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Ruim een kwart van de studenten is niet tevreden 

met de kwaliteit van beoordelingen in de opleiding 

geneeskunde. Dit percentage is op verschillende 

momenten in de afgelopen 10 jaar nagenoeg 

gelijk. Slechts 57% geeft aan na ontvangst van de 

feedback te weten waar ze aan moeten werken. 

Een grote oorzaak hiervan is aspecifieke feedback. 

Studenten zijn het erover eens dat specifieke 

feedback, fysieke beoordelingsmomenten, 

regelmatig contact over leerdoelen en periodieke 

coassistentenbesprekingen belangrijk zijn voor 

kwalitatief goede feedback.

1. Samenvatting

Gerichte feedback is essentieel voor het 
opleiden van adequate artsen die zich bewust 
zijn van leerdoelen en ontwikkelpunten. Uit 
voorgaande onderzoeken van het toenmalige 
studentenplatform van de KNMG en De 
Geneeskundestudent (DG) bleek dat een kwart tot 
een derde van de coassistenten ontevreden was 
over de ontvangen feedback1 en beoordelingen. 
In 2010 is de enquête van het toenmalig KNMG 
Studentenplatform ingevuld door 2460 studenten, 
waarbij 28% van de respondenten ontevreden was 
over ontvangen feedback.  
In 2019 gaf 27,3% van de 1480 studenten aan 
dat zij ontevreden waren.2 Belangrijke redenen 
voor de ontevredenheid zijn onder andere weinig 
observatie, onvoldoende feedback en te veel 
wisseling van begeleiders. Naar aanleiding van 
deze onderzoeksresultaten zijn destijds adviezen 
gegeven om een cultuuromslag te bewerkstelligen. 
Een belangrijke aanbeveling was om meer tijd 
vrij te maken voor het bespreken en toelichten 

In het Raamplan Artsenopleiding 2020 wordt aan de 

hand van het CanMeds raamwerk beschreven over welke 

competenties een arts zou moeten beschikken. Voor het 

ontwikkelen van deze competenties is het belangrijk om 

feedback te ontvangen tijdens je coschappen. 

2. Introductie

van een beoordeling. Deze tendens is ook terug 
te zien in het Raamplan Artsenopleiding; in de 
versie van 2020 wordt extra nadruk gelegd op het 
geven en ontvangen van feedback bij toetsen of 
beoordelingen ten opzichte van de versie van 2009.
Met dit onderzoek inventariseert De 
Geneeskundestudent hoe coassistenten de 
huidige manier van beoordelen ervaren en wat 
voor feedback zij het meest ontvangen. Tevens 
wordt er aan studenten gevraagd welke manier 
van beoordelen volgens hen bijdraagt aan hun 
ontwikkeling tot zorgprofessional. In dit rapport 
wordt geïnventariseerd of coassistenten tevreden 
zijn met de manier van beoordelen en of de 
feedback over het algemeen concreet genoeg is 
om in de praktijk toe te passen.
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3. Methode

Studie design en deelnemers 
DG voerde een digitale enquête uit onder 
haar leden. DG is de landelijke, onafhankelijke 
belangenbehartiger van ruim 15.000 
geneeskundestudenten in Nederland. Zij streeft 
naar de best mogelijke zorgprofessionals in de 
toekomst door optimale vertegenwoordiging 
en ondersteuning van studenten. De enquête 
was beschikbaar van 23 november 2020 tot 
10 januari 2021. Alle leden geregistreerd als 
geneeskundestudent aan één van de acht 
medische faculteiten, bachelor of master of 
maximaal 6 maanden afgestudeerd, werden 
uitgenodigd voor deelname. De vragen zijn 
ontwikkeld door bestuursleden van DG als 
vervolgonderzoek op eerdere rapporten.  De 
vragen zijn voor feedback op inhoud en duidelijkheid 
voorgelegd aan het studentenpanel van DG. Het 
studentenpanel is een aparte groep studenten 
die niet deel is van het bestuur van DG en derhalve 
niet direct betrokken is bij het vaststellen van 
de definitieve enquête. Nadien zijn alle vragen 
besproken met onderzoeksdeskundigen 
aangesloten bij DG of bij de Landelijke vereniging 
van Artsen in Dienstverband.  

Procedure en dataverzameling 
DG heeft de enquête online uitgezet middels 
SurveyMonkey, een betaalde cloud-based 
applicatie voor het ontwerpen, verspreiden 
en analyseren van enquêtes. Uitnodiging vond 
meermaals plaats via email, de website en het 
sociale media platforms van DG. Na verstrijken 
van de uiterste invuldatum werd de vragenlijst 
gesloten. 

De enquête bestond uit 94 vragen, inclusief 
vervolgvragen en vragen ter onderscheid van 
subgroepen. Van elke deelnemer werden eerst 
een aantal demografische gegevens verzameld 
(studiejaar, universiteit, genderidentiteit), waarna 
in vooraf bepaalde volgorde de verschillende 
thema’s van de vragenlijst werden doorlopen. 
Er werden zeven vragen met betrekking tot 
beoordelingen gesteld.  

Data-analyse 
Categorische data zijn als absolute aantallen 
(n) en percentages (%) gepresenteerd. Indien 
van toepassing, zijn voor numerieke data het 
gemiddelde of de mediaan gepresenteerd.  
De analyse werd uitgevoerd middels de 
SurveyMonkey applicatie, Microsoft Excel versie 19. 
Analyse van data vond anoniem plaats. Kwalitatieve 
data werden middels een gecombineerde 
benadering van open en closed coding in Microsoft 
Excel versie 19 gewonnen. Codering werd 
handmatig uitgevoerd door twee onderzoekers. 
Coder #1 heeft middels een open benadering de 
codes geformuleerd. Coder #2 heeft de codes 
middels een closed coding benadering toegepast.
 
Inachtneming van toestemming en privacy 
DG heeft alle respondenten voor aanvang over 
het doel van de enquête geïnformeerd en 
consent gevraagd de data conform de AVG-
wet te verzamelen, op te slaan en anoniem te 
analyseren. Deelname was vrijwillig en kon te allen 
tijde beëindigd worden. Respondenten hadden 
de mogelijkheid tot vier weken na invullen hun 
antwoorden terug te trekken, waarna data zouden 
worden verwijderd.

Responspercentage en karakteristieken
De 7 vragen over beoordelingen zijn ingevuld door 
1721 respondenten die coschappen lopen. De 
aanvullende open vraag over factoren die bijdragen 
aan kwalitatief goede beoordelingen werd door 
868 respondenten ingevuld. De verdeling van 
respondenten per faculteit is terug te vinden in 
bijlage 1.

Tevredenheid van coassistenten 
Van het totale aantal respondenten is 47% over 
het algemeen tevreden over de kwaliteit van 
beoordelingen tijdens coschappen. Daar staat 
tegenover dat 26% van de respondenten over het 
algemeen ontevreden is. De overige 27% geeft aan 
neutraal te zijn. (Figuur 1)

4. Resultaten
De tevredenheid over de beoordelingen verschilt 
per universiteit. In Groningen zijn relatief de 
meeste studenten tevreden met de kwaliteit van 
beoordelingen (66%), gevolgd door de Universiteit 
Leiden (55%). Studenten van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam, de Universiteit van 
Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam zijn 
relatief het vaakst ontevreden over de kwaliteit 
van feedback (respectievelijk 43%, 36% en 33%). 
Voor alle resultaten zie figuur 2. 

Type feedback dat coassistenten ontvangen
Aan respondenten is gevraagd wat voor soort 
feedback zij het meest frequent ontvangen. 
Er kon worden gekozen tussen: aspecifieke 
positieve feedback, specifieke positieve feedback, 
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Figuur 1: Tevredenheid over beoordelingen tijdens coschappen
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Figuur 2: Tevredenheid over beoordelingen tijdens coschappen per faculteit
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aspecifieke negatieve feedback, specifieke 
negatieve feedback. Respondenten geven aan het 
meest frequent ‘aspecifieke positieve feedback’ 
te ontvangen. Dit wordt gevolgd door ‘specifieke 
positieve feedback’, ‘specifieke negatieve feedback’ 
en ten slotte ‘aspecifieke negatieve feedback’. 

Factoren die volgens coassistenten bijdragen 
aan een kwalitatief goede beoordeling 
Aan respondenten is gevraagd welke factoren 
bijdragen aan een ‘kwalitatief goede beoordeling’. 
Hieruit blijkt dat studenten het met name 
bijdragend vinden om een fysiek contactmoment 
te hebben (95%), specifieke feedback te ontvangen 
(93%) en leerdoelen te bespreken voorafgaand 
aan en tijdens het coschap (81% en 88%). 
Beoordeling middels cijfers (1-10) en woorden 
(bijvoorbeeld op/onder/boven verwacht) worden 
door coassistenten als minder bijdragend gezien, 
respectievelijk 36% en 52% vindt deze factoren 

van toegevoegde waarde. Percentages over de 
bijdrage van deze verschillende factoren aan de 
kwaliteit van de beoordeling staan vermeld in 
Bijlage 2.

Uit de open vraag welke factoren bijdragen aan 
een kwalitatief goede beoordeling komen naast 
de eerdergenoemde zaken, ook nog aanvullingen 
naar voren. Een groot deel van deze respondenten 
geeft aan er belang bij te hebben dat de arts 
die de beoordeling geeft, actief betrokken is bij 
de coassistent. Verder wordt aangegeven dat 
er behoefte is aan longitudinale begeleiding en 
tussentijdse beoordelingsmomenten. Overige 
antwoorden die worden gegeven, zijn: specifiekere 
feedback, tijd nemen voor het geven van feedback, 
bespreken van de leerdoelen van de coassistent 

Toepasbaarheid feedback 
Van de respondenten geeft 57% aan dat ze na 
ontvangst van feedback weten waaraan ze in de 
toekomst moeten werken om zich te verbeteren 
en te ontwikkelen. Een kwart van de respondenten 
ervaart de feedback van verschillende 
beoordelaars als tegenstrijdig. Daarnaast weet 
5% van de respondenten niet wat ze moeten 
verbeteren en 4% niet hoe ze de feedback moeten 
toepassen.  De toepasbaarheid van feedback wordt 
op de verschillende faculteiten anders ervaren.

57%
Van de respondenten geeft 57% aan 

dat ze na ontvangst van feedback 
weten waaraan ze in de toekomst 

moeten werken om zich te 
verbeteren en te ontwikkelen. 

76

Figuur 3: De mate van toepasbaarheid van feedback
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In Groningen en Maastricht is tot 70% van de 
respondenten tevreden met de inhoud van de 
feedback. Zij geven aan daarmee te weten waaraan 
zij moeten werken om zich in de toekomst te 
verbeteren. Dit percentage is hoger dan het 
gemiddelde onder alle faculteiten tezamen (57%). 
Beduidend lager dan het gemiddelde scoren 
de respondenten uit Rotterdam de mate van 
effectieve feedback (40%). Uit deze resultaten blijkt 
dat er grote interfacultaire verschillen bestaan in 
de tevredenheid van studenten over de kwaliteit 
van de ontvangen beoordelingen en feedback.

98

Figuur 4. De mate van toepasbaarheid van feedback per faculteit

Respondenten hebben ook antwoord gegeven op 
de vraag of beoordelaars op de hoogte zijn van de 
reglementen met betrekking tot beoordelingen. 
Hieruit blijkt dat in Leiden en Rotterdam de 
beoordelaars hier in de beleving van de studenten 
het minst van op de hoogte zijn, met respectievelijk 
56% en 47%. In Groningen en Maastricht zijn 
de beoordelaars het best op de hoogte van de 
reglementen met respectievelijk 74% en 71%.
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In Groningen en Maastricht zijn de beoordelaars het best op de 

hoogte van de reglementen met respectievelijk 74% en 71%.
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Nee, andere reden
Nee, feedback van verschillende beoordelaars is tegenstrijdig
Nee, ik weet niet hoe ik de gegeven feedback moet toepassen
Nee, ik weet niet wat ik moet verbeteren
Ja, ik weet wat ik moet verbeteren

Figuur 5: Ervaring van respondenten dat zij volgens de reglementen met betrekking 
tot beoordelingen worden beoordeeld
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Kwaliteit en kwaliteitsbevordering  
van beoordelingen
Feedback wordt beschouwd als een essentieel 
onderdeel van de geneeskundeopleiding en 
dient om de prestaties van de toekomstige 
zorgprofessionals te verbeteren. Toch blijkt 
dat de beoordelaars op de werkvloer niet altijd 
prioriteit geven aan beoordelingsmomenten 
en feedback of niet weten hoe feedback het 
beste opgezet kan worden.3,4 Dit is in lijn met het 
onderzoek van DG, waaruit blijkt dat ruim een 
kwart van de respondenten ontevreden is over 
zijn beoordelingen. Deze cijfers zijn vergelijkbaar 
met die uit 20101 en 20192 en er lijkt dus sprake 
te zijn van een structureel probleem. Feedback 
heeft niet alleen positieve effecten, maar kan ook 
nadelig zijn indien de feedback niet op een juiste 
manier wordt gegeven of ontvangen. Dit kan 
zich uiten in schaamte- en schuldgevoelens5,6, 
verminderde (intrinsieke) motivatie7 en juist 
afgenomen prestaties8. Deze informatie benadrukt 
het belang om aandacht te hebben voor kwalitatief 
goede feedback en beoordelingen. Feedback 
moet aansluiten bij de student, echter bestaat er 
een mismatch tussen de feedback die studenten 
ontvangen en de feedback waar zij behoefte aan 
hebben. Het onderzoek van Liberman et al. liet 
zien dat dat waar 90% van de specialisten dacht 
effectieve feedback te geven, slechts 17% van de 
ontvangers de feedback als effectief beschouwde9. 
Dit suggereert dat er een grote discrepantie 
bestaat in wat door artsen en door studenten 
als kwalitatief goede feedback wordt gezien. 
Hoewel dit onderzoek slechts op één afdeling 
is uitgevoerd, is het wel exemplarisch voor het 
probleem. In dit onderzoek van DG ontving bijna de 
helft van de respondenten in de meeste gevallen 
aspecifieke positieve feedback, terwijl 93% van 
de respondenten aangeeft specifieke feedback op 
leerdoelen belangrijk te vinden voor een kwalitatief 

5. Discussie

goede beoordeling. Ook in de literatuur komt naar 
voren dat de effectiviteit van feedback toeneemt 
wanneer deze meer betrekking heeft op de taken 
van de ontvanger en minder op de persoon in 
kwestie.8 Er is dus duidelijk nog veel winst te 
behalen door feedback te specificeren. Om dit 
te bereiken moeten supervisoren wel voorzien 
worden van de nodige kennis en vaardigheden. 

Hierbij blijkt dat het bespreken van verwachtingen 
en het opstellen van realistische leerdoelen 
voorafgaand aan een coschap en het evalueren 
tijdens het coschap kan bijdragen aan het op 
een goede manier ontvangen van moeilijke 
feedback.5 De reactie van de respondenten 
sluit hierop aan, gezien het feit dat 81% van de 
coassistenten het bijdragend vindt om voor 
aanvang van het coschap leerdoelen te bespreken 
en 88% regelmatig contact houden over de 
leerdoelen van toegevoegde waarde vindt. Fysieke 
contactmomenten zijn hierin essentieel; volgens 
95% van de respondenten dragen één-op-één 
beoordelingsmomenten bij aan kwalitatief goede 
feedback.

Vorm van beoordelingen 
De respondenten waren het grotendeels eens 
over de waarde van specifieke, taakgerichte 
feedback, het opstellen en evalueren van 
leerdoelen en fysieke contactmomenten. Over 
de bijdrage van feedback middels woorden of 
cijfers aan een kwalitatief goede beoordeling zijn 
de meningen verdeeld, met respectievelijk 52% 
en 36%. In de literatuur is terug te vinden dat in 
veel beoordelingsvormen gebruik gemaakt wordt 
van een combinatie van cijfers en woorden, met 
elk hun sterke en zwakke punten. Cijfers voelen 
objectief en concreet en zijn vertrouwd, maar 
missen vaak toelichting. Woorden kunnen de cijfers 
beargumenteren en aanvullen wat niet in cijfers 

gevangen kan worden. Feedback in de vorm van 
woorden wordt vaak beschouwd als te subjectief, 
te vaag of aspecifiek om bruikbaar te zijn.10 Er is 
geen eenduidig antwoord te geven of er woorden of 
cijfers gebruikt zouden moeten worden, maar het 
is, zoals hierboven beschreven, in beide gevallen 
erg belangrijk om te richten op de uitgevoerde taak 
en de feedback zo concreet mogelijk te maken.

Multisource feedback 
Door 25% van de respondenten wordt de 
feedback van verschillende beoordelaars als 
tegenstrijdig ervaren. Het is onvermijdelijk 
dat studenten in de kliniek door verschillende 
clinici beoordeeld zullen worden. Daarbij is het 
aannemelijk dat verschillende beoordelaars 
dezelfde handeling niet (volledig) vergelijkbaar 
zullen beoordelen, bijvoorbeeld doordat ze een 
student op een verschillend moment in het 
leerproces observeren of andere verwachtingen 
hebben. Dit zorgt voor verschillende, mogelijk 
zelfs tegenstrijdige, informatie en dit maakt het 
lastiger om de feedback in acties om te zetten.11 
Om ervoor te zorgen dat feedback toch toegepast 
kan worden, dienen de verschillende clinici met 
elkaar te overleggen. Aansluitend hierop geven 
respondenten aan dat zij het belangrijk vinden dat 
hun beoordelingen gedragen worden door meer 
collega’s dan alleen de beoordelaar in kwestie en 
dat hun leerproces in de tijd wordt vervolgd. Uit 
onderzoek blijkt dat multisource feedback (MSF) 
een effectieve methode is om de toekomstige 
zorgprofessional van informatie te voorzien.12 
Hierbij wordt vanuit meerdere disciplines en op 
basis van verschillende onderdelen feedback 
aangeleverd. In deze vorm van feedback is er ook 
plaats voor observaties van verpleegkundigen, 
paramedici en eventueel patiënten. Deze factoren 
zouden samengebracht kunnen worden in een 
periodieke coassistentenbespreking om zo 
breed gedragen en specifieke persoonsgebonden 
feedback voor elke individuele coassistent op te 
kunnen stellen.

De toekomst
De essentiële onderdelen voor kwalitatief goede 
feedback die door de respondenten aangedragen 
worden, komen ook terug in de literatuur. 3-5,8,11 
Daarmee lijkt er zowel in de literatuur als onder 
de respondenten consensus te bestaan over de 
eigenschappen van kwalitatief goede feedback. 
De kennis lijkt er dus te zijn en daarmee rijst de 
vraag waarom het in het laatste decennium niet 

gelukt is om de door de geneeskundestudenten 
ervaren kwaliteit van beoordelingen te verbeteren. 
Momenteel is ruim een kwart van de studenten 
ontevreden over de kwaliteit van beoordelingen. 
Om goede ontwikkeling tot zorgprofessional 
te waarborgen, zijn effectieve beoordelingen 
essentieel. De Geneeskundestudent heeft een 
aantal aanbevelingen voor de toekomst opgesteld 
op basis van de resultaten van huidig onderzoek, 
in combinatie met de beschikbare literatuur. 
Het is gewenst dat opleidingscentra met deze 
aanbevelingen kritisch naar hun huidige beleid 
kijken en indien nodig aanpassingen maken. 
Daarnaast is het noodzakelijk te blijven reflecteren 
op de manier waarop coassistenten van feedback 
worden voorzien en aandacht te besteden aan de 
mate waarin coassistenten in staat zijn om op een 
goede manier feedback te vragen en te ontvangen. 
Alleen op die manier kan de kwaliteit en daarmee de 
waardering van feedback verbeterd worden.
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6. Aanbevelingen

01.

Coschapbegeleiders en supervisoren dienen 
te weten op welke manier goede en effectieve 
feedback kan worden gegeven. Zij worden indien 
nodig door het UMC of het ziekenhuis waarin zij 
werken voorzien van de nodige begeleiding en 
handvatten die nodig zijn om een coassistent goed 
te kunnen begeleiden. 

02.

In het curriculum dient aandacht besteed te 
worden en geoefend te worden met het vragen en 
ontvangen van feedback.

03.

Feedback is specifiek en gericht op de taken van de 
geneeskundestudent en niet op de persoonlijkheid. 
Verifieer of de feedback bij de student op de juiste 
manier is overgekomen en of de student weet wat 
de toekomstige leerdoelen zijn. 

04.

Feedback moet gegeven worden in een één-op-éen 
contactmoment en het is belangrijk hier genoeg tijd 
voor in te plannen. 

05.

Voorafgaand aan een coschap of stage worden 
door student en supervisor samen realistische 
doelstellingen opgesteld en realistische 
verwachtingen geschetst en tijdens de periode van 
het coschap of de stage wordt hier regelmatig op 
gereflecteerd. 

06.

Feedback dient tot stand te komen vanuit de 
mening en ervaring van meerdere supervisoren. 
De verschillende ervaringen worden door de 
verschillende supervisoren besproken, zodat 
een breedgedragen, toepasbare beoordeling 

wordt gegeven en tegenstrijdige feedback 
wordt vermeden. Dit kan door een periodieke 
coassistentenbespreking in te voeren, waarin 
meerdere supervisoren hun ervaringen kunnen 
delen over de ontwikkeling en leercurve van de 
coassistent in kwestie. De beoordelaar heeft de 
coassistent idealiter zelf aan het werk gezien.

07.

Om in te spelen op het multidisciplinaire karakter 
van de zorg moet overwogen worden om 
observaties van verpleegkundigen, paramedische 
professionals en patiënten mee te nemen in de 
beoordelingen.

08.

De kwaliteit en beleving van beoordelingen dient 
regelmatig te worden geïnventariseerd. De 
Geneeskundestudent raadt aan dit ten minste 
elke twee jaar te doen, bijvoorbeeld middels een 
enquête over de manier van feedback geven en 
ontvangen waarin ook ruimte is voor (kritische) 
opmerkingen. 

09.

De Geneeskundestudent raadt geneeskunde-
faculteiten aan met elkaar in gesprek te gaan over 
‘best practices’ die uit de evaluaties van kwaliteit 
en beleving van beoordelingen naar voren komen.

10.

Er dient onderzocht te worden in hoeverre 
studenten zich in staat voelen om op een nuttige 
manier feedback te vragen en deze juist te 
ontvangen. Dit is volgens de beschikbare literatuur 
een essentieel onderdeel van effectieve feedback, 
waar dit onderzoek niet op in is gegaan. 
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Bijlage

Percentage 
dat vindt dat 
onderstaande 
factoren WEL 
bijdragen aan  een 
‘kwalitatief goede 
beoordeling’

Percentage dat 
neutraal is over 
de bijdrage van 
onderstaande 
factoren aan een 
‘kwalitatief goede 
beoordeling’ 

Percentage 
dat vindt dat 
onderstaande 
factoren NIET 
bijdragen aan 
een ‘kwalitatief 
goede 
beoordeling’

Cijfers (1-10) 35 22 43

Woorden (bijv. Op/onder/ boven 
verwachting)

52 25 23

Specifieke feedback op leerdoelen 93 5 2

Regelmatig contact over  
leerdoelen

88 8 4

Fysiek contactmoment 95 4 1

Wekelijks coassistentenoverleg 70 22 8

Voorafgaand aan coschap  
leerdoelen bespreken 

81 14 5

Bijlage 2

Bijlage 1

Universiteit Aantal Percentage (%)

Universiteit van Amsterdam 157 9,1
Vrije Universiteit Amsterdam 175 10,2
Rijksuniversiteit Groningen 281 16,3
Universiteit Leiden 196 11,4
Universiteit Maastricht 264 15,3
Rijksuniversiteit Nijmegen 186 10,8
Erasmus Universiteit Rotterdam 150 8,7
Universiteit Utrecht 312 18,1 Colofon 
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