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• Foto/afbeelding 

Groei naar een doel: studenten ontwikkelen zich 
richting een doel 

In proefschrift aandacht voor zowel dit doel als 
de weg die studenten afleggen om dit doel te 
bereiken 
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Wat is het einddoel? 
Competenties 

van de 
dierenarts 

Hst 2, 3 



1. Veterinair handelen 

2. Communiceren 

3. Samenwerken 

4. Ondernemerschap 

5. Gezondheid en Welzijn 

6. Wetenschappelijk handelen 

7. Persoonlijke ontwikkeling 
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De veterinair professional 
Competenties 

van de 
dierenarts 

Hst 2, 3 

www.vetpro.nl 
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Theorie vs. Praktijk 
Ontwerp, implementatie 

en evaluatie  
toetsprogramma op de 
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Ontwerp, implementatie 
en evaluatie  

toetsprogramma op de 
klinische werkplek 

Theorie vs. Praktijk 

Samenhangend onderwijsprogramma Masteropleiding 
Faculteit Diergeneeskunde 

• Coschappen 

 

Feedbackmomenten    

Intervisiebijeenkomsten  

Persoonlijk ontwikkelplan   
 Tussentijdse beoordelingen 

(Tutor) 

✔ Summatieve beoordeling 
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Ontwerp, implementatie 
en evaluatie  

toetsprogramma op de 
klinische werkplek 

Theorie vs. Praktijk 

Uitgangspunten 
 

Het onderwijsprogramma… 
• geeft studenten inzicht in het leren en competentieontwikkeling 

 
• heeft zijn focus op het geven van betekenisvolle feedback 

 
• gebruikt onderwijsactiviteiten als mogelijke feedbackmomenten 

 
• zet studenten aan tot reflectief gedrag en zelfgestuurd leren 

 
• zorgt voor een robuste summatieve beoordeling 
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Ontwerp, implementatie 
en evaluatie  

toetsprogramma op de 
klinische werkplek 

Theorie vs. Praktijk 

• Informatie gezien als pixels  
 
 

Meer en gedetailleerdere informatie levert een scherper beeld over 
het functioneren van een student 

Hst. 4 
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Feedback-studies 
Nadere verdieping t.a.v. 
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- Feedback-zoekgedrag van studenten 

- Feedback-geefgedrag van docenten 
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Feedback-studies 
Nadere verdieping t.a.v. 

mechanismen van 
invloed op uitwisseling 

feedback 

Hst 5, 6 en 7 

Supervisor Student Uitwisselen informatie 

De klinische werkplek 

Feedback zoekgedrag 

Persoonlijke factoren 

Interpersoonlijke factoren 

Persoonlijke factoren 

Contextuele factoren 

Interpersoonlijke factoren 

Contextuele factoren 

Gedrag 

Feedback geefgedrag 
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Feedback-studies 
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feedback 
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Supervisor Student Uitwisselen informatie 

De klinische werkplek 

Feedback zoekgedrag 

- Doelen/motieven van student 
- Communicatieve vaardigheden 

- Interesse in onderwerp 

- Geloofwaardigheid van supervisor 
- Duur en mate van hierarchie relatie 

(follow-up)  

- Overtuigingen t.a.v. onderwijs 
- Communicatieve vaardigheden 

- Expertise 

- Feedbackcultuur op afdeling 
- Onderwijs ingeroosterd 

- Feedback onderdeel van beoordeling 

- Mate van proactiviteit student 
- Duur  professionele relatie 

- Maken van concrete afspraken 

- Feedbackcultuur op afdeling 
- Onderwijs ingeroosterd 

- Feedback onderdeel van beoordeling 

Gedrag 

Feedback geefgedrag 

Verwachte positieve/negatieve gevolgen m.b.t.: 
- Ego, Imago en feedbackopbrengst 
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Toekomstig onderzoek 
Nadere verdieping t.a.v. 

mechanismen van 
invloed op uitwisseling 

feedback 

Hst 5, 6 en 7 



• Organisatie onderwijs & kliniek 
– Ruimte en tijd voor observatie en feedback 

 
– Klinische teams met toenemende verantwoordelijkheid van studenten 

 
– Koppeling van onderwijs met authentieke en relevante taken  

 
– Longitudinale coschappen met continuïteit in de supervisie (follow-up 

van feedback mogelijk/dialoog)  
• Opbouwen van professionele relatie in veilige leeromgeving 

 

– Aandacht voor het creeren van een professionele leercultuur 
• Ruimte voor feedback  /  laagdrempeligheid 

 

– Training in het geven en ontvangen van feedback van zowel studenten 
als supervisoren 
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Conclusies & Praktische implicaties 
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Bedankt voor uw aandacht 


