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Introductie
Bernadine van de Walle
– van de Geijn

•

•

•
•

•
•

Verpleegkundige (RN en MANP) vanaf
1982

•
•

Specialisatie: oncologie / hematologie
CWZ / Radboudumc / JBZ

Publicaties, congressen, workshops,
symposia binnen en buitenland
Landelijke betrokkenheid (o.a. V&VN
Oncologie)

Hogeschool docent

•

Vanaf 2009 verpleegkunde docent
AGZ – Avans Hogeschool

Onderwijswetenschappen

•
•

Masterthesis (OU en Radboudumc
Health Academy)
Begeleiders: dr. Lia Fluit en dr. Desirée
Joosten – ten Brinke
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Probleemschets
Aanleiding

•
•
•
•
•

Opleiding verpleegkunde: ongeveer 40% leren op
de werkplek (Avans Hogeschool)
Geen structurele en formele evaluatie
verpleegkundig werkbegeleiders
(Upward) feedback als manier om evaluatie
inhoud te geven

•

In literatuur en praktijk:
niet bekend welke factoren zorgen voor
(veilige) omgeving voor geven upward
feedback door studenten verpleegkunde aan
verpleegkundig werkbegeleiders

Niet gemakkelijk om upward feedback te geven
EFFECT-S

Atwater et al., 2000; Fluit et al., 2013; Boud, 2015; Boud & Molloy, 2013;
Sargeant et al., 2008; Smith & Fortunato, 2008
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Theoretisch kader

•

Werkplekleren en het belang van feedback
hierbij

•

(o.a. Bolhuis, 2016)

•

Effectieve feedback en verschillende soorten
feedback
(o.a. Boud & Molloy, 2013; Fluit, 2013; Hattie & Timperley, 2007;
Nicol & Macfarlane-Dick, 2006; Seargeant et al., 2008)

Upward feedback en veilige omgeving voor
het geven van feedback
(o.a. Atwater e al., 2000; Fluit, 2013; Hattie & Timperley, 2007; smith
& Fortunato, 2000)

•

EFFECT-Systeem
(o.a. Boud & Molloy, 2013; Fluit, 2013; Fluit et al., 2014; Nicol, 2010)
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Probleemstelling
•

In hoeverre komen bevorderende en
belemmerende factoren die van belang zijn
voor het kunnen geven en ontvangen van
upward feedback overeen met de factoren die
studenten verpleegkunde en hun
verpleegkundig werkbegeleiders als
bevorderend en belemmerend voor het
kunnen geven en ontvangen van upward
feedback?

•
•

•
•
•

Factoren vanuit de theorie? In vergelijking met:
Factoren genoemd door verpleegkundig
werkbegeleiders (ontvangen van upward
feedback) en studenten verpleegkunde (geven
van upward feedback)?
Verschil tussen academisch en perifeer?
Verschil tussen jongere en oudere jaars?
Rol veilige omgeving en eerlijke feedback
hierbij?
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Onderzoeksmethode
•

Design




•




Materiaal en procedure

Kwalitatief survey onderzoek (met focusgroepen)



Kwalitatieve vergelijking (resultaten focusgroepen
versus theorie)



Participanten: Radboudumc en Jeroen Bosch
Ziekenhuis, 10 homogene groepen



•

Zes focusgroepen 1ste, 3de 4de jaars hbo-verpleegkunde
studenten
Twee focusgroepen 4de jaars mbo-verpleegkunde
studenten
Twee focusgroepen verpleegkundig werkbegeleiders

•



Informed consent (ethische toetsing
onderwijsonderzoek: NVMO)
Focusgroep- en interviewguide (Stalmeijer et al.,
2014)
Moderator, observator, voice recorder

Data-analyse





Template analyse (op basis van theorie,
interviewguide, transcripten) – open, axiaal, selectief
coderen
Iteratief karakter – inductief/deductief

Atlas.ti
7/11/2017
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Voortgang onderzoek
•
•

9 focusgroepen gehouden (nov – dec 2016)

•

Januari – februari 2017:

 Vier thema’s uitgaande van ’eigen perspectief’
 Vier thema’s uitgaande van ‘andermans

 Opstellen template / codeboek (Tim Klaassen,
Anne van Tuijl, Bernadine van de Walle, in
samenspraak met Lia Fluit en Desirée Joosten
– ten Brinke)

 Coderen transcripten
 Transcripten verwerken in Atlas.ti

Codeboek opgebouwd uit acht thema’s, vijf
codes, verschillende subcodes

perspectief

 Vijf codes per thema: rol feedback ontvanger,
rol feedback gever, relatie feedback gever –
feedback ontvanger, context, overig

•

Maart / april ’17: analyseren, interpreteren,
schrijven onderzoeksverslag
7/11/2017
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Toekomst
Verwachting (nabije) toekomst:

• Internationaal artikel
• Presentaties (NVMO-congres najaar 2017, HGZO-congres voorjaar 2018)
• Verder onderzoek (validering EFFECT-vragenlijst voor verpleegkundige
doelgroep en EFFECT-Systeem)?

• Implementatie EFFECT-S in verpleegkundig onderwijs / werkvelden?
7/11/2017
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EFFECT-S-N(ursing)?

• Dank voor uw aandacht!
• En graag tot ziens 
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Referenties onderzoeksplan

7/11/2017

11

