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Inleiding: Kwaliteitsvol leren op de werkplek is ‘hot topic’

- Wereldwijd is er een tekort aan arbeidskrachten, en zeker in de verpleegkunde. Alle politieke aandacht is 
gericht op de levenslange upskilling en reskilling van competenties. Dat gebeurt hoofdzakelijk op de 
werkplek. De COVID-19 pandemie heeft dit ‘gevoel van urgentie’ nog versterkt.

- Europese Richtlijn bepaalt aantal uren stage/ praktijkonderwijs voor verschillende beroepen in de 
gezondheidszorg. 

- België kent de kwaliteitswet: CPD en het zelf verantwoordelijk zijn voor het aantonen bevoegdheid en 
bekwaamheid via (digitaal) portfolio. Dit betekent dat die vaardigheden moeten aangeleerd worden vóór 
afstuderen.

- Het opleiden van gezondheidszorgprofessionals gebeurt in een complexe en dynamische omgeving (Tassoni 
et al., 2022). 

- De literatuur is éénduidig: kwaliteitsvolle leeromgevingen zijn cruciaal in het opleiden van gezondheidszorg
professionals (Rusticus et al., 2022).



Inleiding: onderwijskundig continuüm

Embo et al., 2015                                               www.sbo-scaffold.com



Methode

• Kwalitatieve studie in midwifery
• 3 thema’s

• Leren
• Leerkansen
• Kloof theorie-praktijk 
• Curriculum variatie

• Beoordeling
• Gestandaardiseerde criteria
• Uniforme tools

• Begeleiding
• Formele training met erkenning
• Tijd om te begeleiden (duale rol)

• Kwaliteitsvol werkplekleren heeft 
positief effect op kwaliteit van zorg



Methode: literatuurzoektocht



CONCEPT

LEEROMGEVING
- De psychologische, sociale, culturele en fysieke 

context waarin leren plaatsvindt

- Persoonlijke motivatie en emoties van 
studenten is belangrijk bij het leren

- Verschillende interacties tussen studenten en 
hun medeleerlingen, docenten en andere 
individuen binnen de omgeving.

(Shochet et al., 2013; Rusticus et al., 2020)

KLINISCHE LEEROMGEVING
• Elke setting waarin studenten de theorie 

toepassen in de praktijk dmv effectieve of 
gesimuleerde patiëntenzorg (Flott & Linden, 2016).

• Ervaringsgerichte settings waarin directe zorg 
wordt verleend aan mensen met zorgbehoeften 
(S. A. Rusticus et al., 2022b).

• Studenten observeren ervaren beoefenaars in 
hun werk (rolmodel), en ze krijgen de kans om 
deel te nemen aan talrijke zorgaspecten (Gallagher 

et al., 2012).



Wat zijn de uitdagingen op stage?
Perspectief studenten en mentoren (opleiders)

o Hoge werkdruk en onvoorspelbare dagelijkse praktijk (Lemaire et al., 2019).

o Dubbele rol voor begeleiders (patiëntenzorg > opleiden) & voor studenten (afwerken van taken > leren) (Ironside et al., 

2014).

o Hierarchische structuren, ingebed in systemen (onderwijsinstelling, gezondheidszorgorganisatie), kunnen belangrijke

negatieve invloed hebben op het leervermogen van studenten (Hutchinson & Jackson, 2015).

o Studenten kunnen zich in een kwetsbare positie bevinden. Er bestaat veel literatuur over pesten, ‘mishandeling’, en

verpleegkundigen melden dat dit problem meest voorkomt in de klinische setting (Birks et al., 2018; Clarke et al., 2012; 

Seibel & Fehr, 2018).

o Gebrek aan motivatie. Supervisoren die het begeleiden van een student meer als een last zien dan als een 

gemeenschappelijke verantwoordelijkheid (Day and Leggat 2015).

o Opleiden van studenten kan stresserend zijn, met negatieve impact op kwaliteit van zorg en jobtevredenheid

(Sevenhuysen and Haines 2011; Lo et al. 2017).

o Kloof onderwijsinstelling en stageplaats waardoor mentoren zich onvoldoende gesteund voelen (Tassoni et al., 2022).

o Groeiende vraag om studenten op te leiden zonder bijkomende middelen (Bowles et al. 2014).

o …..



Waarom is een kwaliteitsvolle leeromgeving zo belangrijk?

- Betere competentie-ontwikkeling

- Betere transfer van kennis in de 
praktijk

- Betere relatie student-mentor

- Hoger zelfvertrouwen

- Hogere tevredenheid

- Minder stress

- Minder burnout

- Betere ontwikkeling van ‘zorg-gedrag’

- Meer slaagkansen

- ….

Student

Mentor

Safe and 
quality 
patient 

care

Suchman et al., 2004; Branch J, 2000; Cruess et al., 2014; Rusticus et al., 2014; Flott and Linden, 2016; Chan et al., 2019; 
Nordquist et al., 2019; Inocian et al., 2022



Hoe weten we of de kwaliteit hoog is?



Maar is meten altijd weten?

Er bestaan veel meetinstrumenten
maar: 

- er is geen uniformiteit

- niet altijd gebaseerd op 
theoretische modellen

- houden niet altijd rekening met 
context, setting, discipline

- zijn niet altijd wetenschappelijk
gevalideerd waardoor niet
generaliseerbaar

- …

Schönrock-Adema et al., 2012; Gruppen et al., 2019



Waarom toch belangrijk om te meten?
- Goed inzicht in de context-specifieke situatie: sterktes behouden en verbeterpunten 

detecteren.

- Preventief scannen van situatie en potentiële problemen detecteren en aanpakken ifv
positief leerklimaat.

- Ondersteunen van mentoren in het implementeren van meer effectieve 
begeleidingsstrategieën.

- Stimuleren van het leerproces door het aanbieden van betekenisvolle leerervaringen.

- Meten van effect van innovatie-activiteiten.

- Verbeteren van de interprofessionele samenwerking (vb. 1 instrument voor meerdere 
beroepen).

- Informatie voor de accreditatie.

- ….

Green and Johnson 2015, CBCCNP 2018; Chan et al., 2018; Cervera-Gasch et al., 2022; Inocian et al., 2022; Rusticus et al., 
2022; Tassoni et al., 2022 



Welke factoren bepalen een kwaliteitsvolle 

omgeving?

- Factor = kenmerk, component, maatstaaf, karakteristiek, 
kernconditie,…

- Als we de factoren kennen kunnen we ook benoemen wat we 
moeten doen om een  kwaliteitsvolle leeromgeving te 
bevorderen.

- Factoren worden vaak onderzocht ahv kwalitatief onderzoek met 
stakeholders.

- Er worden thema’s gedefinieerd.

- Variatie aan thema’s → complex maar er zijn wel gemene delers!



Factoren die invloed hebben op ontwikkeling 
‘zorg-gedrag’



(Abdurrahman et al., 2020; Inocian et al. 2022)

Ineffectief: 
Intimiderend gedrag. 

Student vermijdt 
mentor en  durft geen 

vragen te stellen

Met mentoren, team en 
patiënten.

Positief effect op 
vertrouwensrelatie 

patiënten, tevredenheid 
zorgverleners, imago 

beroep en ZH



Factoren volgens Gallagher et al., 2012 
STRUCTURELE FACTOREN
= organisatorische factoren
TIP: Organiseer een introductiesessie
- Rondleiding
- Bespreking leerdoelen
- Bespreking wederzijdse verwachtingen, incl. 

niveau van gewenste participatie aan activiteiten

BEROEPSMATIGE FACTOREN
= ervaring
TIP:
- Studenten die zich minder zeker voelen zullen ook 

minder participeren
- Studenten waarderen individuele en constructieve 

feedback op taken, tijdens de stage en op het 
einde. Het is noodzakelijk om te kunnen leren. 

INTERPERSOONLIJKE FACTOREN
= relaties studenten (peers), jr en sr. Staff
TIP:
- Betrek studenten bij uw beslissingen en 

activiteiten
- Langere stages geven meer kans om een goede 

relatie met het team op te bouwen

INTRAPERSOONLIJKE FACTOREN
= de persoonlijkheid van elk individu
TIP:
- Bespreek mate van voorbereiding en leergierigheid 
student.



Factoren volgens Gruppen et al., 2019 

Psychologische kenmerken van 
student en hun ervaringen en 

percepties van de leeromgeving

Interacties: peers, staff, pt/clt.
Interventies : workshops ivm

creatie pos. leerklimaat, 
trainingen ivm peer coaching, 

diversiteit/inclusie en 
teamwork

Interactie met elementen in de 
omgeving (daar hoort ook pt

veiligheid bij

Kleine ruimtes om te 
studeren, te overleggen met 

peers zijn belangrijk.
Virtual spaces: worden steeds 

belangrijker. Hoe kan 
technologie het leren 

ondersteunen



Perspectief van mentoren ivm ondersteuning
(Tassoni et al. 2022)

• 4 niveaus
• Individueel
• Unit/team
• Organisatie
• Systeem

• 5 categorieën
• Praktisch
• Relatie
• Advocay = ondersteuning dat het werk van mentoren

promoot, beschermt en waardeert vb. Autonomie, tijd voor
mentorschap naast patiëntenzorg.

• Capability = Competenties om mentorschap op te nemen.

• Knowledge = Information that builds the knowledge 
required for clinical education activities 

• 12 thema’s: tijd, ruimte, CoP, duidelijke rollen, 
beoordelingsprocedures, middelen (meer staff zodat er 
meer tijd is voor mentorschap), voorbereiding, erkenning en
verloning,…



Hoe kan de kwaliteit gemeten worden?

• Er bestaan veel instrumenten.
• De factoren worden omgezet in vragenlijsten.
• Vragen zijn kort en duidelijk geformuleerd.
• Vragen worden beoordeeld op een schaal, vaak van 1 tot 5.
• Soms wordt een totale score berekend.



DREEM (Roff et al. 1997) 

- Dundee Ready Educational Environment Measure (Miles et al., 2012; Roff et al., 1997)

- Ontwikkeld in medisch onderwijs voor meten kwaliteit ‘undergraduate’ leeromgeving. 

- Curriculum verschillend verpleegkunde!

- Algemene leeromgeving, dus niet alleen de stageplaats

- Wereldwijd meest gebruikt voor het meten van ‘undergraduate’ leeromgevingen, ook buiten
geneeskunde (Chan et al., 2018, Rusticus et al., 2022).

- Bestaat uit 5 groepen, in totaal 50 vragen

1) Perceptie studenten onderwijs/mentorschap (teaching)

2) Perceptie studenten lesgevers/mentoren

3) Perceptie studenten eigen (academisch) functioneren

4) Perceptie studenten sfeer (opleidingsklimaat)

5) Perceptie studenten eigen sociaal leven





DREEM: interessante resultaten

Jonge studenten scoren hoger dan oudere studenten (Chan et al., 2018).

De meeste studenten waarderen de leeromgeving meer positief dan negatief (Chan et al., 
2018).

Hogere DREEM scores ~ factoren van studenten: 

behaald resultaat, weerbaarheid, kwaliteit van leven, positieve houding tov 
leeractiviteit, goede voorbereiding voor de stage, minder psychologische stress, meer
peer support (Chan et al., 2018). 

Hogere DREEM scores ~ factoren gebonden aan up-to-date onderwijsactiviteiten

Hogere DREEM scores ~ matige grootte van stageplaats (Bennett et al. 2010), en algemene
stageplaatsen (Kelly et al. 2012).

Hogere DREEM scores ~sommige disciplines waaronder verpleegkunde (Ousey et al., 
2014).



Meetinstrumenten: PHEEM (Roff et al. 2005) 

- The Postgraduate Hospital Educational Environment Measure 
(Roff et al., 2005; Schönrock-Adema et al., 2012).

- 40 items op een 5pt Likert-type schaal.

- Drie groepen: 
- 1) autonomie (15 items), 
- 2) onderwijs (teaching) (14 items)
- 3) sociale ondersteuning (11 items)

- Nederlandstalige versie (Boor et al., 2007)





Meetinstrumenten: CLES+T (Saarikoski et al. 2008)

- Clinical Learning Environment, Supervision and Nurse Teacher (CLES+T) scale. 

- Ontwikkeld in verpleegkunde om kwaliteit van stage te meten.

- Pas in 2008 +T om aandacht te vestigen op het belang van de rol van de 
teacher/mentor

- 5 groepen – 34 items

- Relatie met mentor (teacher/T)

- Pedagogische sfeer op de afdeling

- De rol van de verpleegkundige mentor (teacher/T)

- De leiderschapsstijl van de afdelingsverantwoordelijke

- Visie op  zorg/verpleegkunde op de afdeling







CLES+T

o Veel gebruikte schaal (Saarikoski et al., 2008).

o Verschillende klinische settings (Bisholt et al. 2014), de eerstelijn (Fröberg et al., 2018), en

geriatrie (Carlson an Idvan, 2014)

o Buiten verpleegkunde oa. geneeskunde (Möller et al. 2017), postgraduaat (Ozga et al. 2020).

o Het is vertaald en gevalideerd in verschillende talen en gebruikt in verschillende landen

(Vizcaya-Moreno et al. 2015).

o Laagste score in de studie van Cervera-Gasch et al (2022) was de tevredenheid over de relatie
tussen de stageplaats en de onderwijsinstelling. 

o Dit houdt verband met de factor ‘kennis’. 

o Mentoren moeten goed geïnformeerd zijn over het niveau en de situatie van hun studenten. 
Dit bevestigt dat een goede planning vóór start stage cruciaal is voor het succesvol leren van 
de student (Cervera-Gasch et al., 2022).



Meetinstrumenten HELES (Rusticus 2019; 2022)

- Health Education Learning Environment Scale

- Gebaseerd op een bestaand kader met 3 dimensies: 1) persoonlijke ontwikkeling, 2) 

relaties, en 3) systeembehoud en verandering (Moos 1973; Insel & Moos 1974).

- Ontwikkeld voor ‘undergraduate medisch onderwijs’ maar uitgebreid naar andere 

beroepen (verpleegkunde, ergotherapie, pharmaceutische wetenschappen). 

- 5-punten schaal + totale LE score, hogere score = meer positieve beleving.

- 2 open vragen op het einde: ‘hoe ondersteunde of verhinderde de leeromgeving jouw 

leerproces?’



HELES

o Persoonlijke ontwikkeling
▪ De Work-Life Balance subschaal (7 items) 

beoordeelt de percepties van werklast en stress. 
▪ De klinische vaardigheden ontwikkelings-subschaal

(4 items) beoordeelt de gepercipieerde kansen om 
zorg te verlenen aan patiënten en praktische
vaardigheden in te oefenen.  

o Relaties
▪ De team subschaal (8 items) beoordeelt de aard en

mate van ondersteuning van personeel.
▪ De Peer Relatie subschaal (4 items) beoordeelt de 

aard en mate van ondersteuning van peers.

o Cultuur
▪ De verwachtingen subschaal (4 items) beoordeelt

bewustzijn van bekwaamheid en verwachtingen
student. 

▪ De onderwijskundige setting en middelen subschaal
(8 items) beoordeelt het algemene klimaat, fysische
omgeving, diversiteit en beschikbare middelen.





Hoe moet je een score beoordelen?
- Het is een goed instrument om te luisteren naar de ervaringen & noden van studenten (Regehr, 2010).

- Kijk kritisch naar de vragenlijst (Colbert-Gets et al. 2014; Schönrock-Adema et al. 2012; Rusticus et al. 2022).

Is ze gevalideerd en theoretisch onderbouwd? Zo ja, dan krijg je een betrouwbare en valide beoordeling

die je kan gebruiken voor onderzoek, evaluatie en continue kwaliteitsbeoordeling

- Houd rekening met context en alle factoren. 

- Er is een verschillende beoordeling mogelijk volgens beroep

- Vb lagere score vpk omwille van hogere stress, vroeger op stage, korte stageperiodes (Chernomas and 

Shapiro 2013).

- Er is een verschillende beoordeling mogelijk volgens onderwijsorganisatie door link programma,…

- …

- Er bestaat een significant verschil in de perceptie van studenten tussen de ‘actuele’ en ‘ideale’ leeromgeving. 

Verpleegkundige studenten verwachten een omgeving met meer individuele begeleiding, participatie in 

leerkansen,… (Inocian et al., 2022; Yazdankhahfard et al., 2020; Cervera-Gasch et al. 2022).



Welke rol kan een ePortfolio spelen?





Evaluaties van stageplaatsen



Automatische pop-up
Na het afronden van een stageperiode komt er automatisch een pop-up in beeld om de stageplaats te evalueren.



Snoozen mag, maar we willen 100% responsgraad

Je kan deze popup enkele keren snoozen, maar na x tijd moet je de vragenlijst wel invullen of je kan anders niet verder in Medbook. 



Vragenlijst
We ondersteunen volgende types vragen:

• Vragen met een likertschaal (helemaal akkoord, akkoord, eerder akkoord,…)

• Vragen met een rij van antwoordopties

• Ja / nee vragen

• Open vragen

Er is telkens maar één antwoord mogelijk





Take-home messages

• Er is een consensus dat kwaliteitsvolle leeromgevingen een positief effect hebben op het leerproces.

• Niettegenstaande ‘undergraduate’ studenten hun leeromgeving meer positief dan negatief beoordelen is continue 

kwaliteitsmeting noodzakelijk.

• Er zijn talrijke factoren die de kwaliteit van de leeromgeving bepalen/kunnen verbeteren.

• De stijgende studentenaantallen vragen om nieuwe onderwijswerkvormen op stage (PAL, IPE, use of technology).

• Er is nood aan voldoende tijd om studenten op te leiden (onderschat Peers niet!).

• Er is nood aan informatie en training om mentoren te ondersteunen.

• Er is nood aan erkenning en waardering (ovv credits, awards) voor mentoren.

• Er is nood aan meer strategisch management ifv standaardisering en verbeteren multidisciplinaire samenwerking



Dank voor uw aandacht!



Vragen?
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