neemt een 
belangrijke plaats in. Als we anderen op succesvolle wijze zien handelen in situaties 
die ook voor onszelf gelden, kan dit het vertrouwen versterken in het eigen vermo-
gen ook succesvol te kunnen presteren. 

Bandura houdt zich niet bezig met tacit knowledge, maar mijns inziens biedt zijn 
ontwerp toch een bruikbaar onderzoeksraamwerk om ‘voorbeeld’ als educatieve 
route in medische opleidingen te onderzoeken. Belangrijk is dat model-leren wordt 
ingeperkt tot situaties waarin het nadrukkelijk de bedoeling is dat er iets geleerd 
wordt, zoals school of opleidingen, en dat empirisch onderzoek heeft aangetoond 
dat modellen ook inderdaad als ‘kennisbron’ worden gebruikt. Tacit knowledge als 
uitgangspunt nemende én de daaruit voortvloeiende consequentie dat ‘tonen’ 
(vóórdoen en vóórdenken) een noodzakelijk aanvullend overdrachtsmechanisme 
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is, zou Bandura’s ontwerp kunnen dienen om te onderzoeken hoe opleiders in 
diverse disciplines het beste als educatief model voor het voetlicht komen.
 
‘Feedback’
Praktijkvorderingen becommentariëren is in de medische wereld zeker niet nieuw, 
maar aandacht voor regelmatig en systematisch educatieve feedback geven is van 
betrekkelijk recente datum. Ende en Pendleton formuleerden een aantal regels 
waaraan in hun ogen constructieve feedback moet voldoen. In onderwijskundig 
onderzoek zijn vooral de variabelen ‘inhoud’ en ‘proces’ van feedback onderzocht. 
Zo moet feedback ‘specifiek’ en ‘relevant’ zijn en het moet ‘tijdig’, ‘regelmatig’ en 
‘interactief ’ gegeven worden.
 In de medische beroepswereld zijn twee soorten feedbackonderzoek te onder-
scheiden: feedback als onderdeel van superviseren en feedback op deelaspecten van 
het medisch handelen. Bij het eerste gaat het om vragen als: wanneer wordt com-
mentaar gegeven, gebeurt het regelmatig, is het terzake doende, zijn supervisors 
goed bereikbaar. De bevindingen over ‘inhoud’ en ‘proces’ komen dan overeen met 
wat uit ander onderzoek bekend is. Maar dit onderzoek laat ook verschil in percep-
tie zien tussen supervisors en aankomende beroepsbeoefenaren. Zo menen super-
visors nogal eens meer feedback te geven dan lerenden menen te ontvangen. 
 Ericsson beziet feedbackonderzoek in de medische beroepswereld in het licht 
van zijn eigen onderzoek naar expertise bij onder meer sporters, musici, typisten, 
dansers. De centrale vraag in dit onderzoek is: hoe verwerven ‘toppresteerders’ hun 
expertise en wat doen ze om op hoog niveau te blijven presteren. Er gelden drie 
voorwaarden: er moeten goed afgebakende taken (tasks) benoemd kunnen worden 
die representatief zijn voor expertise op een bepaald terrein; men moet voortdu-
rend oefenen; gedetailleerde feedback op een (deel van een) task blijft nodig (ook 
experts zoeken feedback), zodat precies duidelijk is wat verbeterd kan worden. Hij 
noemt dit ‘deliberate practice’. 
 In de medische wereld ziet Ericsson overeenkomsten met het eigen veld van 
onderzoek op een aantal terreinen: diagnose stellen aan de hand van visuele beelden 
of auscultatie (röntgenfoto’s, ECG’s, auscultatie van hart en longen); diagnose 
stellen door anamnese en lichamelijk onderzoek; chirurgische technische hande-
lingen. Hier kan men specifieke (deel)taken en handelingen benoemen en feedback 
heeft hier ook een instructief karakter. Het blijkt het over het algemeen bij te dragen 
aan verbeteren van presteren, zij het dat er een vrij ruime variatie is. Maar Ericsson 
concludeert eveneens dat over de bijdrage van feedback aan geïntegreerd medisch 
handelen - hij noemt dit “het complexe samenstel van handelingen, ervaringen en 

onderliggende cognitieve structuren (zowel kennis als vaardigheden)”- nog weinig 
bekend is. 
 Ontvangers van feedback zijn zelden onderwerp van onderzoek geweest. Hoe 
percipiëren zij het commentaar en wat doen ze er mee? Bing-You constateert dat 
feedback bij assistenten interne geneeskunde in verschillende opleidingsjaren niet 
altijd aanslaat, ook niet als het met de beste bedoelingen en volgens educatieve 
regels gegeven wordt gegeven. Aan ontvangerszijde blijken allerlei rationaliserin-
gen mee te spelen die kunnen leiden tot het terzijde schuiven van het commentaar. 
Dat merkten Bucher en Stelling in hun onderzoek ook en het werk van Sargeant en 
medewerkers over Multi Source Feedback (MSF) aan huisartsen in Canada bevestigt 
dit beeld. Aan ontvangerszijde speelt een veelheid aan percepties mee die acceptatie 
van juist kritische feedback beïnvloedt, en perceptie beïnvloedt op haar beurt weer 
acceptatie en ‘er iets mee doen’. De conclusie uit laatstgenoemd onderzoek is dat 
er nog veel vragen zijn over het verband tussen ‘perceptie’, ‘acceptatie’ en ‘gebruik’ 
van feedback om tot verandering in praktijkvoering te komen.
 In hun meta-analyse vinden Kluger en DeNisi dat in één op de drie onderzoeken 
presteren verslechtert na feedbackinterventies. Terugkijkend over bijna honderd jaar 
feedbackonderzoek (vroeger knowledge of results genoemd) constateren deze onder-
zoekers dat de uitkomsten altijd al een ruime variatie in bevindingen hebben laten 
zien, maar dat daaraan weinig aandacht is besteed. De onderzoekers hebben geen 
sluitende verklaring voor dit verschijnsel. Ze vermoeden dat het gebruik van uiteen-
lopende psychologische theorieën hier debet aan is. Feedbackonderzoekers doen 
hun onderzoek - en interpreteren hun bevindingen - in het licht van een gekozen 
theorie. Daarmee wordt, naar het oordeel van Kluger en DeNisi, steeds slechts een 
deel van het complexe feedbackvraagstuk in beeld gebracht.

De medisch-onderwijskundige literatuur over de educatieve routes ‘voorbeeld’ en 
‘feedback’ overziende, kom ik tot de volgende conclusie:
• ‘rolmodel’ is in de medische literatuur niet helder omschreven. Men lijkt er impli-

ciet van uit te gaan dat een persoon in toto dan wel in een bepaalde rol (bijvoor-
beeld de ‘doktersrol’) wordt nagevolgd. Onderzoek buiten de medische wereld 
laat zien dat modellen navolgen een fragmentarisch en dynamisch selectieproces 
is. ‘Rolmodel’ is in opleidingskundige zin daarom geen bruikbaar begrip;

• inzichten uit Bandura’s werk over model-leren bieden, in samenhang met Erauts 
onderzoek naar informeel leren in beroepspraktijken (beroepsgenoten als ‘ken-
nisbron’), mogelijkheden om ‘voorbeeld’ als educatieve route in de opleiding tot 
medisch-specialist te onderzoeken;
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• over variabelen betreffende ‘inhoud’ van feedback (‘specifiek’, ‘relevant’) en 
‘proces’ (onder meer ‘tijdig’, ‘regelmatig’) bestaat duidelijkheid en feedback 
op goed afgebakende en overzichtelijke deelgebieden van het medisch han-
delen (instructieve feedback) draagt over het algemeen bij aan verbeteren van 
prestaties; 

• over de bijdrage van feedback aan veranderen of verbeteren van geïntegreerd 
medisch handelen [het complexe samenstel van handelingen, ervaringen en 
onderliggende cognitieve structuren (zowel kennis als vaardigheden)] bestaan 
nog veel vragen. Het ligt in de rede te denken dat feedback dan gecompliceer-
der is, omdat afbakening van (deel)taken waarop specifiek feedback gegeven kan 
worden hier moeilijk is. 

Het empirische onderzoek 

In het tweede deel van het proefschrift, getiteld Aios en opleiders aan het woord: een 
actuele empirische verkenning, heb ik ‘voorbeeld’ en ‘feedback’ onderzocht in twee 
opleidingen tot medisch-specialist, de heelkunde en de kindergeneeskunde. In 
mijn onderzoek beschouw ik de heelkunde als representant van het handelende 
deel van het medisch-specialistische spectrum en de kindergeneeskunde als die 
van het beschouwende deel. Aan het onderzoek hebben 10 aios heelkunde en 12 
aios kindergeneeskunde meegedaan, en 6 van hun officiële opleiders. De aios zijn 
tweemaal geïnterviewd; de opleiders eenmaal.

Hoofdstuk 4, dat aan de verslaglegging van de empirische verkenning vooraf gaat, 
is het methodologische hoofdstuk. Daarin beargumenteer ik waarom kwalitatief 
onderzoek met semi-gestructureerde interviews bij de huidige stand van weten-
schap over ‘voorbeeld’ en ‘feedback’ een zinnige onderzoeksmethode is. Als een 
onderzoeker constateert dat (i) deze verschijnselen in de opleidingen tot medisch-
specialist nog maar mondjesmaat onderwerp van onderzoek zijn geweest, (ii) het 
beschikbare onderzoek een ruime variatie in bevindingen toont en bovendien (iii) 
voor het onderzoeken van feedback geen bruikbaar theoretisch raamwerk beschik-
baar is, is het nuttig eerst na te gaan hoe betrokkenen zelf over deze verschijnselen 
denken. 
 In de empirische verkenning komen aios en opleiders in semi-gestructureerde 
interviews aan het woord. De voor- en nadelen van een dergelijke onderzoeksme-
thode zijn ook in hoofdstuk 4 besproken. Zo valt subjectiviteit aan de zijde van de 

onderzoeker en van de respondenten niet uit te sluiten. Daarmee staat de betrouw-
baarheid van het onderzoek onder druk. De bevindingen zijn ook niet zomaar over-
draagbaar naar andere disciplines (generaliseerbaarheid). Daar staat tegenover dat 
dit type onderzoek concepten kan opleveren die niet te verkrijgen zijn met enquêtes 
en gesloten vragen. Ik kom hier bij de beantwoording van de hoofdvraag op terug. 
 Hoofdstuk 5 is gewijd aan ‘voorbeeld’. Aan het einde van dit hoofdstuk zijn de 
onderzoeksvragen 5, 6 en 7 beantwoord. Hoofdstuk 6 gaat over ‘feedback’ met aan 
het slot de besprekingen van de vragen 8 en 9 in samenhang. In hoofdstuk 7 zijn 
enkele officiële opleiders aan het woord gekomen. De interviews met opleiders 
hebben gediend om in grote lijnen het beeld van aios te wegen. Er bleek geen forse 
discrepantie tussen de verhalen van aios en die van opleiders. De interviews met 
opleiders blijven in dit slothoofdstuk buiten beschouwing omdat het doel niet was: 
bouwstenen leveren voor het beantwoorden van de hoofdvraag.

‘Voorbeeld’
Het onderzoeken van ‘voorbeeld’ in twee zulke uiteenlopende disciplines levert, 
zoals ik verwachtte, overeenkomsten en verschillen op. En naar verwachting veran-
derde ook het beeld van opleiders in de loop van de opleiding. 
 De overeenkomsten weerspiegelen dat het in beide opleidingen gaat om het ver-
werven van praktijkkennis deels via de weg van leren door observeren en luisteren. 
De verschillen weerspiegelen in grote lijnen het kenmerkende van beide disciplines. 
Zo zijn de aios heelkunde vooral gericht op het gadeslaan van operatieve kwaliteiten 
van opleiders en aios kindergeneeskunde vooral op het beluisteren van allerlei com-
municatieve vaardigheden.
 In beide disciplines kunnen opleiders als voorbeeld voor het voetlicht komen:
• op neutrale wijze
• op inspirerende wijze
• op negatieve wijze. 

De meeste opleiders zijn neutrale voorbeelden. Een minderheid van de opleiders is 
een inspirerend of een negatief voorbeeld. 
 Kenmerkend voor neutrale voorbeelden is dat aios van alles en nog wat van deze 
opleiders navolgen, “meepikken” zoals ze zelf zeggen. Wat ze overnemen en navol-
gen vormt een amalgaam en het staat de aios doorgaans niet helder voor ogen wat 
ze van wie overnamen: je kijkt van alles af, je hoort en ziet van alles, dat pik je mee, maar je 
weet echt niet meer wat je van wie hebt overgenomen, ja dat gaat zo vanzelf. Dat contrasteert 
met inspirerende voorbeelden. Bij inspirerende voorbeelden weten de aios zich nog 
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goed te herinneren waarin hun opleiders een voorbeeld zijn geweest. Alleen inspi-
rerende voorbeelden noemen ze zelf ‘mijn vóórbeeld’. Met negatieve voorbeelden 
bedoelen de aios opleiders voor wie ze vakmatig en qua houding in de beroepsuit-
oefening weinig waardering hebben.
 Een opvallend verschil tussen de heelkunde en de kindergeneeskunde is dat de 
aios kindergeneeskunde in het midden van de opleiding een scherp onderscheid 
maken tussen opleiders als ‘kinderarts’ en opleiders als ‘supervisor’. Dit onder-
scheid komt bij de heelkunde niet voor.
 In beide disciplines verandert het beeld van opleiders in de loop van de opleiding. 
Maar ook hier doet zich ook een opvallend verschil voor. De aios heelkunde zijn 
aan het einde van de opleiding over de hele linie genuanceerder over hun oplei-
ders gaan denken. ‘Halfgoden’ blijkt niets menselijks vreemd en de bekritiseerde 
opleiders zijn minder ‘slechte chirurgen’ dan in het midden van de opleiding werd 
gedacht. De aios kindergeneeskunde zijn, daarentegen, zijn over de hele linie kriti-
scher geworden: in de knappe ‘supervisor’ moet ook wel een goede dokter schuilen 
en hun vóórbeelden als ‘kinderarts’ in de niet-academische omgeving zouden ook 
wel iets meer aan de wetenschap mogen doen. 
 Rond het einde van de opleiding blijken de aios niet alleen het beeld van oplei-
ders te hebben bijgesteld. Ze weten “nu beter wat je niet weet” en ze gaan bewust 
en selectief op zoek naar voorbeelden van wie ze bij het scheiden van de markt nog 
bepaalde dingen willen leren. 

Waarom maken de aios kindergeneeskunde in het midden van de opleiding zo dui-
delijk onderscheid tussen opleiders als ‘kinderarts’ en opleiders als ‘supervisor’? 
Het volgende zou een verklaring kunnen zijn. Bij de kindergeneeskunde zijn de aios 
in het midden van de opleiding sterk gefocust op ‘kennis vergaren’. Dat kán voor 
een groot deel op afstand van de patiënt plaatsvinden. Wellicht komt dan ook de 
opleider als ‘supervisor’, en meer specifiek diens docerende kwaliteit, naar de voor-
grond. Bij de heelkunde ligt het anders. Aios heelkunde zijn in het midden van de 
opleiding sterk gefocust op het verwerven van (nieuwe) vaardigheden in het opere-
ren. Dat kán niet zonder dat opleider en aios gezamenlijk met de patiënt bezig zijn 
en ik vermoed dat ‘opererend chirurg’ dan andere facetten overschaduwt. 
 De aios kindergeneeskunde noemen minder vóórbeelden als ‘kinderarts’ dan 
de aios heelkunde als ‘chirurg’. Ze lijken ook minder gericht op voorbeelden. Het 
merendeel van de aios meent dat je je het vak toch vooral zelf eigen moet maken 
door veel te studeren. Dit, gevoegd bij de constatering dat de kwaliteiten die ze bij 
supervisors bekijken en beluisteren pas in toekomstige situaties van pas komen 

(“in mijn positie als supervisor”), doet de vraag rijzen of praktijkvoorbeelden in een 
beschouwend vak minder belangrijk zijn dan in een handelend vak. Deze vraag is 
niet zomaar met ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden. We kunnen wel zeggen dat de aard 
van ‘voorbeeld’ anders is. Bij de heelkunde ligt de nadruk op het directe verband 
tussen voordóen, observeren én navolgen. Bij de kindergeneeskunde is voordén-
ken in de zin van hardop denken belangrijk. Aios kunnen dan de denkstappen van 
opleiders meemaken en daar hebben ze veel aan. Misschien zijn aios en opleiders 
meer geneigd bij ‘voorbeeld’ te denken aan voordóen en minder aan voordénken. 
Maar daarmee is het belang van ‘voorbeeld’ niet zonder meer groter of kleiner. 
 Dat de aios kindergeneeskunde hun vóórbeelden als ‘kinderarts’ vooral in de 
niet-academische omgeving hebben, roept wel de vraag op of opleiders in de aca-
demische omgeving voldoende zichtbaar zijn in die rol. De aios zelf laten er geen 
twijfel over bestaan dat ze het belangrijk vinden ervarenen als ‘kinderarts’ te  obser-
veren. In deze empirische verkenning blijkt dit gebruikelijker te zijn in de niet-aca-
demische dan in de academische omgeving. 

De verkenning heeft bevindingen van verschillende aard opgeleverd, sommige 
krachtiger en consistenter dan andere. Samenvattend constateer ik dat het empiri-
sche onderzoek naar opleiders als’ voorbeeld’ consistent laat zien:
• dat aios bij hun opleiders vooral gadeslaan en beluisteren wat zij zélf beschouwen 

als kernelementen van het vak, dat wil zeggen: operatietechnische vaardigheden 
bij de heelkunde en communicatieve vaardigheden bij de kindergeneeskunde;

• dat gaande de opleiding het beeld van opleiders verandert. De blik van aios op 
het vak wordt ruimer en hun oog voor nuances in de beroepsuitoefening van hun 
opleiders scherper;

• dat ongedifferentieerd ‘af ’kijken en ‘af ’luisteren in de loop van de opleiding 
plaats maken voor bewust en selectief observeren van vaardigheden die de aios 
zich vóór de zelfstandige beroepsuitoefening nog willen eigen maken.

‘Feedback’
Hoofdstuk 6 gaat over feedback die aios van hun opleiders krijgen. De term ‘feed-
back’ blijkt voor één op de drie aios geassocieerd te zijn met ‘terugkoppelen op 
hoe ik het in de praktijk doe’. De anderen hebben associaties als ‘overleggen met 
de supervisor’ en ‘het er nog eens over hebben’. Een enkeling geeft een afwijkende 
omschrijving: ‘toelichten op wat je tijdens een operatie doet’ en ‘terugrapporteren 
aan de supervisor’. ‘Feedback’ blijkt geen ondubbelzinnige term te zijn. Hij dient 
als vehiculum voor verschillende commentaarvormen, soms met accent op ‘sturen’ 
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soms op ‘beoordelen’. De aios zelf onderscheiden drie vormen:
• commentaar op de werkvloer
• commentaar in de vorm van voortgangsgesprekken
• commentaar in de vorm van ‘nabespreken’.

Voor de eerste twee commentaarvormen gebruiken ze weliswaar verschillende 
omschrijvingen, maar de kern is steeds ‘werkvloer’ en ‘voortgangsgesprek’. Over 
commentaar op de werkvloer zijn de waarnemingen eenduidig: aios ervaren dit 
unaniem als zeer leerzaam. Sommigen zien het zelfs als dé manier om het vak te 
leren. De waarnemingen over voortgangsgesprekken zijn ook eenduidig. Ongeveer 
driekwart van de aios is kritisch tot negatief over deze commentaarvorm, terwijl 
een klein groepje aios neutraal oordeelt. Er is wel een verschuiving in de tijd merk-
baar. In het midden van de opleiding zijn alle aios heelkunde en ruim de helft van 
de aios kindergeneeskunde slecht te spreken over voortgangsgesprekken. Aan het 
einde van de opleiding zijn de aios kindergeneeskunde genuanceerder geworden 
en de aios heelkunde vinden nu dat er ‘in het begin van de opleiding wel enkele gesprekken 
waren waar je wat aan had’. Maar over de voortgangsgesprekken in latere jaren blijven 
laatstgenoemde aios onverdeeld kritisch. 
 Waarom zijn de aios zo weinig positief over de voortgangsgesprekken? Die vraag 
is met dit onderzoek niet goed te beantwoorden. Ze hebben verschillende percep-
ties van de gesprekken en geven uiteenlopende redenen waarom ze die weinig of 
niet zinvol vinden. Maar één ding komt wel ondubbelzinnig en consistent door de 
jaren heen naar voren: voortgangsgesprekken worden ervaren als ‘beoordelingsge-
sprekken’ en niet als gesprekken waar je ‘feedback’ krijgt. Op een enkele opleider 
of supervisor na: die er echt iets van weet te maken, maar dat zijn maar enkele weet je, dat 
kan echt niet iedereen.
 Het commentaar van de aios is niet per se ‘waar’ of ‘niet waar’. Zoals ik al zei 
speelt perceptie hier een doorslaggevende rol. Is het belangrijk dat de aios voort-
gangsgesprekken beschouwen als ‘beoordelingsgesprekken’, zo kun je je afvragen. 
Er moet immers in de opleiding met enige regelmaat ook een ‘oordeel’ over vorde-
ringen worden uitgesproken: ‘we vinden dat dit en dit goed gaat en daar en daar 
schort het nog aan’. Dat is juist. Maar er is wel een caveat. Als aios voortgangsge-
sprekken zien als beoordelingsgesprekken (‘mijn opleider spreekt een ‘oordeel’ uit 
over mijn vorderingen’), terwijl opleiders zich misschien juist inspannen sturend 
commentaar te geven op vorderingen zónder ‘formeel oordeel’, is er sprake van 
verschillende verwachtingen. Signalen daarover zijn ook te vinden in de bespro-
ken literatuur. En het is niet ver gezocht te denken dat er bij uiteenlopende ver-

wachtingspatronen van opleider en aios educatieve kansen blijven liggen omdat 
men langs elkaar heen praat. Het is nuttig hier nog even in herinnering te roepen 
dat Eraut in zijn onderzoek in beroepspraktijken ook opmerkte dat collegiaal com-
mentaar (informele feedback) een belangrijke leerbron is, terwijl formele feedback 
omgeven blijkt met allerlei ruis. 

‘Nabespreken’
De derde commentaarvorm heb ik ‘nabespreken’ genoemd. Het is een concept dat 
via interpretatie van verschillende elementen uit de interviews tot stand is gekomen. 
Zowel in de eerste als de tweede interviews blijken de aios van mening dat er weinig 
tot té weinig feedback wordt gegeven. Dat lijkt een ondubbelzinnige mededeling, 
maar nuancering is geboden. De term ‘feedback’ bleek immers verschillende asso-
ciaties op te roepen en ik kon dus niet anders concluderen dan: in de ogen van de 
aios schort het aan een type commentaar dat in hun beleving ‘feedback’ is. Wat is 
dit voor type commentaar? Hoe kom ik er achter wat de aios bedoelen? 
 Ik vroeg ze voorbeelden te geven van situaties waarin ze menen wel ‘feedback’ 
gekregen te hebben. Gemeenschappelijk in de beschrijvingen blijkt dan dat het 
commentaar betreft, waarin ervaringen die aios tijdens dagelijkse praktijkhande-
lingen en -activiteiten opdoen in samenhang benoemd worden, mét becommen-
tariëring door de opleider (wat ging wel goed, wat ging niet of nog niet goed, en 
waarom). Twee elementen staan centraal: vergelijkenderwijs commentaar krijgen 
(vorige keer nog zo en nu zo) én zelf vragen kunnen stellen. Voor aios heelkunde 
blijkt ‘nabespreken’ vooral te slaan op bespreken van operatietechnische handelin-
gen direct aansluitend aan de operatie. De aios kindergeneeskunde vinden ‘nabe-
spreken’ van de gewone dagelijkse patiëntenzorg, het reilen en zeilen op de afde-
ling, belangrijk. In alle beschrijvingen blijkt de dialoogvorm essentieel. Belangrijk 
aan het concept ‘nabespreken’ is verder dat aios aangeven daaraan in de beginjaren 
van de opleiding behoefte te hebben. Die behoefte ebt in de loop van de jaren weg, 
zo merken ze aan het einde van de opleiding op. Enkele aios brengen het als volgt 
onder woorden: die behoefte aan feedback wordt minder. Ik weet wat ik nog wil leren en ik 
stap nu ook gewoon op ze af: wat vind je ervan? 

De bevindingen over ‘feedback’ samenvattend constateer ik:
• dat aios bij het begrip ‘feedback’ - gevraagd naar een formulering - wel verschil-

lende associaties hebben, maar dat allen de behoefte uiten aan regelmatig sturend 
commentaar op vorderingen in de dagelijkse praktijkvoering. Dit type commen-
taar is ‘nabespreken’ genoemd;
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• dat het bij ‘nabespreken’ gaat om commentaar dat (i) direct terugverwijst naar 
dagelijkse praktijkhandelingen en –activiteiten; (ii) praktijkervaringen in samen-
hang en vergelijkenderwijs benoemt en (iii) aios ruimte biedt voor vragen en 
opmerkingen; 

• dat de behoefte aan dit type commentaar in de beginjaren van de opleiding groter 
is dan in latere jaren.

Voorbeeldfunctie en feedbackfunctie
In de empirische verkenning blijken de termen ‘voorbeeld’ en - meer nog - ‘feed-
back’ veel en gevarieerde reacties op te roepen. Temidden van alle variatie is duidelijk 
dat het in beide gevallen gaat om een educatief proces dat weliswaar in belangrijke 
mate wordt beïnvloed door persoonlijke factoren, maar ook algemeenheden kent. 
Bucher en Stelling toonden een zogenoemd “dynamisch en fragmentarisch selec-
tieproces” aan en Bandura’s werk onderstreept de invloed van persoonlijke facto-
ren bij de keuze van modellen. Deze onderzoekers hielden zich niet bezig met tacit 
knowledge. Dat is wel het vertrekpunt in mijn onderzoek. Zoals al vaker gezegd vraagt 
het opleidingsproces juist ook daarom aan aios-zijde observeren en beluisteren én 
regelmatig sturend commentaar ontvangen. Aan de zijde van opleiders vraagt het 
om vóórdoen en vóórdenken én regelmatig sturend commentaar geven.‘Voorbeeld’ 
en ‘feedback’ zijn dus onlosmakelijk deel van een opleidersrol. Voor beide situaties 
geldt dat niet alleen officiële opleiders hiermee van doen hebben, maar ieder die, in 
de verschillende omgevingen waar aios werkzaam zijn, als lid van een opleidings-
team bij het opleidingsproces is betrokken. Dit rechtvaardigt deze routes te benoe-
men als ‘voorbeeldfunctie’ en ‘feedbackfunctie’. 
 Met ‘de term voorbeeldfunctie’ wordt uitgedrukt dat:
• een ervaren beroepsbeoefenaar voor een aios in een bepaalde fase van de opleiding en 

in een bepaald opzicht als voorbeeld fungeert; 
 Parallel daaraan wordt met de term ‘feedbackfunctie’ uitgedrukt dat: 
• een ervaren beroepsbeoefenaar een aios in een bepaalde fase van de opleiding op 

bepaalde praktijkhandelingen en - vorderingen commentaar geeft. 

De hoofdvraag

In de hoofdvraag in dit proefschrift hoe kunnen aios in het dagelijkse werk ondersteund 
worden bij het verwerven van medische praktijkkennis komen de twee onderzoeksroutes 
samen. Juist bij professionele praktijkkennis laat zich lang niet alles vatten onder 
de noemer ‘weten dat (iets zo is)’. Even essentieel zijn vormen van kennis die aan-
geduid kunnen worden met ‘weten hoe (iets te doen)’, ‘weten (wat te doen)’, ‘weten 
waarom (iets te doen)’. Tacit componenten maken daarvan onlosmakelijk deel uit. 
 Expliciete componenten kunnen in principe los van dragers van die kennis via 
codificatie (bijvoorbeeld in de vorm van handboeken, tijdschriften, protocollen 
en dergelijke) worden verworven. Maar niet of moeilijk verwoordbare componen-
ten verwerven en overdragen is aangewezen op educatieve routes die zojuist zijn 
benoemd als ‘voorbeeldfunctie’ en ‘feedbackfunctie’

Accentuering van de voorbeeldfunctie en de feedbackfunctie
Kijkend door de ogen van de aios blijken er kenmerken te benoemen die het verwer-
ven van praktijkkennis ondersteunen. Neutrale voorbeelden maken geen blijvende 
indruk, in tegenstelling tot inspirerende voorbeelden bij wie dit juist wel het geval 
is. Zeker, hun kennis en vaardigheden en hun beroepshouding worden bewonderd, 
maar ook blijken ze te inspireren door de opleidingskundige manier waarop ze te 
werk gaan: ‘systematisch’, ‘gestructureerd’ en ze ‘omkleden’ voordóen en voordén-
ken met allerlei vormen van relevante tekst en uitleg. Anders gezegd, ze vullen hun 
voorbeeldfunctie ‘actief ’ in. Voor de aios heelkunde blijkt dan vooral “gestructu-
reerd voordoen” bij het opereren, “hardop beargumenteren waarom ze doen wat 
ze doen” en “stapsgewijs te werk gaan” te tellen. Bij de kindergeneeskunde verge-
makkelijken opleiders die “ingewikkelde dingen helder en duidelijk uitleggen”, ”je 
op een prettige manier bevragen” en “het vraag- en antwoordspel goed spelen” het 
leerproces. Aan het einde van hoofdstuk 5 merkte ik op dat ook een ‘passieve’ invul-
ling van de voorbeeldfunctie ‘leren door observeren’ mogelijk maakt, maar dat dan 
aan aios hulpmiddelen worden onthouden, die dit leren vergemakkelijken en onder-
steunen. Praktische hulpmiddelen die opleiders ten dienste kunnen staan laten zich 
samenvatten onder de noemer: een specialist moet in zijn rol van opleider de stap zetten van 
onbewust competent naar bewust competent. Bij het demonstreren van handelingen (voor-
dóen) kan een opleider zich afvragen: ‘waarom doe ik wat ik doe’, ‘hoe kan ik deze 
handeling in overzichtelijke eenheden ontleden’, ‘ze zó benoemen dat de aios kan 
volgen en begrijpen wat ik doe’. Bij medisch probleemoplossend redeneren (voor-
dénken) kan een opleider zich afvragen: ‘hoe kan ik hardop denkend het probleem 
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formuleren en de weging van mijn argumenten geven’ en ‘hoe formuleer ik het zo 
dat de aios in de gelegenheid is mijn denkstappen mee te maken’.

‘Feedback’ blijkt, kijkend door de ogen van de aios, te dienen als vehiculum voor 
verschillende commentaarvormen. De commentaarvorm die ik ‘nabespreken’ heb 
genoemd komt het dichtst in de buurt van wat de aios zelf als ‘feedback’ beschou-
wen. Het is gekenschetst als: regelmatig sturend commentaar in dialoogvorm op 
dagelijkse praktijkhandelingen en -activiteiten. De dialoogvorm en het vergelij-
kende karakter van het commentaar blijken het leerproces te ondersteunen. Dat 
is geheel in lijn met wat Schön betoogt als hij de coachende rol van een opleider 
beschrijft. Een lerende professional moet leren reflecteren op ijkpunten die een 
opleider ‘als buitenstaander’ expliciet formuleert, maar hij moet ook persoon-
lijke, deels impliciete (tacit) ijkpunten formuleren: ik ‘weet’(voel) dat ik nu hiér sta 
in mijn beroepsuitoefening en ik wil dáár heen. Het tweede is, meer nog dan het 
eerste, geen eenvoudige zaak. Een opleider moet hier behulpzaam zijn om reflection-
on-action te ondersteunen. Als hij zich beperkt tot kort commentaar in een mono-
loogvorm (of tot impliciet commentaar) zal het vermoedelijk moeilijker zijn om tot 
persoonlijk inzicht te komen dát er is geleerd en wát, waar verbeteringen nodig zijn 
en hoe, dan als het commentaar in dialoogvorm wordt gegeven en er gelegenheid is 
om over en weer vragen te stellen en opmerkingen te maken. 

‘Theoretische route’ en ‘empirische route’
De voorbeeldfunctie is in de empirische verkenning duidelijker uit de verf gekomen 
dan de feedbackfunctie. Dat was op grond van de beschikbare theoretische noties 
ook te verwachten. Zo was op basis van het werk van Polanyi en Schön duidelijk dat 
verwerven van professionele praktijkkennis in de heelkunde en de kindergenees-
kunde voor een deel zou moeten gaan via de route van ‘leren door observeren en 
luisteren’. Uit Erauts onderzoek wist ik dat samenwerken met ervaren beroepsge-
noten een leerbron vormt voor nog niet ervaren beroepsgenoten. Aan de hand van 
Bandura’s werk laat zich beredeneren dat bij léren door observeren en ‘model’ in 
de vorm van ‘kennisbron’, vooral de gepercipieerde karakteristieke facetten van de 
beroepsuitoefening een voorbeeldwerking hebben. In het licht van Schöns gedach-
tengoed dat met het toenemen van ervaring knowing-in-action toeneemt, ligt het in 
de rede te denken dat aios ook steeds fijnzinniger de knowing-in-action van anderen 
kunnen duiden. Het ligt dan ook voor de hand te denken dat dit het beeld van oplei-
ders zal beïnvloeden. De empirische verkenning laat inderdaad zien dat aios hun 
opleiders in de loop van de opleiding anders gaan zien. Ook dat veel en ongediffe-

rentieerd ‘af ’kijken en -luisteren’ plaats maakt voor bewust en doelgericht zoeken 
naar specifieke kwaliteiten die ze herkennen in opleiders, en die ze zich nog eigen 
willen maken voor ze de opleiding verlaten. 
 De empirische waarnemingen maken ook verschijnselen zichtbaar die niet recht-
streeks uit ‘theorie’ te voorspellen waren. Zo blijken de aios kindergeneeskunde 
‘opleider als kinderarts’ te onderscheiden van ‘opleider als supervisor’. Dit komt bij 
de heelkunde niet voor. Evenmin was te voorspellen hoe de verandering in beeld-
vorming van opleiders zich zou manifesteren. Dat de aios heelkunde in de loop van 
de opleiding milder over hun opleiders zijn gaan denken, terwijl de aios kinderge-
neeskunde kritischer werden, was verrassend. 

Bij de feedbackfunctie ligt het anders. Uit de bespreking van de literatuur in hoofd-
stuk 3 bleek al dat een vruchtbaar theoretisch raamwerk voor feedbackonderzoek 
niet voorhanden is. Onderzoek naar feedback heeft dan ook een sterk verkennend 
karakter. Maar mijns inziens dragen de bevindingen wel bij aan een nadere accentu-
ering van Schöns reflection-on-action. De empirische verkenning laat zien dat er twee 
typen reflection-on-action zijn te onderscheiden: (i) reflection-on-action betreffende een 
relatief korte reeks praktijkhandelingen en -activiteiten (regelmatig nabespreken 
van de ervaringen in de dagelijkse praktijkvoering) en (ii) reflection-on-action betref-
fende een relatief lange reeks praktijkhandelingen en -activiteiten (professioneel 
groeiproces). 
 Bij deze laatste vorm komen voortgangsgesprekken in beeld. Ze staan in de tijd 
verder af van de werkvloer, zijn per definitie meer geabstraheerd van de dagelijkse 
praktijk én ze slaan noodzakelijkerwijs terug op een ruimer volume aan praktijk-
ervaringen. Daarmee valt te beredeneren dat het commentaar in die gesprekken 
wel moet verschuiven van becommentariëren van deelhandelingen en -activiteiten 
(meer taakgericht) naar becommentariëring van geïntegreerd medisch handelen 
(meer persoonsgericht). Het eerste heeft bijna als vanzelfsprekend een sterker 
instructief karakter dan het tweede. Het ligt bovendien in de rede te denken dat per-
soonsgericht commentaar in voortgangsgesprekken anders getoonzet moet zijn 
dan taakgericht commentaar direct terugverwijzend naar de werkvloer. Hier wijs 
ik nog even op de interviews met opleiders over hun zoeken naar de ‘juiste toon’ in 
voortgangsgesprekken.

De reikwijdte van het onderzoek
In hoofdstuk 4, het methodologische hoofdstuk, besprak ik dat kwalitatief onder-
zoek met semi-gestructureerde interviews geen feitenmateriaal oplevert dat per sé 
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‘waar’ of ‘niet waar’ is. Ook kwam ter sprake dat de waarnemingen gelden voor 
de context waarin het onderzoek is uitgevoerd, heelkunde en kindergeneeskunde, 
en niet zonder meer overdraagbaar zijn naar andere contexten (generaliseerbaar). 
Wel zijn concepten, die op basis van het onderzoek zijn ontwikkeld, overdraagbaar 
naar andere contexten. Zo ligt het zeer voor de hand dat zich in alle opleidingen tot 
medisch-specialist dezelfde manifestaties van ‘voorbeeld’ zullen voordoen (‘neu-
traal’, ‘inspirerend’, ‘negatief ’). Maar vakspecifieke zaken waarop aios heelkunde 
en kindergeneeskunde letten zijn niet zonder meer geldig voor andere disciplines. 
Men zal per discipline moeten bezien waarin opleiders een voorbeeld voor hun aios 
zijn. Het is weer wel aannemelijk dat in een handelend vak het accent steeds ligt op 
vóórdoen en in een beschouwend vak op vóórdenken.
 Dat in de vroege fase van de opleiding systematisch en gestructureerd te werk 
gaan (aan opleiderszijde) bijdraagt aan het verwerven van praktijkkennis, is ook 
ruimer geldig dan alleen voor de heelkunde en de kindergeneeskunde. Dit laat 
zich uit de aard van praktijkkennis beargumenteren. Maar wat hierbij telkens de 
juiste mix van didactische instrumenten is, zal ook per discipline bekeken moeten 
worden. Onderwijskundig onderzoek kan daarover uitsluitsel geven. Dat valt buiten 
het bestek van dit proefschrift. 
 De verschillende commentaarvormen die aios heelkunde en kindergeneeskunde 
onderscheiden zullen, naar ik meen, ook ruimer geldig zijn dan voor de twee dis-
ciplines in dit onderzoek. Ze horen bij een praktijkleerproces, in casu de opleiding 
tot medisch-specialist. Maar er is voorzichtigheid geboden bij de bevinding dat de 
aios in deze empirische verkenning menen weinig of té weinig feedback te krijgen. 
Er zijn allerlei commentaarvormen die leren ondersteunen zonder dat aios daar de 
kwalificatie ‘feedback’ aan geven. Zo wordt er veel, en in de ogen van de aios heel 
zinnig, commentaar op de werkvloer gegeven. Er zijn kinderartsen en chirurgen die 
wel ‘nabespreken’ en er zijn ook voortgangsgesprekken die de aios wel zinvol vinden. 
Die nuances maakt de empirische verkenning niet zichtbaar. Wel is - en zonder twijfel 
- duidelijk geworden dat de term ‘feedback’ met ruis is omgeven en dat verwachtin-
gen en opvattingen over feedback bij opleiders en aios niet steeds met elkaar stroken. 
De signalen zijn mijns inziens van dien aard dat verder onderzoek hier geboden is.
 
Verder doordenken
In het theoretische deel van dit proefschrift, de hoofdstukken 2 en 3, zijn ook ele-
menten besproken die in de empirische verkenning niet of slechts signalerenderwijs 
naar voren komen. Ik doel hier op Erauts onderzoek naar informeel leren in profes-
sionele praktijken, waarin blijkt dat allerlei momenten in het werk van alledag zich 

goed lenen voor leren van collega’s. Zij dienen niet alleen als informatieve leerbron, 
ook draagt hun informeel commentaar bij aan verwerven van professionele prak-
tijkkennis. Dit biedt aanknopingspunten voor verdere doordenking. 
 Eraut onderscheidt drie leerroutes: impliciet leren en twee vormen van expli-
ciet leren, ‘reactief ’ en ‘deliberatief ’. In zijn werk ligt het zoeken naar leermoge-
lijkheden geheel in handen van de beroepsbeoefenaren zelf, want het gaat in zijn 
onderzoek niet om formele opleidingstrajecten. Ik meen dat deze drie leerroutes in 
essentie ook gelden voor de medische beroepsopleiding, maar in die context komt 
er nog iets bij. Het gaat dan, zoals eerder gezegd, om een formele opleidingssitu-
atie: aios moeten zich professionele praktijkkennis verwerven en opleiders moeten 
het verwervingsproces begeleiden en ondersteunen. Het dagelijkse werk biedt 
veel gestructureerde momenten van samenzijn. Opleiders en aios treffen elkaar 
bij patiëntenbesprekingen, ochtend- en middagoverdrachten, visite lopen/zitten, 
nabespreking van poliklinische patiënten, wekelijkse onderwijsmomenten; bij de 
heelkunde is er de operatiekamer. Dat zijn geplande momenten en, Eraut volgend, 
gaat het dan aan aioszijde om deliberatief leren, want aios weten dat daar iets te leren 
valt en er is tijd voor ingeruimd. Steeds creëert de aanwezigheid van opleiders leer-
mogelijkheden: méékijken, méédoen, mééluisteren én commentaar krijgen. Steeds 
staan dan voorbeeldfunctie en feedbackfunctie als educatieve routes ter beschik-
king. En steeds, zo laat het empirische onderzoek zien, wordt verwerven van prak-
tijkkennis vergemakkelijkt als opleiders zich inspannen vóórdoen en vóórdenken te 
omkleden met zoveel mogelijk relevante tekst en uitleg. Eerder omschreef ik dit als 
‘de voorbeeldfunctie actief invullen’. In navolging van Erauts typologie zou dit ook 
anders genoemd kunnen worden: ‘voorbeeld zijn bij deliberatief leren’. 
  Zo valt ook de feedbackfunctie te beschouwen. Regelmatig sturend commentaar 
in dialoogvorm blijkt het verwerven van praktijkkennis te ondersteunen. Ook hier 
gaat het om geplande momenten (na afloop van een operatie, een paar maal per 
week aan het einde van de dag). Eerder noemde ik dit ‘nabespreken’ en koppelde 
het Schöns reflection-on-action (aioszijde). In navolging van Erauts typologie zou dit 
ook ‘deliberatieve feedback’ genoemd kunnen worden. Cruciaal is dat hiervoor in 
de drukke praktijk van alle dag tijd wordt vrij gemaakt. 

Geplande momenten geven opleiders gelegenheid om relevante tekst en uitleg te 
geven, om uit te wijden en daarbij verbindingen te leggen met eigen praktijkerva-
ring. Het zou hun behulpzaam kunnen zijn als zij zich hun praktijkkennis voor ogen 
stellen in termen van zinsconstructies. Dan valt te denken aan typeringen als: ik als 
ervaren specialist ‘weet’ dat [iets zo is]; ‘weet’ hoe [iets te doen]; ‘weet’ wanneer 
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[iets te doen]; ‘weet’ wanneer [iets na te laten]; ‘weet’ waarin [dit afwijkt van dat]; 
‘weet’ waar [op zoek te gaan naar]; ‘weet’ welke [benadering de voorkeur verdient] 
en zo voort (Howard 1978). Als deze manier van typeren wordt doorgetrokken naar 
reflection-on-action, komen zinsconstructies in beeld als: ik als specialist ‘weet’ wat 
[het betekent te]; ‘weet’ hoe [het voelt te]; ‘weet’ [wat het is om te gaan met]; ‘weet’ 
hoe [te verwerken dat], ‘weet’ [waaraan het doet denken dat]. Als opleiders zich 
hun praktijkkennis met zulke zinsconstructies voor ogen stellen, beschikken ze 
over een ruim palet aan weldoordachte vergelijkingen en een ruim vocabulaire om 
deze kennis onder woorden te brengen. Dit instrumentarium kan ook de dialoog-
vorm bij feedback verrijken. 
 Het is in de geneeskunde niet ongebruikelijk om in zinsconstructies over praktijk-
kennis te denken. Geneeskunde kent een rijke narratieve traditie. Dokters maken 
veelvuldig gebruik van metaforen om ingewikkelde medische zaken voor hun 
patiënten en voor beroepsbeoefenaren van andere disciplines te verduidelijken (van 

Rijn 1997). Patiënten vertellen verhalen die dokters interpreteren en vertalen in bio-
medische kennis, zodat ze klinisch redenerend tot een diagnose kunnen komen en 
met de patiënt een behandelroute kunnen gaan. Verhalen vormen een brug tussen 
dokters en hun patiënten, doctors travel back and forth across the bridge, taking in patient’s 
story of illness to be retold in the form of a case history (Greenhalgh 1998). Dokters wisse-
len onderling informatie uit in de vorm van ‘korte verhalen’, casusbesprekingen en 
klinische lessen. Het zijn, naast dragers van biomedische kennis en laboratorium-
informatie, ook dragers van niet-medische patiëntgebonden zaken en van de zoek-
tocht naar het sluitend maken van een klinisch redeneerproces (Hunter 1991). 

In tegenstelling tot deliberatief leren is reactief leren ongepland, al is het wél bewust 
leren. Dan dienen vooral ad hoc situaties als leermomenten. Uit de literatuur is 
bekend dat onverwachte situaties indringende leermomenten zijn. Doorgaans is 
dan gekeken naar ‘critical incidents’ (Slotnick 1999). Maar Erauts onderzoek laat 
zien dat reactief leren in beroepspraktijken meer inhoudt dan leren van ‘critical 
incidents’. Het is óók, en volgens Eraut zelfs vooral, het samenwerken in normale 
dagelijkse werkzaamheden dat beroepsbeoefenaren de gelegenheid biedt hun pro-
fessionele kennis en kunde te verbreden en te verdiepen. 
Uit de empirische verkenning in dit proefschrift blijkt commentaar op de werkvloer 
zo ongeveer hand in hand te gaan met reactief leren. Alle aios beschouwen dit type 
commentaar als zeer leerzaam. Nu zal er bij ongeplande situaties doorgaans weinig 
of geen gelegenheid zijn om uitgebreid op de materie in te gaan. Maar het ligt in de 
rede te denken dat deze momenten aan educatieve zeggingskracht kunnen winnen 

als opleiders en aios bewuster gebruik maken van zich aandienende situaties. Dat 
vraagt een actieve opstelling, zowel aan opleiders- als aan aioszijde, en een open oog 
en oor voor wat zich aandient: ’wat doet zich hier voor’, ‘kan ik hier iets meer over 
zeggen dan alleen een ‘werkinstructie geven’ (opleider), en ‘dit is me niet duidelijk, 
daar wil ik iets over vragen’ (aios). Eerder benoemde ik deze commentaarvorm als: 
werkinstructies met evaluatieve accenten. Aansluitend bij Erauts typologie zou dit 
‘reactieve feedback’ genoemd kunnen worden. Naar analogie is ook de voorbeeld-
functie bij reactief leren in het geding. Zoals gezegd zal in ad hoc situaties uitwij-
den over het hoe en waarom vaak niet aan de orde kunnen komen. Maar opleiders 
moeten zich ook in deze situaties wel bewust zijn van hun voorbeeldfunctie. Een 
ruim deel van de aios merkt op dat opleiders die “rustig blijven” als zich een onver-
wachte situatie voordoet een belangrijk voorbeeld vormen. Daar leer je van: “zie je, 
je hoeft niet in paniek te raken”. Opleiders die “hyperactief worden” en “niet meer 
weten waarop ze willen aansturen” bewerkstelligen het tegendeel. Erauts typologie 
volgend zouden we hier kunnen spreken van ‘voorbeeld bij reactief leren’. 

Concluderend

De ‘meester-gezel’ relatie wordt in de huidige tijd wel gezien als een passieve vorm 
van opleiden. Men kan daar ook anders over denken. Onderricht, gesproken en aan-
schouwelijk gemaakt in woord of voorbeeld is zo oud als de mensheid. Geen familie, sociaal 
systeem, hoe geïsoleerd en rudimentair ook, kan bestaan zonder leren en leertijd, zonder gedegen 
meesterschap en leerlingschap, zegt Steiner (Steiner 2004) . 
 In dit proefschrift heb ik een universeel verschijnsel in eigentijdse vorm onder-
zocht bij twee klinische disciplines, heelkunde en kindergeneeskunde. Voor het 
vertrekpunt van dit onderzoek zocht ik aansluiting bij Polanyi en Schön. Zij kennen 
de leermeester juist een belangrijke en actieve rol toe. Hij wil een voorbeeld zijn, 
ondersteunt het leerproces door lerenden in zijn nabijheid te halen en hen ruim-
hartig deelgenoot te maken van zijn praktijkkennis, én spant zich in vorderingen 
op een professioneel educatieve manier te becommentariëren.

In het eerste deel van het onderzoek heb ik beschouwende literatuur en empirisch 
onderzoek uit diverse wetenschapsgebieden bijeen gebracht. Deze onderzoeks-
route is in het tweede deel aangevuld met eigen empirisch onderzoek. De combina-
tie van werkwijzen maakt het mogelijk om de begrippen ‘voorbeeld’ en ‘feedback’ 
in de opleiding tot medisch-specialist te verhelderen. Uitgaande van het karakte-
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ristieke van praktijkkennis én de noodzakelijkheid van deze educatieve routes heb 
ik ze vervolgens functioneel benoemd: ‘voorbeeldfunctie’ en ‘feedbackfunctie’ van 
opleiders.

Benoeming in termen van ‘functie’ maakt het eenvoudiger om: 
 (i) disciplinegebonden kenmerken te onderscheiden die karakteristiek zijn voor 
  het vak;
 (ii) voor deelaspecten van ‘voorbeeld’ (vóórdoen en ‘vóórdenken) educatieve 
  kwaliteiten te benoemen waarmee model-leren kan worden ondersteund; 
 (iii) aan ‘feedback’ verschillende vormen te onderscheiden die elk een eigen bij- 
  drage leveren aan het professionele groeiproces;
 (iv) aandacht te schenken aan verschillen in opleidingskundige benadering waar 
  het jongere- en ouderejaars aios betreft. 

De termen ‘voorbeeldfunctie’ en ‘feedbackfunctie’ hebben in dit proefschrift ook 
een normatieve kant. Van ieder die betrokken is bij het groeiproces van de nieuwe 
generatie beroepsgenoten mag verwacht worden dat hij zich inspant beide functies 
zo rijk mogelijk in te vullen om zodoende het verwerven van praktijkkennis te bevor-
deren en te ondersteunen. Wat telkens een goede mix van educatieve instrumen-
ten is om ‘voorbeeld’ rijk tot expressie te brengen, kan met behulp van Bandura’s 
model-leren worden onderzocht. Voor de feedbackfunctie ontbreekt nu nog een 
dergelijk onderzoeksraamwerk. 
 In verdere theoretische doordenking heb ik de begrippen ‘deliberatief ’ en ‘reac-
tief ’ aan de dagelijkse opleidingspraktijk gekoppeld. Met deze begrippen benadruk 
ik dat de dagelijkse werkzaamheden ruim mogelijkheden bieden voor het praktijk-
leerproces en dat ze aan kracht winnen als opleiders en aios bewust uit zijn op edu-
catieve benutting.

Bevindingen van dit onderzoek en de modernisering van de 
opleidingen tot medisch-specialist 

Na de concluderende paragraaf waarin ik de hoofdlijn van het proefschrift heb 
samengevat, rest nog een korte beschouwing over de modernisering van de oplei-
dingen tot medisch-specialist. 

In dit proefschrift staat de interactie tussen individuele opleiders en aios centraal. 
Ik beschouw dit als een modern ‘meester-gezel’ verband waarbinnen praktijkleren 
in het werk van alle dag gestalte krijgt. De modernisering van de opleidingen gaat 
over de opzet en de organisatie van het curriculum. Toch zijn er, kijkend vanuit de 
bevindingen van dit proefschrift, wel enkele elementen in de plannen die tot naden-
ken stemmen. 

Het Centraal College Medische Specialismen (CCMS) heeft besloten dat ingaande 
1 januari 2005 opleiden moet plaatshebben in de vorm van ‘competentiegericht 
opleiden’. Zonder twijfel biedt deze koerswijziging goede mogelijkheden om de 
opleidingen meer in lijn te brengen met verwachtingen en opvattingen over medisch 
professioneel handelen die in de afgelopen decennia zijn opgekomen. Daar spelen 
vakmatige overwegingen in mee en inzichten uit de volwasseneneducatie, maar 
ook maatschappelijke opvattingen over wat een goede dokter is en verwachtings-
patronen van patiënten. 
 De modernisering is ingeluid met het beschrijven van alle 27 specialismen in 
eindtermen, modulen, algemene en specifieke competenties, én met het verder for-
maliseren van de systematiek voor feedback en beoordelen. Richtinggevend voor 
de beschrijvingen van de specialismen zijn de zeven, door het CCMS benoemde, 
competentiegebieden. Zes gebieden vormen tezamen het zevende gebied ‘medisch 
handelen’. De zes andere gebieden zijn: communicatie; samenwerking; kennis en 
wetenschap; maatschappelijk handelen; organisatie en professionaliteit. In elk van 
deze gebieden heeft het CCMS vier algemene subcompetenties benoemd. Zo zijn 28 
competenties benoemd die het landelijke stramien vormen voor alle opleidingen. 
Uit deze 28 competenties leidt iedere beroepsvereniging de eigen vakgebonden 
competenties af. De volgende stap is de disciplinegebonden competenties onder 
te brengen in een curriculum. Daarbij hebben de beroepsverenigingen een grote 
mate van vrijheid, maar er geldt ook een aantal voorwaarden. Het curriculum moet 
modulair zijn opgezet en voor het ontwerpen ervan dienen zogenoemde ‘thema’s’ 
als ordenende eenheden. Thema’s delen een vak op in benoembare eenheden die 
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onderricht moeten worden en aios moeten in de gelegenheid zijn handelingen en 
activiteiten, behorend bij het thema, in praktijksituaties aan te leren. In de feed-
backstructuur (assessment) moet de voortgang van het leerproces regelmatig getoetst 
en beoordeeld worden, maar het formatieve karakter moet overheersen. De aios 
moeten een portfolio bijhouden die de voortgang door de jaren heen zichtbaar 
maakt. 

De heelkunde en de kindergeneeskunde hebben hun opleidingsplannen op verschil-
lende wijze vorm gegeven. Het belangrijkste verschil is de gedetailleerdheid van de 
beschreven thema’s en de daaruit voortvloeiende ‘leerdoelen’. In het opleidings-
plan van de heelkunde, getiteld ‘Structuur Curriculum Heelkunde voor Reflectieve 
Professionals’ (SCHERP), zijn de leerdoelen minder gedetailleerd omschreven dan 
in het opleidingsplan van de kindergeneeskunde, getiteld ‘Generieke Onderwijs en 
Evaluatie Doelen’ (GOED). Kijkend vanuit de competentie ‘medisch handelen’, ver-
gelijkbaar met Erauts holistic performance, zal zich altijd de vraag opdringen hoe ver 
men kan gaan met het opsplitsen van geïntegreerd medisch handelen in toetsbare 
‘leerdoelen’, waarvan de optelsom geacht wordt geïntegreerd medisch handelen te 
weerspiegelen. Er is hier een natuurlijk spanningsveld omdat opsplitsen in frag-
menten altijd weer noodzaakt tot integratie van die fragmenten: aan aioszijde het 
persoonlijk weten ‘hiér sta ik in mijn dagelijkse praktijkvoering’; aan opleiderszijde 
het oordelend weten ‘zó is deze aios als chirurg of kinderarts’. Met dit te zeggen stel 
ik geenszins de educatieve voordelen van het benoemen van overzichtelijke onder-
wijs- en toetsbare eenheden ter discussie. Wel bedoel ik te zeggen dat er grenzen zijn 
aan het opsplitsen van het vak in leerbare onderdelen, zonder the act of integration die 
de basis is van handelen in de praktijk, te ver uit het zicht te doen verdwijnen. Waar 
die grenzen liggen is op voorhand niet aan te geven. Ze kunnen ook per discipline 
verschillen. Maar aandacht voor dit natuurlijke spanningsveld is geboden. 

Een tweede opmerking geldt de feedbacksystematiek. Ze omvat verschillende in-
strumenten: voortgangsgesprekken, zogenoemde ‘geschiktheidbeoordelingen’ en 
korte praktijk beoordeling (KPB) [bij de snijdende vakken aangevuld met Objective 
Structured Assessment of Technical Skills (OSATS)],1 Multi Source Feedback (MSF) 

en portfolio. ‘Voortgangsgesprek’ en ‘geschiktheidbeoordeling’2 zijn duidelijk van 
elkaar onderscheiden. De ‘geschiktheidbeoordeling’ wordt aan het einde van het eer-
ste en het derde opleidingsjaar gegeven. Voortgangsgesprekken met de officiële op-
leider of diens plaatsvervanger vinden viermaal in het eerste, tweemaal in het tweede 
opleidingsjaar plaats, en jaarlijks in de andere jaren. 
 De situaties zijn welomschreven, maar het betekent niet automatisch dat de 
inhoud van voortgangsgesprekken dan ook tegemoet komt aan het type commen-
taar waaraan de aios, vooral in de vroege fase van de opleiding, zeggen behoefte te 
hebben. KPB’s en OSATS kunnen hieraan vermoedelijk meer tegemoet komen. Ze 
worden ingevuld in aansluiting op directe observatie op de werkvloer. Niettemin 
zijn er wel enkele kanttekeningen te plaatsen, want ook hier rijst de vraag: hoe gede-
tailleerd moeten de formulieren zijn en, als er een score wordt gegeven, hoe fijnma-
zig de score? Daarachter ligt de vraag of een opleider een welomschreven en goed 
afgebakende taak of handeling observeert en waardeert (bijvoorbeeld een (deel van 
een) operatie, lumbaalpunctie doen, röntgenfoto beoordelen), of een combinatie 
van praktijkhandelingen/activiteiten die verwijzen naar geïntegreerd medisch han-
delen. Het eerste is, zo leert Ericssons werk, gemakkelijker dan het tweede. Een 
andere kanttekening is dat mijns inziens KPB’s en OSATS aan educatieve zeggings-
kracht zullen inboeten, als ze gehanteerd worden als een checklijst zonder meer. 
Gestructureerde observaties moeten eerst en vooral dienen als richtsnoer om van 
gedachten te wisselen over bepaalde facetten van de dagelijkse praktijkvoering. Het 
is niet voor niets dat Schön in de rol van coach benadrukt dat opleider en lerende 
reflection-on-action in dialoogvorm moeten nastreven. Een ander punt is dat KPB’s 
en OSATS deel uitmaken van dossiervorming doordat ze in het portfolio worden 
opgenomen. Daarmee schuiven deze instrumenten onvermijdelijk op in de rich-
ting van ‘formeel commentaar’. Inherent daaraan is dat ze meer het karakter van 
een ‘beoordeling’ krijgen. En één ding is ondubbelzinnig duidelijk geworden in de 
empirische verkenning: er moet óók voldoende ruimte zijn voor informeel com-
mentaar. ‘Nabespreken’ (‘deliberatieve feedback’) wordt juist om die reden door 
aios waardevol gevonden. 
 Multi Source Feedback (MSF) of ‘360 graden beoordeling’ roept andere vragen 
op. Het mag zo zijn dat dit instrument in technisch opzicht (psychometrisch) aan 

1	 Bij	KPB’s	gaat	het	om	directe	observatie	door	een	supervisor	 van	bepaalde	praktijkhandelingen	of	procedures.	Voor	
dergelijke	observaties	zijn	formulieren	ontworpen	waarop	relevant	geachte	onderdelen	van	de	handeling	of	procedure	
zijn	weergegeven.	 Ze	worden	 voorzien	 van	 een	 score.	Het	CCMS	omschrijft	 in	 zijn	begrippenlijst	 een	KPB	als:	 “een	
instrument	om	gestructureerde	feedback	te	geven	op	een	taak	die	in	de	praktische	setting	wordt	uitgevoerd”.	Bij	OSATS	
zijn	onderdelen	van	een	operatieve	procedure	omschreven.	

2	 Het	CCMS	omschrijft	in	zijn	begrippenlijst	‘voortgangsgesprek	als:	“een	gestructureerd	gesprek	tussen	de	opleider	en	
de	aios	ten	behoeve	van	reflectie	over	opleiding	in	het	algemeen	en	de	voortgang	van	de	aios	in	het	bijzonder”.

	 Een	 geschiktheidsbeoordeling	 is:	 “een	 oordeel	 over	 het	 geschikt	 zijn	 voor	 de	 beoogde	 medische	 professie	 dat	
resulteert	in	een	bindend	advies	tot	het	al	dan	niet	voortzetten	van	de	opleiding	en	dat	logischerwijs	voortvloeit	uit	de	
voortgangsgesprekken	en	andere	evaluatiemomenten”.	
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bepaalde vereisten voldoet (Sargeant 2006), maar daarmee is niet gezegd dat het 
ook als vanzelfsprekend behulpzaam is bij het tot stand brengen van veranderin-
gen of verbeteringen in een professioneel leerproces. Het instrument is overgeno-
men uit het bedrijfsleven waar het dient om prestaties te beoordelen. Waartoe moet 
het in een professioneel leerproces dienen? Is het een beoordelingsinstrument 
waarmee opleiders zijn gediend of dient het de educatieve ondersteuning van aios? 
Er kunnen goede redenen zijn voor het eerste, maar voor een helder onderscheid 
tussen ‘beoordelen’ en ‘feedback’ (regelmatig sturend en ondersteunend commen-
taar) verdient het mijns inziens dan aanbeveling MSF als ‘beoordelinginstrument’ 
te beschouwen. 

In de modernisering neemt het portfolio een belangrijke plaats in. Daarin heeft de 
aios onder meer zijn persoonlijke opleidingsplan, een overzicht van de modules 
en stages die hij heeft gevolgd, met bijbehorende evaluaties, een overzicht van het 
cursorische onderwijs met eventuele schriftelijke toetsen, de verzamelde KPB’s en 
OSATS.
 Over de onderwijskundige waarde en de plaats van het portfolio in de gehele 
assessment van leervorderingen kan men verschillend denken, maar het is aanneme-
lijk dat voortgangsgesprekken aan de hand van het portfolio inhoudelijk zinvoller 
zullen zijn dan in de empirische verkenning (2002-2004) naar voren kwam. Het 
portfolio bevat voldoende materiaal dat noodt tot gezamenlijke reflection-on-action. 
Bij het reflexieve deel van het portfolio is wel een kanttekening te plaatsen. Het 
CCMS beveelt aan dat aios ook schriftelijk reflectie plegen op het eigen professi-
onele denken en handelen. Het is nog onduidelijk hoe dit onderdeel vorm moet 
krijgen, maar het lijkt te gaan om een vorm van self-assessment. Over de waarde van 
self-assessment zijn de meningen verdeeld. Uit de literatuur zijn twee algemene con-
clusies te destilleren, zo menen Eva en Regher (Eva 2005). De ene is dat het een 
weinig effectief instrument is, de andere dat deze conclusie niet deugt omdat de 
uitgevoerde onderzoeken methodologisch rammelen. Maar Eva en Regher menen 
dat er ook fundamentele problemen zijn. Self-assessment, dat wil zeggen reflecteren 
op eigen medische praktijkvoering is conceptueel niet uitgekristalliseerd. Kort 
gezegd, waarop moet men precies reflecteren, aan welke eisen moet de verslagleg-
ging voldoen, én welk gewicht moet die verslaglegging in de schaal leggen bij de  
meningsvorming over betrokkene?

Er zijn, concluderend, enkele caveats te geven bij de huidige opleidingsplannen:
• compartimenteren van de opleiding doet onvermijdelijk leersituaties die de ‘act of 

integration’ vertegenwoordigen naar de achtergrond schuiven. Daarvoor zouden 
ontwerpers van opleidingsplannen bewust compensatie moeten zoeken in de 
beschrijving van leermogelijkheden;

• informeel becommentariëren van vorderingen is in het medisch professionele 
groeiproces en essentiële leerbron. Ontwerpers van opleidingsplannen moeten 
zich bewust zijn dat deze momenten niet vervangen kunnen worden door admi-
nistratief vastgelegde procedures.





GEZEL BIJ MODERNE MEESTERS
Een onderzoek naar het verwerven van praktijkkennis in de 
opleidingen tot chirurg en kinderarts

Samenvatting

Hoe kunnen aios (artsen in opleiding tot specialist) in het werk van alledag onder-
steund worden bij het verwerven van medische praktijkkennis? Dat is de kernvraag 
waarover dit proefschrift gaat. In de titel van de verhandeling, Gezel bij moderne 
meesters, ligt de stelling besloten dat de meester-gezel-relatie daarbij – nog steeds 
– de educatieve basis biedt. Tegelijk verwijst de toevoeging ‘modern’ naar de 
huidige verschijningsvorm van opleiden. Zo hebben aios tegenwoordig niet met 
één meester maar met een heel opleidingsteam te maken, komen ze te werken op 
verschillende locaties en is het Arbeidstijdenbesluit, dat de werkduur begrenst, 
op hen van toepassing. Modern zijn natuurlijk ook het medische specialisme zelf, 
met zijn voortgaande wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen, en de 
organisatorische en maatschappelijke context waarbinnen het medisch handelen 
zich afspeelt. Aan dergelijke contextuele aspecten wordt in dit proefschrift slechts 
zijdelings aandacht geschonken. Zoals uit de vraagstelling valt op te maken, staan 
medische praktijkkennis, de verwerving daarvan en hulp bij dat verwervingsproces 
centraal. Met andere woorden, het perspectief van het onderzoek is epistemolo-
gisch en educatief.

Geneeskunde omvat meer dan weten dat

Geneeskunde is een professie en medische praktijkkennis is daarmee een vorm van 
professionele praktijkkennis. Juist bij professionele praktijkkennis of professio-
nele ‘kennis en kunde’ laat zich lang niet alles vatten onder de noemer ‘weten dat 
(iets zo is)’. Even essentieel zijn vormen van kennis die aangeduid kunnen worden 
als ‘weten hoe (iets te doen)’, weten wat (te doen)’, weten waarom (iets te doen)’ 
en ‘weten wat het is (om iets te doen)’. Deze doorgaans impliciete of stilzwijgende 
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kennis kan soms ten dele worden geëxpliciteerd (in termen van ‘weten dat’), maar 
er blijven ook elementen die zich ten principale aan explicitering onttrekken. Vooral 
denkers als Polanyi, Schön en Eraut hebben daarop gewezen. Hun gedachtengoed 
komt in de hoofdstukken 2 en 3 ter sprake.
 Ook bij het medisch handelen is het fenomeen van impliciete kennis en kunde 
alom bekend. Zeker, sinds enkele decennia heeft de verwetenschappelijking van de 
geneeskunde, vaak samengevat met de Engelse uitdrukking evidence-based medicine, 
een hoge vlucht genomen. Maar hoe moet generieke, gecodificeerde kennis in con-
crete gevallen worden toegepast? Hoe kunnen daarbij relevante patronen worden 
herkend? Hoe is ‘pluis’ van ‘niet pluis’ te onderscheiden? Op dit soort vragen valt 
vaak geen expliciet antwoord te geven. Dan zijn, in ieder geval deels, impliciete 
medische kennis en kunde in het geding. Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor ope-
ratietechnische en communicatieve vaardigheden. Ook daarbij kunnen artsen vaak 
niet volledig duidelijk maken hoe of waarom ze doen wat ze doen.

Het belang van ‘voorbeeld’ en ‘feedback’

Expliciete kennis kan men codificeren, bijvoorbeeld in de vorm van richtlijnen of 
databestanden. Zulke kennis kan men zich in principe eigen maken door zelfstudie 
of cursorisch onderwijs. Bij impliciete professionele praktijkkennis is deze route 
niet beschikbaar en zijn andere verwervings- en overdrachtsmechanismen nodig. 
De wetenschappelijke literatuur, besproken in hoofdstuk 3, leert dat dan twee edu-
catieve routes in beeld komen: ‘voorbeeld’ (zijn, respectievelijke volgen) en ‘feed-
back’ (geven, respectievelijk ontvangen). In feite betreft dit de meester-gezel-relatie 
bezien vanuit educatief perspectief. Ten eerste kan de aankomende professional 
praktijkkennis verwerven door een ervaren beroepsbeoefenaar te observeren en te 
beluisteren. Ten tweede kan hij leren door sturend commentaar van een ervarene te 
krijgen op zijn eigen handelen en vorderingen. 
 Echter, hoe voor de hand liggend ‘voorbeeld’ en ‘feedback’ als educatieve mecha-
nismen op het eerste gezicht ook mogen lijken, bij nadere analyse is hun effectiviteit 
allerminst vanzelfsprekend. Zo blijkt het begrip rolmodel te vaag en te aspecifiek 
om opleidingskundig bruikbaar te zijn. Als regel worden namelijk ervaren beroeps-
beoefenaren slechts op onderdelen nagevolgd en dat navolgen verandert bovendien 
in de tijd. Verder draagt specifieke en tijdige feedback op goed afgebakende en over-
zichtelijke deelgebieden weliswaar meestal bij verbetering van prestaties, maar is 
over het effect van feedback op het professioneel handelen als geïntegreerd geheel 
van activiteiten en vaardigheden nog weinig bekend. 

Hoe denken aios over ‘voorbeeld’ en ‘feedback’?

Complementair aan het literatuuronderzoek zijn in een empirische verkenning tien 
aios heelkunde en twaalf aios kindergeneeskunde aan het woord gelaten. Ook is 
gesproken met zes van hun officiële opleiders (hoofdstuk 7). Hoofdstuk 4 bevat een 
verantwoording van de daarbij gekozen onderzoeksopzet en gehanteerde metho-
den. Juist omdat over de educatieve betekenis van ‘voorbeeld’ en ‘feedback’ nog 
veel onduidelijkheid bestaat, waren dit de centrale thema’s in de gesprekken met 
de aios.
 Het onderzoek naar opleiders als voorbeeld, dat besproken wordt in hoofdstuk 
5, laat het volgende zien. Aios heelkunde zeggen vooral de operatietechnische vaar-
digheden van ervaren chirurgen te observeren, terwijl de aios kindergeneeskunde 
speciaal letten op de communicatieve vaardigheden van hun supervisoren. In de 
loop van de opleiding is wel een verschuiving waarneembaar: ongedifferentieerd 
‘afkijken’ en ‘afluisteren’ maakt bij alle aios plaats voor bewust en selectief obser-
veren van vaardigheden.
 De bevindingen over feedback komen in hoofdstuk 6 aan de orde. Feedback in de 
vorm van commentaar op de werkvloer ervaren de aios unaniem als zeer leerzaam. 
Maar over feedback in de vorm van voortgangsgesprekken zijn ze in meerder-
heid kritisch. Die gesprekken worden eerder gezien als beoordelingsgesprekken 
dan als richtinggevend commentaar op praktijkhandelingen en het professionele 
groeiproces, zonder ‘formele’ beoordeling. Er blijkt vooral behoefte te bestaan aan 
dergelijk sturend commentaar. Wil dit ‘nabespreken’ als zinvol worden ervaren, 
dan moet het direct terug verwijzen naar de dagelijkse praktijk, praktijkervaringen 
in samenhang en vergelijkenderwijs benoemen en aios ruimte bieden voor vragen 
en opmerkingen. De aios heelkunde zien het nabespreken graag gaan over opera-
tietechnische handelingen. De aios kindergeneeskunde stellen vooral prijs op het 
nabespreken van de gewone dagelijkse patiëntenzorg.

Een rijk opleidingsklimaat scheppen

De theoretische en empirische bevindingen in dit proefschrift wijzen in dezelfde 
richting: voor het verwerven van medische praktijkkennis zijn ‘voorbeeld’ en ‘feed-
back’ onmisbare methoden. Tegelijk is gebleken dat bij ‘voorbeeld’ en ‘feedback’ 
diverse disciplinegebonden en in de tijd variërende elementen een rol spelen. Daar 
komt nog bij dat de hedendaagse ‘gezellen’ in de praktijk niet langer onder de 
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hoede staan van één leermeester, maar met een opleidingsteam van doen hebben. 
‘Voorbeeld’ en ‘feedback’ komen dus ook nog eens van verschillende kanten. 
Gegeven deze karakteristieken is er in het slothoofdstuk 8 voor gekozen om de 
termen ‘voorbeeldfunctie’ en ‘feedbackfunctie’ te introduceren. Met ‘voorbeeld-
functie’ wordt uitgedrukt dat een ervaren beroepsbeoefenaar voor een aios  in een 
bepaalde fase van de opleiding en in een bepaald opzicht als voorbeeld fungeert. Parallel 
daaraan houdt de ‘feedbackfunctie’ in dat een ervaren beroepsbeoefenaar voor een 
aios in een bepaalde fase van de opleiding op bepaalde praktijkhandelingen commentaar 
geeft. 
 Aan deze analyse zit zowel een descriptief als een normatief aspect. De oplei-
dingssituatie brengt met zich mee dat elk lid van het opleidingsteam steeds de 
voorbeeldfunctie en de feedbackfunctie vervult. Hij kan zich daar eenvoudigweg 
niet aan onttrekken. Daarmee is echter nog niets gezegd over de kwaliteit van die 
functievervulling. Zo komen in de gesprekken met de aios ook gevallen van ‘nega-
tief voorbeeld’ en ‘weinig zinvolle feedback’ ter sprake. De positieve kant van deze 
medaille is echter ook duidelijk: naarmate leden van het opleidingsteam hun voor-
beeldfunctie en feedbackfunctie actiever invullen, ontstaat een rijker opleidingskli-
maat waarin aios beter kunnen gedijen. 
 Wat draagt bij aan een goede invulling van de voorbeeldfunctie en de feedback-
functie? Ten eerste dat leden van het opleidingsteam zich bewust zijn van hun prak-
tijkkennis. Daarbij helpt het als zij zich hun professionele kennis en ervaring voor 
ogen stellen in termen van ‘weten wat het is (om iets te doen)’ en ‘weten waaraan het 
doet denken (om iets te doen)’. Ze kunnen dan beschikken over een ruimer voca-
bulaire en een breder palet aan vergelijkingen wanneer ze hun voordoen of voor-
denken vergezeld laten gaan van relevante tekst en uitleg. Dit instrumentarium kan 
ook de dialoogvorm bij feedback verrijken. Ten tweede is het belangrijk dat supervi-
soren alert zijn op situaties waarin voor aois iets te leren valt. Eraut’s leertypologie 
biedt hier aangrijpingspunten. In deze typologie worden drie vormen van leren in 
beroepspraktijken onderscheiden. Er is impliciet leren (dat onbewust verloopt) en 
twee vormen van expliciet, bewust leren, namelijk ‘reactief leren’ (dat ongepland 
is) en ‘deliberatief leren’ (waarvoor tijd is gereserveerd). In beide gevallen kunnen 
de voorbeeldfunctie en de feedbackfunctie worden geactiveerd. Daarmee wordt een 
educatieve typologie verkregen: voorbeeld zijn bij reactief leren, voorbeeld zijn bij 
deliberatief leren, feedback geven bij reactief leren en feedback geven bij delibera-
tief leren.    



PUPILS OF MODERN MASTERS
A study into acquiring clinical competence in surgery and paediatrics

Summary

Introduction

How can trainees in their day-to-day activities be assisted in acquiring clinical com-
petence? This is the key question in this thesis. The title of this treatise “Pupils of 
Modern Masters” incorporates the proposition that the educational process contin-
ues to be based on a master-apprentice relationship. At the same time, the use of 
the word ‘modern’ is a reference to current modes of education. This is reflected by 
the fact that trainees are no longer under tutelage of a single ‘master’, instead they 
have an entire team of trainers and they work at various locations. Other modern 
aspects include the medical specialism itself, of course, together with its advanc-
ing scientific and technological developments, and the organisational and social 
context within which medical practice is conducted. Moreover trainees are subject 
to the European Working Hours Directive, which restricts the number of hours they 
are permitted to work. Together these various changes require a modernisation of 
the postgraduate training programs in the Netherlands. The initiative to do so was 
taken by the Dutch Central Board for Medical Specialism in 2004.  

It is argued in this thesis that medicine is a profession whereby clinical compe-
tence is a form of professional practical knowledge. Clinicians in their role as 
trainers know that clinical competence is acquired by practice, by doing, but they 
seldom contemplate the nature of practical knowledge. What constitutes practical 
knowledge? It is also argued that an understanding of the nature of this knowl-
edge is helpful in conveying and acquiring clinical competence in post-graduate 
medical training. In other words, the study’s perspective is both epistemological 
and educational. 
 I follow two separate routes to find some answers to the key question of this 
thesis. The first one is a literature search on what various disciplines (philoso-
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phy, social sciences, cognitive psychology) can learn about the nature of practical 
knowledge. The second one is an empirical exploration of ‘example’ and ‘feedback’ 
– regarded as essential educational modes in postgraduate training – in two clinical 
specialties: surgery and paediatrics. 
 In the concluding chapter (Chapter 8) I combine these routes and propose a 
description of ‘example’ and ‘feedback’ that incorporates theoretical and empirical 
findings of this thesis

Theoretical knowledge and practical knowledge

The distinction between theoretical knowledge and practical knowledge, in modern 
terms also referred to as ‘professional knowledge and competence’ or ‘expertise’, 
is highlighted by a number of philosophers. Gilbert Ryle named these two types 
of knowledge ‘knowing that’ and ‘knowing how’. Knowing how might be char-
acterised as a type of ‘knowing what to do in practice’. It is to be found in many 
forms and encompasses discipline-based knowledge, process knowledge, specific 
knowledge about particular situations, decisions, actions, and practical concepts 
and principles. It is also referred to as ‘connoisseurship’, ‘mastership’ or ‘artful 
doing’.
 There is a wide range of studies into this type of knowledge varying from research 
among teachers, managers, accountants, dancers, musicians, sportsmen. The 
main question then is: what constitutes expertise and what distinguishes experts 
from non-experts? It is generally accepted that experts can not make fully explicit 
how they do what they do. This phenomenon is regarded as ‘tacit knowledge’ or 
‘implicit knowledge’. This research is done in daily practice and does not address 
epistemological questions about the fundamental distinction between theoretical 
knowledge and practical knowledge. 

Two philosophers that deal with this fundamental distinction, Polanyi and Schön, 
are discussed in Chapters 2 and 3. I take these two philosophers as the starting 
point of this thesis.
 What is knowledge that is not explicit? In “Personal knowledge: towards a 
post-critical philosophy” Michael Polanyi takes as his starting point the state-
ment that “we know more than we can tell”. Polanyi generally uses the expression 
‘tacit knowing’ (not ‘tacit knowledge’) because he wants to emphasise the per-
sonal aspect of all our knowing. He uses many examples of instances in which we 

tacitly know. For instance riding a bicycle or the skillful use of tools or recognis-
ing a particular human face in a crowd. It is difficult (if not impossible) to itemise 
and describe fully all the variables and cues which are integrated while riding a 
bicycle, hitting a nail, or distinguishing one particular face among many others. 
Polanyi argues that the use of tacit knowing is equally important in mental opera-
tions such as clinical judgement. A clinician uses explicit knowledge which can be 
designated as ‘knowing that’. But of equal importance in professional practice are 
types of knowledge that can be designated as ‘knowing how’ (to do something), 
‘knowing why’ (something should be done), ‘knowing what it means’ (to do some-
thing). Such knowledge can sometimes be made partially explicit, at the same time 
however, it includes elements which – by their very nature- do not lend themselves 
to full explanation. 
     Donald Schön argues along the same lines in describing professional practices. In 
“The reflective practitioner: how professionals think in action” he proposes an alter-
native epistemology of professional workplace practice, centered on the reflective 
practitioner. Objective or theoretical knowledge is equated with ‘technical reality’. 
Technical reality refers to the academic endeavour to produce objective data using 
fully explicit processes. ‘Knowledge’ then is a mixture of explicitly known observa-
tions, principles and rules. But practitioners know by experience that another type 
of knowledge is equally important to be able to perform adequately in daily practice, 
“artful doing”. This type of knowledge is described as knowing-in-action. Knowing-
in-action is underpinned by reflection-in-action or ‘reflection-in-practice’. This spontane-
ous reflecting is variously characterised by Schön as practitioners being involved 
in ‘seeing’ or ‘feeling’ or ‘noticing’ features of actions and learning consciously 
or unconsciously and thus altering their practice for the better. Knowing-in-action 
and reflection-in-action go almost hand in hand while practicing or doing. Then 
there is reflection-on-action. Reflection-on-action is always temporally distinguished 
from ‘practicing’ or ‘doing’. Professionals also need to reflect consciously on their 
actions after performance to be aware of flaws and shortcomings and search for 
possibilities to alter their practice for the better. Knowing-in-action, reflection-in-
action and reflection-on-action together constitute “reflective practice”. 

Polanyi and Schön on ‘example’ and ‘feedback’ 

Both Polanyi and Schön argue that the tacit components in practical knowledge 
have important consequences for teaching and learning in practice. Whereas 
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explicit knowledge can be codified and in principle be acquired by self-study or 
through formal courses, tacit knowledge is transmitted through models or exem-
plars. Good trainers know this and supplement explicit instruction by imparting 
their tacit knowledge through demonstrating their skills and by reasoning and 
thinking out loud. From a trainees point of view this means having opportunities to 
observe experienced practitioners and listen to their modes of reasoning. Teaching 
through exemplary action and learning by observing and listening – where tacit 
components are involved – is the essence of the master-apprenticeship relation.
The other implication is that practitioners in their role as trainers regularly need to 
comment on their trainees progress in performance. Here Polanyi and Schön do 
not mean to say “judge” performance (formal assessment). Progress can, of course, 
occur through personal practice and experience. But, as they both argue, progress 
will be slower if devoid of directive instructions to ameliorate or correct elements 
of performance. 
     In “Educating the reflective practitioner” Schön combines his alternative episte-
mology with the role of a trainer. He emphasises that training should be regarded 
as a partnership by both trainer and trainee, the essence of which is dialogue. Simply 
stated, because practical knowledge contains tacit components – and likewise a 
trainee acquires his tacit knowledge while becoming more and more proficient – 
trainer and trainee must communicate about all aspects of training, including dem-
onstration and comments on progress. This is best done in the “play of questions 
and answers”, underpinning the essential process of reflection-on-action. Schön 
envisages the role of a trainer as that of being a coach. Four elements stand out: 
(i) essential elements in professional knowledge and competence must be dem-
onstrated because they can not be made fully explicit; (ii) some elements can be 
best acquired by imitating; (iii) some elements can be best conveyed and acquired 
by working together; (iv) progress is slow or inadequate without the assistance of 
stimulating and guiding comments. A coaches’ duty is to select the right activities 
for the first three elements and teach the trainee to be reflective. 

   
Erauts informal learning in the work place

In Chapters 2 and 3 Erauts work on informal learning in the workplace is discussed 
too. He takes as his starting point ‘daily practice’. Acknowledging that professional 
knowledge and competence is partly tacit (leaving aside epistemological questions), 
he focuses on ways in which professionals learn in normal day-to-day activities. In 

most research on informal learning the dichotomy implicit - explicit learning is 
used but according to Eraut professionals use three ways of learning in their day-
to-day practice: ‘implicit’, ‘reactive’ and ‘deliberative’ learning. He argues that the 
most fundamental distinction is the level of intention to learn. At one end there is 
implicit learning, defined as ‘the acquisition of knowledge independently of con-
scious attempts to learn and in the absence of explicit knowledge about what was 
learned’. At the other end there is deliberative (explicit) learning in time especially 
set aside for this purpose. Eraut introduces one further category between implicit 
and deliberative learning: reactive learning, where the learning is explicit but takes 
place almost spontaneously in response to unplanned situations. The learner is 
aware of it but the occasions to learn arise more or less ad hoc. 
 One of the main types of work activities that regularly give rise to learning is 
working alongside others. This allows people to observe and listen to others and 
hence to learn new practices and become aware of different kinds of knowledge 
and expertise and to gain some sense of other people’s tacit knowing (‘example’). 
He also underlines that working together is a natural way to form relationships that 
might provide feedback and advice. ‘Feedback’ from colleagues (informal feedback) 
turns out to be more important for learning than formal feedback from superiors.
      
Combining the work of Polanyi, Schön and Eraut I argue that:
• in professional training where expert clinicians have a designated role in convey-

ing practical knowledge to their trainees, there is an obligation to consider mod-
elling as an essential educational mode;

• providing regular guiding instructions to ameliorate or correct elements in clini-
cal performance (feedback) is a trainers duty;

• trainees need to have ample opportunities for meeting, observing and working 
alongside people who have more experience, and for forming relationships that 
might provide feedback and advice.      

Literature on ‘role model’ and ‘feedback’ in clinical training

After reviewing the literature on the nature of practical knowledge and its conse-
quences for teaching and learning in practice in a general way, I then focussed on the 
literature on ‘role model’ and ‘feedback’ in postgraduate medical training (Chapter 
3). It is scarce and mostly descriptive, using theories form management literature 
mixed with reflections of the authors built on personal educational experience. 
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Surprisingly few studies explicate what is meant by ‘role model’ and ‘feedback’ or 
look into the mechanisms that lie behind learning by example and learning through 
feedback. There seems to be a natural inclination to assume that good role models 
will instil required professional attitudes and that feedback (unless destructive) will 
promote learning. The scarcity of this literature has led me to explore literature 
outside the domain of postgraduate training. Here it shows that the effectiveness of 
these two modes of instruction is far from self-evident. Numerous personal factors 
influence which ‘masters’ are regarded as examples and why and what feedback is 
well received and accepted. These personal factors and the psychological mecha-
nisms behind them are not well understood. 

Comparing the literature in medicine on role modelling and feedback with litera-
ture outside this domain I conclude that:
• the role model concept is ill-defined and subject to variable interpretation;
• the choice to imitate a model is subject to personal factors (trainees opinions on 

‘good’, ‘bad’, or ‘mediocre’ performance, personal likes and dislikes of trainers, 
career planning); 

• influence of models changes over time. 
     On feedback I conclude that:
• outside the medical domain feedback research shows a considerable variability in 

the effects of feedback on learning;
• almost all feedback research in the medical domain addresses the effect of feed-

back on specific tasks in clinical performance (for instance surgical procedures 
or initial stages of diagnosis of pathology using X rays). Feedback then has a 
strong instructive character;

• feedback on the learning process of integrating various aspects of medical knowl-
edge and competence into holistic medical performance is not well understood.

 

Trainees in surgery and paediatrics on ‘example’ and ‘feedback’

The literature survey (first part of this thesis) was supplemented by an empiri-
cal exploration of ‘example’ and ‘feedback’ in surgery and in paediatrics (second 
part). I used a qualitative method, involving systematic collection, organisation and 
interpretation of textual material, derived from 60 minute in-depth interviews with 
22 trainees (10 trainees in surgery; 12 trainees in paediatrics, in two regions). The 
trainees were interviewed twice: halfway through their training and at the end of 

their training. Chapter 4 contains a detailed explanation for selecting the particular 
study design and methods used. 
 The study of trainers as ‘examples’ (Chapter 5) produced the following results. 
Trainees constantly observe and interpret the actions of all their trainers. Trainees 
in surgery claim to focus mainly on observing the surgical skills of experienced 
practitioners, while trainees in paediatrics pay particular attention to their supervi-
sors’ communication skills. Three clear patterns became apparent. Firstly, trainees 
are guided in their ‘learning by observing’ by a strong opinion on what they person-
ally see as important for their medical practice. Secondly, they all make a clear dis-
tinction between trainers they simply ‘take bits and pieces from’ as they find them 
useful for their daily work and trainers that inspire them and excite admiration, and 
only these trainers are regarded as ‘really an example for me’. And they notice train-
ers whose skills and professional attitude they criticise. Consequently I call these 
three types of models ‘neutral model’, ‘inspirational model’, ‘negative model’. 
Most of their trainers were regarded as ‘neutral models’, few were ‘inspirational’ 
or ‘negative models’. None of the trainees in this empirical exploration had a pro-
fessional ‘role model’. ‘Role model’ is regarded as ‘a person you want to emulate’, 
and that simply is not what happens. Thirdly, as the programme proceeds, all of 
the trainees undergo a perceptible shift from undifferentiated “observing” and “lis-
tening” to selective observation of skills they consciously seek to acquire before 
leaving the programme. 
 I conclude that learning by observing and listening (‘example’) is a fragmented 
and dynamic phenomenon.

The results pertaining to ‘feedback’ are dealt with in Chapter 6. The foremost con-
clusion is that ‘feedback’ is an ill-defined notion. Trainees give different descrip-
tions of ‘feedback’: ‘comments on daily practice’, ‘discussion with my supervisor’, 
‘explaining why you do what you do’, ‘bedside teaching’. Nevertheless three clear 
patterns became apparent. Firstly, all trainees regard their supervisors’ comments 
on the floor as “a very effective way to learn in practice”, but to them this is not 
‘feedback’. For all trainees progress reports also did not constitute ‘feedback’. They 
tend to see these reports as ‘formal judgements’ of their clinical performance and 
of little use for their daily practice. Secondly, they all feel that they receive too little 
‘feedback’. Analysis of the remarks on what they regard as ‘feedback’ show this to 
be a type of comment that incorporates direct references to everyday practice and 
compares and collates various practical experiences, while providing the trainees 
with opportunities for questions. This type of comment can be seen as a form of 
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‘debriefing’. The trainees in surgery would like such debriefings to deal with surgi-
cal procedures. The trainees in paediatrics would prefer to see matters of everyday 
patient care addressed during debriefing. And thirdly, trainees express an urgent 
need for ‘debriefing’ in the early stages of their training. This need becomes less 
urgent as they progress in training.
 I conclude that ‘feedback’ is a vehiculum for different types of comments, two of 
which can be regarded as ‘informal feedback’ (comments on the floor and ‘debrief-
ing’) whereas progress reports could be seen as ‘formal feedback’. In the earlier 
stages of their training informal feedback is more important to them than formal 
feedback. 

 
‘Modelling function’ and ‘feedback function’ 

The theoretical and empirical findings in this thesis indicate that ‘example’ and 
‘feedback’ are indispensable methods for conveying and acquiring clinical compe-
tence in medical disciplines. Both ‘example’ and ‘feedback’ are subject to personal 
factors but at the same time there are some clear patterns. ‘Example’ has been shown 
to incorporate specialism-related elements and trainees shift in their ‘learning by 
observing’ from undifferentiated ‘observing’ and ‘listening’ to selective observation 
of skills they consciously seek to acquire before leaving the programme. ‘Feedback’ 
is influenced by perception of the receiver, nevertheless comments on the floor and 
‘debriefing’ (both ‘informal feedback’) are essential to trainees. 
 Modern-day “pupils” have an entire team of trainers who constitute different 
sources of ‘example’ and ‘feedback’. The training situation is such that each prac-
titioner in his role as a trainer should regard himself constantly as a ‘model’. This 
is simply due to the nature of practical knowledge including its tacit components. 
In the light of this situation I introduced the term “modelling function”. “Modelling 
function” means that experienced practitioners serve as models for trainees during a specific 
phase of the programme and in a certain respect. Similarly, each practitioner in his role as 
a trainer should comment regularly on their trainees progress in practice i.e. “feed-
back function”. “Feedback function” means that experienced practitioners comment on the 
work of trainees during a specific phase of the programme, and in relation to certain practical 
aspects of the work. 
 Although there are clear benefits to these two educational modes, the question 
of their delivering quality in these functions is another matter entirely. Interviews 
with trainees also show that there are ‘poor models’ and ‘feedback’ can be regarded 

as uninformative. But the empirical investigation also shows that the greater the 
effort invested by a trainer in his modelling and feedback function, the greater their 
support of trainees learning in practice. 
 What contributory factors determine whether or not trainers perform well in 
their model and feedback function? Firstly, trainers must each be aware of the 
importance of their practical knowledge. In this connection, it is useful for them 
to think about this type of knowledge in terms of ‘knowing what it is’ (to do some-
thing), ‘knowing why’ (something should be done), ‘knowing what it means’ (to 
do something), ‘knowing how it feels’ (to do something). This will provide them 
with a larger vocabulary and a broader palette of comparisons thereby enhancing 
their ability to explain their thoughts or actions to trainees, which in turn enriches 
the dialogue between trainer and trainee. This of course pertains to feedback as 
well. In the light of ‘tacit knowledge’ dialogue is the essence of postgraduate medical 
training. Secondly, Eraut’s typology of three types of learning in workplace settings 
offers some useful pointers in that it is important to keep ‘an open eye’ for ad hoc 
situations. Practitioners in their role as a trainer should be aware of these situations 
and use them as ‘teaching opportunities’. 
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