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10 Samenvatting, conclusie en discussie

Het zet je aan het denken, of toch niet?

Verkenningen van een model voor academische vorming
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10.1 Introductie
Wanneer kun je zeggen dat studenten academisch gevormd zijn? Geldt het voor iedereen 
die een academische opleiding heeft afgerond dat ze academisch gevormd zijn? Hoe kun 
je vaststellen dat iemand academisch gevormd is? Wat zijn de kenmerken? En zijn die 
voor iedere afgestudeerde hetzelfde? Ongeacht de specialisatie? Is het wenselijk dat 
alle universitaire opleidingen een gedeelde generieke kern kennen? En waar zou deze 
kern dan uit moeten bestaan? Door de eeuwen heen zijn deze vragen op verschillende 
manieren beantwoord; met verschillende representaties van afgestudeerden tot 
gevolg. Deze representaties zijn over het algemeen een weerspiegeling van wat men 
van belang acht voor universitair onderwijs. Dit betekent dat academisch gevormd 
zijn niet alleen in verschillende tijdperken een andere invulling heeft, maar ook dat 
degenen die momenteel betrokken zijn bij universitair onderwijs – zoals beleidsmakers, 
universitaire medewerkers en docenten – verschillende opvattingen kunnen hebben 
over wat het betekent om academisch gevormd te zijn. Zo kan men het met elkaar eens 
zijn dat universiteiten meer aan academische vorming zouden moeten doen, dit wil 
nog niet zeggen dat men ook eenzelfde idee heeft over hoe dat ingevuld zou moeten 
worden. Voor sommigen betekent academische vorming training in vaardigheden 
die maatschappelijk van belang worden geacht, terwijl voor anderen de vorming van 
het individu meer centraal staat in hun opvatting over academische vorming. Is het 
afdoende om vast te stellen dat mensen verschillen in hun opvattingen over waar de 
academische vorming zich op zou moeten richten? Universiteiten kunnen dan zelf 
een afweging maken over hoe de academische vorming binnen hun instituut wordt 
ingevuld. Of is een breder gedragen invulling nodig waarin het minimum niveau van 
universitair onderwijs wordt beschreven? Academisch gevormd zijn wordt in dit 
proefschrift opgevat als een specifieke fase in de ontwikkeling van studenten waarvan 
men mag verwachten dat zij deze bij het afstuderen bereikt hebben. Met dit proefschrift 
bieden we een kader waarin deze vragen behandeld kunnen worden, en we hopen door 
het verwachte niveau te expliciteren een bijdrage te kunnen leveren aan de verdieping 
van de discussie over de doelen van universitair onderwijs.

Er zijn grofweg twee verschillende benaderingen van academische vorming die 
gebaseerd zijn op twee verschillende ideologieën: utilitaristisch en neo-humanistisch. 
De eerste benadering gaat uit van het concrete nut van een universitaire opleiding voor 
de samenleving, dit wordt doorgaans vertaald in economische termen. Academische 
vorming is hierin gericht op die vaardigheden, eigenschappen en competenties die nodig 
zijn in de (toekomstige) arbeidsmarkt. Kerncompetenties, generieke vaardigheden en 
beroepsvoorbereiding zijn termen die veelvuldig binnen deze benadering gebezigd 
worden. De tweede benadering legt meer nadruk op de vorming van studenten, 
bijvoorbeeld in termen als burgerschap en persoonlijke ontwikkeling. Bildung en liberal 
education zijn onderwijsidealen die hun oorsprong vinden in deze benadering. De 
utilitaristische en neo-humanistische benadering zijn twee verschillende benaderingen 
die zich moeilijk laten verenigen in één onderwijscurriculum. Zo bleek dat de 
introductie van beroepsvoorbereiding in het onderwijsprogramma ten koste gaat van 
de persoonlijke ontwikkeling van studenten (Booth et al., 2009; Glover et al., 2002).

Is het nodig om een nieuwe benadering van academische vorming te introduceren, 
terwijl het begrip feitelijk ingevuld wordt op grond van een maatschappelijke 
discussie? Wij zijn ervan overtuigd dat de maatschappelijke discussie baat zal hebben 
bij een theoretisch kader waarmee de betrokkenen uitgedaagd zullen worden om hun 
eigen opvattingen te expliciteren. In de huidige discussie leeft nog teveel het idee dat 
iedereen wel zo’n beetje hetzelfde verstaat onder academische vorming. Daarnaast zijn 
de huidige benaderingen van academische vorming niet in staat gebleken om sommige 
essentiële vragen op dit terrein afdoende te beantwoorden. Bijvoorbeeld de vraag naar 
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het niveau van de vaardigheden, eigenschappen en competenties die nodig zijn in het 
kader van de academische vorming. In diverse landen zijn richtlijnen opgesteld voor 
de academische vorming om de vergelijkbaarheid tussen instituten te vergroten, maar 
ook om te garanderen dat een universitair diploma een zekere set aan vaardigheden, 
eigenschappen en competenties vertegenwoordigd. Nog los van de arbitraire wijze 
waarop deze sets worden samengesteld, is het belangrijkste kritiekpunt op deze 
benadering dat het niveau waarop studenten geacht worden deze set aan generieke 
vaardigheden, eigenschappen en competenties te beheersen niet geëxpliciteerd wordt 
(Davies & Hogarth, 2002). Hetzelfde geldt voor de neo-humanistische benadering. De 
Nederlandse Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (2015) heeft in haar 
strategische agenda voor het hoger onderwijs opgeroepen voor meer aandacht voor 
21ste eeuwse Bildung in universitair onderwijs. Dit omschrijft ze als “meer begrip van 
de wereld, een sterk moreel kompas en empathie, grensverleggend denken en doen, 
en zelfontplooiing gedreven door nieuwsgierigheid en kritisch denkvermogen” (ibid, 
p. 6). Een dergelijke beschrijving biedt universiteiten weinig aanknopingspunten 
om het veronderstelde niveau vast te stellen. In het kader van het Europese Tuning 
project, waarin de doelstellingen voor het hoger onderwijs in Europa op elkaar worden 
afgestemd, is een lijst met generieke vaardigheden vastgesteld (Gonzalez & Wagenaar, 
2003), maar ook hierin wordt niet geëxpliciteerd op welk niveau deze vaardigheden 
beheerst moeten worden.
Zo op het eerste gezicht oogt dit misschien als een wat theoretische discussie, maar 
de vraag is minder overbodig dan ze lijkt. Hoewel velen van ons die werkzaam zijn 
in de universitaire wereld denken dat iedereen wel eenzelfde beeld heeft bij het 
veronderstelde niveau van de generieke aspecten van universitair onderwijs, kunnen 
hier serieuze vraagtekens bij geplaatst worden. Uit het onderzoek van Barrie (2004) 
bleek dat academici er zeer verschillende opvattingen op na hielden met betrekking 
tot de vaardigheden, eigenschappen en competenties die horen bij iemand die 
academisch gevormd is. Op grond van zijn bevindingen komt Barrie tot een hiërarchie 
in opvattingen die gekenmerkt wordt door een toenemende mate van verwevenheid 
tussen de generieke aspecten van het universitaire onderwijs en de discipline-
specifieke kennis en vaardigheden. In de eerste twee categorieën passen de opvattingen 
waarin de generieke attributies, respectievelijk, als voorwaardelijk (precursory) en als 
aanvullend (complementary) op universitair onderwijs in de discipline worden gezien. 
Opvattingen in de derde categorie (translation) zien generieke attributies nog steeds 
als iets dat naast het disciplinaire curriculum plaatsvindt, maar er is al meer verbinding 
met de discipline doordat men hierbij uitgaat van de toepassing en transfer van kennis 
en vaardigheden. Opvattingen in de laatste categorie (enabling) beschouwen generieke 
attributies als onlosmakelijk verbonden met disciplinaire kennis. Naast de verhouding 
tot disciplinaire kennis toont deze hiërarchie ook een toenemende mate van complexiteit 
van de vaardigheden, eigenschappen en competenties die de verschillende categorieën 
kenmerken. Dit betekent bijvoorbeeld, dat academische schrijfvaardigheden op 
een heel ander niveau worden onderwezen wanneer ze benaderd worden vanuit 
een complementary opvatting (waarin ze in aparte, algemene cursussen al dan niet 
buiten het onderwijsprogramma worden aangeboden) dan wanneer ze worden 
benaderd vanuit een enabling opvatting (waarin ze worden onderwezen als coherent 
onderdeel van het disciplinaire programma, waarin ze een middel zijn om kennis te 
verwerven). Wanneer er geen, of slechts een minimaal, verband is tussen het algemene 
vaardighedenonderwijs en de disciplinaire kennis bestaat het risico op het aanleren 
van inhoudsloze vaardigheden (Barnett, 2010). Het is daarom van belang om vast te 
stellen welk niveau men verwacht van academisch gevormden.
Dat de huidige benaderingen hier slecht in slagen (Davies & Hogarth, 2002), is echter niet 
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de enige reden waarom een nieuwe benadering van academische vorming wenselijk is. 
De huidige benaderingen zijn namelijk zeer beïnvloed door ideologieën die uitgaan van 
specifieke opvattingen over de rol van universitair onderwijs in de samenleving. Voor 
de utilitaristische benadering staat het nut voor de samenleving, vaak beperkt tot de 
arbeidsmarkt, centraal, terwijl het neo-humanisme zich richt op de ontwikkeling van de 
menselijkheid. Hoewel deze ideologieën al vele decennia, en misschien zelfs wel eeuwen, 
zich mede richten op universitair onderwijs, bieden ze geen adequaat kader waarmee 
academisch gevormd zijn helder afgebakend kan worden. Een dergelijk kader is nodig 
om kennis op het gebied van academische vorming op en uit te bouwen. Bovendien biedt 
zo’n kader handvatten voor beleidsmakers en curriculumontwikkelaars die verder gaan 
dan de willekeurige lijstjes van vaardigheden en de algemene uitspraken over welke 
generieke aspecten in universitair onderwijs opgenomen moeten worden. Momenteel 
is veel onderzoek dat plaatsvindt op het gebied van academische vorming gebaseerd 
op een baaierd van ongefundeerde invullingen (Holmes, 2013). Het is moeilijk om de 
uitkomsten van dergelijk onderzoek te generaliseren, aangezien ze veelal onlosmakelijk 
verbonden zijn met één specifieke invulling van academische vorming. Een theoretisch 
kader voor academische vorming is derhalve bij voorkeur gebaseerd op bestaande 
wetenschapstradities. In dit proefschrift dragen we een dergelijk theoretisch model 
voor.

10.2 Theoretisch kader
Verschillende studies op het gebied van academische vorming en de generieke aspecten 
van universitair onderwijs benoemen het gebrek aan een gedeeld theoretisch kader 
als één van de problemen voor onderzoek op dit terrein (Barrie, 2005, 2006; Bennett, 
Dunne & Carré, 1999; Green, Hammer & Star, 2009; Holmes, 2013; Stoof, Martens, 
Merriënboer & Bastiaens, 2002). Desalniettemin baseren velen zich op invullingen van 
academisch gevormd zijn die afkomstig zijn uit beleidsnotities. Hier valt iets voor te 
zeggen, aangezien de invulling van het concept geconstrueerd wordt in het publieke 
debat hetgeen weer wordt vastgelegd in beleid. Tegelijkertijd brengt dit het risico van 
circulaire verwijzingen met zich mee op het moment dat beleidsmakers zich voor nieuwe 
invullingen op hun beurt weer baseren op dergelijke onderzoeken. Daarom stellen we 
in dit proefschrift een benadering voor waarbij de invulling uitgaat van onderzoeken 
op het bredere terrein van de (intellectuele) ontwikkeling van studenten. Dit biedt de 
mogelijkheid om aan te sluiten bij de bevindingen binnen deze tradities.

Academisch gevormd zijn (graduateness), zoals wij dat in dit proefschrift 
interpreteren, raakt aan de kern van universitair onderwijs, en is derhalve nauw 
verbonden met disciplinaire kennis en begrip. In dit opzicht past onze invulling van 
academisch gevormd zijn in de enabling categorie zoals Barrie (2004) die beschouwt. 
Hierin is het de combinatie van kennis, vaardigheden en houding die vorm geven aan 
hoe de student zich positioneert in de wereld. Hierin zijn duidelijk overeenkomsten 
te herkennen met het onderzoeksgebied van intellectuele ontwikkeling dat zich richt 
op de transformatie die studenten ondergaan in hun reactie en omgang met de wereld 
(Perry, 1970; Peters, 1975) die voortkomt uit bijvoorbeeld hun perceptie op kennis.

Voortbouwend op Perry’s (1970) model van intellectuele ontwikkeling van studenten 
komen we tot een model waarin academisch gevormd zijn een specifiek stadium in de 
intellectuele ontwikkeling van studenten betreft. Het voordeel van cognitive-structural 
theorieën, zoals die van Perry, is dat intellectuele ontwikkeling beschreven wordt in 
termen van verschillende stadia die gekenmerkt worden door een toenemende mate 
van complexiteit in het redeneren van studenten. De beschrijvingen van deze stadia 
bieden handvatten om de niveaucriteria voor het stadium van academisch gevormd 
zijn vast te stellen; we noemen dit hier het graduateness niveau. Perry (ibid.) beschrijft 
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in zijn model negen stadia van intellectuele ontwikkeling, verdeeld over drie clusters. 
Op grond van dit model ontwikkelen we een algemeen idee van waar het graduateness 
niveau geplaatst moet worden (namelijk in het derde cluster). Desalniettemin geeft 
dit gegeven nog steeds slechts een algemene indruk van academisch gevormd zijn. 
Voor een verdere concretisering van het stadium van academisch gevormd zijn 
beschouwen we vier domeinen van intellectuele ontwikkeling. Deze domeinen zijn 
gerelateerd aan verschillende ambities van universitair onderwijs: reflectief denken, 
wetenschapsbeoefening, moreel burgerschap en levenslang leren. 

De volgende stap is om het graduateness niveau vast te stellen in ieder domein met 
behulp van bestaande theorieën. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van de inzichten 
uit het Reflective Judgment Model (King & Kitchener, 2004), classificatieschema’s voor 
onderzoeksvaardigheden en –houdingen (Stokking et al., 2004; Willison & O’Regan, 
2008), een moreel ontwikkelingsmodel (Kohlberg, 1973; Thoma, 2014), en cognitieve 
leertheorieën (Pintrich, 2000; Tight, 1998). Het graduateness niveau wordt voor ieder 
domein geplaatst in dat stadium waarin hogere cognitieve vermogens worden verwacht 
die overeenkomen met de posities die Perry beschrijft als commitment in relativism 
(Perry, 1970). Dit is niet per definitie het hoogste stadium uit het model, zoals figuur 9.1 
dit laat zien voor het domein van reflectief denken. Hierbij is rekening gehouden met de 
bevindingen van diverse auteurs (o.m. King & Kitchener, 2004; Kohlberg, 1973; Perry; 
1970; Peters, 1975) dat niet iedereen het per se het hoogste stadium bereikt. Het zou 
de kracht van het model teniet doen wanneer uitsluitend uitzonderlijke studenten het 
graduateness niveau zouden weten te bereiken.

Om dezelfde redenen hanteren we, voor de eerste verkenningen van het model, een 
bescheiden definitie voor academisch gevormd zijn. In deze definitie wordt uitgegaan 
van het bereiken van graduateness niveau (zie figuur 10.1) in het domein van reflectief 
denken en ten minstee één van de andere domeinen (zie figuur 10.2). Dit betekent dat 
er meerdere invullingen van het stadium van academisch gevormd zijn mogelijk zijn 
doordat studenten academisch gevormd kunnen worden in verschillende domeinen. 
Dit is niet alleen mogelijk, maar ook waarschijnlijk aangezien disciplines van elkaar 
verschillen in hun interpretaties van de generieke aspecten van de opleiding (Jones, 
2009).
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10.3 Design
Met het oog op de validatie van het model werd er een vragenlijst uitgezet onder studenten 
van twee verschillende opleidingen (één binnen de sociale wetenschappen, en één 
binnen de geesteswetenschappen) binnen een onderzoeksuniversiteit (zie hoofdstuk 1 
voor een meer uitgebreide beschrijving van het design). Het theoretische model, zoals 
dat hier boven beschreven is, werd geoperationaliseerd met behulp van bestaande 
instrumenten. Allereerst werd gekeken of deze instrumenten betrouwbaar toegepast 
konden worden in de Nederlandse universitaire context (hoofdstuk 3). Vervolgens 
werd met behulp van Structural Equation Modelling bekeken of het theoretische 
model bij de empirische data paste (hoofdstuk 4). Voor de beide andere hoofdstukken 
in dit proefschrift werd gebruik gemaakt van data over twee opeenvolgende cohorten 
masterstudenten binnen vier faculteiten (sociale wetenschappen, ruimtelijke 
wetenschappen, bedrijfskunde en economie, en rechtsgeleerdheid). We hadden deze 
studenten op twee momenten in hun masteropleiding gevraagd een vragenlijst in te 
vullen: aan het begin van de master en aan het eind van de master. Deze data werden 
gebruikt om vast te stellen of deze studenten nog ontwikkeling vertoonden richting 
het stadium van academisch gevormd zijn tijdens hun masterjaar (hoofdstuk 5). 
Hoewel de operationalisatie in deze studie afweek van de operationalisatie die gebruikt 
is in hoofdstuk 4, bleek dat ook deze operationalisatie een redelijke fit opleverde 
(zie Appendix). Tot slot werden er voor drie van de vier genoemde faculteiten nog 
aanvullende data verzameld. Op basis van cursusbeschrijvingen waren er curriculum 
maps opgesteld voor de afzonderlijke masteropleidingen binnen deze drie faculteiten. 
Deze gegevens werden vervolgens gecombineerd met de gegevens van het laatste 
meetmoment uit de longitudinale studie. Met behulp van deze data werd onderzocht 
of er een verband bestond tussen de nadruk die opleidingen legden op de afzonderlijke 
domeinen van academische vorming en de zelfinschatting van studenten betreffende 
hun vermogens binnen ieder domein (hoofdstuk 6). Binnen deze studies werd 
gebruikgemaakt van diverse kwantitatieve analysetechnieken, zoals factoranalyses, 
structural equation modelling, t-toetsen, en ANOVAs. In de studie die beschreven wordt 
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in hoofdstuk 6 is daarnaast nog gebruikgemaakt van kwalitatieve analysetechnieken bij 
het maken van de curriculum maps.

10.4 Eindconclusies
10.4.1 Wat is academisch gevormd zijn?
In het kort verwijst academisch gevormd zijn (graduateness) naar een cluster van 
generieke eindkwalificaties. Generiek betekent niet automatisch dat afgestudeerden in 
alle disciplines over precies dezelfde set aan generieke vaardigheden, eigenschappen 
en competenties moeten beschikken. Doordat we het stadium van academisch gevormd 
zijn hebben gedefinieerd als het bereiken van het graduateness niveau in zowel reflectief 
denken als één van de andere domeinen, biedt het model expliciet de mogelijkheid 
voor verschillende invullingen van academische vorming. Hiermee wordt recht gedaan 
aan de verschillen tussen disciplines in de domeinen die ze in hun onderwijs willen 
benadrukken. De kern van het model is dat het graduateness niveau wordt vastgesteld, 
iets waar doorgaans aan voorbij gegaan wordt in de utilitaristische benadering van 
academische vorming (Davies & Hogarth, 2002). Op deze manier krijgen academische 
vorming, academisch gevormd zijn en de aanverwante vaardigheden, eigenschappen 
en competenties een meer betekenisvolle invulling. Zo krijgen presentatievaardigheden 
een diepgaandere invulling wanneer ze onderwezen worden vanuit het idee dat ze een 
middel zijn om kennis, inzicht en begrip over te brengen dan wanneer ze gezien worden 
als een min of meer standaardsjabloon voor een presentatie, ongeacht het onderwerp. 
Het is juist in de interactie met kennis, inzicht en begrip waar de intellectuele 
ontwikkeling van studenten plaatsvindt (Barnett, 2009; Lea, 2011; Perry, 1970). In dit 
proefschrift hebben we academisch gevormd zijn opgevat als een specifiek stadium in 
de intellectuele ontwikkeling die zich over vier domeinen uitstrekt. Structural Equation 
Modelling bevestigde dat reflectief denken ten grondslag ligt aan de drie andere 
domeinen – wetenschapsbeoefening, moreel burgerschap en levenslang leren (zie 
hoofdstuk 4 en de appendix).

10.4.2 Ontwikkeling in het masterjaar?
Op grond van onze data concluderen we dat er een bescheiden groei plaats heeft 
gevonden in het masterjaar met betrekking tot het aandeel van de studenten dat zich 
in het stadium van academisch gevormd zijn bevindt. Voor de afzonderlijke domeinen 
vond er een kleine groei plaats binnen reflectief denken en wetenschapsbeoefening. 
Desalniettemin is de groei beperkt, zeker gezien het feit dat uiteindelijk niet alle 
studenten het stadium van academische gevormd zijn weten te bereiken. Dit komt 
gedeeltelijk overeen met eerdere bevindingen dat niet iedereen de hoogste stadia van 
de cognitive-structural models bereikt (King & Kitchener, 2004; Perry, 1970). Echter, 
hier hadden we al rekening mee gehouden bij de bepaling van het graduateness niveau. 
Dit betekent dat ook de lagere stadia in deze modellen door een aanzienlijke groep 
studenten niet bereikt wordt (zie hoofdstuk 5).

10.4.3 Verband met focus op domeinen binnen het curriculum?
De aandacht voor de domeinen van academische vorming varieert tussen 
masteropleidingen binnen dezelfde universiteit. Moreel burgerschap komt het minste 
terug in de leerdoelen van de cursussen. Voor een onderzoeksuniversiteit is het weinig 
verrassend dat in alle opleidingen leerdoelen genoemd worden die betrekking hebben 
op het domein van de wetenschapsbeoefening. Desalniettemin verschillen faculteiten 
hierin ook van elkaar. Hoewel er verschillen zijn tussen opleidingen in de mate waarin 
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leerdoelen betrekking hebben op de verschillende graduateness domeinen, bieden deze 
verschillen nauwelijks een verklaring voor de verschillen in de zelf gerapporteerde 
bekwaamheid. Dit kan mogelijk verklaard worden uit de bevindingen van De la Harpe en 
David (2012) die vonden dat docenten niet altijd evenveel aandacht besteedden aan de 
verschillende aspecten van academische vorming als ze beweerden. Onze bevindingen 
impliceren dat er aan de kant van de docent nog ruimte is om studenten beter te 
ondersteunen in hun intellectuele ontwikkeling naar het stadium van academisch 
gevormd zijn.

10.5 Sterke en zwakke punten
10.5.1 Sterke punten
De grootste bijdrage van dit proefschrift betreft het theoretische model voor academische 
vorming zoals dat in hoofdstuk 2 is gepresenteerd. Dit model vult een niche zoals dat 
door verschillende onderzoekers is benoemd als tekortkoming in het onderzoek naar 
academische vorming (Barrie, 2004; Bennett et al., 1999; Green et al., 2009; Stoof et al., 
2002). Dit resulteert in tal van invullingen van het type “academische vorming is wat 
wij er onder verstaan”. Het werk van Barrie (2004; 2005; 2006) toont aan dat academici 
zeer diverse interpretaties van academische vorming erop nahouden. Daarom is het van 
belang dat er een gefundeerde definitie van ‘academisch gevormd zijn’ komt die gesteund 
wordt door een theoretisch kader. In tegenstelling tot de twee meest prominente 
benaderingen (neo-humanistisch en utilitaristisch) van de generieke eindkwalificaties 
van universitair onderwijs, hebben wij het theoretische kader gebaseerd op reeds 
bestaande onderzoekstradities in plaats van een ideologie. Deze aanpak kent twee 
voordelen. Allereerst bood het ons de mogelijkheid om gebruik te maken van empirisch 
gesteunde bevindingen, zoals de cognitive-structural theorieën. Ten tweede werden 
we hierdoor niet gehinderd door kwesties die doorgaans geassocieerd worden met 
ideologisch gekleurde benaderingen. Deze kwesties liggen vooral in de wijze waarop 
een ideologie de invulling van academische vorming kleurt. Zo is de invulling in het 
neo-humanisme vooral ingegeven door aannamen over de menselijke natuur. Het 
problematische van deze aanname is dat hierdoor per definitie de menselijkheid van 
een ieder die het stadium van academisch gevormd zijn niet bereikt ter discussie staat 
(Biesta, 2003; Habermas, 1987). Het probleem van de utilitaristische benadering is 
dat het per definitie onmogelijk is om morele ontwikkeling onder te brengen in een 
utilitaristisch kader voor academische vorming (Philips, 2010).

Een ander voordeel van het voorgestelde model is dat het een bijdrage aan 
het kennisgebied kan leveren op een wijze waarin de lijstjes van vaardigheden en 
eigenschappen niet slaagt. De kritiek op deze lijstjes is tweeledig. Allereerst slagen 
deze lijstjes er niet in om het beoogde niveau te specificeren waarop studenten geacht 
worden over de vaardigheden en eigenschappen te beschikken (Davies & Hogarth, 
2002). In de tweede plaats worden deze lijstjes vooral opgevat als generieke uitkomsten 
van universitair onderwijs. Dit betekent dat relatie tot disciplinaire kennis en begrip 
zelden geëxpliciteerd wordt. Zowel Barnett (2003) als Lea (2011) benadrukken het 
belang van kennis en begrip bij de ontwikkeling van vaardigheden om te voorkomen 
dat de aangeleerde vaardigheden slechts lege hulzen blijken te zijn. Beide kritiekpunten 
worden in het theoretische model in dit proefschrift het hoofd geboden doordat we 
academisch gevormd zijn opvatten als een specifiek stadium in de intellectuele 
ontwikkeling van studenten. Met dit uitgangspunt zijn we in staat om het graduateness 
niveau in elk domein van academische vorming te bepalen. Bovendien wordt de relatie 
met kennis en begrip geborgd doordat het graduateness niveau wordt bepaald aan de 
hand van de houding van de student ten opzichte van kennis.
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Een laatste punt dat in het kader van de sterke punten genoemd moet worden is dat 
het model verschillende interpretaties van academisch gevormd zijn mogelijk maakt. 
Dit lijkt in tegenspraak te zijn met het eerder genoemde doel om een theoretisch kader 
juist te ontwikkelen om tot meer eenheid in de invullingen van academische vorming 
te komen. Wij beschouwen dit aspect echter ook als een kracht van het model, omdat 
hiermee recht gedaan wordt aan de verschillen die er nu eenmaal tussen disciplines 
bestaan. Deze verschillen beschouwen we als een gevolg van de benadering waarin 
academische vorming onlosmakelijk verbonden is met het disciplinaire onderwijs. 
Hoewel academische vorming vaak gezien wordt als een generieke uitkomst van 
universitair onderwijs, zijn er aanwijzingen dat het een minder generiek karakter heeft 
dan soms aangenomen wordt (zie Jones, 2009). Sommige domeinen liggen mogelijk 
dichter bij de ene discipline dan bij de andere. Moreel redeneren zou wel eens meer 
aandacht kunnen krijgen binnen de filosofie dan binnen de wiskunde. Op grond van het 
model zijn er ten minste drie manieren om het stadium van academisch gevormd zijn te 
bereiken. Dit is meteen ook een belangrijk voordeel van ons model ten opzichte van het 
model dat Barrie (2004, 2005, 2006) ontwikkelde.

10.5.2 Beperkingen
Bij het interpreteren van de bevindingen uit onze studies moeten de volgende 
beperkingen in ogenschouw genomen worden. In de eerste plaats is het onderzoek 
voor dit proefschrift begonnen binnen een onderzoeksproject dat zich richtte op de 
studiesuccesfactoren van HBO-bachelors die in een universitaire master instroomden. 
Binnen dit gedeelte bleek de noodzaak voor een theoretisch kader, omdat het toevoegen 
van nog een nieuwe lijst van willekeurige vaardigheden het laatste was dat we wilden. 
Gelukkig bleek, nadat we het theoretische model ontworpen hadden, dat dit model 
desalniettemin geoperationaliseerd kon worden in het onderzoek met de herhaalde 
metingen. Al was het dan op een suboptimale manier. Deze operationalisatie verschilde 
daarom van de operationalisatie die we hadden gebruikt in de validatiestudie waarvoor 
we de instrumenten op grond van het model hadden geselecteerd. De resultaten van de 
structural equation modelling kwamen echter sterk met elkaar overeen (vergelijk figuur 
4.2 en tabel 8.1). Dit was voor ons overtuigend genoeg om de gegevens uit de herhaalde 
metingen te kunnen gebruiken voor de studies die beschreven staan in hoofdstuk 5 
en hoofdstuk 6. Helaas bleek dat er voor het levenslang leren domein geen geschikte 
operationalisatie gemaakt kon worden met de gegevens van het eerste meetmoment. 
Daarom kon dit domein niet meegenomen worden in de studie die beschreven wordt 
in hoofdstuk 5.

In de tweede plaats zijn de resultaten in dit proefschrift gebaseerd op de inschattingen 
die studenten zelf gemaakt hebben van hun presteren en vermogens. Hoewel er enkele 
bekende nadelen kleven aan het gebruik van dit type gegevens hebben we toch voor 
deze opzet gekozen met het oog op de toepasbaarheid van het model op het gebied van 
onderwijskwaliteitszorg. De laatste decennia is binnen de kwaliteitszorg een grotere 
nadruk komen te liggen op datgene wat meetbaar is (Barnett, 2003; Lea, 2011). Hiervoor 
worden vaak de eigen inschattingen van studenten gebruikt. De kwaliteitszorg heeft 
baat bij instrumenten die eenvoudig afgenomen en verwerkt kunnen worden om relatief 
eenvoudig vast te stellen of studenten de criteria voor academisch gevormd zijn hebben 
gerealiseerd. Een belangrijk kritiekpunt bij het gebruik van zelfinschattingen is of deze 
een adequaat beeld geven van de prestaties of vermogens van studenten. Vaatstra en 
De Vries (2007) tonen in hun onderzoek echter aan dat studenten in staat waren om 
adequate inschattingen te verschaffen over generieke en reflectieve competenties. Om 
studenten niet met ellelange vragenlijsten lastig te vallen konden we daarnaast maar 
een beperkt aantal instrumenten opnemen om de verschillende domeinen van het 
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model mee te operationaliseren. De beperkingen van het gebruik van zelfinschattingen 
was wat ons betreft overkomelijk, aangezien deze aanpak tegelijkertijd de mogelijkheid 
bood om een aantal opleidingen uit verschillende faculteiten in het onderzoek op te 
nemen, wat een vergelijking tussen opleidingen mogelijk maakte.

In de derde plaats zijn alle onderzoeken uitgevoerd binnen enkele specifieke 
faculteiten in één universiteit. Als een gevolg daarvan zijn de resultaten alleen van 
toepassing op de faculteiten die in het onderzoek betrokken zijn, met name omdat 
de betrokken universiteiten niet het hele scala aan disciplines uit deze universiteit 
omvatte. Medische wetenschappen en de natuurwetenschappen zijn bijvoorbeeld niet 
meegenomen in dit onderzoek, en uit de geesteswetenschappen is slechts één opleiding, 
namelijk geschiedenis, meegenomen die relatief dicht tegen de sociale wetenschappen 
aanzit. Daarnaast is het waarschijnlijk dat het feit dat de betrokken universiteit een 
onderzoeksuniversiteit betreft van invloed is geweest op de uitkomsten. Het is goed 
mogelijk dat er andere coëfficiënten gevonden worden tussen reflectief denken en de 
andere domeinen wanneer de studie herhaald zou worden in een liberal arts universiteit.

10.6 Implicaties
10.6.1 Onderwijspraktijk
Het model kan van nut zijn in de discussie tussen curriculumontwikkelaars en 
academische medewerkers over hoe academisch gevormd zijn gedefinieerd moet 
worden. De eerste stap in de discussie over academische vorming en haar plaats in het 
curriculum is overeenstemming vinden in wat we er nu precies onder verstaan. Zolang 
universitaire docenten hun onderwijs vorm geven vanuit hun eigen opvattingen over wat 
academische vorming zou moeten omvatten, is het er moeilijk om studenten binnen een 
opleiding adequaat te ondersteunen in hun intellectuele ontwikkeling naar het stadium 
van academisch gevormd zijn (Hughes & Barrie, 2012). Het model in dit proefschrift 
schrijft niet een bepaalde interpretatie voor, maar nodigt de betrokkenen uit voor een 
discussie over welke waarde zij aan de verschillende domeinen voor academische 
vorming zouden toekennen. Bovendien worden ze uitgedaagd om na te denken over het 
beoogde niveau dat ze willen nastreven voor de specifieke vaardigheden, eigenschappen 
en competenties die behoren bij de verschillende domeinen en hoe ze te verankeren 
zijn in kennis.

Vervolgens kan het model gebruikt worden om het huidige onderwijsprogramma 
onder de loep te nemen om vast te stellen in welke mate de verwachtingen van de 
opleiding omtrent de academische vorming worden gerealiseerd, en welke aspecten 
meer aandacht vergen. De curriculum mapping die we voor de studie uit hoofdstuk 6 
uitgevoerd hebben liet, bijvoorbeeld, zien dat de onderwijsprogramma’s binnen een 
faculteit die onlangs het onderwijs binnen het domein van de wetenschapsbeoefening 
had herzien dichter bij elkaar lagen dan de opleidingen binnen de andere faculteiten 
die niet een dergelijke revisie hadden ondergaan. Bovendien werden binnen deze 
faculteit vaker referenties naar het domein van wetenschapsbeoefening teruggevonden 
in de cursusbeschrijvingen dan voor de andere faculteiten. Dit wekt de indruk dat een 
geslaagde afstemming over de uitgangspunten voor academische vorming kan leiden 
tot meer coherentie in de onderwijsprogramma’s.

Daarnaast moeten we bescheiden zijn in de rol die het model kan spelen bij het 
daadwerkelijk ondersteunen van studenten in hun intellectuele ontwikkeling tot het 
stadium van academisch gevormd zijn. Er spelen namelijk nog andere factoren mee, 
zoals de behoefte van studenten om de leerstof te willen doorgronden en zich hiervoor 
ook te willen inzetten (Herbart, 1914 geciteerd in Uljens, 2003). Daarnaast toonden 
De la Harpe en David (2012) dat hoewel docenten zeiden academische vorming erg 
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belangrijk te vinden, dat dit niet automatisch betekende dat ze in staat waren om dat op 
een dusdanige wijze in hun onderwijs vorm te geven dat studenten ook daadwerkelijk 
de leerdoelen op het gebied van academische vorming wisten te realiseren. In dit 
opzicht zijn ook de bevindingen van Van Rossum en Hamer (2010) erg interessant, 
aangezien zij op grond van een review study concludeerden dat een aanzienlijke 
groep docenten denken op een niveau dat één stadium onder het beoogde niveau voor 
studenten bevindt. Het zal voor deze docenten moeilijk, zo niet onmogelijk, zijn om 
studenten op een adequate te begeleiden naar een niveau dat hun eigen vermogens 
te boven gaat. Hoewel dit met het model niet onmiddellijk opgelost kan worden biedt 
het model wel handvatten voor het expliciteren en afstemmen van verwachtingen met 
betrekking tot academische vorming en het verwachte niveau. Daarnaast biedt het 
model mogelijkheden om de vaardigheden, eigenschappen en competenties behorend 
bij academische vorming te specificeren op een manier waarbij het beoogde niveau 
expliciet gemaakt wordt.

10.6.2 Kwaliteitszorg
In nieuwe regelgeving omtrent het Nederlandse Hoger Onderwijs beleid is er meer 
nadruk komen te liggen op het kwaliteitszorgsysteem van universiteiten (MINOCW, 
2010; NVAO, 2010). Vanaf 2013 maakt een instellingsaccreditatie deel uit van het 
Nederlandse accreditatiestelsel voor hoger onderwijs. Een instelling binnen het hoger 
onderwijs ontvangt een instellingsaccreditatie wanneer het kwaliteitszorgsysteem 
binnen de instelling in orde is bevonden. Het voordeel hiervan is dat de opleidingen 
binnen deze instelling in aanmerking komen voor een verkorte visitatieprocedure. Deze 
aanpassingen in het stelsel zijn voor veel instellingen een aanleiding geweest om hun 
interne kwaliteitszorgsysteem te professionaliseren. Tegelijkertijd heeft het ministerie 
van OCW prestatieafspraken gemaakt met de instellingen voor hoger onderwijs. 
Deze prestatieafspraken zijn uitsluitend gebaseerd op kwantitatieve indicatoren, 
zoals uitval, switch, bachelorrendement en deelname aan excellentietrajecten. 
Universiteiten zijn voor de financiering gedeeltelijk afhankelijk van het realiseren van 
deze prestatieafspraken. Deze beide ontwikkelingen hebben geleid tot een toename 
in een toegenomen bureaucratie voor opleidingscoördinatoren, doordat colleges van 
bestuur zich genoodzaakt zien om zoveel mogelijk informatie over opleidingen te 
verzamelen om het idee te hebben voldoende greep te hebben op de kwaliteit van de 
verschillende opleidingen. Door de nadruk op kwantitatieve indicatoren verdwijnen de 
meer kwalitatieve aspecten van onderwijskwaliteit naar de achtergrond. Dit lijkt ook op 
te gaan voor academische vorming.

Het is daarom zinvol om over een efficiënte manier te kunnen beschikken om vast te 
stellen of studenten het stadium van academisch gevormd zijn hebben bereikt. Dit was 
voor ons één van de belangrijkste redenen om een kwantitatieve studie uit te voeren. 
Tot op heden werd vooral gebruik gemaakt van interviews en uitgebreide toetsen; 
beiden zijn tamelijk langdurig en arbeidsintensieve methoden. Een gesloten vragenlijst 
is een meer efficiëntere benadering om academisch gevormd zijn vast te stellen. De 
operationalisatie van het in dit proefschrift gepresenteerde model is een eerste stap in 
het ontwikkelen van kernindicatoren voor academische vorming. Uit de opmerkingen 
van studenten op onze vragenlijst bleek dat de huidige vragenlijst door veel studenten 
te lang werd gevonden. Dit is een aandachtspunt wanneer het model ingezet wordt 
voor kwaliteitszorg, maar het sluit niet uit dat het model een zinvolle rol kan spelen 
in kwaliteitszorg. Met behulp van het model kunnen onderwijscoördinatoren tot een 
beeld van De Afgestudeerde van hun opleiding komen die een afspiegeling is van de 
onderwijskwaliteit die ze bieden. Bovendien kan het model een bijdrage leveren aan 
de bewustwording van het belang van academische vorming, en dat onderwijskwaliteit 
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niet gereduceerd kan worden tot een aantal kwantitatieve indicatoren.
De kwaliteitszorg binnen universiteiten staat voor een interessante uitdaging. 

Doordat de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs op een steeds 
grotere afstand van het onderwijsproces wordt geplaatst, zal de weerstand onder 
universitaire docenten toenemen als gevolg van de toegenomen informatiebehoefte 
van het hogere management om greep te houden op het primaire onderwijsproces. 
De recente demonstraties bij verschillende Nederlandse universiteiten zijn een 
voorbeeld van de weerstand die bij studenten en docenten leeft tegen de toegenomen 
focus op kwantitatieve indicatoren (De Jong, 2015; Jansen, 2015). Tegelijkertijd is 
de kennis toegenomen over wat werkt in het onderwijs en wat niet. Dit vereist enige 
coördinatie door onderwijskundigen met betrekking tot de onderwijsprogramma’s. 
Van de individuele docent kan niet verwacht worden dat deze over alle kennis uit 
onderwijskundig onderzoek beschikt. Daarom is het van belang dat de twee belangrijkste 
aspecten van kwaliteitszorg – verantwoording en kwaliteitsverbetering – beter van 
elkaar gescheiden worden. Anders is er een gerede kans dat de kwaliteitsverbetering 
die op opleidingsniveau gerealiseerd moet worden te lijden krijgt onder de weerstand 
tegen de bureaucratie die gepaard gaat met een toegenomen verantwoordingscultuur 
op het niveau van het college van bestuur. Met betrekking tot academische vorming 
betekent dit concreet dat de universitaire staf zich committeert aan een bepaalde 
invulling van academische vorming die gepaard gaat met een specificatie van het 
beoogde eindniveau binnen ieder domein. Deze invulling wordt vervolgens verankerd 
in de eindkwalificaties van de opleiding. De leerdoelen van de verschillende cursussen 
binnen de opleiding komen expliciet terug in het onderwijsprogramma en zijn op hun 
beurt weer heldere afgeleiden van deze eindkwalificaties. Het model uit dit proefschrift 
biedt handvatten om deze eindkwalificaties en leerdoelen adequaat te formuleren.

10.6.3 Onderzoekspraktijk
Allereerst zouden we graag nader onderzoek zien naar de verschillende aspecten van 
het model. In dit proefschrift zijn we uitgegaan van een simpele invulling van academisch 
gevormd zijn. Om te kunnen spreken van academisch gevormd zijn is alleen in reflectief 
denken en één van de andere domeinen het graduateness niveau vereist. We hebben 
geen veronderstellingen geëxpliciteerd met betrekking tot het beoogde niveau in de 
andere domeinen. Daarnaast hebben we in deze studie een beperkt aantal domeinen in 
het model opgenomen. Voor een eerste verkenning is dit voldoende, want het schetst 
wel de potentie van het model. Desondanks blijven er natuurlijk wel nog verschillende 
aspecten open staan die in aanmerking komen voor nader onderzoek.

• Wat zijn de minimum vereisten voor het stadium van academisch gevormd zijn?
Wij zijn in ons onderzoek erg bescheiden gebleven in de condities waar 
academisch gevormd zijn aan moet voldoen. We hebben geen criteria opgesteld 
voor de twee andere domeinen, naast de domeinen waarin het graduateness 
niveau verondersteld wordt. We zouden ons echter kunnen voorstellen dat het 
voor universitair onderwijs wenselijk is dat ook minimumniveaus geëxpliciteerd 
zouden moeten worden voor deze domeinen. Dit kan op graduateness niveau 
liggen, maar zou ook op één van de voorgaande stadia in het betreffende domein 
worden gelegd.

• Hoe verhoudt academische vorming zich tot de andere doelstellingen van 
universitair onderwijs?
Een richting voor verder onderzoek is om na te gaan of er nog andere relevante 
domeinen zijn die in het model opgenomen moeten worden. Daarnaast ligt het 
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voor de hand om de relatie tussen academische vorming en beroepsvoorbereiding 
nader te onderzoeken. Moet beroepsvoorbereiding opgevat worden als een 
domein binnen het theoretische kader, of zijn de verschillende aspecten van de 
beroepsvoorbereiding binnen de huidige domeinen te plaatsen? In deze laatste 
benadering worden de vaardigheden automatisch benaderd in nauw contact 
met disciplinaire kennis, terwijl in de eerste benadering uitgaat van een meer 
geïsoleerde ontwikkeling van deze vaardigheden.

Een tweede onderzoeksrichting zou zich moeten richten op de academische vorming 
van studenten (als proces) en de factoren die deze vorming of ontwikkeling kunnen 
ondersteunen. De ontwikkelingsmodellen die in dit proefschrift gebruikt zijn om het 
graduateness niveau te definiëren kunnen gebruikt worden om de ontwikkeling bij 
studenten gedurende hun studie te volgen en onderzoeken.

• Hoe ontwikkelen studenten zich richting academisch gevormd zijn tijdens hun 
opleiding?
In dit proefschrift hebben we ons vooral gericht op het graduateness niveau, 
maar het zal voor de verdere ontwikkeling van het model waardevol zijn om te 
onderzoeken hoe de ontwikkeling van studenten tot het graduateness niveau 
verloopt. Aangezien diverse studenten het stadium van academisch gevormd 
zijn al bij de start van de master hebben bereikt, ligt het voor de hand om het 
bacheloronderwijs ook in een dergelijk onderzoek te betrekken in de vorm 
van een longitudinaal onderzoek. Om de ontwikkeling goed in kaart te kunnen 
brengen zijn meerdere meetmomenten noodzakelijk, bijvoorbeeld ten minste 
ieder semester.

• Hoe wordt de academische vorming van studenten beïnvloed door de 
onderwijscontext?
Om een beter begrip te krijgen van hoe de academische vorming van 
studenten beïnvloed kan worden is het van belang om de mogelijke effecten 
van de onderwijscontext nader te bestuderen, zowel met betrekking tot het 
bereiken van het stadium van academisch gevormd zijn, als voor het proces 
van vorming, de ontwikkeling. Een mogelijke richting voor onderzoek op dit 
terrein is om het succes van onderwijsprogramma’s met een verschillende 
aanpak met elkaar te vergelijken, zoals opleidingen die academische vorming 
volledig geïntegreerd hebben in hun programma vergelijken met opleidingen 
die de academische vorming voor een belangrijk deel in een aparte cursussen 
hebben ondergebracht. Een andere interessante invalshoek is het effect van 
toetsmethoden (bijv. meerkeuze tentamens, essays, portfolio’s en dergelijke) 
bestuderen op de academische vorming van studenten. Een ander aspect 
van de onderwijscontext is de taal waarin wordt onderwezen. Betreft dit de 
moedertaal of een vreemde taal (L2). Een uitstekende beheersing van een taal 
is een belangrijk aspect bij de ontwikkeling van reflectief denken (Floyd, 2011). 
Met de toenemende internationalisering van het onderwijs is het van belang om 
te weten wat het effect van onderwijs in een vreemde taal is op de academische 
vorming van studenten.

• Welke studentkenmerken verklaren de academische vorming van de student?
Eén van de aspecten die we niet hebben meegenomen in onze studies is welke 
studentkenmerken van invloed zijn op het bereiken van het stadium van 
academisch gevormd zijn. We noemden al het belang van de bereidwilligheid 
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om zich de stof eigen te maken voor de intellectuele ontwikkeling van de student 
(Herbart, 1914, geciteerd in Uljens, 2003). In ruimere zin kan de motivatie van 
studenten en hun self-efficacy onderwerp van onderzoek zijn om nader inzicht 
te krijgen in de relatie tussen studentkenmerken en academische vorming.

• Wat zijn de prestaties van verschillende groepen studenten in relatie tot 
academische vorming?
Er is sprake van een groeiende diversiteit onder de studenten die zich inschrijven 
voor een universitaire opleiding (Pascarella, 2006). Dit kan betekenen dat er 
verschillende strategieën nodig zijn om studenten adequaat te ondersteunen in 
hun ontwikkeling naar academisch gevormd zijn. Eén van de aspecten waarop 
deze studenten van elkaar verschillen is de vooropleiding. Het is daarom 
noodzakelijk om te onderzoeken of het uitmaakt met welke vooropleiding 
studenten aan, bijvoorbeeld, een masteropleiding beginnen. Het onderzoek 
kan zich richten op verschillende groepen studenten, zoals studenten met een 
HBO-bachelor die aan een universitaire master beginnen, volwassen studenten 
die na enige jaren werkervaring aan een universitaire opleiding beginnen, en 
internationale studenten voor wie Engels niet de moedertaal is.

Tot slot willen we nog enkele suggesties doen voor onderzoek naar het model op 
het gebied van de onderwijskwaliteitszorg. In de laatste decennia is er binnen 
universiteiten meer nadruk komen te liggen op de onderwijskwaliteitszorg (Barnett, 
2003, Harvey, 2006). Er zitten twee kanten aan onderwijskwaliteitszorg. In de eerste 
plaats richt het zich op de mate waarin de onderwijsprogramma’s er in slagen om de 
beoogde eindkwalificaties te realiseren. Hier zijn adequate meetinstrumenten voor 
nodig. In de tweede plaats gaat kwaliteitszorg ook over het scheppen van de juiste 
randvoorwaarden waarbinnen de beoogde eindkwalificaties gerealiseerd kunnen 
worden, zoals het gebruik van adequate toetsmethoden en het ontwerpen van 
samenhangende onderwijsprogramma’s. Vervolgonderzoek kan zich op beide kanten 
van onderwijskwaliteitszorg richten.

• Wat zijn de kernindicatoren waarmee vastgesteld kan worden of een student 
academisch gevormd is?
Onderwijskwaliteitszorg heeft belang bij efficiënte manieren om vast te stellen 
of studenten academisch gevormd zijn. Hiervoor zou het aantal items zoals wij 
dat in ons model gebruikt hebben nog verder teruggebracht moeten worden. 
Om zeker te zijn dat de geselecteerde items de kern van academische gevormd 
zijn weerspiegelen raden we aan om deze items te selecteren op basis van hun 
correlatie met kwalitatieve maten voor de domeinen van academische vorming. 
Deze kwalitatieve data kunnen verzameld worden via interviews, maar ook 
via open-vragen testen waarin studenten moeten reageren op kort beschreven 
situaties of dilemma’s. 

• Hoe kan het model door docenten en curriculumontwerpers ingezet worden bij 
het adequaat onderbrengen van academische vorming in het curriculum?
De implicaties van het model voor de onderwijspraktijk (zie §9.7.1 voor de 
details) roepen verschillende vragen op. Bijvoorbeeld, draagt het model bij aan 
het bevorderen van een gedeelde opvatting van academisch gevormd zijn onder 
universitaire docenten en curriculumontwerpers? Daarnaast zou onderzocht 
moeten worden onder welke voorwaarden universitaire docenten er het best 
in slagen om academische vorming als een leerdoel in hun cursus te integreren. 
Er kan hierbij gedacht worden aan een onderzoeksopzet waarbij verschillende 
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condities van toenemende ondersteuning van docenten met elkaar worden 
vergeleken, van het beschikbaar stellen van het model met slechts minimale 
ondersteuning tot intervisiebijeenkomsten met uitgebreide supervisie. 
Uiteraard zou in dergelijke studies ook het effect van docentinspanningen op de 
ontwikkeling van de studenten naar academisch gevormd zijn moeten worden 
meegenomen.




