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Samenvatting 

 
Het management van College voor Welzijn van Scalda, instituut voor Middelbaar Beroepsonderwijs 
(MBO), wil het rendement van deeltijdopleidingen verhogen door uitval terug te dringen. Dit onderzoek 
richt zich op coaching als schakel om voortijdige uitstroom uit deeltijdopleidingen te kunnen 
verminderen. Hiervoor is onderzocht hoe coaching effectief ingezet kan worden bij lerende 
volwassenen. De volgende onderzoeksvraag is gehanteerd: 
 
Hoe kan coaching aan volwassenen effectief ingezet worden bij de deeltijdstudies van College 
voor Welzijn van Scalda? 
Deelvragen: 
1. Hoe denken deeltijdstudenten over coaching als onderdeel van de opleiding in het algemeen? 
2. Welke behoefte aan coaching hebben deeltijdstudenten? 
3. Welke aspecten van coaching ervaren deeltijdstudenten als effectief? 
4. Hoe denken coaches over coaching als onderdeel van de opleiding in het algemeen? 
Doel van het onderzoek: Aandachtspunten uit de praktijk benutten om coaching bij deeltijdonderwijs 
effectiever in te zetten. 
 
Vanuit de theorie is begripsbepaling ontstaan effectieve coaching, ten behoeve van het onderzoek: 

Coaching is doeltreffende begeleiding waarbij de student ondersteund wordt bij het behalen van 
persoonlijke en beroepscompetenties; de coach werkt vanuit een gelijkwaardige relatie en 
stimuleert tot systematische reflectie. 

 
Het onderzoek is uitgevoerd bij deeltijdstudenten uit de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) van 
College voor Welzijn. Dit betreft de studenten uit de reguliere BBL-trajecten in Goes en Terneuzen. 
Het onderzoek wordt tevens uitgevoerd bij de 5 coaches van de deeltijdsopleidingen  
Op basis van de onderzoeksvraag is gekozen voor de volgende methode: 

- Maken van mindmaps over coaching, door alle deeltijdgroepen en door de coaches 
- Semigestructureerd interview met sleutelinformanten uit deze groepen 

 
De beoogde onderzoeksgroep bestond uit 100 studenten. In totaal hebben 85 studenten meegewerkt 
en zijn er 16 mindmaps gecreëerd, en 5 mindmaps van coaches. Uit alle BBL-klassen zijn een paar 
studenten geïnterviewd, wat resulteerde in 15 interviews. De spreiding in leeftijd, locatie, leerjaar en 
niveau is een reële afspiegeling van de werkelijkheid. 
Uit de resultaten ontstaat de volgende conclusies: 

 De belangrijkste factor van effectiviteit, de coachrelatie, is goed.  

 De coaching binnen de BBL-trajecten is doelgericht.  

 Coaches investeren veel tijd in individuele gesprekken, daardoor moet de groep zich tijdens 
de coachles zonder begeleiding redden. Dit leidt tot ontevredenheid over het coachlessen.  

 Bij aanvang van de opleiding wordt er geen duidelijk kader neergezet, waardoor studenten 
lang in onzekerheid verkeren aangaande coaching.  

 
Coaching aan volwassenen in deeltijdopleidingen kan effectief ingezet worden door heldere kaders te 
scheppen op gebied van doelen, lesinhoud, rollen en verantwoordelijkheden. Volwassenen hechten 
belang aan een open, gelijkwaardige relatie en interesse en betrokkenheid vanuit de coach. De 
volwassen student kan na goede training zelfstandig aan de slag met intervisie en brengt door 
uitwisseling met medestudenten meer diepgang aan in het leren. 
 
Aldus is er een noodzaak verder te kijken dan de dagelijkse knelpunten. Vanuit een duidelijke visie op 
coaching en inzicht in de behoefte van lerende volwassenen kan een heldere coachlijn ontstaan met 
handvatten voor begeleiden van risicodeelnemers die dreigen voortijdig uit te vallen. 
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1. Aanleiding 
 
De landelijke cijfers betreffende voortijdige schoolverlaters in de BVE-sector (Beroepsonderwijs en 
Volwassen Educatie) geven aan dat in 2011-2012 maar liefst 19,2% van alle deelnemers zonder 
diploma een opleiding in de sector Zorg en Welzijn heeft verlaten (Ministerie OC&W, 2013). 
Uitstroomcijfers van deeltijdopleidingen Welzijn van Scalda geven aan dat ruim 8% van de 
deeltijdstudenten al in het eerste half jaar de opleiding verlaat. Het rendement van de opleidingen kan 
verhoogd worden door uitval terug te dringen. Voor opleidingsinstituten zijn financiën in de vorm van 
het rijksbijdragedeel voor uitgegeven diploma’s belangrijk (WEB, 2013). Uitstroomgegevens en 
kwaliteitsmetingen bepalen samen het rendement van de opleiding (Onderwijsinspectie 2012). Scalda 
heeft daarom belang bij een hoog percentage gediplomeerde deelnemers, zowel in voltijd- als 
deeltijdopleidingen. De onderzoeksopdracht vanuit het management van College voor Welzijn van 
Scalda is gericht op voorkomen van voortijdige uitval bij deeltijdopleidingen. 
 
Een eerste verkenning in onderzoeken laat zien dat het grootste effect in terugdringen van vroegtijdige 
uitval te halen valt met aansluiten bij verwachtingen, persoonlijke begeleiding, intensieve coaching, 
binding met de school en aandacht voor het individuele leerproces (Nederlands Jeugdinstituut, 2009; 
Ingrado, 2009; WRR, 2009; SEO, 2007). De geïnventariseerde onderzoeken richten zich nochtans op 
de leerplichtige leerlingen die zonder startkwalificatie dreigen uit te vallen.  
Binnen het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) worden interventies bedacht om te voorkomen dat 
jongeren voortijdig de school verlaten zonder startkwalificatie. De interventies zoals Scalda ze uitzet 
voor mogelijke voortijdige schoolverlaters zijn ook gericht op deze groep jongeren. 
 
In een onderzoek voor het Centraal Planbureau (CPB) hebben Van der Steeg, Van Elk, & Webbink 
(2012) positieve resultaten gepubliceerd van intensieve coachingsprojecten. Een risicoleerling wordt 
gekoppeld aan een individuele coach, die naast de schoolresultaten ook aandacht besteed aan 
persoonlijke problematiek. De MBO-raad (2012) stelt op basis van dit CPB-rapport dat de resultaten 
van intensieve coaching groter zijn voor studenten van 18 jaar en ouder. Het is aannemelijk te 
veronderstellen dat intensieve coaching ook voor de deeltijdstudenten van College voor Welzijn een 
manier kan zijn om dreigende uitval te voorkomen. 
Elffers (2012) deed onderzoek naar voortijdig schoolverlaten in het MBO. Zij concludeert dat het voor 
alle studenten belangrijk is dat de aansluiting tussen wensen en behoeften van de student en de 
mogelijkheden en faciliteiten van de school, voorwaardelijk zijn voor studiesucces. Ook stelt ze dat 
studenten die zich emotioneel betrokken voelen (zich op positieve wijze kunnen identificeren met de 
school en opleiding) een aanzienlijk hogere kans hebben op studiesucces (Elffers, 2012).  
De aandacht voor coaching in de opleiding kan derhalve een belangrijke schakel zijn in het 

voorkomen van uitval. Binnen Scalda wordt coaching als wezenlijk onderdeel van Welzijnsopleidingen 

gezien. Er ontbreekt echter een duidelijke coachlijn voor volwassenen. 
 
Op basis van voorgaande gegevens richt dit onderzoek zich op coaching. Om coaching effectief in te 
zetten en bij te kunnen dragen aan binding van de student zal eerst onderzocht moeten worden hoe 
coaching goed kan aansluiten bij lerende volwassenen. Het is een logische keuze om bij de 
bevindingen van student en coach te beginnen, het onderwijs is immers van en voor hen. De centrale 
onderzoeksvraag luidt dan ook: 

 
Hoe kan coaching aan volwassenen effectief ingezet worden bij de deeltijdstudies van College voor 
Welzijn van Scalda? 
Hierbij worden de volgende deelvragen gesteld: 
1. Hoe denken deeltijdstudenten over coaching als onderdeel van de opleiding in het algemeen? 
2. Welke behoefte aan coaching hebben deeltijdstudenten? 
3. Welke aspecten van coaching ervaren de deeltijdstudenten als effectief? 
4. Hoe denken coaches over coaching als onderdeel van de opleiding in het algemeen? 
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd bij deeltijdstudenten uit de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) van 
College voor Welzijn. Dit betreft de studenten uit de reguliere BBL-trajecten in Goes en Terneuzen. 
Buiten de onderzoeksgroep vallen deeltijdstudenten uit contractactiviteiten, maatwerkopleidingen of 
bijscholingstrajecten omdat in deze trajecten de coaching anders is geregeld (bijvoorbeeld via 
coaching op de werkvloer). De coaches verbonden aan de reguliere BBL-trajecten vormen de tweede 
onderzoeksgroep. 
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Het onderzoek is een bijdrage aan het ontwikkelen van een coachingsprogramma voor volwassenen 
in deeltijdstudies van Welzijn. Mogelijk draagt het op de lange termijn bij aan het reduceren van 
voortijdige uitstroom. 
Coaches en deelnemers van deeltijdopleidingen zijn eerste belanghebbende bij de uitkomsten van dit 
onderzoek. Zij zijn de toekomstige gebruikers van een coachingsprogramma. Het management is 
gebaat bij de uitkomsten, als aantoonbare actie in het terugdringen van voortijdige uitstroom en 
bijdrage aan kwaliteit, rendement en outputfinanciering van de deeltijdopleidingen. 
 
Op de langere termijn kan pas duidelijk worden of de uitkomsten van dit onderzoek daadwerkelijk 
bijdragen aan het verhogen van rendement. Deze effectiviteitsmeting kan niet meegenomen worden in 
dit onderzoek vanwege de langere onderzoeksperiode die hiervoor nodig is. 
De onderzoeksresultaten kunnen ook in bredere zin nuttig zijn voor opleidingen waar coaching als 
begeleidingsinstrument bij volwassenen wordt ingezet. 
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2. Het praktijkprobleem  

2.1 Wat is het praktijkprobleem 

Er ontbreekt een duidelijke coachlijn voor volwassen studenten in deeltijdopleidingen Welzijn van 
Scalda. De groep volwassen deelnemers was een minderheid binnen College voor Welzijn, waardoor 
er eerder niet goed gefocust is op de begeleidingsbehoefte van deze groep. 
De coachlijn voor BBL-opleidingen geeft alleen een beschrijving voor het startportfolio (Intern 
document, februari 2013). Bij navraag in het team (Ontwikkeloverleg, 19 februari 2013) bleek dat geen 
enkele docent beschikking had over een coachplan voor de totale opleiding. Docenten vullen coaching 
in naar persoonlijk inzicht. Hierdoor ontstaan er grote verschillen in de gegeven coaching en de 
mening van deelnemers hierover.  

2.2 Wie heeft met het probleem te maken 

De studenten zijn direct betrokken als het gaat om passende coaching. Hoe beter coaching aansluit 
bij de behoefte van de lerende, hoe meer dit de ontwikkeling van de deelnemer ondersteunt en 
stimuleert. De coach is de catalysator, gaat een relatie aan, versnelt de verandering (Whitworth, 
Kimsey-House, Kimsey-House, & Sandahl, 2009). 
Bijna iedere docent is tevens coach van een groep, vijf docenten zijn coach van een BBL-klas. Team 
Deeltijd heeft het streven om het onderwijs goed te laten aansluiten bij deeltijdstudenten, passend bij 
onderwijsdoelen en de ontwikkeling van ieder individu.  
Het management geeft aan vooral geïnteresseerd te zijn in het voorkomen van uitval en alle acties die 
rendement verbeteren. Hieronder vallen ook het tijdig signaleren van risico’s in het opleidingstraject 
van een deelnemer, het starten van intensieve coaching of inschakelen van externe hulpbronnen. 
Werkgevers van deeltijdstudenten hebben er belang bij dat een opleidingstraject leidt tot een diploma, 
maar ook dat de investering in de werknemer rendement oplevert. Ook deze belangen zijn een reden 
om te streven naar uitstroomreductie in deeltijdopleidingen.  

2.3 Wanneer treedt het probleem op 

Invulling geven aan coachmomenten is een wekelijks terugkerend onderwerp voor docenten en 
deelnemers. Taken, rollen en verantwoordelijkheden zijn voor beide groepen onduidelijk door het 
ontbreken van coachvisie en plan. Bij studenten heeft gebrek aan sturing negatief effect op motivatie 
en aanwezigheid, zo geven docenten en studenten aan. Docenten die starten als coach missen 
uitgangspunten voor opbouw en begeleiding. Zij beginnen zelf een zoektocht naar wat goede 
coaching is.  
Bij de cohorten die starten in september 2013 wordt de coach de spil in het volgen en stimuleren van 
ieders ontwikkeling. Aansturing van leerteams (zie paragraaf 4.5.2) , naast de individuele coaching, 
hoort dan ook bij de taken van de coach. Het analyseren van deze coaching is de start om een 
coachplan te maken voor volwassen deelnemers. Het vastleggen van dit plan maakt de coaching 
transparant en geeft handvaten om gericht aan kwaliteit te werken. 

2.4 Waarom is het een probleem 

Sturing van het leerproces is zonder duidelijke coachlijn lastig vorm te geven. Zeker bij knelpunten in 
het leerproces is er behoefte aan duidelijkheid. Ook onder deeltijdstudenten zijn er deelnemers met 
een hoger risico op voortijdig beëindigen van de opleiding. Een vroegtijdige signalering en actieve 
benadering van risicodeelnemers helpt bij het succesvol volgen van de opleiding, zo stelt Elffers 
(2011). Risicodeelnemers blijken minder goed in staat om zelf de hulpbronnen binnen de school te 
benutten, zij hebben daarbij hun coach als gids nodig. Zo’n actieve benadering lijkt het meest effectief 
in de eerste periode van de opleiding (Elffers, 2011). Dit betekent dat de focus en benadering van de 
docent vanaf het begin van de opleiding goed moet aansluiten bij de student. 
Naar begeleiden van lerende volwassenen in het MBO is bijna geen onderzoek gedaan. Het is 
daarom niet mogelijk om op literatuur terug te vallen en een coachlijn te kiezen. Donche, Delvaux en 
van Petegem (2010) maken duidelijk dat volwassenen vaker leren vanuit een sterke intrinsieke 
motivatie en persoonlijke interesse. Bij deze leerinstelling hoort een bijpassende begeleiding. 
Deeltijdstudenten brengen al meer bagage mee in de vorm van werk- en levenservaring en 
persoonlijke omstandigheden (RIT, 2013). Daarnaast merken coaches op dat studenten moeite 
hebben met balans zoeken tussen werk, studie en gezin. Bij deelnemers met een risico op uitval is het 
door de persoonlijke (werk)situatie vaak maatwerk om een risicodeelnemer binnen de opleiding te 
houden, zo meldt het management van team Deeltijd. 
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2.5 Waar doet het probleem zich voor 

De deeltijdopleidingen Welzijn kunnen bij Scalda op twee locaties gevolgd worden, in Goes en 
Terneuzen. Tot 2012 viel Goes onder ROC Zeeland en Terneuzen onder ROC Westerschelde. Het 
management geeft aan dat tussen leslocaties verschillen merkbaar zijn in studiehouding van studente 
en in benadering en begeleiding van risicodeelnemers. Bij nieuw instromende cohorten wordt 
uitgegaan van een eenduidige aanpak en beleid. 

2.6 Hoe is het probleem ontstaan 

In de twee onderwijslocaties werd vanuit verschillende onderwijsconcepten vorm gegeven aan 
deeltijdonderwijs. De manager geeft aan dat in de oude cohorten (gestart voor de fusie) verschillen 
merkbaar zijn in de mate van betrokkenheid van leerlingen. Ook merkt hij op dat bij beide locaties op 
verschillende manieren vorm gegeven wordt aan coaching. 
Er is daarom een bewuste keuze gemaakt om met het nieuwe team een nieuwe onderwijslijn te 
ontwikkelen, specifiek voor deeltijdopleidingen. Daarbij hoort een coachprogramma dat gericht is op 
lerende volwassenen. Door opnieuw koers te bepalen en betrokkenheid te bieden in coaching hoopt 
het team bij te kunnen dragen aan kwaliteit en rendement. 
 
Uit onderzoeken (Van der Steeg, van Elk, & Webbink, 2012: Elffers, 2012; MBO-raad 2012; 
Nederlands Jeugdinstituut, 2009; Ingrado, 2009; WRR, 2009; SEO, 2007) blijkt dat coaching een 
centrale rol heeft als het gaat om succesvol volgen en afronden van de opleiding én bij het voorkomen 
van voortijdige uitstroom.  
Inventariseren van ervaringen en meningen van de studenten is een logische eerste stap naar het 
ontwikkelen van een specifieke coachlijn voor deeltijdopleidingen in de Welzijnssector. Een coachlijn 
die beter aansluit bij de behoefte van volwassenen levert daarmee ook een bijdrage aan de 
betrokkenheid en het voorkomen van voortijdige uitstroom uit de opleiding. 
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3. Context  
 
Scalda is een onderwijsinstelling voor Middelbaar Beroepsonderwijs en Volwassen Educatie in 
Zeeland, in 2012 ontstaan uit een fusie. Scalda wil een toekomstbestendige organisatie zijn en houdt 
rekening met demografische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen in de regio. 
De aansturing van onderwijs is onderverdeeld in negen resultaatverantwoordelijke eenheden. Scalda 
heeft als missie het beste in studenten naar boven te halen en stimuleren tot excellentie (Scalda, 
2012a). 

3.1 Deeltijdstudenten 

De 100 deeltijdstudenten uit de reguliere BBL-trajecten van College voor Welzijn komen uit de 
provincie Zeeland, West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden. Zij kunnen een Welzijnsopleiding 
zowel in Goes als in Terneuzen volgen. De volgende opleidingen worden in deeltijd aangeboden:  

 Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) niveau 3 

 Medewerker Maatschappelijke Zorg, Gehandicaptenzorg (MMZ-GZ) niveau 4 

 Medewerker Maatschappelijke Zorg, Specifieke Doelgroepen (MMZ-SD) niveau 4 

 Onderwijsassistent (OA) niveau 4 

 Pedagogisch Werker (PW) niveau 3 

 Gespecialiseerd Pedagogisch Werker Kinderopvang (PW-KO) niveau 4 

 Gespecialiseerd Pedagogisch Werker Jeugdzorg (PW-JZ) niveau 4 
Deze opleidingen zijn op niveau 3 en/of 4 te volgen, met verschillende uitstroomprofielen. Door het 
geringe deelnemersaantal zijn gemengde klassen samengesteld, met deelnemers van de opleidingen 
MMZ, OA en PW. Bij de deeltijdopleidingen wordt gewerkt met één vaste contactdag in de week 
waarop 9 lesuren geprogrammeerd zijn. 
 
Mensen die kiezen voor deeltijdonderwijs doen dit op basis van een baan of leer-werktraject. Bij 
deeltijdstudenten kunnen we de volgende groepen onderscheiden: 

 Jongeren van 18 jaar en ouder die liever een combinatie zoeken van werken en leren. Zij 
hebben geen (of een korte) onderbreking in de schoolloopbaan en vrijwel geen werkervaring. 

 Jongeren en/of volwassenen die via een reïntegratiebureau een opleiding volgen. Het bureau 
bemiddelt voor een stage- en opleidingsplaats, op basis van behoud uitkering. Bij deze groep 
is vaker sprake van een complexe achtergrond waardoor zelfstandig werk vinden niet lukt. 

 Volwassenen die willen heroriënteren of omscholen voor de Welzijnssector. Er is sprake van 
werkervaring in andere sectoren. 

 Volwassenen die al werkzaam zijn in de Welzijnssector. Zij missen specifieke diploma’s of 
studeren carrièregericht. Er is al sprake van relevante werkervaring vóór aanvang van de 
studie. 

In een onderzoek naar de BBL als leerweg voor volwassenen (Eimers, T., Keppels, E. & Jager, A., 
2010) wordt een typologie opgenomen van de volwassen deeltijdstudent, van 23 jaar en ouder. De 
bovenstaande groepen zoals Welzijn ze beschrijft zijn volgens dit onderzoek vooral te rubriceren 
onder omscholers, herintreders, carriëreplanners en inhalers.  

3.2 Onderwijsvisie 

Door het team Deeltijd wordt de volgende visie op onderwijs gehanteerd: 
“In het onderwijs van vandaag gaat het om ontwikkelen van competenties, verbinden van kennis en 
betrokkenheid van de deelnemer. We willen dat de deelnemer zelf sturing geeft aan zijn ontwikkeling, 
maar ook bereid is om te delen, gericht is op ontmoeting, een ‘mensenmens’ is” (Scalda, 2012b, p. 3)  
Team Deeltijd baseert het onderwijs op principes uit de constructivistische kijk op leren (Scalda, 
2012b):  

 Elke lerende brengt eigen kennis mee, die gebaseerd is op ervaring. Kennis is het resultaat 
van persoonlijke interpretatie van die ervaringen. Voorkennis is een belangrijk 
aanknopingspunt voor opslaan van nieuwe kennis. 

 Kennis ontwikkelt zich en verandert door uitwisseling met anderen. Opvattingen, 
overtuigingen, ideeën over leren zijn minstens even belangrijk. Leren is gebaseerd op sociale 
interactie, daarom zijn discussie en samenwerken belangrijke onderdelen van het leerproces. 

 Reflectie is een belangrijke manier om nieuwe interpretaties en verandering in gedrag te 
realiseren. 

Korthagen (2011) onderschrijft deze principes en zegt erover dat de vorming van mentale constructies 
fundamenteel anders verloopt als het in samenwerking met anderen gebeurt. Als leerlingen 
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individueel én samen reflecteren over ervaringen dan wordt de vorming van mentale constructies 
bevorderd. 

3.4 Model voor deeltijdonderwijs: 

Visie en onderwijskundige ideeën worden binnen Scalda vertaald in onderstaand model voor 
deeltijdonderwijs, waarin drie belangrijke pijlers voor het onderwijs zijn weergegeven (Scalda, 2012): 
 

1. Kennislijn modulair:  
Kennis is een essentieel deel van de beroepsopleiding. Vergaren en delen van kennis, 
onderzoeken en meningsvorming zijn essentieel voor het leggen van een stevige kennisbasis 
en het vormen van gedrag. 

2. Beroepspraktijkvorming (BPV-lijn):  
Praktijkervaring vormt de basis voor lessen. Kennis en opdrachten zijn in de praktijk 
toepasbaar. Door ervaring en kennis uit te wisselen ontstaan er nieuwe inzichten. Deze 
inzichten worden vertaald in gedrag, uitgeprobeerd en geïntegreerd in de persoon. 

3. Coachlijn:  
Bewust reflecteren op eigen gedrag en interactie als spil van het opleidingsproces. Reflectie 
en supervisie leidt tot nieuwe inzichten, doelen en kennisvragen. Het is de motor voor de 
persoonlijke ontwikkeling. 
 

De drie pijlers staan niet los van elkaar, maar 
beïnvloeden elkaar voortdurend. (Praktijk-) 
ervaring is de basis voor het koppelen van 
nieuwe kennis. Kennis en reflectie leiden tot 
nieuwe inzichten. Nieuw inzicht bepaalt 
gedrag in de praktijk (Scalda, interne 
beleidsnotitie, 2012). 
 
Elke opleiding start met intake en 
startportfolio. De opleiding wordt afgerond 
met een eindportfolio en het afleggen van 
een Proeve van Bekwaamheid. Doordat het 
onderwijs modulair wordt aangeboden heeft 
de deelnemer een keuze in volgorde van 
modules, vrijstellingen, of extra programma’s.  
 

3.5 Werken in leerteams 

Uitgaande van de onderwijsvisie voor deeltijdonderwijs en rekening houdend met de diverse profielen 
en niveau’s in de lesgroepen is er door team Deeltijd gekozen om te gaan werken met leerteams (zie 
ook paragraaf 4.5.2). Kleine groepjes studenten die samen werken aan de leertaken en elkaar helpen 
met leervragen. De leerteams functioneren op het principe van peer-tutoring, maar kunnen ook 
ingezet worden om systematisch vorm te geven aan reflectie en supervisie.  
 

  

Figuur 1: Onderwijsmodel voor deeltijdonderwijs, College voor 
Welzijn 
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4. Theoretisch Kader 
 
Er is weinig geschreven over lerende volwassenen in het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Om 
greep te krijgen op passende coaching aan deze groep wordt er vanuit verschillende invalshoeken 
naar het onderwerp gekeken. De eerste invalshoek betreft het komen tot begripsbepaling van 
coaching in onderwijs. Hiervoor worden begeleidingsvormen uit onderwijs en visies uit de 
coachingsprofessie naast elkaar gelegd. Daarna wordt ingegaan op de leerbehoefte van 
volwassenen. Omdat coaching is in welzijnsopleidingen verbonden wordt met reflectievaardigheden in 
het beroep is dat de volgende invalshoek. Als laatste komen effectiviteitsaspecten van coaching, zoals 
benoemd in andere onderzoeken, aan bod. Dit hoofdstuk wordt besloten met het benoemen van 
uitgangspunten voor coaching in deeltijdonderwijs Welzijn.  

4.1 Wat verstaan we onder coaching 

Het Engelstalige begrip coach betekent volgens de dictionary van Collins ‘a trainer or instructor, a tutor 
who prepares students for examination’ (Collins, 1993, p. 294). Coaching wordt gezien als een vrij 
nieuwe benaderingswijze van begeleiding. In de loop van de jaren zeventig van de vorige eeuw vond 
vanuit de sportwereld de introductie van coaching in het bedrijfsleven plaats. Nu vinden we vormen 
van coaching in allerlei varianten in de domeinen sport, leven, studie/opleiden, en beroepsuitoefening 
(Van Kessel, 2008). 
Afhankelijk van het doel of de psychologische zienswijze varieert de benadering en toepassing van 
coaching.  
In opleidingen worden vele begeleidingsvormen toegepast. Zo is er de leercoach, gericht op de 
cognitieve ontwikkeling (van der Hoeven, 2006). De studieloopbaanbegeleider, gericht op persoonlijke 
ontwikkeling en kwaliteiten van de deelnemer (van der Herik & Winkler, 2005). De leraar als 
organisator van leerprocessen (Van der Wal en Wilde, 2011) De beroepsbekwame mentor die uitgaat 
de ontwikkeling van jongeren tot zelfverantwoordelijke burgers (Tressel, 2012) Tot slot is er coaching 
als didactische werkvorm. De manier waarop coaching wordt ingevuld is afhankelijk van wat de docent 
ermee wil bereiken (Glaudé, van den Berg, Verbeek & de Bruijn, 2011).  
Deze theorieën zijn steeds gericht op een jonge deelnemer in het onderwijs. De (sociale) 
ontwikkelingen in de puberteit drukken een stempel op de vorm en inhoud van de begeleiding. Visies 
vanuit de professionele coaching van volwassenen bieden wellicht een goede aanvulling. 
 
Ook professionele coaches kunnen hun vak vanuit verschillende invalshoeken benaderen, afhankelijk 
van de mensvisie, psychologische stroming of opdrachtgever et cetera. Professionele coaching is 
hoofdzakelijk arbeidsgericht of persoonsgericht. Hieronder worden deze, naast de algemene definitie, 
kort beschreven: 

1. Algemene definitie, gepubliceerd door de Nederlandse orde van beroepscoaches: “Coaching 
is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt 
ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen” (Nobco, 2008). 

2. Arbeidsgerichte coaching: Het gericht vergroten van competenties van professionals ter 

Figuur 2: Komen tot een 
begripsbepaling voor 
coaching aan 
deeltijdstudenten MBO 
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bevordering van hun functioneren en hun persoonlijke groei en loopbaan. (Boerekamps, 
2003). 

3. Persoonsgerichte coaching: Een effectieve verbintenis die tot stand wordt gebracht om het 
levenslange proces van menselijk leren, menselijke effectiviteit en menselijke vervulling te 
bevorderen en te versterken (Whitworth et al., 2009). 

4.1.1 Coaching in relatie tot andere begeleidingsvormen 

Vandamme (2007) geeft duidelijk het verschil aan tussen helpen, coaching en therapie in het 
begeleidingscontinuüm (figuur 3). Een coach moet zich niet begeven op het terrein van complexe 
persoonlijke problematiek. Hij kan wel signaleren en zorgen voor verwijzing naar externe instanties.  

Coaching is passend voor diegenen die de eigen ontwikkelingen onder zelfsturing vorm willen geven 
(Vandamme, 2007). Supervisie en intervisie zouden in het model van Vandamme gelijk staan aan 
coaching, omdat hierbij ook uitgegaan wordt van het zelfsturend vermogen van de deelnemer.  
Bij coaching wordt gebruik gemaakt van reflectie. Zo is dat ook bij supervisie en intervisie. Hoe 
verhouden deze methoden zich tot elkaar? De Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching 
(LVSC) beschrijft reflectie als het terugkijken, bespiegelend overdenken en zoeken naar betekenis van 
wat men heeft gezien, ervaren, gedacht of gedaan en daaruit lering trekken (LVSC, 2013). Reflectie is 
een onmisbaar element van het beroepsmatig functioneren in de Welzijnssector. In het 
onderwijsmodel voor BBL-trajecten van Welzijn staan coaching en bewust reflecteren beschreven als 
spil van het opleidingsproces (zie paragraaf 3.4) 
.  
Van Kessel (2008) stelt op basis van de ontwikkelingen in de begeleidingssector dat supervisie een 
bijzondere vorm is van professionele coaching. In de onderwijssituatie binnen Scalda worden de 
termen coaching en supervisie ook door elkaar gebruikt. De methodes komen bij elkaar in de vorm 
van ‘cognitieve coaching’ (Van Kessel, 2008), zoals omschreven in paragraaf 4.1.1 door van der 
Hoeven. Supervisie is specifiek bedoeld voor begeleidende beroepen, waarbij interactie een belangrijk 
aspect is van het beroep, zo stelt van Kessel (2008). Over het uiteindelijke doel van supervisie bestaat 
internationaal grote overeenstemming: een beter beroepsmatig functioneren, het methodisch hanteren 
van menselijke interactiesituaties, het bewust inzetten van eigen houding en communicatie (Van 
Kessel, 2008). In totaal gaat het om de eigen houding, waarden, normen en overtuigingen die invloed 
hebben op het werk. Door supervisie wordt de deelnemer zich bewust van de eigen socialisatie en de 
invloed daarvan op het werk (Rietveld en van Rooijen-Mutsaers, 2012; Van Kessel, 2008). 
 
Van der Wal en Wilde (2011) gaan in op het raakvlak tussen coaching en counseling, op het moment 
dat er sprake is van blokkades in het leerproces. Denk bijvoorbeeld aan complexere persoonlijke 
problematiek. Door spiegelende en confronterende gesprekken krijgt de student meer zicht op wat 
nodig is om tot verdere ontplooiing te kunnen komen. Deze begeleiding ligt meestal niet op het 
werkterrein van de coach, de signalering van de problematiek wel. Vroegtijdige signalering (en zo 
nodig verwijzing) is het meest gunstig voor de persoonlijke ontwikkeling en het leerproces van de 
student (van der Wal & Wilde, 2011). 

4.1.2 Begripsbepaling van coaching ten behoeve van het onderzoek 

Op basis van voorgaande beschrijvingen van coaching wordt de volgende begripsbepaling 
gehanteerd in dit onderzoek: 

Coaching is doeltreffende begeleiding waarbij de student ondersteund wordt bij het behalen 

Figuur 3: verschil tussen 
helpen, coaching en 
therapie  
(Vandamme, 2007, p. 70) 
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van persoonlijke en beroepscompetenties; de coach werkt vanuit een gelijkwaardige relatie en 
stimuleert tot systematische reflectie. 

Deze begripsbepaling wordt nog verder onderbouwd vanuit kennis over lerende volwassenen, 
coaching in de welzijnssector en de effectiviteitsaspecten van coaching. 

4.2 Lerende volwassenen in het MBO 

Volwassen deelnemers zijn in een andere levensfase en kennen daardoor andere behoeftes dan 
jongeren als het gaat om begeleiding. Het Rochester Institute of Technology (RIT) heeft een overzicht 
gepubliceerd van de verschillen tussen volwassen en jeugdige deelnemers in het onderwijs. 
Samenvattend stelt het RIT (2013) dat volwassenen een andere benadering kiezen van leren. Waar 
jongeren nog volop bezig zijn met ontwikkelen van de eigen identiteit, hebben volwassenen al een 
veel duidelijkere koers in het leven gekozen. Jongeren doen vaak de eerste relevante werkervaring op 
in de beroepssector tijdens de studieperiode. Bij volwassenen is er vaak sprake van werkervaring, 
wanneer de men instroomt in een opleiding. Door de diversiteit aan ervaring zijn volwassenen in staat 
meer leereffect te halen uit de aangeboden stof. Volwassenen hebben behoefte aan doelgerichte 
opdrachten, het leereffect moet helder zijn om een opdracht gemotiveerd uit te voeren. (RIT, 2013). 
Donche, Delvaux en van Petegem (2010) maken duidelijk dat volwassenen meer dan jongeren 
behoefte hebben aan toepassingsgericht leren en diepteverwerking van de stof. Volwassen studenten 
leren meer betekenisgericht dan reproductiegericht en kiezen vaker een concrete verwerking. 
Aanvullend geeft informatie op Kennisdelen (2012) aan dat volwassenen al een leergeschiedenis met 
zich meedragen wat hen vaker onzeker maakt over leersuccessen. Daarnaast ontbreekt het hen door 
de vaak hectische werk- en leefomgeving aan rust en tijd. Volwassenen hebben ook vaker de 
volgende behoeftes in leersituaties: 

 erkenning van kennis en ervaring,  

 gelijkwaardigheid in de relatie,  

 stimuleren van zelfvertrouwen, 

 zekerheid, structuur,  

 een veilige leeromgeving (Kennisdelen, 2012). 
Tanner & Vains-Loy (2009) onderschrijven dat lerende volwassenen meer belang hechten aan de 
toepasbaarheid van kennis dan jongeren. Ze hebben ook eerder de neiging af te haken wanneer 
kennis niet bruikbaar lijkt voor de eigen praktijk. Volwassenen zijn goed in staat zelf koers te bepalen 
in leren en ontwikkelen, al is er een duidelijke behoefte aan steun en stimulans. Lerende volwassenen 
hebben sterke voorkeur voor leren in een groep (Tanner & Vains-Loy, 2009). 
Cleven (2008) stelt vervolgens dat volwassenen meer abstraheringsvermogen hebben dan jongeren. 
Zij kunnen makkelijker reflecteren over groepen en de maatschappij. Ook is relativering van de eigen 
kijk op anderen beter mogelijk. In de volwassenheid ontwikkelt zich een besef van onderlinge 
interpretatie (Cleven, 2008). In de deeltijdopleidingen van Welzijn zijn er verschillen te zien in 
reflecterend vermogen door de wisselende voorgeschiedenis van volwassen studenten. Concluderend 
kan gesteld worden dat transparantie en structuur bijdraagt aan studiesucces Coaching kan een 
groter leereffect hebben bij volwassenen. Binnen coaching zijn persoonlijke aandacht, respect en 
ondersteuning van het zelfvertrouwen belangrijk. 

4.3 Functie en doel van coaching in de Welzijnssector 

Mensen die kiezen voor werk in de Welzijnssector hebben een sterke motivatie om anderen te helpen. 
Daarbij worden ze regelmatig geconfronteerd met zichzelf, zo stelt Cleven (2008). Reflecteren is 
onderdeel van de beroepshouding en noodzakelijk om de eigen persoonlijkheid en handelen 
doelmatig in te zetten in begeleiding van de cliënt. Kröber en Wieringa (2012) beschrijven dat 
welzijnswerk steeds meer gericht is op inclusie: de mens in de maatschappij. Het betekent dat de 
cliënt niet beschouwd wordt vanuit belemmeringen en ziektebeelden, maar als totaal persoon: ‘Erbij 
horen’, ‘gewaardeerd worden’, ‘nodig zijn’, horen bij het menselijk bestaan. De begeleider start bij de 
mogelijkheden die de cliënt heeft om zo autonoom en zelfstandig mogelijk in de maatschappij te 
kunnen functioneren. Een positieve insteek dus, denken vanuit mogelijkheden. Deze gedachtegang 
ligt besloten in de onderwijsvisie van team Deeltijd. Korthagen (2011) legt een link tussen de positieve 
psychologie en het onderwijs. Benoemen van persoonlijke kwaliteiten roept positieve gevoelens op die 
de cognitieve ontwikkeling sterk kunnen bevorderen. Korthagen ziet kernkwaliteiten als het 
‘psychologisch kapitaal’ van mensen. Als iemand handelt vanuit zijn kwaliteit, is er bezieling in het 
handelen merkbaar. Coaches kunnen met het benoemen van kwaliteiten helpen om de kwaliteit te 
laten groeien (Korthagen, 2011). 
Daarmee wordt de basishouding van de coach nogmaals bepaald tot het geven van aandacht, bieden 
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van vertrouwen en het aangaan van een respectvolle relatie met de deeltijdstudent. 

4.4 Wat is effectieve coaching? 

Effectief betekent volgens het Nederlandse woordenboek Van Dale: ‘waardoor het beoogde doel 
bereikt wordt; doeltreffend’. Definities betreffende coaching kwamen in paragraaf 4.1 reeds aan de 
orde. Aldus zou effectieve coaching uitgelegd kunnen worden als ‘doeltreffende begeleiding 
op/naar…’ 
Matthewman (2009) noemt coachingsprogramma’s vanuit organisatiepersprectief effectief wanneer er 
door persoonlijke en professionele ontwikkeling een verbetering in beroepsmatig functioneren optreed. 
Wanneer we spreken over ’effectieve coaching in beroepsonderwijs’, bedoelen we daarmee ‘de 
doeltreffende begeleiding gericht op persoonlijk en beroepsmatig functioneren, zodanig dat een 
opleiding succesvol kan worden afgerond’. 

4.4.1. Effectiviteitsaspecten van coaching 

Tot dit jaar ontbrak het aan grootschalig objectief onderzoek naar effectiviteitsaspecten van coaching.  
Voorgaande onderzoeken zijn vaker gericht op coachingsmethoden (De Jong & Waringa, 2011), 
effectiviteitsonderzoeken op gebied van coaching zijn niet eerder gerandomiseerd, gecontroleerd en 
longitudinaal uitgevoerd (De Jong & Waringa, 2011; De Haan & Duckworth, 2009). 
Mineur (2012) stelt in haar onderzoek naar effectiviteit van coaching bij werknemers vast dat de 
motivatie om een coachingstraject te volgen meespeelt in de uiteindelijke waardering ervan. Uit haar 
onderzoek, middels interviews en enquêtes, komt naar voren dat werknemers die zelf kiezen voor 
coaching ook een hogere effectiviteit ervaren. Bovendien onderschrijft Mineur (2012) de 
coachingsrelatie, de chemie tussen coach en cliënt, als belangrijkste beïnvloeder van de uitkomsten. 
Ze stelt daarom dat de coach met zorg geselecteerd moet worden.  
Onlangs hebben De Haan & Page (2013) voorlopige conclusies gepubliceerd van een grootschalig 
‘open source’ onderzoek, uitgevoerd in 2011 – 2013. Er is onderzoek gedaan naar aspecten die de 
uitkomst van coaching beïnvloeden. In deze voorlopige conclusies noemen De Haan & Page (2013) 
de volgende aspecten als belangrijkste beïnvloeders van effectiviteit: 

- De kwaliteit van de coachingsrelatie blijkt de beste voorspeller van de uitkomst 
- De self-efficacy (zie ook paragraaf 4.5.2.) van de cliënt heeft een correlatie met de uitkomst 
- De doelgerichtheid van de coaching heeft een correlatie met de uitkomst 

Deze uitkomsten worden gestaafd door onderzoeken in de psychotherapie. Ook daar koppelen 
cliënten effectiviteit van de therapie vooral aan cliëntcontext, persoonlijkheid van de therapeut en de 
relatie tussen cliënt en therapeut (Cooper, 2008). 
Er zijn een aantal uitkomsten uit het onderzoek van De Haan & Page (2013) op te merken die ook 
kunnen gelden voor coaching binnen opleidingen: 

- De effectiviteit van coachingscontracten is bewezen. Binnen welzijnsopleidingen is er ook 
sprake van vooraf opgestelde doelen en doelgerichte coaching. 

- De coachingsrelatie heeft effect op de uitkomst van de coaching. Een goede professionele 
relatie beïnvloedt de uitkomsten positief. 

- Extraverte personen halen meer effect uit coaching. 
- De resultaten nemen toe wanneer er sprake is van meer self-efficacy, een betere relatie en 

langer lopende coachingstrajecten. 

4.5 Coaching in deeltijdopleidingen Welzijn 

In de deeltijdopleidingen van Welzijn is het contact met de coach een structureel onderdeel van het 
lesrooster. Iedere groep deeltijdstudenten krijgt een coach toegewezen. Een coach geeft in principe 
naast coaching ook nog een ander vak aan de groep, zodat er veelvuldig contact mogelijk is. De 
coach bepaald of het coach-uur klassikaal, met leerteams of individueel ingevuld wordt. De coach 
besteed aandacht aan de volgende onderwerpen: Opleidingsinformatie en leerroutebepaling; sfeer en 
leer-werkcultuur in de klas, terugkoppeling van beroepspraktijkvorming door supervisie en intervisie; 
individuele coaching.  
Deelnemers nemen verplicht deel aan coaching en hebben geen invloed op de keuze wie hun coach 
is. Dit kan meewegen in de uiteindelijke effectiviteit van coaching binnen deeltijdonderwijs. 

4.5.1 Individuele coaching 

Individuele coaching is altijd persoonlijk gekleurd. Immers de persoonlijkheid van coach en deelnemer, 
alsmede werk- en leerstijl beïnvloeden de relatie en communicatie.  
Tressel (2012) pleit ervoor dat begeleiden altijd maatwerk moet kunnen zijn. Dit start met actief 
luisteren, op hetzelfde spoor komen en aansluiting krijgen bij de begeleidingsvraag van de deelnemer. 
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In onderwijssituaties is het van belang ontwikkelingsgericht te werk te gaan. Een deelnemer met een 
knelpunt in de beroepsgerichte ontwikkeling heeft een andere begeleiding nodig dan een deelnemer 
waarbij alles soepel loopt (Tressel, 2012). 
Rietveld en van Rooijen-Mutsaers (2012) trekken op basis van onderzoek naar werkzame 
ingrediënten in de psychotherapie conclusies over aspecten die de effectiviteit van coaching 
beïnvloeden. Individuele coaching heeft meer effect naarmate: 

 de kwaliteit van de relatie tussen gecoachte en coach goed genoemd wordt door de 
gecoachte. De relatie moet gebaseerd zijn op samenwerking, betrokkenheid en overdracht. 

 de persoon van de coach investeert in cultivering van positieve verwachtingen en het bieden 
van warmte, waardering en aandacht. 

 de gecoachte meer hoop heeft op verandering, hoge motivatie en een duidelijke probleemdruk 
ervaart.  

Verder blijkt coaching door onbekende, externe coaches effectiever dan gecoacht worden door ‘peer-
coaches’ (Rietveld & van Rooijen-Mutsaers, 2012). Zojuist genoemde bevorderende aspecten komen 
grotendeels overeen met de persoonlijke behoeften van volwassen lerenden, genoemd in paragraaf 
4.2. Tevens sluit dit aan bij de conclusies van Elffers (2012) dat positieve aandacht en binding leidt tot 
meer studiesucces. 

4.5.2 Leerteams en coaching 

Tanner & Vains-Loy (2009) stellen dat lerende volwassenen een voorkeur hebben voor leren in een 
groep. Die kan op formele of informele basis functioneren maar de drijvende kracht is de support en 
hulp die geboden wordt bij leeractiviteiten. Van der Hilst (2010) en Valcke (2010) geven aan dat 
teamleren niet vanzelf gaat. De docent of coach moet het (groeps)leerproces gestructureerd aanleren 
en stimuleren. Het leren verbinden van concrete ervaringen aan theorieën is daarbij belangrijk omdat 
de individuele kennis ingezet kan worden ter vergroting van inzicht van de hele groep. Valcke (2010) 
geeft aan dat ‘same-age-tutoring’ en ‘cross-age-tutoring’ in leerteams effectief is gebleken, de rol van 
tutor geeft het grootste leereffect. 
Bandura (1997) legt uit dat peers (medestudenten in de opleiding) elkaar positief kunnen stimuleren 
door sociale waardering. Dit helpt bij het opbouwen van intellectuele self-efficacy. Onder self-efficacy 
wordt verstaan: de mate waarin de lerende inschat dat hij gedrag succesvol zal kunnen uitvoeren. 
Deelnemers vormen door vergelijking met elkaar een beeld van eigen kunnen. Self-efficacy ontstaat 
mede door kennisuitwisseling met elkaar: leren door elkaars tutor te zijn en door ‘modelling ‘ van 
bekwaamheden (Bandura, 1997). 
Uit de theorie kan geconcludeerd worden dat leerteams een waardevolle aanvulling zijn voor leren en 
coachen van volwassenen. Het kan self-efficacy en zelfvertrouwen bevorderen, verdiept leereffect en 
geeft binding met de opleiding. In het deeltijdonderwijs van Welzijn zullen leerteams een diverse 
samenstelling hebben. Diversiteit kan er zijn in leeftijd, opleidingsprofiel of opleidingsniveau. 
Coaching, supervisie of intervisie binnen leerteams heeft nut vanwege het leerplaats overstijgende 
karakter. 
De kerngedachte achter intervisiegroepen is dat (beginnende) beroepskrachten elkaar onderling 
kunnen coachen (Boerekamps, 2003). In de onderwijssituatie wordt de intervisiemethode aangeleerd 
onder begeleiding van de coach. In de intervisiegroep kan sprake zijn van een toenemende 
zelfstandigheid in de loop van de opleiding. Doordat studenten elkaar gericht leren bevragen en 
ondersteunen kan er sprake zijn van ‘cocreatie’: de inzichten van de verschillende deelnemers 
versterken elkaar (Korthagen, 2011). 
Rietveld en van Rooijen-Mutsaers (2012) concluderen over intervisie dat het door professionals als 
leerzaam wordt ervaren. Het lijkt echter weinig effect te hebben op het gedrag van de professional. 
Supervisie is echter een vitaal ingrediënt voor effectieve coaching. Waar de behoefte aan ontwikkeling 
van professionaliteit toeneemt, is supervisie onmisbaar (Van Kessel, 2008). 
Voogden & van Kuyvenhoven (2010) deden onderzoek naar de effectiviteit van supervisie. Zij 
concluderen het volgende: 

 Reflectie-ervaringen en reflectieonderwijs intensiveert het leren in de praktijk 

 Supervisie leidt tot groter zelfinzicht en persoonlijke effectiviteit (grenzen stellen, uiten van 
emoties, omgaan met conflicten) 

 Een grotere vaardigheid in reflecteren hangt samen met andere aspecten van professioneel 
gedrag, zoals een gedegen afweging maken bij morele dilemma’s 

 Reflecteren hangt samen met communicatieve vaardigheden zoals contact leggen met de 
cliënt  
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4.6 Uitgangspunten voor coaching in deeltijdonderwijs 

Tot slot van dit hoofdstuk kunnen er conclusies worden getrokken ten aanzien van coaching van 
volwassenen in deeltijdonderwijs voor de welzijnsector. 
Begripsbepaling van effectieve coaching, ten behoeve van het onderzoek:  

‘de doeltreffende begeleiding gericht op persoonlijke ontwikkeling en beroepsmatig functioneren, 
zodanig dan een opleiding succesvol kan worden afgerond’.  

Daaraan kan worden toegevoegd de waarde van de coachrelatie en de waarde van reflecteren voor 
het beroep: 

Coaching is doeltreffende begeleiding waarbij de student ondersteund wordt bij het behalen van 
persoonlijke en beroepscompetenties; de coach werkt vanuit een gelijkwaardige relatie en 
stimuleert tot systematische reflectie. 

Deze begripsbepaling is met name passend voor leersituaties van volwassenen in Welzijnswerk, waar 
de benadering en begeleiding van anderen mede bepaald wordt door het zelfinzicht van de 

beroepskracht (paragraaf 4.3). Het gaat hier om het behalen van de opleiding, persoonlijkheids-

ontwikkeling en zelfinzicht ten gunste van de beroepsuitoefening (paragraaf 4.2). 
 
Aandachtspunten voor coaching van volwassenen kunnen uit voorgaande theorieën worden afgeleid: 

1. Investeer in de kwaliteit van de contact tussen coach en deelnemer. De relatie is gebaseerd 
op wederzijds respect, vertrouwen en constructieve feedback. De coach biedt warmte, 
aandacht en betrokkenheid. 

2. Ga uit van maatwerk. De deelnemer staat centraal, met zijn/haar ontwikkelvraag. Pas de 
begeleidingsvorm aan op de ontwikkelvraag en doelen van de deelnemer. Maak gebruik van 
de ervaring, kennis en vaardigheden die de deelnemer al bezit. 

3. De deelnemer wordt gestimuleerd om oplossingsgericht te denken, te reflecteren en te 
abstraheren. Aspecten die studievoortgang kunnen beïnvloeden maakt de coach 
bespreekbaar en zorgt zo nodig voor verwijzing. 

Het effect van coaching is groter wanneer de student intrinsiek gemotiveerd is en de meerwaarde ziet 
van groei en verandering. 
 
Uit de beschreven theorieën komen tevens aandachtspunten voor het coachen van leerteams en 
begeleiden bij supervisie: 

 Ondersteun het werken in het leerteam door benodigde vaardigheden aan te leren, een veilige 
leeromgeving en creativiteit te stimuleren. 

 Ondersteun het leerproces van de leerteams door het groepsproces bespreekbaar te maken. 

 De coach heeft toezicht op het proces van supervisie en stuurt aan op systematische reflectie 
en verbeteren van communicatieve vaardigheden. 

 De coach biedt nieuwe invalshoeken die bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling. 
 
Deze elementen voor coaching komen samen in een positief stimulerende omgeving waarbij 
ondersteuning gegeven uitgaande van de kracht die al in de deelnemer aanwezig is (Korthagen, 
2011).   
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5. Onderzoeksdoel en onderzoeksvraag 
 
De onderzoeksopdracht vanuit het management van College voor Welzijn van Scalda is gericht op 
voorkomen van voortijdige uitval bij deeltijdopleidingen. Voorgaande hoofdstukken leiden naar 
coaching als schakel in het voorkomen van voortijdige uitval in de opleiding. In afstemming met het 
management, in het bijzonder de leidinggevende van team Deeltijd, is de focus van dit onderzoek 
gelegd bij coaching.  

5.1 Doelen:  

Doelstellingen op lange termijn: 
1. Effectieve coaching voor de deeltijdopleidingen Welzijn. 

Op basis van de verzamelde kennis en onderzoeksresultaten zal team Deeltijd de invulling 
van coaching effectueren, uitgaande van de lerende volwassenen in MBO-
Welzijnsopleidingen. Onderdeel hiervan is coaching op maat voor deelnemers met risico op 
voortijdige uitval. 

2. Uitstroompercentage bij deeltijdopleidingen Welzijn terugdringen. 
College voor Welzijn van Scalda heeft als doel voortijdige uitstroom terug te dringen. De 
deelnemer heeft door passende begeleiding een grotere kans op een succesvol 
opleidingstraject. Team Deeltijd hoopt hiermee een hoger rendement in de opleiding te 
kunnen realiseren, wat bijdraagt aan de doelstelling vanuit het management. Tenslotte zijn 
werkgevers gebaat bij een goed rendement en kwaliteit van begeleiding voor de 
opleidingstrajecten die zij voor werknemers financieren. 

 
Doelstellingen in onderzoek:  

1. Omschrijven van coaching voor lerende volwassenen in het middelbaar beroepsonderwijs van 
de welzijnssector. 
Een adequate beschrijving van coaching, passend bij het opleidingsniveau, werksoort en 
levensfase van de deeltijdstudent als toetssteen voor de praktijkgegevens. 

2. Inventarisatie van de behoefte aan coaching door deeltijdstudenten Welzijn. 
Zicht krijgen op de behoefte van deeltijdstudenten ten aanzien van coaching. Wat heeft de 
lerende volwassene nodig om coaching optimaal te kunnen benutten voor de eigen 
beroepsmatige en persoonlijke ontwikkeling? 

3. Effectiviteitsaspecten van coaching in deeltijdopleidingen Welzijn benoemen. 
Zicht krijgen op effectiviteitsaspecten van coaching in onderwijs zodat er vanuit de coach meer 
aandacht kan zijn voor resultaat bevorderende factoren binnen coaching. 

Doelstelling van onderzoek: 
4. Aandachtspunten uit de praktijk benutten om coaching bij deeltijdonderwijs effectiever in te 

zetten. 
Door verkregen onderzoeksresultaten te vergelijken met de theorie wordt helder hoe coaching 
aan volwassenen effectiever ingezet kan worden. 

5.2 Onderzoeksvraag 

Hoe kan coaching aan volwassenen effectief ingezet worden bij de deeltijdstudies van College voor 
Welzijn van Scalda? 
  
De onderzoeksvraag valt uiteen in de volgende deelvragen: 
1. Hoe denken deeltijdstudenten over coaching als onderdeel van de opleiding in het algemeen? 
2. Welke behoefte aan coaching hebben deeltijdstudenten? 
3. Welke aspecten van coaching ervaren deeltijdstudenten als effectief? 
4. Hoe denken coaches over coaching als onderdeel van de opleiding in het algemeen? 

5.3 Duiden van kernbegrippen 

Bij uitvoering van het onderzoek worden de kernbegrippen als volgt gehanteerd: 

 Coaching:  
Doeltreffende begeleiding waarbij de student ondersteund wordt bij het behalen van 
persoonlijke en beroepscompetenties; de coach werkt vanuit een gelijkwaardige relatie en 
stimuleert tot systematische reflectie. 
Doeltreffende begeleiding:  ‘Gericht op persoonlijke ontwikkeling en beroepsmatig 

functioneren, zodanig dat een opleiding succesvol kan worden 
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afgerond’. 
Beroepscompetenties:  Zoals benoemd in Kwalificatiedossiers beroepsprofielen 
Persoonlijke competenties: Competenties op gebied van leerstrategieën, 

denkvaardigheden, communicatie of informatievaardigheden. 
Kan per student anders worden ingevuld. 

Gelijkwaardige relatie: Gebaseerd op wederzijds respect , waardering en een open 
communicatie 

 Reflectie: 
Terugkijken, bespiegelend overdenken en zoeken naar betekenis van wat men heeft gezien, 
ervaren, gedacht of gedaan en daaruit lering trekken. Reflectie leidt tot nieuwe inzichten, 
doelen en kennisvragen. Reflecteren is onderdeel van de beroepshouding en noodzakelijk om 
de eigen persoonlijkheid en handelen doelmatig in te zetten in begeleiding van de cliënt. 

 Coaching als opleidingsonderdeel: 
Coaching binnen de opleiding is gericht op de persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling en 
de studievoortgang. 

 Effectieve coaching: Doeltreffende begeleiding gericht op persoonlijk en beroepsmatig 
functioneren, zodanig dan een opleiding succesvol kan worden afgerond. 

 Lerende volwassenen / deeltijdstudenten:  
Deelnemers in deeltijdonderwijs van 18 jaar en ouder. 

 College voor Welzijn van Scalda:  
Hieronder vallen de Middelbare Beroeps Opleidingen Medewerker Maatschappelijke Zorg 
(MMZ), Onderwijsassistent (OA), Pedagogisch Werker (PW), Praktijkopleider (PO). 
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6.  Onderzoeksaanpak 
 
Dit onderzoek is een kwalitatief onderzoek, gericht op coaching in deeltijdopleidingen. Voor de 
gegevensverzameling wordt gebruik gemaakt van een mindmap en een semigestructureerd interview. 
In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksgroep, tijdpad en methoden nader beschreven. Daarna wordt 
toegelicht hoe de data geanalyseerd worden en hoe de validiteit van het onderzoek gewaarborgd 
wordt. 

6.1 Onderzoeksgroep 

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij deeltijdstudenten van College voor Welzijn. Dit betreft 100 
studenten van 18 jaar en ouder uit de reguliere deeltijdopleidingen. Zij zijn gegroepeerd in vijf klassen, 
waarvan drie in Goes en twee in Terneuzen. In al deze klassen is coaching een vast onderdeel op het 
lesrooster. Buiten de onderzoeksgroep vallen deeltijdstudenten uit contractactiviteiten, maatwerk of 
bijscholing omdat coaching in deze trajecten anders is vormgegeven, vaak vanuit de werkgever. 
Het onderzoek wordt tevens uitgevoerd bij de 5 coaches van de deeltijdsopleidingen. 

6.2 Dataverzameling 

In het onderzoek wordt gemeten hoe de deeltijdstudenten en coaches denken over coaching en welke 
coachingsbehoefte de student heeft. Verder wordt gemeten welke aspecten de effectiviteit van 
coaching bevorderen. De dataverzameling is opgebouwd vanuit een deductieve benadering 
(Saunders, Lewis & Thornhill, 2011). De beschreven theorie en hieruit volgende variabelen zijn 
leidend voor het ontwikkelen van de onderzoeksinstrumenten. 
Deze meting zal plaatsvinden in het cursusjaar 2013-2014. Een tijdpad betreffende voorbereiding en 
uitvoering van het onderzoek is opgenomen in bijlage 1. 
 
6.2.1 Variabelen 
Op de volgende pagina zijn de variabelen voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag 
weergegeven: 
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Kernbegrip 
 

 
Variabele 

  

Deelvraag 1: 
Hoe denken deeltijdstudenten over coaching als onderdeel van de opleiding in 

het algemeen? 

& 

Deelvraag 4: 

Hoe denken coaches over coaching als onderdeel van de opleiding in het 

algemeen? 
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. Beeldvorming over 

coaching 
Wat is coaching 

Wat is reflectie 

Coaching als opleidingsonderdeel 

Eigen ervaringen met coaching 
Deelvraag 2: 
Welke behoefte aan coaching hebben deeltijdstudenten? 
 

Behoeften van 
studenten aan 
coaching 

Beroepsgericht 

Persoonsgericht 

Studievoortgang 

Reflectie 

Benadering / contact met coach 
Deelvraag 3: 
Welke aspecten van coaching ervaren deeltijdstudenten als effectief?  
 

Beïnvloedende factoren 
voor effectiviteit 

Stimulerende factoren 

Belemmerende factoren 

Doelgerichtheid Nut of leereffect moet helder zijn 

Vooraf opgestelde doelen 

Bespreken van wederzijdse verwachtingen 

Motivatie Mindset: motivatie voor volgen van coaching  

Gericht op vergroten zelfinzicht  

Gericht op veranderen van gedrag 

Contact coach-student Warme relatie 

Gebaseerd op gelijkwaardigheid 

Respectvolle relatie 

Gebaseerd op samenwerking 

Professioneel  

Kwaliteit van de relatie, genoemd door gecoachte 

Internalisatie van gedrag Persoonlijke ontwikkeling 

Beroepsmatige ontwikkeling 
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6.2.2 Instrumenten 
In dit onderzoek worden data verzameld via een mindmap (A) en een semigestructureerd interview 
(B). Verantwoording wordt per instrument weergegeven: 
 
A. Mindmap: 
De mindmap-methode sluit aan bij alle deelvragen van het onderzoek (paragraaf 6.2.1). Er wordt 
gebruik gemaakt van een mindmap omdat beeldvorming over wat coaching is heel diffuus kan zijn, 
afhankelijk van de mate waarin deelnemers op de hoogte zijn van de functie van coaching in de 
opleiding. Door samen te brainstormen wordt er gebruik gemaakt van gedeelde kennis: de 
gezamenlijke kennis is meer dan de som der delen. In overleg met docenten en teamleider werd ook 
duidelijk dat de mindmap beter past bij de doelgroep dan een vragenlijst of enquête, vanwege het 
ontbreken van complexe vragen. De gezamenlijke brainstorm en weergave in steekwoorden past 
beter bij het gemiddelde taakniveau van deze doelgroep. 
Buzan (2013) is de grondlegger van mindmapping. Hij verklaart een mindmap als een visualisatie van 
hoe ons brein denkt, een mindmap geeft dezelfde associaties weer. Het is een krachtige grafische 
techniek die een appél doet op alle verstandelijke vermogens - woord, afbeelding, nummer, logica, 
ritme en kleur. Buzan (2013) typeert mindmappen als de weerslag van vrij associatief denken, een 
mindmap legt als zodanig voorkennis en ervaring vast.  
Van der Donk en van Lanen (2012, p.95-96) geven aan dat mindmaps per persoon of groep behoorlijk 
van elkaar kunnen verschillen. De voorkennis kan verschillend zijn, maar bovendien kan de ordening 
onderling sterk wisselen. Dit is tevens gebleken uit de try-out, met een tweede jaars BBL-groep, op 22 
oktober 2013. Er is een mindmap gecreëerd met de hele klas, met behulp van een digitaal mindmap-
programma. De input van termen ging sneller dan de verwerking. De samenhang van termen kon niet 
worden weergegeven en veel van het groepsgesprek ging verloren. De data uit de try-out worden 
daarom niet meegenomen in de resultaten van dit onderzoek. De try-out heeft geleid tot een 
aanpassing van het onderzoeksinstrument. De mindmap wordt in een gestructureerde vorm 
aangeboden (startbegrip en subcategorieën) en ingevuld per leerteam (maximaal 6 personen). 
Studenten worden aangestuurd om bij alle subcategorieën eigen associaties in te vullen. Een blanco 
mindmap is opgenomen in bijlage 5.  
In de deeltijdopleiding is men gewend te werken in leerteams van vier tot zes personen. Binnen de 
leerteams is vaak sprake van meer vertrouwen en uitwisseling van persoonlijke informatie (zie 
paragraaf 4.5.2). Om gebruik te maken van deze veilige sfeer worden de mindmaps ingevuld per 
leerteam. Coaches zijn niet aanwezig bij mindmap-creatie door studenten: het zou eerlijke 
informatieverstrekking kunnen verstoren, het zou tevens coaches beïnvloeden bij het creëren van de 
eigen mindmap over coaching. De onderzoeker is wel aanwezig bij het proces. 
De instructie en afname van de mindmap vindt klassikaal plaats. De benodigde tijd voor mindmap-
creatie beslaat ongeveer één lesuur. Wanneer de mindmap klaar is, ontvangt iedere respondent twee 
stickers waarmee kan worden aangegeven welke items zij het belangrijkste achten voor coaching.  
De vijf coaches krijgen dezelfde mindmap aangeboden, maar vullen deze individueel in, vanuit eigen 
perspectief op coaching. Zij ontvangen instructie (bijlage 4) in een teamvergadering en leveren één 
week later de ingevulde mindmap in.  

 
B. Interview: 
Het semigestructureerd interview wordt gebruikt als tweede instrument voor dataverzameling. Het is 
een vervolg op de mindmap over coaching en sluit tevens aan op alle deelvragen (paragraaf 6.2.1). 
De keuze voor een semigestructureerd interview als onderzoeksinstrument is gebaseerd op de aard 
van de gegevens die voor het onderzoek gewenst zijn. Omdat kan worden gesteld dat de effectiviteit 
van coaching nauw samenhangt met de persoonlijke beleving van de gecoachte (zie paragraaf 4.4.1) 
is het belangrijk tijdens het interview door te kunnen vragen naar mening of beleving van de student. 
Het semigestructureerde interview wordt door Saunders et al.(2011) getypeerd als ‘niet 
gestandaardiseerd’. Dit betekent dat er kan worden afgeweken van de volgorde van vragen, 
naargelang het verloop van het gesprek, of er kunnen extra vragen worden gesteld om de 
onderzoeksvragen en – doelstellingen verder te kunnen onderzoeken. Door middel van 
semigestructureerde interviews kan duidelijk worden hoe deeltijdstudenten de genoemde variabelen 
ervaren. Het semigestructureerde interview heeft een verklarende functie in het onderzoek. Door de 
interviews vind een mogelijke verdieping plaats op de variabelen die tevens aan bod komen bij de 
mindmap (Saunders et al., 2011). Aanvankelijk was gepland om interviews met tweetallen af te 
nemen, om op elkaar te kunnen reageren of aan te vullen. Zo kunnen er in een interview meerdere 
perspectieven op coaching aan bod komen (Van der Donk & van Lanen, 2012, p.202). Echter, voor de 
try-out was één student aanwezig. De participant ging makkelijk in op zijn persoonlijke situatie, het 
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leverde goed bruikbare informatie op. Naar aanleiding van de try-out is een aantal vragen 
samengevoegd, ten gunste van de gespreksopbouw. Tevens is besloten alle interviews individueel af 
te nemen. De data verkregen uit deze try-out zijn meegenomen in de resultaten. 
De interviews worden opgenomen met een memorecorder, zodat de interviewer zich volledig op het 
gesprek kan richten (Saunders et al., 2011). Bij het ontwikkelen van de vragenlijst is aangesloten bij 
de kernbegrippen en variabelen (paragraaf 6.2.1). De koppeling tussen de variabelen, vastgestelde 
vragen en de opbouw van het interview is weergegeven in bijlage 6. De interviewvragen en uitleg aan 
de student is terug te vinden in bijlage 7. 
Bij de coaches worden geen interviews afgenomen, omdat het hier specifiek om de mening en 
beleving van de student gaat. Doordat coaches de mindmap individueel invullen is het niet nodig bij 
hen door te vragen op de diverse onderdelen. Coaches zijn (in tegenstelling tot de studenten) direct te 
benaderen door de onderzoeker, wanneer er extra uitleg bij de mindmap nodig is. 

 
6.2.3 Procedure 
De dataverzameling wordt bij beide instrumenten georganiseerd in overleg met de coaches van de 
BBL-groepen. Dataverzameling vindt plaats tijdens reguliere lessen, afhankelijk van de roosters. Het 
maken van de mindmap vervangt op dat moment de reguliere lesinhoud. Zo participeren alle 
aanwezige studenten en kan gerekend worden op een grote respons. De organisatie van de mindmap 
(A) en het semigestructureerd interview (B) worden beide nader uiteengezet: 
 
A. Mindmap: 
Afname van de mindmap vindt plaats in alle vijf klassen van het deeltijdonderwijs. Datum en lesuur 
wordt bepaald in overleg met de coach. De lokaalopstelling in groepjes, zodat de leerteams goed 
kunnen samenwerken. De mindmap maken is een gezamenlijk proces. De blanco mindmap is op een 
flapovervel geplakt, zodat er voldoende ruimte is om te schrijven. Iedere groep ontvangt bij de 
mindmap een set gekleurde stiften, 
Een mindmap maken zal maximaal 1 lesuur in beslag nemen per klas en bestaat uit: 

 Introductie op het onderzoek, doelen en privacywaarborging. 

 Uitleg van de methodiek 

 Iedere deelnemer wordt voor aanvang van mindmapping gevraagd om voor zichzelf een 
definitie van coaching op te schrijven. 

 Mindmap creëren  

 Iedere respondent ontvangt twee stickers om te markeren welke onderdelen van wezenlijk 
belang zijn voor coaching 

 Eventueel kan door studenten verduidelijking bij termen gegeven worden  
De powerpoint die gebruikt wordt bij de klassikale instructie is opgenomen in bijlage 3. 
Het verdient de voorkeur om de mindmap te maken zonder de coach maar in aanwezigheid van de 
onderzoeker, zodat kennis en ervaring open en objectief genoemd kan worden. De verzamelde data 
kunnen wel nabesproken worden met de coach zodat deze de uitkomsten ook kan aanwenden ten 
nutte van de begeleiding. 
De coach zal zelf ook verzocht worden om de mindmap in te vullen, vanuit het eigen perspectief op 
coaching. Vergelijken van gegevens tussen coach en klas kan meer zicht geven op de ideeën en 
ervaringen van de studenten. Verder noteert de onderzoeker in een logboek de omstandigheden in de 
klas die van invloed zijn op de dataverzameling, denk aan verstoring in de klas, studiedruk bij 
studenten etc. 

 
B. Interview: 
Het semigestructureerd interview wordt individueel afgenomen. Uit elke klas binnen het 
deeltijdonderwijs worden twee deelnemers gevraagd om mee te werken aan het semigestructureerd 
interview. Klassikaal wordt een korte uitleg gegeven van het interview als vervolg op de mindmaps, 
waarna de participanten één voor één uit de les meegenomen worden naar een aparte ruimte. De 
deelnemers komen uit verschillende leerteams, om zo de diversiteit van input zo breed mogelijk te 
houden, immers elk leerteam ontwikkelt een eigen werkstijl en mening over de gang van zaken op 
school. De participanten fungeren als sleutelinformant ( Baarda, Bakker, Fischer, Julsing, Peters, van 
der Velden & de Goede, 2013). Selectiecriteria voor de deelnemende studenten zijn: 

 representatief zijn voor (een groot deel van) de lesgroep.  

 goed kunnen weergeven wat er in de brede groep leeft.  

 in staat zijn om vanuit enige afstand het proces van coaching te kunnen bezien en de eigen 
gedachten onder woorden te brengen Baarda et al., 2013) 
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Gestart wordt met twee interviews per klas, in totaal levert dit 10 interviews op. Er wordt verder 
gewerkt met het saturatieprincipe (Baarda et al., 2013). Indien het saturatiepunt bereikt is zullen deze 
interviews volstaan voor de verdere analyse. Zo nodig wordt een tweede ronde van interviews gestart. 
Afnemen van een interview neemt ongeveer 1 uur in beslag. Voor aanvang van het interview wordt 
uitleg gegeven over het doel en relevantie van het onderzoek, privacy bij deelname, de 
controleprocedure van het interviewverslag. De introductie en de vragenlijst zijn weergegeven in 
bijlage 7. 
De interviews worden opgenomen op een memorecorder en daarna uitgewerkt in een verslag. In het 
verslag wordt gebruik gemaakt van de vastgestelde interviewvragen, in plaats van de letterlijke vragen 
tijdens het interview. De antwoorden van studenten worden zoveel mogelijk in hun eigen woorden 
genoteerd, waarbij spreektaal indien nodig verwerkt wordt in een logische zinsopbouw. De verslagen 
worden aan de respondent gemaild, na goedkeuring kunnen gegevens verder worden verwerkt. 
 
6.3 Dataverwerking 
De mindmaps van de verschillende klassen worden horizontaal vergeleken (Van der Donk en van 
Lanen, 2012, p.250). De begrippen uit de mindmap worden ingevoerd in excel en gerangschikt onder 
de variabelen (paragraaf 6.2.1). Genoemde items en de gegeven waardering met stickers worden 
overgenomen. Items die buiten het onderzoeksgebied vallen worden verwijderd en in een apart 
bestand verzameld. Tevens zullen tussentijdse uitkomsten van de mindmaps getoetst worden, waarna 
bepaald wordt of er extra vragen in het interview moeten worden opgenomen.  
De goedgekeurde interviewverslagen worden omgezet in excel en gekoppeld aan de variabelen. 
Daarna kunnen ze horizontaal worden vergeleken (Van der Donk en van Lanen, 2012, p.250). De 
eerste bewerking van interviewdata betreft het verplaatsen van gegevens die buiten het onderzoek 
vallen naar een apart bestand. Tevens worden de antwoorden samengevat door uitgebreide 
beschrijvingen in te korten en hulpzinnen weg te halen. Data afkomstig uit mindmaps en interview 
kunnen vergeleken worden waar het dezelfde variabelen betreft. 

6.4 Analyse 

Hoewel de onderzoeksinstrumenten zijn ontwikkeld vanuit een deductieve benadering, wordt bij het 
analyseren ook gebruik gemaakt van de inductieve benadering (Saunders et al., 2011). Per deelvraag 
is uiteengezet hoe de analyse vorm wordt gegeven: 
 
Deelvraag 1:  Hoe denken deeltijdstudenten over coaching als onderdeel van de opleiding n het 

algemeen? 
Bij deze deelvraag worden data uit mindmap en interview gebruikt. De kernbegrippen (paragraaf 5.3) 
zijn de sensitizing concepts voor deze analyse (Baarda et al., 2013, p.212). Codering van data wordt 
gestart per coachingsaspect, vanuit de inductieve benadering, middels ‘in vivo codering’ (Baarda et 
al., 2013, p. 224). Data uit de mindmap worden benut als code (begrippen met een sticker worden 
allereerst gebruikt), waarna bekeken wordt hoe vaak deze begrippen voorkomen in mindmap en 
interview. Hieruit vloeien themacodes en variatiecodes voort. Daarna wordt bekeken of uit de 
interviews nog andere informatie komt, waarna de codes worden aangevuld. In een tweede 
analysestap worden overlappende codes samengevoegd. De samenhang tussen codes wordt 
weergegeven in een boomstructuur (Baarda et al., 2013, p.232). De samengevoegde codes, de 
‘takken’ van de boomstructuur, zijn de basis voor het weergeven van resultaten. 
 
Deelvraag 2:  Welke behoefte aan coaching hebben deeltijdstudenten? 
Ook voor deze deelvraag worden alle data uit alle instrumenten benut. De stappen zijn dezelfde als bij 
deelvraag 1. Via ‘in vivo codering’ naar een onderverdeling in themacodes en variatiecodes. Daarna 
worden onderlinge verbanden weergegeven in een boomstructuur. 
 
Deelvraag 3:  Welke aspecten van coaching ervaren de deeltijdstudenten als effectief? 
Deze deelvraag komt deels in alle instrumenten aan bod, maar wordt in het interview veel 
gedetailleerder bevraagd. De variabele ‘beïnvloedende factoren voor effectiviteit’ wordt bevraagd in 
mindmap en interview. De data worden op dezelfde manier geanalyseerd als deelvraag 1. De overige 
variabelen komen alleen aan bod in het semigestructureerd interview. Doordat er heel gerichte vragen 
zijn geformuleerd bij deze variabelen kunnen de data in de analyse direct gekoppeld worden aan de 
variabelen. De voorbeelden die studenten noemen kunnen ter onderbouwing of illustratie dienen. 
 
Deelvraag 4:  Hoe denken coaches over coaching als onderdeel van de opleiding in het algemeen? 
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6.5 Betrouwbaarheid en validiteit 

Er worden twee onderzoeksinstrumenten gebruikt, een mindmap en een semigestructureerd interview. 
De mindmap wordt afgenomen bij twee doelgroepen: studenten en coaches. De interviews worden 
afgenomen door drie interviewers. Dit vergroot de betrouwbaarheid van het onderzoek (van der Donk 
& van Lanen, 2012).  
Transparantie in het onderzoek en analyseproces versterken tevens de betrouwbaarheid (Baarda et 
al.,2013). Tijdens het proces van data verzamelen wordt een logboek bijgehouden waarin gegevens 
van try-out, bijstellingen en bijzonderheden rond afname worden weergegeven. 
De onderzoeksgroep van 100 deeltijdstudenten is de maximale grootte. In dit onderzoek wordt 
gestreefd naar een zo hoog mogelijke respons door de data tijdens lesuren te verzamelen.  
Gegevens uit dit onderzoek zijn anoniem. Mindmaps en interviews worden gecodeerd, 
identificatiegegevens worden opgeslagen in een apart bestand. De goedgekeurde interviewverslagen 
worden onder een nummer opgeslagen. Codering wordt gedaan per klas, zodat gegevens uit 
mindmap en interview met elkaar vergeleken kunnen worden. Immers, een mening over coaching kan 
gekleurd zijn door bijzonderheden in het opleidingstraject. 
 
 
 

  



Coachen van volwassenen in MBO-Welzijnsopleidingen 

 

H.Y de Wit-Louwerse, MLI, mei 2014 

 

27 

7. Resultaten 
 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste analyseresultaten weergegeven. Allereerst wordt aandacht 
besteed aan de onderzoeksgroep, de momenten en omstandigheden van dataverzameling. Daarna 
wordt ingegaan op de verkregen resultaten per deelvraag. 

7.1 Onderzoeksgroep 

De onderzoeksgroep bestaat uit 100 deeltijdstudenten van College voor Welzijn. Dit betreft studenten 
van 18 jaar en ouder uit de reguliere deeltijdopleiding. Zij zijn gegroepeerd in vijf klassen, waarvan 
drie klassen les volgen in Goes en twee in Terneuzen. 
 
Mindmap: 
De beoogde onderzoeksgroep bestond uit 100 studenten. In totaal hebben 85 studenten meegewerkt 
en zijn er 16 mindmaps gecreëerd. De studenten die niet konden bijdragen aan de mindmap waren 
afwezig door werkafspraken of ziekte. 
Op 19 februari zijn alle BBL-coaches gevraagd om dezelfde mindmap in te vullen als de studenten. 
Van iedere coach is een uitgewerkte mindmap, wat resulteert in 5 mindmaps. Zij hebben geen 
prioriteiten aangegeven door middel van stickers. 
De totale respons bij de mindmap is in onderstaand schema weergegeven: 

 
Bijzonderheden bij afname: 

 Bij vier BBL-klassen is de mindmap afgenomen op 28 en 31 januari 2014. Bij de vijfde klas is 
de mindmap uitgesteld naar 11 februari, vanwege wisselende lesroosters en gebrek aan 
continuïteit in lessen. 

 Twee leerteams konden niet de hele mindmap invullen binnen de beschikbare tijd, bij hen 
ontstond discussie bij elk item. De andere groepen combineerden brainstorm en gesprek. 

 Alle leerteams vonden het moeilijk de mindmap af te bakenen tot coaching. Ieder leerteam 
heeft opmerkingen verwerkt die de hele opleiding beslaan. Deze opmerkingen zijn verzameld 
in bijlage 9 en worden doorgegeven aan het ontwikkelteam. 

 Bij alle klassen waren enkele studenten afwezig. Daardoor waren twee leerteams kleiner dan 
verwacht, met 3 studenten. In twee klassen had de coach ook individuele gesprekken gepland 
met studenten, waardoor deze studenten slechts een gedeelte van het creatieproces hebben 
meegemaakt. 

 Het gebruik van stickers werkte goed. Studenten hadden liever meer stickers tot hun 
beschikking, maar dachten goed na over plaatsen van de twee stickers. 

 Alle groepen gaven aan het fijn te vinden dat specifiek naar hun mening werd gevraagd. Ze 
zijn bereid actief mee te denken zodat coaching beter bij het BBL-traject aansluit. 

 Studenten vonden het nadelig dat de tijd die nodig was voor de mindmap ten koste ging van 
werktijd voor de leertaken. Deze werkdruk werd in alle klassen genoemd. 

 Twee groepen gaven aan behoefte te hebben aan eenzelfde vragenronde gericht op de totale 
opleiding, zodat de evaluatie kan leiden tot een verbeterde opleiding. 

 
Interview: 
Op 11 en 14 maart zijn de interviews afgenomen in Goes en Terneuzen. In overleg met de coaches is 
gekeken welke studenten het best benaderd konden worden als sleutelinformant voor het interview. 

Figuur 4: Overzicht 
respondenten mindmap 

Deelnemende 

studenten

Totaal 

ingeschreven 

studenten

1e leerjaar Goes 3 mindmaps 18 23

1e jaar Terneuzen 4 mindmaps 21 24

2e leerjaar Goes 3 mindmaps 18 22

2e jaar Terneuzen 3 mindmaps 14 16

3e leerjaar    
(Kopjaar naar niv 4)

Goes 3 mindmaps 14 15

Totaal studenten: 5 klassen 16 mindmaps 85 100

Totaal coaches: 5 coaches 5 mindmaps, individueel ingevuld

Mindmap over coaching
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Niet alle voorgestelde studenten wilden lestijd missen voor afname van het interview. Daarom is soms 
een tijdstip van interviewen verschoven naar een beter moment op de dag. Aanvullend is in de klas 
gevraagd wie wil meewerken aan het onderzoek. Dit resulteerde in 15 participanten. De spreiding in 
leeftijd, locatie, leerjaar en niveau is een reële afspiegeling van de werkelijkheid: 
 

.  
 
Bijzonderheden bij afname: 

 Eén interview is afgenomen met een tweetal, op uitdrukkelijk verzoek van de participanten, 
omdat zij bang waren teveel persoonlijke details te moeten vertellen. De gegevens uit dit 
interview zijn verwerkt in één verslag, waarbij onderscheid is gemaakt tussen antwoorden van 
respondent A en B. In het excelbestand zijn de data van beide respondenten apart 
opgenomen. 

 Bij het afnemen van de interviews is gedaan door drie interviewers. De systematiek is met de 
interviewers doorgesproken. Kwaliteit en diepgang van de interviews ligt in elkaars verlengde. 

 In de interviews is door respondenten ook informatie gegeven die de totale opleiding beslaat. 
Deze opmerkingen zijn opgenomen in bijlage 9 en worden doorgegeven aan het 
ontwikkelteam. 

 
  

Niveau

18-30 6 studenten Goes 9 studenten 1 6 studenten MBO 3 7 studenten

30-40 3 studenten Terneuzen 6 studenten 2 6 studenten MBO 4 8 studenten

40-50 5 studenten kopjaar 3 studenden

50-65 1 student

Respondenten Semigestructureerd Interview
Totaal: 15 respondenten

Leeftijd Locatie Leerjaar

Figuur 5: overzicht interviewparticipanten 
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7.2 Hoe denken deeltijdstudenten over coaching als onderdeel van de opleiding in het 

algemeen? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden kijken we naar de omschrijving van coaching, de 
aandachtsgebieden binnen coaching en het belang van coaching volgens studenten. 
 
Wat is coaching 
Bij de introductie van de mindmap zijn studenten gevraagd om in eigen woorden op te schrijven wat 
coaching is. Onderstaande uitspraken illustreren het inzicht in coaching gedurende de opleiding: 
 

 
Figuur 6: Uitspraken van studenten over coaching 

Op de vraag ‘wat is coaching?’ koppelen studenten de volgende termen aan coaching: 
• ‘Sturing en steun’: 46 keer genoemd 
• ‘Begeleiden’ : 34 keer genoemd 
• ‘Ontwikkeling stimuleren’: 31 keer genoemd 
• ‘Contact met de coach’: 11 keer genoemd 
 
Aandachtsgebieden binnen coaching 
De onderwerpen die in coaching aan bod komen zijn genoemd door studenten. De opmerkingen zijn 
in een schema weergegeven: 

 
Figuur 7: Onderwerpen van coaching, genoemd door studenten 

 
Het belang van coaching: 

Studenten hechten belang aan coaching en aan de coachrelatie. Op de vraag hoe coaching binnen de 
opleiding gezien wordt, plaatsen respondenten 52 opmerkingen in de mindmaps, aangevuld door 15 
antwoorden bij het interview. Coaching binnen de opleiding is volgens studenten vooral: 
Persoonsgericht (21x), bespreken studievoortgang (20x), spil van de opleiding (9x), contact met de 
coach (9x), beroepsgericht (8x). 
Een vergelijking tussen studenten en coaches is opgenomen in paragraaf 7.5. 
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7.3 Welke behoefte aan coaching hebben deeltijdstudenten? 
Bij het beantwoorden van deze vraag zijn alleen data van studenten belicht. Studenten zijn niet 
gevraagd aan welke behoefte reeds wordt voldaan. Onderstaande gegevens geven daarom vooral 
aan wat studenten belangrijk vinden bij coaching.  
In de mindmap zijn studenten gevraagd behoeften te noemen op gebied van beroep, persoon, studie, 
reflectie en contact met de coach. Twee leerteams hebben de mindmap niet ingevuld op dit onderdeel 
wegens tijdgebrek. In het interview is de behoefte in één algemene vraag aan de orde gekomen. De 
respons uit interviews is volledig in de verschillende categorieën te plaatsen. Het onderdeel ‘contact 
met de coach’ wordt apart in beeld gebracht. 
 
Een toelichting op de respons: 
► Beroepsgericht Bij de behoefte aan beroepsgerichte coaching valt op dat de behoefte aan 

intervisie 20 x genoemd is door studenten 2x door coaches.  
► Persoonsgericht Studenten bespreken persoonlijke zaken het liefst individueel (9x genoemd).  
► Studievoortgang Studenten hebben behoefte aan een vorm van controle op de 

studievoortgang.  
► Reflectie De behoefte aan reflectie is minder nadrukkelijk aanwezig bij studenten. Vijf 

mindmaps zijn op dit onderdeel leeg gebleven. De leerteams die behoefte aan 
reflectie hebben benoemd willen reflecteren middels feedback en intervisie. 

 

 
Figuur 8: Behoefte aan coaching door studenten 

 

In het contact met de coach zien we dat studenten het meest belang hechten aan 

 openheid en contact: 14 keer genoemd 

 tijd – aandacht – interesse: 18 keer genoemd 

 duidelijke lesinvulling: genoemd door alle studenten! 

 
Studenten plaatsen veel opmerkingen over de houding van de coach en wat zij daarin belangrijk 
vinden. Dit spinnenweb toont welke kwaliteiten van de coach belangrijk gevonden worden door 
volwassen studenten: 
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Figuur 9: Kwaliteiten van de coach, gewaardeerd door deeltijdstudenten 

Een nadere toelichting op de invulling van assen in de radar: 

1. ‘Warmte’ omvat aandacht, waardering en empathie in het contact . 
2. ‘Betrokkenheid’ omvat luisteren, interesse en begrip tonen, initiatief nemen tot een gesprek.  
3. ‘Positieve benadering’ omvat een stimulerende houding en steun bij leervragen. 
4. ‘Gelijkwaardigheid’, omvat tevens respect en acceptatie. Doordat de coach ook een 

beoordelende rol heeft wordt gelijkwaardigheid door twee respondenten bij het interview soms 
minder ervaren.  

5. ‘Samenwerking’ omvat afspraken, heldere rollen en verantwoordelijkheden, het afstemmen en 
accuraat informatie uitwisselen. 

6. ‘Professioneel’ omvat vertrouwen, doelgericht handelen, duidelijkheid bieden en correct omgaan 
met vertrouwelijke informatie. 

7. ‘Kwaliteit’ omvat de relatie, de band of ‘klik’ met de coach, zoals deze door de student ervaren 
wordt.  
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7.4 Welke aspecten van coaching ervaren de deeltijdstudenten als effectief? 

Zowel in mindmap als interview zijn studenten gevraagd naar stimulerende en belemmerende factoren 
voor coaching. De overige aspecten zijn alleen in het interview aan de orde gekomen. Ook coaches 
hebben in de mindmap opmerkingen geplaatst over effectieve coaching. Deze opmerkingen worden 
meegenomen in de resultaten. 
 
Beïnvloedende factoren voor effectiviteit 

De respons van coaches en studenten zijn onder te verdelen in vier categorieën. 
Veiligheid: 

 Studenten vinden de sfeer in de groep (8x), openheid (6x), het kunnen delen van ervaring en 
feedback (7x), acceptatie van elkaar (7x) en saamhorigheidsgevoel (1x) binnen de klas 
stimulerend. Belemmerend vinden studenten stoorzenders (1x) en onrust in de klas (4x), 
afwezigheid van de coach (1x) en teveel aandacht voor problematiek van individuele 
leerlingen (3x). 

 Coaches vinden de sfeer in de groep (1x), delen van ervaringen en feedback(1x), acceptatie 
van elkaar (2x) en een hecht docententeam (1x) stimulerend. 

Vertrouwen: 

 Studenten noemen een groot vertrouwen stimulerend (5x). Hieronder vallen ook de individuele 
coachgesprekken (1x) en de steun die studenten van de coach ervaren (2x). Als 
belemmerend voor vertrouwen noemen studenten het ontbreken van interesse of aandacht 
(2x) voor elkaar en een gesloten groep waarin te weinig wordt gedeeld (2x). 

 Coaches geven aan dat het belangrijk is om de rollen en verwachtingen uit te spreken (2x). 
Coachrelatie: 

 Studenten noemen de coachrelatie als stimulerend. Hierbinnen wordt de inzet van de coach 
genoemd (4x), maar ook de inzet van de student (4x) en het durven vragen om hulp aan de 
coach (3x). Als belemmerend wordt het ontbreken van een ‘klik’ met de coach genoemd (2x). 

 Coaches noemen band met collega’s (1x) en een ontwikkelingsgerichte visie (1x) als 
stimulerend. Daarnaast noemen zij ook de inzet en motivatie van leerlingen (2x) en de 
samenwerking binnen de groep (1x). Coaches noemen op gebied van de coachrelatie geen 
belemmerende factoren. 

Organisatie: 

 Volgens studenten kan een duidelijke lesstructuur (6x) van stimulerend werken. Tevens 
noemen zij duidelijke informatie (3x), meer lesactiviteiten (1x) en het zichtbaar maken van 
voortuitgang of groei (1x). Als belemmerend ervaren studenten de onbalans tussen individuele 
gesprekken en aandacht voor de klas (10x), de onbalans tussen groepsgrootte en tijd van de 
coach (10x), gebrek aan planning van de coachlessen (6x) en het zelfstandig werken tijdens 
de coachles (2x).  

 In één klas wordt door alle respondenten als belemmerende factor genoemd dat een 
coachgesprek per mail aangevraagd moet worden. 

 Coaches noemen als stimulerende factor een duidelijk beeld van rollen en 
verantwoordelijkheden (1x). Als belemmerend ervaren zij dat eerste jaars studenten nog geen 
duidelijk beeld hebben over coaching (1x) en het ontbreken van een jaarprogramma (2x). 

 
Doelgerichtheid 

De volgende resultaten zijn weergegeven op basis van de semigestructureerde interviews, met alle 15 
respondenten. Het betreft vragen over de volgende onderwerpen: 
 
Afspraken: 

 Over gemaakte afspraken geven 10 studenten aan dat de coach in de eerste les uitleg heeft 
gegeven over coaching. De andere 5 studenten kunnen zich dat niet herinneren of hebben de 
start gemist door een latere instroom in de opleiding.  

 De 6 respondenten uit het eerste leerjaar geven aan dat de start van het schooljaar chaotisch 
was. Zij misten duidelijkheid over coaching en de lesmethodiek bij aanvang van de opleiding. 

Leerdoelen: 

 Alle respondenten geven aan dat er leerdoelen zijn opgesteld. Slechts1 respondent heeft 
deze niet gemaakt en een reminder gekregen.  

 Leerdoelen zijn bij 11 studenten besproken. Soms gebeurd dat tijdens een stagebezoek, 
soms tijdens individuele gesprekken.  
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 2 respondenten geven aan nog geen feedback te hebben ontvangen en twee anderen kregen 
alleen schriftelijke feedback.  

 4 studenten geven aan de leerdoelen als een duidelijke leidraad te ervaren 
Verwachtingen: 

 Bij 9 respondenten zijn de verwachtingen vanuit de coach naar de klas besproken.  

 4 respondenten hebben ook verwachtingen naar de coach uitgesproken: klassikaal, 
individueel bij de start, of individueel later in de opleiding.  

 Bij 6 respondenten zijn verwachtingen niet uitgesproken. ‘Dat ontstaat gaandeweg’, gaven zij 
aan. 

 

Motivatie 

In het interview is gevraagd wat studenten de beste houding vinden om veel effect uit coaching te 
halen. Zij noemen daarop: een open houding (9x), wederzijds begrip (3x), vertrouwen en respect (3x) 
eerlijke en tijdige informatie verstrekken aan de coach (1x) zijn de basis voor een goed leerklimaat. 
Vervolgens zeggen 10 studenten: “Je moet ook wel iets willen doen met de ontvangen feedback”. 
Studenten kunnen de ideale houding voor coaching benoemen. Deze houding zeggen 3 respondenten 
niet altijd voldoende in te zetten. Studenten hebben de eigen motivatie voor coaching gewaardeerd 
met schaal-vragen, vijf is de hoogste score. De studenten die laag scoren op motivatie geven tevens 
aan een minder goede band te hebben met hun coach en weinig effect te halen uit coaching. 
 

 
Figuur 11: Motivatie voor coaching 

Studenten geven aan dat het verkrijgen van zelfinzicht prettig is. Het proces dat daarbij hoort is 
moeilijker. Het doorgronden van gedrag en consequenties, evenals het bedenken van 
handelingsalternatieven kan soms erg dichtbij komen, zo geven 4 respondenten aan. 
 
 

Figuur 10: Doelgerichtheid in coaching 
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Contact coach-student 

De respondenten zijn gevraagd naar de kwaliteit van de coachrelatie. De coachrelatie is op een 
aantal items gewaardeerd met schaal-vragen, waarbij 5 de hoogste score is. De items en de score zijn 
weergegeven in onderstaande grafiek. De studenten die laag scoren op de coachrelatie geven tevens 
aan weinig gemotiveerd te zijn en weinig effect te halen uit coaching. 
 

 
Figuur 12: Waardering van de coachrelatie door de student 

 
Studenten hebben aanvullende opmerkingen geplaatst over de coachrelatie. Allen tonen begrip voor 
de houding of acties van hun coach. Zelfs wanneer dat nadelig voor hen uitpakt. 
Deze uitspraken illustreren de waardering van de coachrelatie: 

 
Figuur 63: Opmerkingen van studenten over het contact met de coach 

Internalisatie van gedrag 

Bij de vraag naar concreet leereffect naar aanleiding van coaching geven respondenten verschillende 
voorbeelden die te categoriseren zijn onder persoonlijk of beroepsmatig leereffect, voortgang in de 
studie, of geen leereffect. Drie studenten spraken van resultaten op verschillende gebieden, dus 
persoonlijk en beroepsmatig, of persoonlijk en gericht op de studie.  
 
Enkele citaten geven de diversiteit aan van het persoonlijk leereffect bij studenten: 
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Figuur 14: concrete resultaten van coaching, genoemd door deeltijdstudenten 

7.5 Hoe denken coaches over coaching als onderdeel van de opleiding in het algemeen? 

De 5 coaches hebben een mindmap ingevuld waarbinnen de omschrijving van coaching, de 
aandachtsgebieden binnen coaching en het belang van coaching volgens coaches aan de orde komt. 
De omschrijvingen van coaching zijn vanwege het aantal letterlijk weergegeven: 
 

 
Figuur 15: Coaches omschrijven coaching 

 

Coaches hebben de onderwerpen van 
coaching benoemd, gebaseerd op de eigen 
praktijkervaring met volwassen studenten: 

 
 
 
Figuur 16: Onderwerpen van coaching, genoemd door 
coaches 
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Coaches hebben in de mindmap aangegeven waar het zwaartepunt ligt van coaching. De 5 coaches 
plaatsen hier 19 opmerkingen. Het vaakst genoemd is beroepsgerichte coaching (7x), daarna 
studievoortgang (5x) en persoongerichte coaching (2x). Alle coaches hechten belang aan de 
coachrelatie. 
Respons van coaches en studenten zijn in één figuur weergegeven, waardoor goed te vergelijken valt 
waar het accent ligt bij coaching. Ook hier zijn de onderwerpen van coaching: persoon, beroep en 
studie herkenbaar in dezelfde kleuren als de vorige figuren. Geen van de coaches heeft coaching als 
spil van de opleiding genoemd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wat coaches graag verder willen realiseren in coaching, hebben zij weergegeven onder ‘behoefte aan 
coaching: 

 Coaches hechten belang aan het doorgeven van nieuwe inzichten in het beroep. 

 Coaches geven aan dat vooral jong volwassenen steun behoeven in het ontwikkelen van de 
eigen persoonlijkheid en autonomie. 

Tot slot noemen zowel studenten als coaches concrete verbeterpunten voor coaching: 
 
 
Verbetertips van studenten: 
 

 
Verbetertips van coaches: 

 beschikbare tijd en aantal leerlingen in 
balans 

 beschikbare tijd en aantal leerlingen in 
balans 

 afstemming taken en 
verantwoordelijkheden van docenten 

 jaarprogramma voor coaching 
 

 praktischere indeling coach-uur  intervisie in het jaarprogramma 
integreren 

 

Dit waren de resultaten uit onderzoek, die antwoord geven op de deelvragen. De beide 

onderzoeksinstrumenten leveren nog meer data op, waarvan de resultaten terug te vinden zijn in 

bijlage 8. 

  

Figuur 17: Het accent van coaching binnen de opleiding. 
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8. Conclusie 
 
Zoals beschreven in hoofdstuk 5.2 luidt de onderzoeksvraag: 
 
Hoe kan coaching aan volwassenen effectief ingezet worden bij de deeltijdstudies van College 
voor Welzijn van Scalda? 

Deelvragen: 
1. Hoe denken deeltijdstudenten over coaching als onderdeel van de opleiding in het algemeen? 
2. Welke behoefte aan coaching hebben deeltijdstudenten? 
3. Welke aspecten van coaching ervaren deeltijdstudenten als effectief? 
4. Hoe denken coaches over coaching als onderdeel van de opleiding in het algemeen? 

 
Allereerst zullen conclusies worden getrokken per deelvraag, waarna de hoofdvraag beantwoordt 
wordt. Om de ontstane inzichten in coaching goed te kunnen duiden worden deelvraag 1 en 4 samen 
geanalyseerd in paragraaf 8.1. 

8.1 Hoe denken deeltijdstudenten en coaches over coaching in de opleiding in het algemeen 

Studenten zijn in ontwikkeling, als persoon en als beroepskracht. Ook zijn ze lerend in het benutten 
van systematische reflectie om het eigen handelen te blijven verbeteren. Met de termen ‘hulp’, ‘steun’ 
en ‘aanmoediging’ als antwoord op de vraag: “Wat is coaching?” plaatsen studenten zich in een 
afhankelijkheidspositie ten opzichte van de coach. Dit is tevens zichtbaar in het begeleidings-
continuüm van Vandamme (2007) (paragraaf 4.1.1). Coaching beoogt het zelfsturend vermogen van 
de student te versterken. 
De coaching in Welzijnsopleidingen is gericht op meerdere onderwerpen, de persoon, het beroep en 
de studie. Coaches leggen het accent bij de individuele gesprekken, waarin deze onderwerpen 
terugkomen. Tegelijk wil men met intervisie de coaching tussen studenten onderling stimuleren. 
Studenten leggen het accent op studievoortgang. Zij geven aan de individuele gesprekken prettig te 
vinden, maar ervaren het tegelijk als hinderlijk dat de coach de lestijd vult met individuele gesprekken. 
Studenten missen concrete lesinhoud rond coaching. 
 
Bij het duiden van ‘coaching binnen de opleiding’ leggen coaches het accent op de beroepsmatige 
ontwikkeling en studenten op studievoortgang. Hier is een discrepantie met de eerste beeldvorming 
over coaching waar de coaches het grootste belang bij individuele coaching leggen. Bij beide 
onderwerpen vinden studenten de studievoortgang het belangrijkst.  
 
Coaches en studenten wensen vooral verbetering op de organisatorische kant van coaching. Coaches 
geven aan dat vooral bij eerste jaars studenten een duidelijk beeld van coaching ontbreekt. Dit wordt 
bevestigd door de respons van eerste jaars op de mindmap en interview. 
In onderzoeken zoals genoemd in hoofdstuk 2 blijkt dat coaching een centrale rol heeft in het 
opleidingstraject én bij het voorkomen van voortijdige uitstroom 
Onduidelijkheid over coaching en de lesinvulling leidt tot verschillende verwachtingen bij studenten en 
coaches. Dit is nadelig voor de student. Elffers (2011) geeft het belang aan van een actieve 
coachbenadering in het eerste half jaar van de opleiding (paragraaf 2.4). 

8.2 Welke behoefte aan coaching hebben deeltijdstudenten 
Bij de behoeftenpeiling van studenten is er niet expliciet gevraagd naar de sfeer en veiligheid in de 
klas. Leggen we echter de gegevens van deelvraag 3 ernaast, dan kan de volgende conclusie 
getrokken worden: In onveilige klassen, waar niet geleerd is het leerproces als een gedeeld proces te 
zien ligt er veel druk op de individuele coachgesprekken. Door individuele gesprekken tijdens de 
coachles ontbreekt het aan lesinhoud. Dit leidt tot onvrede en weinig duidelijke invulling van coaching. 
Deze inzichten sluiten aan bij de theorie over lerende volwassenen, paragraaf 4.2. Hier wordt de 
behoefte aan doelgerichte opdrachten, direct gekoppeld aan motivatie. (RIT, 2013). 
Donche, Delvaux en van Petegem (2010) geven het belang aan van toepassingsgericht leren en 
diepteverwerking van de stof. Als behoefte aan coaching wordt intervisie/supervisie het vaakst 
genoemd. Ook coaches willen meer aandacht besteden aan intervisie. Juist door intervisie wordt de 
deelnemer zich bewust van het eigen functioneren (Rietveld en van Rooijen-Mutsaers, 2012; Van 
Kessel, 2008). 

8.3 Welke aspecten van coaching ervaren deeltijdstudenten als effectief 

Effectieve coaching is doelgerichte coaching (Matthewman, 2009). Coaching is gericht op de 
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beroepsontwikkeling en op een succesvolle opleiding (paragraaf 4.6). Coaching in de reguliere BBL-
trajecten is doelgericht. Afspraken rond coaching, rollen en verantwoordelijkheden, kunnen beter. De 
coach kan de student meer uitlokken tot het uitspreken van verwachtingen.  
Mineur (2012) stelt dat de motivatie en grondhouding van de student een correlatie heeft met het 
uiteindelijke effect. Bij de start van de opleiding is er nog zo weinig bekend over coaching dat de 
studenten de eigen motivatie hiervoor nog moeilijk kunnen omschrijven. Motivatie is positief te 
beïnvloeden wanneer studenten helderheid hebben over doel en inhoud van coaching. 
De Haan & Page (2013) benoemen aspecten van coaching als beïnvloeders van effectiviteit 
(paragraaf 4.4.1). Dit leidt tot de volgende conclusies: 

 Studenten waarderen de relatie met de eigen coach positief.  

 De doelgerichtheid van coaching is goed.  

 Werken met leerdoelen en actief volgen van vorderringen blijkt effectief. 
 

8.4 Hoe kan coaching aan volwassenen effectief ingezet worden bij de deeltijdstudies van 
College voor Welzijn van Scalda? 

De begripsbepaling van coaching (paragraaf 4.6) vindt zijn weerklank in de praktijk. Aandachtspunten 
voor coachen van volwassenen (paragraaf 4.6) in relatie tot de onderzoeksresultaten: 

1. Investeer in de kwaliteit van de contact tussen coach en student. 
o De coachrelatie wordt positief gewaardeerd door de meeste studenten. Alle coaches 

hechten belang aan de coachrelatie. 
2. Ga uit van maatwerk.  

o Maatwerk krijgt vorm in individuele gesprekken. De individuele gesprekken zijn nu niet 
in balans met de beschikbare tijd en overschaduwen de invulling van de coachles. 

o De coaching is doelgericht. Leerdoelen vormen een aanzet voor het leerproces, dat 
actief gevolgd wordt door de coach. 

3. De student wordt gestimuleerd tot systematische reflectie.  
o Waar coaches veel tijd investeren in individuele gesprekken moet de groep zich 

zonder begeleiding redden. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van coaching, intervisie 
in leerteams komt daardoor niet goed op gang. 

o Bij aanvang van de opleiding wordt er geen duidelijk kader neergezet, waardoor 
studenten lang in onzekerheid verkeren over de verwachtingen aangaande coaching. 
Pas laat in het eerste jaar krijgen studenten meer grip op de bedoeling van coaching 
en komt intervisie op gang. 

 
Hoe kan coaching aan volwassenen effectief ingezet worden? 
Door bij aanvang van de opleiding heldere kaders te scheppen, kan de volwassen student 
zelfstandiger aan de slag. Coaching binnen het leerteam, door intervisie meer benut worden. 
Volwassen studenten zijn meer dan jongeren in staat dit zelfstandig vorm te geven, mits het 
intervisieproces goed getraind wordt door de coach. 
Volwassen studenten kunnen meer uitgelokt worden het leerproces als een gezamenlijke 
onderneming te zien. Investeren in een veilig klimaat en uitwisselen van ervaringen leidt tot meer 
peer-coaching, zo laten uitspraken van 2

e
 en 3

e
 jaars studenten zien. De coach houdt daardoor ruimte 

over voor maatwerk in coaching. 
De aandachtspunten in paragraaf 4.6 voor coachen van leerteams kunnen omgezet worden in acties 
om de praktijk van coaching in de opleiding direct te verbeteren. 

8.5 Aanbevelingen 

Deelnemers met risico op uitval moeten bij de start van een nieuwe opleiding een goed vangnet 
vinden, stelt Elffers (2012). Studenten verlangen heldere informatie over coaching als 
opleidingsonderdeel en lesinhoud. Hierop zijn de volgende aanbevelingen gebaseerd. 
Deze zijn gericht aan coaches, onderwijsontwikkelaars en management. Zij kunnen zorgdragen voor 
de inhoudelijke sturing, programmering en randvoorwaarden. De volgende aanbevelingen vloeien 
voort uit het onderzoek: 
Coaches: 

1. Investeer in de startfase van de opleiding door een duidelijke introductie van coaching: Daarin 
komen aan de orde: rollen en verantwoordelijkheden, verwachtingen, supervisie en intervisie 
methoden, leerdoelen formuleren. 

2. Investeer in een veilige groepssfeer. Stimuleer studenten om leervragen en ervaring met 
elkaar te delen. Voedt de sfeer actief door dingen samen te ondernemen. 

3. Stimuleer studenten om verwachtingen aangaande coaching uit te spreken. Dit kan ook door 
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tussentijds te evalueren. 
4. Ga uit van positieve stimulering en vergroot daarmee het zelfsturend vermogen van de 

student. 
Onderwijsontwikkelaars: 

5. Ontwikkel een jaarprogramma voor coaching. Draag daarmee zorg voor borging van 
lesinhoud. Laat supervisie/intervisie, studievoortgangsinformatie en individuele gesprekken 
cyclisch terugkeren op het programma. 

6. Ontwikkel een vangnet voor deelnemers die dreigen uit te vallen. Borg de extra zorg en 
coaching die dan nodig is. 

Management & Docententeam:  
7. Faciliteer tijd om de balans tussen behoefte aan individuele gesprekken en de ondersteuning 

van de groep te regelen: 
a. Door meer tijd ter beschikking te stellen aan coaches van het eerste jaar, waar de 

ondersteuning van het groepsproces veel aandacht behoeft, maar waar tevens de 
studenten met risico op voortijdige uitstroom intensieve coaching behoeven. 

b. Door de coach op de lesdag van deeltijdstudenten een gedeelte niet in te roosteren 
voor lessen, zodat individuele gesprekken buitenom de coachles kunnen 
plaatsvinden. 

Aanbevelingen worden besproken in team Deeltijd. Prioriteiten en een uitvoeringsplan wordt door het 
team en management bepaald. 

9.  Discussie 

9.1 Parallelle contexten en doelgroepen 

Dit onderzoek is specifiek gericht op deeltijdstudenten in Welzijnsopleidingen. De onderzoekscontext 
is nauw verweven aan de deeltijdopleidingen van College voor Welzijn. De onderzoeksresultaten zijn 
waardevol voor opleidingen met een verwante opzet of vergelijkbare rol van coaching in de opleiding. 
In bredere zin kunnen de inzichten ook los van de context benut worden bij andere deeltijdopleidingen 
in de sector Zorg en Welzijn. 
Onderzoeksresultaten kunnen breder benut worden, zoals in de andere onderwijsteams van Zorg 
Welzijn. De kennis over effectiviteitsaspecten en organisatie van coaching kan ook toegepast worden 
bij de voltijdsopleidingen, waar deelnemers vanaf 16 jaar de opleiding bezoeken. 

9.2 Betekenis van de uitkomsten van het onderzoek 

Kijkend naar de conclusies en de doelen van het onderzoek zijn er een paar thema’s die opvallen. 
Coaching wordt belangrijk gevonden door coaches en studenten, maar biedt bij aanvang van de 
opleiding geen duidelijke kaders. Deelnemers met risico op uitval moeten bij de start van een nieuwe 
opleiding een goed vangnet vinden, stelt Elffers (2012). Aandacht en binding leidt tot meer 
studiesucces. Onderzoeksresultaten van De Haan & Page (2013) geven aan dat de coachrelatie de 
resultaten beïnvloed. Reden te meer om tijdens de startfase van de opleiding strak te regisseren 
welke houding en acties van de student gewenst worden, naast investeren in nadere kennismaking.  
 
Ten tweede moeten coaches met elkaar in discussie over de wenselijkheid van individuele 
gesprekken en de invulling van coaching. Biesta (2012) verwoord dit heel helder: “Er ligt een 
noodzaak om een meer omvattende visie op de relatie tussen onderzoek, beleid en praktijk te 
ontwikkelen. Niet alleen kijken naar effectiviteit, maar ook naar de wenselijkheid van de doelen op 
zichzelf” (Biesta, 2012, p.52). De hoeveelheid individuele vragen levert knelpunten op in tijdsplanning 
en aandacht voor de groep. Het levert ook knelpunten op voor de student omdat het vertrouwen, 
delen, leren met en van elkaar wordt belemmerd. We kunnen de conclusies kortweg terugbrengen tot 
een planningsprobleem, maar dan doen we het leren van de student te kort.  
Deeltijdstudenten moeten liefst zo snel mogelijk het positieve effect merken van uitwisselen van 
informatie en leervragen. Hoe eerder dit in het leerproces gebeurd, hoe meer de motivatie voor 
coaching gestimuleerd wordt. Mineur (2012) geeft hierover aan dat de persoon die uit eigen keuze 
coaching volgt meer effect haalt uit deze coaching.  
 
Positieve stimulans is dus in het belang van de student en coach. Hierbij moet niet uit het oog worden 
verloren dat volwassen studenten al meer levenservaring met zich meedragen, onzeker zijn over de 
eigen leervragen en van daaruit op zoek zijn naar houvast (Tanner & Vains-Loy, 2009). 
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Daarom is het belangrijk dat coaches en andere docenten van de opleiding een gelijkluidende sturing 
bieden aan studenten. Dit kan worden opgepakt via positieve stimulering. Het benoemen van 
kwaliteiten helpt om de kwaliteit te laten groeien, zo zegt Korthagen (2011).  
Tot slot kan de coach alert zijn op het versterken van het zelfsturend vermogen van de student. De 
student staat immers aan het roer van het eigen leerproces. De coach kan stimuleren, maar de 
handelingsverantwoordelijkheid ligt bij de student. Dit proces wordt versterkt door de 
intervisiemethodiek structureel in te zetten en te begeleiden, zodat studenten deze steeds 
zelfstandiger kunnen hanteren. Wanneer er meer vragen binnen het leerteam worden opgepakt 
verminderd dit de druk op individuele gesprekken met de coach en versterkt dit tevens het zelfsturend 
vermogen van de student. 

9.3 Evaluatie van het uitgevoerde onderzoek 

Bij de evaluatie wordt vanuit twee invalshoeken gekeken naar het proces en de resultaten. Hierbij 
komen de ontwikkeling van de onderzoeker en de aansluiting bij de beroepspraktijk aan de orde. 

9.3.1 Ontwikkeling van de onderzoeker 

Dit onderzoek heeft allereerst gezorgd voor een kennisverbreding en verdieping bij de onderzoeker. In 
de oriëntatie naar voorkomen van voortijdige uitstroom verschoof het accent al snel naar coaching als 
middel om uitval te voorkomen. Het inzicht in de vele verschillende visies op coaching heeft ertoe 
bijgedragen dat in een vroeg stadium van het onderzoek team Deeltijd actief betrokken is geraakt, in 
het uitwisselen van ideeën over coaching. Er is door de onderzoeker een coachwijzer opgeleverd met 
basisinformatie voor de opleiding, deze is echter niet benut in het onderwijs. De resultaten van dit 
onderzoek staven het nut van een coachwijzer en coachprogramma. Het basisdocument wordt naar 
aanleiding van dit onderzoek verder aangevuld tot een volwaardig programma voor het volgende 
leerjaar. De onderzoeksresultaten geven hier heel duidelijke aanleiding toe. 
 

9.3.2 aansluiting bij de beroepspraktijk 

Dit onderzoek heeft inzichten opgeleverd over de verschillende beelden die coaches en 
deeltijdstudenten hebben over coaching. Tevens heeft het blootgelegd op welke punten de coaching 
inhoudelijk en organisatorisch kan verbeteren. De resultaten en aanbevelingen zijn in het team 
besproken en hebben concrete acties ter verbetering van coaching opgeleverd. De ontstane inzichten 
kunnen aan kracht winnen door het coachen van jongeren en volwassenen te vergelijken. De 
onderzoeksinstrumenten kunnen daartoe ook in voltijdsopleidingen uitgevoerd worden.  
De gekozen instrumenten passen bij de volwassen MBO-er. Het creatieve proces van mindmapping 
maakt deelnemers actief en betrokken. Bovendien levert het een tastbaar resultaat op voor de 
deelnemer. De interviews leverden een prima aanvulling op de mindmap.  
Dit onderzoek kan verder versterkt worden door ook de coaches te interviewen over coaching. Kennis 
betreffende tijdsindeling van coaching, balans tussen individuele en groepscoaching, geeft beter 
inzicht in de knelpunten en dilemma’s van coaching.  

9.4 Kansen voor vervolgonderzoek 

In vervolgonderzoek kan allereerst gericht zijn op monitoring van coaching, na invoeren van een 
coachlijn. De rol van de coach kan dan meer centraal staan. Ten tweede kunnen 
persoonlijkheidskenmerken van studenten onderzocht worden in relatie tot effectiviteit (De Haan & 
Page, 2013). Dit kan gecombineerd worden met in beeld brengen van de risicodeelnemers. Ten derde 
kan het effect van één coach voor de hele studieduur onderzocht worden (De Haan & Page, 2013) 
Het belang van één coach gedurende het opleidingstraject wordt door het opleidingsteam 
onderschreven, maar is nooit onderzocht. 
Als laatste hebben studenten de wens uitgesproken om de mindmapmethode ook toe te passen bij 
evaluatie van het opleidingstraject, zodat de mening van studenten kan bijdragen aan verbetering. 
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10. Kennisdisseminatie 

 
De uitkomsten van dit onderzoek worden teruggekoppeld aan de onderzoeksgroep, de coaches, het 
ontwikkelteam van team Deeltijd en het management van College voor Welzijn.  
Aan studenten is toegezegd dat de resultaten en daaruit voortvloeiende aanbevelingen voor coaching 
in mei 2014 in iedere groep kort klassikaal te presenteren met een PowerPointpresentatie. 
De docenten/coaches, ontwikkelteam en teamleider worden geïnformeerd via de teamvergadering 
voor BBL-opleidingen. Genoemde groepen krijgen de resultaten en conclusies schriftelijk, een digitale 
presentatie zal als inleiding dienen tot de discussie over de coaching en verbeteringen in 
programmering. 
Verder zal het onderzoeksrapport ter beschikking worden gesteld aan de managers van College voor 
Welzijn, indien gewenst en actueel, wordt een en ander mondeling toegelicht. 
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Bijlage 1: Tijdpad voor uitvoering onderzoek 

 

Maand Taak Betrokkenen Communicatie 
Mei 2013 Onderzoeksplan afgerond Management en 

team 
 

Presenteren onderzoeksopzet 
en planning aan docenten 
team. 

Jun 2013 Uitvoeringsplan onderzoek Management en 
team 
 

Presenteren onderzoeksopzet 
en planning aan docenten 
team. 

Jul 2013    

Sep 2013  Bijstellen onderzoeksopzet 
op basis van review en 
research 

Onderzoeker en 
Begeleider MLI 

 

Okt 2013 Uitvoeringsplan onderzoek Management en 
team 
 

Presenteren onderzoeksopzet 
en planning aan docenten 
team Deeltijd.  
Betrokken coaches nader 
informeren. 

Nov 2013 Try-out voor Mindmap Tweede jaars 
studenten 
deeltijdopleiding 

Teamleider en coach 
uitstroomklas. 

Dec 2013 Kaders en uitleg mindmap 
vaststellen 
 

Coaches en 
deeltijdstudenten 

Betrokken coaches nader 
informeren. Vaststellen 
afnamemoment. 

Jan 2014 Mindmap afnemen 
en data verwerken 

Management en 
team 
Deeltijdstudenten 
Welzijn 
Coaches van BBL-
klassen 

Uitleg mindmap-opdracht in 
het team. 
Vaststellen data en lesuur  
Betrokken coaches nader 
informeren. 
Mondelinge toelichting in de 
klassen. 
Coaches vullen mindmap in. 

Feb 2014 Semi-gestructureerd 
interview opstellen 

  

Mrt 2014 Interviews afnemen Deeltijdstudenten Vaststellen data en lesuur in 
overleg met betrokken 
coaches. 
Mondelinge toelichting in de 
klassen. 

Mrt 2014 Uitgewerkte interviews laten 
goedkeuren door 
respondenten 

Deeltijdstudenten Terugkoppeling per mail. 

Mrt 2014 Koppelen theorie en data uit onderzoek.  
Conclusies en aanbevelingen voor coachprogramma 

Apr 2014 Inleveren onderzoeksrapport 
Presentatie 
 

Management en 
team 

Aanbieden onderzoeksrapport 
aan management en team 
Deeltijd. 

2014 Presentatie conclusies en 
aanbevelingen 
Aansluitende discussie 

Management en 
team 
Deeltijdstudenten 

Mondelinge en schriftelijke 
presentatie van conclusies en 
aanbevelingen. 

Mei/jun 
2014 

Bijstelling coachlijn voor 
cursusjaar 2014-2015 op 
basis van aanbevelingen uit 
het onderzoek. 

Ontwikkelgroep team 
Deeltijdstudenten 
 

Terugkoppeling 
onderzoeksresultaten, 
adviezen en bijstellingen 
coachprogramma aan 
deeltijdstudenten 
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leerpatronen. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. 

Onderzoek Leerstijlen 
Volwassenen 

Eimers, T., Keppels, E., Jager, A.(2010). De BBL als 

leerweg voor volwassenen. Utrecht: ECBO 

Kwantitatieve 
analyse 

Volwassenen 
MBO 

Elffers, L. (2011). The transition to postsecondary vocational 

education: students’ entrance, experiences, and attainment. 

Amsterdam: ICO 

Onderzoek Belemmerende factoren  
Studieloopbaan MBO 
Verhogen studiesucces 

Elffers, L. (2012). Voorbij het laaghangend fruit. Voortijdig 

schoolverlaten in het MBO. Meso magazine, (nr.184), p. 22. 
Artikel Voortijdig schoolverlaten 

MBO 

Glaudé, M., Berg, J. van den, Verbeek, F. & Bruijn, E. 
de (2011). Pedagogisch-didactisch handelen van docenten in het 

middelbaar beroepsonderwijs. Literatuurstudie. Utrecht: ECBO 

Literatuur-
studie 

Pedagogisch didactisch 
handelen 
MBO 
Docenten 

Haan, E. de & Duckworth, A. (2010). De steen der wijzen 

van executive coaching: Wat werkt?! Verkregen op 5-9-2013 van: 

http://www.ashridge.com/Website/IC.nsf/wFARATT/De%20Steen%2

0der%20wijzen%20van%20executive%20coaching:%20wat%20wer
kt!%20%5bThe%20Philosophers%20Stone%20of%20Executive%2
0Coaching:%20What%20works!%5d/$file/DeSteenDerWijzenVanEx

ecutiveCoaching.pdf  

Artikel Coaching  
Effectiviteit 
Overzicht onderzoeken 

Haan, E. de & Page, N. (2013). The ‘Greatest Ever’ 

Coaching Outcome Project: Preliminary Findings. Verkregen op 5-

10-2013 van: 

http://www.yvonneburger.nl/files/Coaching_Research_Preliminary_F
indings_1505132282.pdf  

Onderzoek Coaching 
Effectiviteit 

Hilst, E. van der (2010). Leren en laten leren in 

onderwijsorganisaties. Verkregen op 7-3-2013 van 

http://www.centrumvoornascholing.nl/fileadmin/user_upload/Docum
enten/PDF/Artikel_Ben_van_der_Hilst_Leren_en_laten_leren.pdf  

Artikel Teamleren 
Lerende organisatie 

Ingrado (2009). De effecten van intensieve coaching op 

voortijdig schoolverlaters. Verkregen op 1-2-2013 van 

http://www.ingrado.nl/actueel/news/de_effecten_van_intensieve_co
aching_op_voortijdig_schoolverlaten  

Artikel Intensieve coaching MBO 

Kessel, L. van, (2008). Coaching en supervisie. Werelden van 
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p.70-73. 

Artikel Coaching 
Supervisie 

Kröber, H. & Wieringa, E. (2012). Coalitie voor inclusie. 

Inclusie is een werkwoord. Canon Gehandicaptenzorg Nederland. 
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http://www.canonsociaalwerk.eu/nl_han/details.php?cps=24&canon
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Artikel Intensieve coaching 
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Onderzoek Coaching 
Effectiviteit 
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Ministerie van OC&W (2013). BVE Voortijdig schoolverlaters 

naar schooljaar, landelijke gegevens. Verkregen op 2-3-2-13 van 

http://www.aanvalopschooluitval.nl/cijfers/vsv-cijfertabellen  

Onderzoek Voortijdig schoolverlaters 
Uitstroomcijfers 
MBO 

Nederlands Jeugdinstituut. (2009). Wat werkt bij het 

voorkomen van voortijdig schoolverlaten? Verkregen op 1-2-2013 
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Onderzoek Voortijdig schoolverlaters 
Overzicht interventies 
Jongeren 

http://www.ashridge.com/Website/IC.nsf/wFARATT/De%20Steen%20der%20wijzen%20van%20executive%20coaching:%20wat%20werkt!%20%5bThe%20Philosophers%20Stone%20of%20Executive%20Coaching:%20What%20works!%5d/$file/DeSteenDerWijzenVanExecutiveCoaching.pdf
http://www.ashridge.com/Website/IC.nsf/wFARATT/De%20Steen%20der%20wijzen%20van%20executive%20coaching:%20wat%20werkt!%20%5bThe%20Philosophers%20Stone%20of%20Executive%20Coaching:%20What%20works!%5d/$file/DeSteenDerWijzenVanExecutiveCoaching.pdf
http://www.ashridge.com/Website/IC.nsf/wFARATT/De%20Steen%20der%20wijzen%20van%20executive%20coaching:%20wat%20werkt!%20%5bThe%20Philosophers%20Stone%20of%20Executive%20Coaching:%20What%20works!%5d/$file/DeSteenDerWijzenVanExecutiveCoaching.pdf
http://www.ashridge.com/Website/IC.nsf/wFARATT/De%20Steen%20der%20wijzen%20van%20executive%20coaching:%20wat%20werkt!%20%5bThe%20Philosophers%20Stone%20of%20Executive%20Coaching:%20What%20works!%5d/$file/DeSteenDerWijzenVanExecutiveCoaching.pdf
http://www.ashridge.com/Website/IC.nsf/wFARATT/De%20Steen%20der%20wijzen%20van%20executive%20coaching:%20wat%20werkt!%20%5bThe%20Philosophers%20Stone%20of%20Executive%20Coaching:%20What%20works!%5d/$file/DeSteenDerWijzenVanExecutiveCoaching.pdf
http://www.yvonneburger.nl/files/Coaching_Research_Preliminary_Findings_1505132282.pdf
http://www.yvonneburger.nl/files/Coaching_Research_Preliminary_Findings_1505132282.pdf
http://www.centrumvoornascholing.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/PDF/Artikel_Ben_van_der_Hilst_Leren_en_laten_leren.pdf
http://www.centrumvoornascholing.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/PDF/Artikel_Ben_van_der_Hilst_Leren_en_laten_leren.pdf
http://www.ingrado.nl/actueel/news/de_effecten_van_intensieve_coaching_op_voortijdig_schoolverlaten
http://www.ingrado.nl/actueel/news/de_effecten_van_intensieve_coaching_op_voortijdig_schoolverlaten
http://www.canonsociaalwerk.eu/nl_han/details.php?cps=24&canon_id=285
http://www.canonsociaalwerk.eu/nl_han/details.php?cps=24&canon_id=285
http://www.mboraad.nl/News.aspx?news=3890
http://www.nobco.nl/files/onderzoeken/Mineur_-_Determining_relevant_factors_of_coaching_The_development_of_a_questionnaire.pdf
http://www.nobco.nl/files/onderzoeken/Mineur_-_Determining_relevant_factors_of_coaching_The_development_of_a_questionnaire.pdf
http://www.nobco.nl/files/onderzoeken/Mineur_-_Determining_relevant_factors_of_coaching_The_development_of_a_questionnaire.pdf
http://www.aanvalopschooluitval.nl/cijfers/vsv-cijfertabellen
http://www.aanvalopschooluitval.nl/userfiles/Bijlage%20020310-%203_4%20WatWerkt_VoortijdigSchoolverlaten.pdf
http://www.aanvalopschooluitval.nl/userfiles/Bijlage%20020310-%203_4%20WatWerkt_VoortijdigSchoolverlaten.pdf


Coachen van volwassenen in MBO-Welzijnsopleidingen 

 

H.Y de Wit-Louwerse, MLI, mei 2014 

 

46 

Onderwijsinspectie (2012). Opbrengsten van het onderwijs. 

Verkregen op 10-2-2013 van 

http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Onderwijsv
erslagen/2012/ov1011_h7_opbrengsten_printversie.pdf 

Kwantitatieve 
analyse 

Rendement 
MBO 

Rietveld, L. & Rooijen-Mutsaers, K. van (2012). Wat 

werkt bij supervisie, intervisie en coaching? Verkregen op 14-3-2013 

van 
http://www.pedagogischdebat.nl/nji/dossierDownloads/WatWerkt_su
pervisie.pdf 

Literatuur 
onderzoek 
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Coaching 

SEO (2009). Literatuuronderzoek effectiviteit van 
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Literatuur 
onderzoek 

Effectiviteit 
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Steeg, M. van der., Elk, R. van & Webbink, D. (2012). 
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randomized experiment. Den Haag: CPB. 

Effect-
onderzoek 

Intensieve coaching 
MBO 
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Voogden, M. & Kuyvenhoven, M. van (2010). Onderzoek 
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(nr.1), p.3-14. 

Artikel Supervisie 
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Effectiviteit 

WRR (2009). Vertrouwen in de school. Over de uitval van 

‘overbelaste’ jongeren. Verkregen op 1-2-2013 van 

http://www.wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/PDF-

Rapporten/Vertrouwen_in_de_school.pdf  

Adviesrapport Voortijdig schoolverlaters 
Uitval 
Overbelaste jongeren 
(V)MBO 
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Bijlage 3: Instructie voor studenten, bij afname Mindmap  
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Wat is Coaching?

Omschrijf in eigen woorden:

Coaching is … … … … …

 

 

Coaching

• Coaching is doeltreffende begeleiding 

waarbij de student ondersteund wordt bij 

het behalen van persoonlijke en 

beroepscompetenties; de coach werkt 

vanuit een gelijkwaardige relatie en 

stimuleert tot systematische reflectie.
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Mindmap over coaching

 

 

Stappen bij invullen mindmap

Stap 1:

• Werk in je leerteam

• Vul de mindmap per deelaspect aan met eigen begrippen

• Zorg dat ieder inbreng geeft

• Geef geen oordeel over  inbreng van anderen

• Kort verduidelijken van een begrip mag

Stap 2:

• Iedere student ontvangt 2 stickers

• Je plakt deze bij de term die jij van wezenlijk belang vindt voor 

coaching
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Privacy

• Gegevens uit de mindmap worden verwerkt  als data in 

het onderzoek

• Klas, leerteam en student blijven anoniem

• Er is een mondelinge terugkoppeling met de coach, 

zodat  bevindingen uit het onderzoek direct 

meegenomen kunnen worden voor een positieve 

begeleiding van de groep

 

 

Verloop van het onderzoek

• De mindmaps van de verschillende deeltijd-lesgroepen 

worden horizontaal vergeleken. 

• Uitkomsten worden getoetst aan de beschreven theorie 

over coaching

• In maart worden uit elke klas een paar studenten 

gevraagd te praticiperen in een semigestructureerd 

interview over de effectiviteit van coaching

• Terugkoppeling van uitkomsten: in mei/juni 2014
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Bijlage 4: Instructie voor coaches bij afname mindmap 

 
 
Introductie tijdens teamvergadering (mondeling en schriftelijk): 
  
We denken dat coaching een effectieve bijdrage kan leveren aan een succesvolle opleidingstraject 
voor volwassenen in Welzijnsopleidingen. Om de coaching goed te laten aansluiten bij lerende 
volwassenen wordt er onderzoek gedaan naar coaching in Deeltijdopleidingen Welzijn. 
 
Hiervoor hebben alle BBL-klassen in januari meegewerkt aan mindmaps over coaching. In het 
verlengde hiervan worden alle coaches aan deeltijdklassen gevraagd om dezelfde mindmap in te 
vullen. Door gegevens van studenten en coaches te vergelijken hopen we méér inzicht te krijgen in 
het coachen van deeltijdstudenten binnen MBO Welzijn. 
 
 
Doelen: 

1. Aandachtspunten uit de praktijk benutten om coaching bij deeltijdonderwijs effectiever in te 
zetten. 
Dit kan na afronding van het onderzoek heel concreet vertaald worden naar een 
coachprogramma voor deeltijdopleidingen. 

 
2. Percentage voortijdige uitstroom bij deeltijdopleidingen Welzijn terugdringen. 

 
 
Deelvraag van belang voor dit deel van het onderzoek: 
 
Hoe denken coaches over coaching als onderdeel van de opleiding in het algemeen? 
 
 
Invulinstructie: 
 

 Iedere coach krijgt een blanco mindmap.  

 Bij elke subcategorie kun je de eigen associaties in te vullen. Dat mogen er meer/minder zijn 
dan het aantal gegeven streepjes 

 Gebruik je eigen ervaring in coachen van deeltijdstudenten én je visie op coachen als 
uitgangspunt. 
 

 De ingevulde mindmap graag binnen één week retourneren: 
bv 

o in mijn postvakje,  
o ingescand per mail, of  
o op de volgende teamvergadering retourneren.  

 
Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan het onderzoek! 
 
Heleen de Wit 
 
helouwerse@scalda.nl 

mailto:helouwerse@scalda.nl


Bijlage 5: Blanco instrument Mindmap 

  



Bijlage 6: Ontwikkelen van het semigestructureerd interview 

 

  

Wat is coaching Wat is volgens jou de definitie van coaching? 1

Coaching als opleidingsonderdeel

Hoe zou jij de functie van coaching binnen deze opleiding 

omschrijven? Denk bv aan: gericht op studiebegeleiding / 

beroepsmatige ontwikkeling / persoonlijke ontwikkeling / spil van 

de opleiding /…

2

Welke positieve ervaringen met coaching heb je tot nu toe? 7

Welke minder goede ervaringen met coaching heb je tot nu toe? 8

Beroepsgericht Hoe kan coaching bijdragen aan jouw ontwikkeling?

Persoonsgericht

Studievoortgang

Reflectie

Benadering / contact met coach Wat vind jij belangrijk binnen de coacingsrelatie? 14

Stimulerende factoren Welke factoren beïnvloeden de coaching op een positieve manier? 10

Belemmerende factoren
Welke factoren beïnvloeden de coaching op een negatieve 

manier?
11

Nut of leereffect moet helder zijn
Heb je met je coach heldere afspraken gemaakt over  de 

coaching?
3

Heb je bij aanvang van de coaching leerdoelen opgesteld? 4

In hoeverre komen je leerdoelen ter sprake in coachgesprekken? 5

Bespreken van wederzijdse 

verwachtingen

Zijn bij aanvang (of tussentijds) de wederzijdse verwachtingen bij 

coaching uitgesproken?
6

Hoe zou je jouw motivatie voor coaching kunnen typeren? 12a

Welke houding van jezelf is volgens jou een goede basis voor 

succesvolle coaching? 
15

Gericht op vergroten zelfinzicht Vind je het prettig om feedback te krijgen op je eigen gedrag? 12b

Gericht op veranderen van gedrag Lukt het om feedback te verwerken in je handelen? 12c

Warme relatie Is er sprake van een warme relatie? 13a

Gebaseerd op gelijkwaardigheid Is de relatie gebaseerd op gelijkwaardigheid? 13b

Respectvolle relatie Is er sprake van wederzijds resprect? 13c

Gebaseerd op samenwerking Is de relatie gebaseerd op samenwerk ing? 13d

Professioneel Is er sprake van een professionelede relatie? 13e
Kwaliteit van de relatie, genoemd 

door gecoachte
Geef aan hoe jij de relatie met je coach ervaart 13f

Persoonlijke ontwikkeling

Beroepsmatige ontwikkeling

Kernbegrip Variabele
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Beleving/ervaringen met coaching

Vragen voor het semigestructureerd interview

9

In
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a
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v
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e
d
ra

g

Mindset: motivatie voor volgen van 

coaching 

Deelvraag 3: Welke aspecten van coaching ervaren de deeltijdstudenten als effectief? 

Welke veranderingen in je ontwikkeling schrijf je toe aan 

coaching?
16

D
o
e
lg

e
ri
c
h
th

e
id

Vooraf opgestelde doelen

M
o
ti
v
a
ti
e

Deelvraag 2: Welke behoefte aan coaching hebben deeltijdstudenten?

Deelvraag 1: Hoe denken deeltijdstudenten over coaching als onderdeel van de opleiding in het algemeen?

Typeer de relatie tussen jouw en je coach: Op een schaal van 1 - 5 (5 is het 

hoogst)

Typeer jouw uitgangspunt voor coaching: Op een schaal van 1 - 5 (5 is het 

hoogst)
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Bijlage 7: Semigestructureerd interview 
 
Introductie klassikaal:  
We denken dat coaching een effectieve bijdrage kan leveren aan een succesvolle opleidingstraject 
voor volwassenen in Welzijnsopleidingen. 
Hiervoor hebben alle BBL-klassen in januari meegewerkt aan mindmaps over coaching. Als vervolg 
op de mindmap willen we graag met een paar studenten verder in gesprek over de effectiviteit van 
coaching. We willen graag twee studenten uit verschillende leerteams spreken om zo breed mogelijk 
zicht te krijgen op wat er in de groep leeft. 
 
 
Introductie bij het interview: 
Door middel van dit interview hopen we in beeld te krijgen hoe de huidige deeltijdstudenten over een 
coaching denken en wat volgens studenten de effectiviteit van coaching kan vergroten.  
Resultaten uit dit onderzoek zullen bijdragen aan de herziening van het coachprogramma voor 
deeltijdopleidingen. 
 
Het betreft een semigestructureerd interview. Dit betekent dat we uitgaan van standaard vragen en 
alleen doorvragen om het antwoord helder te krijgen.  
Er is geen sprake van een goed of fout antwoord. We willen graag zicht krijgen op jouw beleving, jouw 
mening. Alle vragen uit het interview hebben betrekking op coaching binnen deze opleiding. 
 
Gezien de aard van het interview is er beperkte ruimte om dieper in te gaan op persoonlijke kwesties. 
Indien nodig bekijken we na het interview welke vervolgactie gewenst is om de persoonlijke vragen op 
te pakken.  
 
Het interviewverslag wordt aan je voorgelegd ter controle. Hiervoor noteren we je naam en e-
mailadres. Na goedkeuring worden persoonsgegevens losgekoppeld van het interviewverslag. 
In de interviewverslagen worden privacygevoelige gegevens weggelaten. 
 
Verdere vragen over het onderzoek kun je stellen via e-mail aan Heleen de Wit: 
helouwerse@scalda.nl 
 
Dit interview duurt maximaal 45 minuten. 
 

Respondent  

Naam: Email: 

 

 

 

 

 

Algemene gegevens:  

 

Leeftijdscategorie 

 

18-30 

 

30-40 

 

40-50 

 

50-65 

 

Leerjaar in de 
opleiding 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Kopjaar  
van 3 naar 4 

 

Opleidingsniveau 

 

MBO niveau 3 

 

MBO niveau 4 

 
 
 

mailto:helouwerse@scalda.nl
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Interviewvragen 

 
1. Wat is volgens jou de definitie van coaching? 

 
 

2. Hoe zou jij de functie van coaching binnen deze opleiding omschrijven?  
 

Denk bijvoorbeeld aan: 

 gericht op studiebegeleiding  

 beroepsmatige ontwikkeling  

 persoonlijke ontwikkeling  

 … 
 
 
Denk voor de volgende vragen even terug aan de beginfase van de opleiding: 

 
 

3. Heb je met je coach heldere afspraken gemaakt over de coaching? 
 
 

4. Heb je bij aanvang van de coaching leerdoelen opgesteld? 
 

 
5. In hoeverre komen je leerdoelen ter sprake in coachgesprekken? 

 
 

6. Zijn bij aanvang (of tussentijds) de wederzijdse verwachtingen ten aanzien van 
coaching uitgesproken? 
 

 

De volgende vragen gaan over jouw ervaringen en behoefte aan coaching. Zowel de 
individuele gesprekken als de groepsgerichte benadering via supervisie / intervisie 
kun je hierbij betrekken: 

 
 

7. Welke positieve ervaringen met coaching heb je tot nu toe? 
 

 
8. Welke minder goede ervaringen met coaching heb je tot nu toe? 

 

 

9. Hoe kan coaching bijdragen aan jouw ontwikkeling? 
 

 
10. Welke factoren beïnvloeden de coaching op een positieve manier? 

 
 

11. Welke factoren beïnvloeden de coaching op een negatieve manier? 
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De volgende vragen gaan over jouw houding bij coaching en de coachrelatie. Deze 
vragen ontvang je apart op papier. 
 
 

 
Noteer je score op een schaal van 1 – 5  (5 is het hoogst!) 
 
 
 

12. Vragen over motivatie: 
 
 

a. Hoe zou je jouw motivatie voor coaching kunnen typeren?  1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 
 

b. Vind je het prettig om feedback te krijgen op je eigen gedrag? 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 
 

c. Lukt het om feedback te verwerken in je handelen?   1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 
 

 
 

13. Typeer de relatie tussen jouw en je coach: 
 

 
a. Is er sprake van een warme relatie?      1 - 2 - 3 - 4 - 5  

 
 

b. Is de relatie gebaseerd op gelijkwaardigheid?     1 - 2 - 3 - 4 - 5  
 
 

c. Is er sprake van wederzijds respect?      1 - 2 - 3 - 4 - 5  
 
 

d. Is de relatie gebaseerd op samenwerking?     1 - 2 - 3 - 4 - 5  
 
 

e. Is er sprake van een professionele relatie?     1 - 2 - 3 - 4 - 5  
 
 

f. Geef aan hoe jij de relatie met je coach ervaart     1 - 2 - 3 - 4 - 5  
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Dan volgen nu de laatste vragen. Wat kun je, terugkijkend op de ontvangen coaching, 
zeggen over de volgende onderwerpen: 

 
 

14. Wat vind jij belangrijk binnen de coachingsrelatie. 
 
 

15. Welke houding van jezelf is volgens jou een goede basis voor succesvolle coaching?  
 

 

16. Welke veranderingen in je ontwikkeling schrijf je toe aan coaching? 
 

 

 

 

 

 

Bedankt voor je bijdrage aan dit onderzoek! 
De uitgewerkte tekst wordt binnen een week aan je gemaild, ter controle op juistheid van 
gegevens. Eventuele wijzigingen of aanvullingen zijn mogelijk. 
Daarna worden persoonsgegevens losgekoppeld van de uitgewerkte interviews, zodat de 
privacy gewaarborgd blijft. 
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Bijlage 8: Aanvullende onderzoeksresultaten 
 
Wat is reflectie 
Wat studenten en coaches verstaan onder reflecteren kan goed worden weergegeven in een grafiek. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat de kolommen van de coaches lager zijn, vanwege de aantallen 
respondenten. Uit de grafiek is zichtbaar dat ‘terugkijken op eigen handelen’ het vaakst wordt 
genoemd bij beide groepen. De studenten hebben het minst gescoord op ‘veranderen van gedrag’, 
voor de coaches is dit in verhouding wel een belangrijk item. 
 

 
Figuur 18: Wat is reflectie 

 
Beleving/ervaring met coaching 
Studenten noemen eigen ervaringen op gebied van de coachrelatie, sfeer en vertrouwen in de klas en 
de mate van steun die studenten ervaren. De opvallendste verschillen tussen groepen zijn: 

 Eén klas waardeert de coachrelatie bijzonder positief en noemt alleen organisatorische 
verbeterpunten.  

 Twee klassen ervaren gebrek aan tijd voor gesprekken. 

 Twee klassen noemen sfeer en onderling vertrouwen in de klas als versterkend voor 
coaching. Interviewparticipanten uit deze klassen geven aan regelmatig coaching te 
ontvangen van klasgenoten. 

 14 van de 15 interviewparticipanten waardeert de coachrelatie positief. 
 
In volgend schema staan positieve elementen en verbeterpunten naast elkaar: 

 
Figuur 7: Ervaringen met coaching 
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Bijlage 9: Verzamelde opmerkingen over opleiding en organisatie. 
 
Deze gegevens vallen buiten de onderzoeksvragen over coaching. Omdat ze toch relevant zijn voor 
onderwijsontwikkeling zijn de opmerkingen in een apart bestand verzameld en ter beschikking gesteld 
aan het ontwikkelteam. 
 
Opmerkingen over de totale opleiding of organisatie, afkomstig uit interviews: 
 
Aanvang opleiding: 

 Basisinformatie voor nieuwe studenten is heel belangrijk. Het studiesysteem leren begrijpen, 
overzicht geven. 

 Je moest een intaketoets doen, ik moest dat pas later doen maar heb er nooit iets over terug 
gehoord.  

 Wat ik jammer vind is dat ik geen examen mag doen in de zorgvakken, omdat ik niveau 3 
volg. Ik kon dat goed en had dat graag ook in m’n diploma gehad. 

Werken in leerteams: 

 Het werken in leerteams is erg leerzaam vanwege de gesprekken over elkaar werk. Je leert 
veel van elkaars aanpak.  

 De leertaken bieden structuur en duidelijkheid. Leertaken zijn soms vrij pittig, dan is sturing 
vanuit de docent wel fijn. 

Structuur: 

 Duidelijke structuur in de opleiding is fijn. Ik weet precies wat ik moet doen om te kunnen 
slagen. 

 Soms moet je heel gericht vragen om uitleg. Ik kom uit een ander leersysteem, schoolser, 
met boeken enzo, veel meer gestructureerd. Dit lessysteem is meer gericht op 
zelfstandigheid en ik vind dat wel eens lastig. 

Individuele werktijd: 

 Als de coach individuele gesprekken heeft moeten we zelfstandig werken, dat betekent niet 
‘op facebook’!  

 Ik zit tijdens coaching meestal op de gang m’n huiswerk te maken. Ik denk dat het handiger is 
dat je gewoon 2 uur les zou krijgen en dat de coach jou even uit de les haalt. Ik vind dat we 
toch al vrij veel zelfstandig moeten werken.  

 Ik zou in de zelfwerktijd ook wel eens iets anders willen doen dan huiswerk op de gang. Bv 
kennisgerichte opdrachten of intervisie. Ik wil meer diepgang wil in mijn opleiding, meer te 
weten leren komen over ziektebeelden, etc. 

 Te veel individuele werktijd in de opleiding. Coaching als extra ‘huiswerk-uur’ heeft minder 
waarde. Graag meer klassikale lesonderwerpen. 

 Je kunt zelfstandig werken aan je opdrachten, naast de individuele gesprekken met je coach. 
Het zelfstandig werken komt bij mij meestal niet tot stand. 

 
Opmerkingen over opleiding en organisatie, afkomstig uit mindmaps: 
 

 duidelijke afspraken in het begin van het jaar maken 

 als je een test maakt, dat je er tenminste feedback over krijgt 

 meer les, minder leertaken (4 stickers) 

 leertaken minder groot, meer uitleg (2 stickers) 

 we willen betere uitleg over de proeves (3 stickers) 

 juiste en duidelijke informatie verstrekken (1 sticker) 

 communicatie tussen docenten. Van elkaar weten wat ze plannen/doen (7 stickers)  

 studieresultaat laten zien in studiepuntenlijst 

 kleinere groepen 

 uitstroomprofielen gescheiden 
 

 

 


