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Inleiding 

Het hoger onderwijs staat de afgelopen jaren onder druk, vanwege discussies over de kwaliteit van 

de instellingen voor hoger onderwijs (HBO-raad, 2009; Veen van, Zwart, Meirink, & Verloop, 2010). 

Er zijn meerdere redenen die hebben bijgedragen aan de verminderde kwaliteit van het hoger 

onderwijs. Ten eerste zijn er veranderingen in de populatie studenten. De aantallen studenten  

binnen het hoger onderwijs  zijn het afgelopen decennium enorm  toegenomen. De student stelt 

hogere eisen en er is een grotere diversiteit. Het aantal internationale studenten is toegenomen en 

nieuwe doelgroepen, bijvoorbeeld  zij-instromers, en studenten met verschillende etnische 

achtergronden zijn toegevoegd aan de huidige populatie (Lueddeke, 2003; Martens, 2010). Ten 

tweede is de afgelopen jaren veel nadruk gelegd op schaalvergrotingen die niet altijd hebben geleid 

tot verbetering van het onderwijs (George & Sabapathy, 2011; HBO-raad, 2009; Veen van, et al., 

2010). Voor de docent werkzaam binnen het hoger onderwijs zijn er ook veranderingen merkbaar. 

Ten eerste hebben de afgelopen jaren onderwijsvernieuwingen plaatsgevonden die de rol van de 

docent heeft veranderd. Het onderwijs is veranderd van docentgecentreerd  onderwijs naar nieuwe 

vormen waarbinnen de student en zijn leerproces meer centraal staat en er ook meer aandacht 

wordt besteed aan het voorbereiden van studenten op een leven lang leren (Hildebrandt & Eom, 

2011; Kwakman, 2003). Ten tweede zien docenten werkzaam binnen het hbo dat van hen vaker 

wordt gevraagd de rol van onderzoeker te vervullen (Alst van, Jong de, & Keulen van, 2009; HBO-

raad, 2010). Concluderend kan gesteld worden dat er meer  verwacht wordt van docenten om de 

kwaliteit binnen het hoger onderwijs te garanderen (Martens, 2010). 

Om de kwaliteit van het hoger onderwijs te verbeteren is docentprofessionalisering noodzakelijk. 

Immers professionele ontwikkeling van docenten wordt gezien als een van de meest essentiële 

middelen om de kwaliteit en het imago van het onderwijs te verbeteren (Veen van, et al., 2010). De  

belangrijkste factor die bijdraagt aan een hoog studiesucces van studenten is een organisatiecultuur 

waarin het geven van kwalitatief goed onderwijs belangrijk wordt geacht en waarbij 

professionalisering van docenten vooral gericht is op het gebied van didactische competenties 

(Inspectie van het Onderwijs, 2009).  De kwaliteit van een onderwijssysteem hangt dus in hoge mate 

af van de kwaliteit van de docenten (George & Sabapathy, 2011). Wetende dat de docent een 

sleutelrol speelt bij de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs is het  van belang inzicht te 

krijgen in de factoren die bijdragen aan dit vakmanschap. Factoren die van invloed blijken te zijn op 

deze kwaliteit zijn de eigenschappen, kwalificaties en competenties van de docent, de attitude ten 

opzichte van het docentschap, de vaardigheden en de motivatie om als docent te werken (George & 

Sabapathy, 2011; Hildebrandt & Eom, 2011; Muralidharan & Sundararaman, 2011).  
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In deze studie omvat docentprofessionalisering alle activiteiten die bijdragen aan het verhogen van 

de status, het competentieniveau en de werkomstandigheden van docenten in het Hoger Onderwijs 

(Hildebrandt & Eom, 2011). Deze activiteiten omvatten zowel formele als informele leeractiviteiten 

die worden ondernomen vanuit de intentie om ervan te leren. Deze activiteiten kunnen gericht zijn 

op verdieping van inhoudelijke kennis, het verbeteren van didactische vaardigheden of 

onderzoeksvaardigheden. In de optimale situatie zullen docenten een goede balans moeten vinden 

tussen deze drie gebieden (Alst van, et al., 2009). Nieuwe competenties zijn nodig om de nieuwe 

(onderzoeks)  taken te kunnen uitvoeren, maar de kwaliteit van de reeds bestaande competenties 

moet ook op peil blijven (Martens, 2010). 

De deelname aan  professionaliseringsactiviteiten varieert sterk. Sommige docenten nemen vaak 

deel, terwijl anderen in het geheel niet deelnemen aan activiteiten gericht op de verdere 

professionele ontwikkeling (Steinert, et al., 2009). Om zicht te krijgen op het gedrag van docenten 

om wel of niet deel te nemen aan dergelijke activiteiten is er in deze studie gebruik gemaakt van het 

model van Ajzen (1991). Dit model, the model of planned behaviour, voorspelt en verklaart menselijk 

gedrag in specifieke contexten. Het model stelt dat, de intentie om specifiek gedrag te laten zien 

voorafgaat aan het daadwerkelijke gedrag, zie figuur 1 (Ajzen, 1991). Deze intentie wordt vervolgens 

weer beïnvloed door drie factoren: 1] de attitude t.o.v. het gedrag houdt in de mate waarin een 

docent positief of negatief denkt over professionalisering, 2] de subjectieve norm verwijst naar de 

signalen die de docent uit de omgeving waarneemt met betrekking tot professionalisering en 3] de 

ervaringen en zelfcontrole in het verleden, die betrekking hebben op het gemak of de moeilijkheid 

die een docent in het verleden heeft ervaren met betrekking tot professionaliseringsactiviteiten.   

 

Figuur 1: The model of planned behaviour (Ajzen, 1991) 

 

Het model van Ajzen is in eerdere studies gebruikt om de intentie van docenten om deel te nemen 

aan professionaliseringsactiviteiten te onderzoeken (Demir, 2010; Sanders, Hazelzet, & Cielen, 2011). 

In deze studies blijkt vooral de attitude een sterke voorspeller van de intentie. Andere studies tonen 

aan dat de subjectieve norm de intenties voorspelt (Eyal & Roth, 2010; Sanders, et al., 2011). Zowel 

directe collega’s als het management spelen hierbij een belangrijke rol. 
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Eerdere studies tonen aan dat er ook andere factoren een rol spelen bij de intenties om wel of niet 

deel te nemen aan docentprofessionalisering (Lueddeke, 2003; Martens, 2010). Dit betekent dat het 

model van Ajzen niet alle factoren omvat die bijdragen aan deze intentie. Daarom is het 

oorspronkelijke model  (zie figuur 1) aangevuld met een aantal andere factoren die hieronder 

worden toegelicht (zie figuur 2).  

 Motivatie speelt een belangrijke rol bij gedragsveranderingen in het algemeen en dus ook op het 

gebied van docentprofessionalisering (Martens, 2010).  Motivatie is een psychologisch proces dat het 

resultaat is van de interactie tussen het individu en de omgeving (Latham & Pinder, 2005). Er worden 

drie vormen motivatie gemeten. De motivatie voor het werk, de extrinsieke motivatie en ten slotte 

altruïsme.  Motivatie voor het werk meet hoe docenten het werk ervaren, hoe belangrijk docenten 

het werk vinden en welke invloed het werk heeft op het dagelijks leven. De tweede vorm van 

motivatie is de extrinsieke motivatie. Deze vorm van motivatie houdt in dat docenten prestaties 

leveren voor enige vorm van beloning, bv. verhogen van de status of het behalen van een diploma. 

De derde vorm is altruïsme. Het willen helpen van anderen is een belangrijke reden om te kiezen 

voor het docentenvak (Watt & Richardson, 2008). 

Achtergrondkenmerken van de docent zoals leeftijd en geslacht, aantal jaren werkervaring en het 

werkzaam zijn in verschillende docententeams worden gezien als factoren die van invloed zijn op de 

intenties om deel te nemen aan professionaliseringsactiviteiten. Verschillende studies hebben 

aangetoond dat leeftijd en jaren werkervaring de meest belangrijke factoren zijn om aan 

professionalisering deel te nemen. Docenten in hun dertiger jaren zijn het meest actief binnen deze 

activiteiten (Day, et al., 2006; Hildebrandt & Eom, 2011; Richardson & Watt, 2010). 

Betrokkenheid bij de organisatie is de mate waarin docenten zich verbonden voelen met de 

werkgever of organisatie waar zij voor werken (George & Sabapathy, 2011). Betrokkenheid bij de 

organisatie kan worden gedefinieerd als een combinatie van drie factoren. 1] vertrouwen hebben in 

de doelstellingen en waarden van de organisatie, 2] de bereidheid extra werk te leveren en 3] de 

behoefte te blijven werken voor de organisatie (Angle & Perry, 1981; Moon, 2000). Studies tonen een 

positieve correlatie tussen werkmotivatie en betrokkenheid bij de organisatie (George & Sabapathy, 

2011). Docenten met een hoge motivatie laten ook een hoge betrokkenheid bij de organisatie zien. 

Professionaliseringsgedrag in het verleden heeft een duidelijk voorspellende waarde op de intenties 

om deel te nemen aan toekomstige professionaliseringsactiviteiten (Ajzen, 1991; Lunenburg, 2011). 

Er worden in deze studie twee vormen van professionaliseringsgedrag in het verleden gemeten. 1] 

professionaliseringsgedrag in het verleden formeel die betrekking heeft op het bijwonen van 

congressen, conferenties of specifieke trainingen of cursussen en 2] professionaliseringsgedrag in het 

verleden informeel die betrekking heeft op werkplekleren. Dit zijn activiteiten waarbij docenten van 

en met elkaar leren. 



Paper ORD 2012 
4 

 

Figuur 2: conceptueel model 

 

Om zicht te krijgen op de factoren die een rol spelen bij deelname aan docentprofessionalisering zijn 

de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 

1. Wat is de mate van intenties van hbo docenten om deel te nemen aan 

professionaliseringsactiviteiten? 

2. Welke voorkeuren hebben hbo docenten ten aanzien van de vorm waarin zij willen 

deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten? 

3. In hoeverre zijn individuele en omgevingsfactoren van invloed op de intenties om deel te 

nemen aan professionalisering? 
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Methode 

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is gekozen voor een kwantitatieve onderzoek 

met behulp van een survey. 

Deelnemers                                                                                                                                                             

De deelnemers aan deze studie zijn 255 docenten  binnen het domein Gezondheidszorg , werkzaam 

aan de Zuyd Hogeschool  in Nederland gedurende het  academische jaar  2011-2012. De volgende 7 

docententeams hebben deelgenomen: Logopedie, Fysiotherapie en Biometrie, werkzaam binnen de 

Faculteit Gezondheid en Techniek, Ergotherapie, HBO-Verpleegkunde en Creatieve Therapie, 

werkzaam binnen de faculteit Gezondheid en Zorg, allen werkzaam binnen de locatie Heerlen en het 

team Verloskunde van de Academie voor Verloskunde te Maastricht. 

Instrument                                                                                                                                                               

De uiteindelijke vragenlijst bestond uit 87 vragen verdeeld over 9 onderdelen. De vragen waren 

gebaseerd op bestaande vragenlijsten. De auteurs van deze vragenlijsten en de scoringswijze worden 

genoemd in tabel 1. Hierbij is de opsomming de volgorde van de factoren van figuur 2 aangehouden. 

In onderstaande tabel zijn het aantal items per schaal opgenomen zoals die, gebaseerd op de factor 

analyses, gebruikt zijn voor de analyse. 

Tabel 1: de samenstelling van de vragenlijst 

Factoren Aantal in 
de 
analyse 
gebruikte 
Items 

α Antwoordcategorieën 

1. Attitude (Demir,  2010)  

 Attitude Algemeen 

 Attitude Master 

  
2 
6 

 
0.63 
0.77 

5 puntsschaal 
 (1=Helemaal mee oneens –  
   5= helemaal mee eens) 

2. Motivatie  
(Klink, van der 1999,  Moon, 2000,  Hoekstra, Ormel, & de Fruyt, 
1996)  

 Motivatie voor het werk 

 Extrinsieke motivatie 

 Altruïsme 

  
 
 
4 
4 
11 

 
 
 
0.73 
0.34* 
0.77 

5 puntsschaal  
(1=Helemaal mee oneens –  
  5= helemaal mee eens) 

3. Achtergrond kenmerken (geslacht/functie/leeftijd)  
(Min-Leliveld, 2011)  

11   Diverse antwoordcategorieën 

4. Betrokkenheid bij de organisatie (Moon, 2000)  5  0.71 5 puntsschaal  
(1=Helemaal mee oneens –  
  5= helemaal mee eens) 

5. Participatie aan professionaliseringsactiviteiten in 
het verleden  
(Kwakman, 1999,  Vermeulen,  Klaeijsen & Martens,  2011)  

 Participatie in het verleden Formeel 

 Participatie in het verleden Informeel 

 
 
 
5 
7  

 
 
 
0.58 
0.67 
 

4 puntsschaal  
(1= niet,  2= 1x, 3= 2-3x,  4=>3x)  

6.  Subjectieve Norm (Demir,  2010)  

 Norm Collega’s 

 Norm Management 

 
2 
7 

 
0.55 
0.84 

5 puntsschaal   
(1=Helemaal mee oneens –  
  5= helemaal mee eens) 
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7. Intentie om te  professionaliseren 
(Kwakman, 1999, Vermeulen,  Klaeijsen & Martens,  2011)  

 Intentie informele activiteiten 

 Intentie didactische activiteiten 

 Intentie formele activiteiten 

 
 
6 
3 
3  

 
 
0.83 
0.62 
0.57 

3 puntsschaal 
(1= geen intentie, 2= misschien,  
  3= intentie)  

8. Intentie t.a.v. specifieke activiteiten (volgen 
Masteropleiding/ participeren in onderzoek) 

2   4 puntsschaal  
(1= nee, 2= nee, wel intentie, 3=ja, 
mee bezig, 4= al afgerond 

9. Extra items betreffende de voorkeuren van 
docenten inzake professionaliseringsactiviteiten en 
gebieden 
(Joyce & Cowman, 2007) 

5   Diverse  antwoordcategorieën  

Totaal aantal oorspronkelijke items 87   

*= <0.55 schaal  is niet opgenomen als variabele 

Voor meer informatie over de factor analyses en de betrouwbaarheid van de schalen verwijs ik naar 

de Master thesis (Lambriex-Schmitz, 2012). 

Op basis van de factor analyses worden in deze studie drie soorten intenties onderscheiden: 1] 

intenties informeel, die refereren aan leeractiviteiten die gerelateerd zijn aan de het werk, met een 

focus op de vakinhoud, 2] intenties didactiek, die betrekking hebben op het verbeteren van de 

docentvaardigheden (het eigenlijke lesgeven) en 3] intenties formeel, dit zijn activiteiten met een 

formeel karakter die veelal betrekking hebben op de vakinhoud, bv. het bezoeken van een congres. 

De overige schalen worden hieronder kort beschreven: 

Attitude Algemeen: dit zijn items die betrekking hebben op de attitude ten opzichte van diverse 

vormen van professionalisering, bv. ”Het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten is zinvol 

voor mijn professionele ontwikkeling”. 

Attitude Master: Dit zijn items gerelateerd aan de attitude ten opzichte van de minimale eis van 

Masterniveau, gesteld door de overheid, bv. ”Het verplicht stellen van een Master-opleiding voor 

docenten is een goede ontwikkeling”. 

Motivatie voor het werk:  Deze items hebben betrekking op de mate waarin het werk belangrijk is, 

bv. ”Werken geeft mij veel voldoening”. 

Altruïsme: Items gerelateerd aan altruïsme zoals ”Over het algemeen probeer ik zorgzaam en attent 

te zijn”. 

Betrokkenheid bij de organisatie: Deze items hebben betrekking op het gevoel van betrokkenheid bij 

de Zuyd organisatie, bv. ”Ik ben trots op het feit dat ik bij Zuyd Hogeschool werk”. 

Participatie aan professionalisering in het verleden: Deze items hebben betrekking op deelname 

aan professionaliseringsactiviteiten (zowel formele als informele activiteiten) in het verleden, bv. 

”Hoe vaak heeft u de afgelopen 2 jaar deelgenomen aan congressen en conferenties?”, of, ”Hoe vaak 

heeft u  afgelopen jaar  samen met collega’s uw lessen voorbereid?”. 
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Subjectieve Norm: Deze items hebben betrekking op de norm van collega’s of het management ten 

aanzien van professionaliseringsactiviteiten, bv. ”Collega’s stimuleren mij om deel te nemen aan 

professionaliseringsactiviteiten”, of, ”Mijn leidinggevende hecht waarde aan het volgen van 

professionaliseringsactiviteiten”. 

Er is gestart met een voorbereidende fase waar een literatuurstudie is gedaan en interviews met 

experts (N=6), op het gebied van professionalisering zijn gehouden om een vragenlijst te kunnen 

samenstellen gebaseerd op bestaande vragenlijsten. De inhoudsvaliditeit is gewaarborgd  door het 

raadplegen van een expert groep (N=10) die de vragenlijst heeft beoordeeld op de inhoud. 

Vervolgens heeft er een pilot plaatsgevonden die de elektronische vragenlijst heeft getest op  

leesbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en aantrekkelijkheid, door docenten uit de doelgroep (N=6). Op 

basis van de verkregen feedback zijn aanpassingen aan de vragenlijst doorgevoerd. 

 

Procedure en dataverzameling 

Voorafgaand aan het onderzoek werd een aankondiging per mail gestuurd.  In deze mail werden de 

deelnemers geïnformeerd over het doel en de opzet van het onderzoek. Verder heeft de 

onderzoeker contact opgenomen met docenten uit elk team, die binnen deze teams een sleutelrol 

hebben, om ze te informeren over het onderzoek. Deze docenten hebben vervolgens aandacht 

besteed aan het komende onderzoek binnen de docentenvergaderingen van elk team. Vervolgens is  

de vragenlijst verstuurd per e-mail. Via een e-link konden de deelnemers de vragenlijst invullen. 

Hierbij is gebruik gemaakt van Questback®, een software programma dat binnen Zuyd veel wordt 

gebruikt om blokevaluaties af te nemen. De onderzoeker verwacht dat de bekendheid met het 

programma leidt tot een hogere respons. Gedurende de looptijd van het onderzoek (3 weken) 

werden drie herinneringen gestuurd.  Deze worden automatisch door het programma gestuurd zodat 

de anonimiteit niet in gevaar komt. 

Analyse                                                                                                                                                                

Naast de beschrijvende statistiek worden  correlaties berekend vervolgens regressie analyses 

(methode forward) uitgevoerd om te bepalen welke variabelen  een bijdrage leveren aan de 

verklaring van de variantie van de drie typen intenties.  

 

Resultaten 

In totaal namen 124 van de 255 docenten deel aan het onderzoek. Dit resulteert in een respons van 

49%. De overige kenmerken van de deelnemers worden gepresenteerd in tabel 2. 

De betrouwbaarheden van de schalen lagen tussen 0.55 en 0.84.  
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Tabel 2: de samenstelling van de respondentgroep 

 Frequentie 
N 

% Gemiddelde S.d. 

Geslacht 
Vrouw 
Man  

 
84 
38  

 
69% 
31%  

  

Leeftijd    45,9  9,9  

Uren werkzaam per week    26,7  8,7  

Teams 
Gezondheid en Techniek 
Gezondheid en Zorg 
Verloskunde  

 
53 
41 
21  

 
46% 
36% 
18%  

  

Functie 
Docent 
Tutor/Senior tutor  
Senior Docent  

 
46 
28 
36  

 
42% 
25% 
33%  

  

 

De gegevens van de totale populatie wijken nagenoeg niet af van de respondentgroep. De 

gemiddelde leeftijd van de totale groep (N=255)  is 44,5, van de respondentgroep 45,9 (N=124).      

De ratio man/vrouw is in de totale populatie 30,3/69,8% tegenover een ratio 31,1/68,9% in de 

respondentgroep. De werkzame uren per week bedraagt 21,6 voor de totale populatie en 26,7 voor 

de respondentgroep. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de respondentgroep meer docenten 

met een grotere aanstelling bevat. 

 

Intentie om deel te nemen aan professionaliseringsactiviteiten   

 De gemiddelde scores op de drie typen intenties van docenten om deel te nemen aan 

professionaliseringsactiviteiten liggen tamelijk dicht bijeen en variëren van 1.86 tot 1.94. De 

standaarddeviaties duiden erop dat de respondenten onderling weinig verschillen in de mate waarin 

zij deze intenties onderschrijven, zie tabel 3. Verder zien we dat de intenties onderling sterk 

correleren. Indien iemand hoge intenties heeft voor formele activiteiten worden tevens ook hoge 

intenties gevonden op de twee overige vormen van intenties, intenties didactiek en intenties 

informeel. 

Uit de data blijkt verder dat het aantal jaren werkervaring significant correleert met de intenties 

informeel.  

De variabelen die correleren met de intenties didactiek zijn: 1] Attitude algemeen, 2] functie, 3] 

leeftijd, 4] deelname in het verleden, zowel formele als informele activiteiten) en 5] de subjectieve 

norm van zowel collega’s als van het management.  

De variabelen die correleren op de intenties formeel zijn: 1] attitude algemeen, 2] jaren 

werkervaring, 3] aantal werkzame uren per week en 4] functie, zie tabel 3. 
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Tabel 3: Gemiddelden, standaarddeviaties en correlaties 

Var. M S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  14 15 

1 II 1.94 0.17 -               

2 ID 1.86 0.26 .45 

** 

-              

3 IF 1.91 0.20 .36 

** 

.32 

** 

-             

4 
AA 

3.87 0.47 .11 .28 
** 

.19 
* 

-            

5 

AM 

3.22 0.99 .00 -.01 .00 .15 -           

6 
MW 

4.50 0.40 .03 .06 -.04 .19 
* 

.09 -          

7 Al 3.90 0.41 -.02 .00 .04 .02 -.15 .39 

** 

-         

8 
JW 

10.6 8.21 -.19 
* 

.07 .18 .18 -.09 .09 .07 -        

9 

LFT 

45.9 9.99 -.10 .29 

** 

.13 .33 

** 

.03 .03 .07 .60 

** 

-       

10 
FTE 

26.7 8.65 -.15 .10 .24 
* 

.00 .01 -.15 -.29 
** 

.26 
** 

.05 -      

11 

BO 

3.93 0.51 .00 .10 .04 .27 

** 

.27 

** 

.36 

** 

.27 

** 

.01 -.08 -.07 -     

12 
PI 

3.47 0.46 .13 .24 
* 

.12 .14 -.05 .00 -.04 -.02 .05 .11 .19 
* 

-    

13 

PF 

3.10 0.59 .00 .29 

** 

.12 .19 

* 

.03 .02 -.13 .23 .27 

** 

.23 

* 

.00 .31 

** 

-   

14 
NC 

3.50 0.67 .03 .25 
* 

.12 .23 
** 

.00 .06 -.02 -.02 .17 .06 .11 .29 
** 

.03 -  

15 

NM 

3.57 0.67 -.10 .22 

* 

.06 .16 .23 

** 

.13 .08 -.10 .06 .06 .28 

** 

.21 

* 

.16 .35 

** 

- 

1= intenties informeel (II)  2=intenties didactiek (ID)  3= intenties formeel  (IF) 4= attitude algemeen (AA)  5= attitude master  (AM)              

6= motivatie voor het werk  (MW)   7= altruïsme  (Al)  8= jaren werkervaring  (JW)   9= leeftijd  (LFT)   10= aantal uren per week werkzaam 

(FTE) 11= betrokkenheid bij de organisatie (BO)  12= participatie in het verleden informeel (PI)  13= participatie in het verleden formeel (PF) 

14= subjectieve norm van collega’s  (NC)  15= subjectieve norm van het management (NM) 

**significant op 0.001 *significant op 0.05 

 

De resultaten van de intenties om te starten met een Master studie laten een grote spreiding zien. 

Van alle deelnemers (N=123) hebben 25,2% geen intentie om te starten met een Master. 18,7% 

heeft wel intentie terwijl 12,1% al gestart is met een Master en 43,9% al in het bezit is van een 

Master, zie tabel 4. 

De resultaten om te participeren binnen het onderzoeksdomein laten vergelijkbare scores zien. Van 

alle deelnemers (N=124) hebben 23,4% geen intentie om binnen onderzoek te participeren. 21% 

heeft wel intentie om te participeren terwijl 26,6% al deelneemt in enkele gevallen en 29% 

structureel participeert binnen het onderzoeksdomein, zie tabel 4. 

Tabel 4: Intenties betreffende Master studie of participatie binnen het onderzoeksdomein 

Intentie Geen intentie Ja, intentie Gestart met Master 
studie 

Master studie 
afgerond 

Master opleiding  25%  19%  12%  44%  
 Geen intentie  Intentie op korte 

termijn  
Ik neem sporadisch deel 
bv. projecten  

Ik neem deel  
bv. Lectoraten  

Onderzoek  23%  21%  27%  29%  
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Voorkeuren van docenten inzake professionalisering 

Aan de respondenten is gevraagd of zij willen aangeven welke voorkeuren zij hebben als het gaat om 

de vorm van de professionaliseringsactiviteiten. Daarbij konden zijn maximaal 3 vormen aankruisen. 

De antwoorden laten zien dat docenten (N=124) vooral kortdurende activiteiten prefereren die 

vooral passief van aard zijn, zie tabel 5. 

Tabel 5: voorkeuren voor professionaliseringsactiviteiten 

Activiteit N % 

Deelname congres/ conferentie  77  62%  

Studiedag (1-2dagdelen)  60  48%  
Deelname aan training/cursus (maximaal 3 dagen)  52  42%  

Individueel traject op maat (loopbaan traject)  31  25%  

Een Promotietraject (PhD)  25  20%  

Participatie binnen een lectoraat  25  20%  

Een HBO-Master  19  15%  

Een Master opleiding (MSc)  17  14%  

1 jarige opleiding  15  12%  

 

Aan de respondenten is gevraagd of zij willen aangeven welke voorkeuren zij hebben als het gaat om 

de ontwikkelgebieden van de docenten. Daarbij konden zijn maximaal 3 gebieden aankruisen. De 

antwoorden laten zien dat docenten het meest willen professionaliseren op het  gebied van 

didactiek. Professionalisering op vakinhoud en coaching wordt ook vaak genoemd.  Er is duidelijk 

minder behoefte aan professionele ontwikkeling op het gebied van sociale media, ICT en 

managementvaardigheden, zie tabel 6. 

Tabel 6: Voorkeuren voor verschillende ontwikkelgebieden 

Ontwikkelgebied N % 

Didactiek (toetsing, schrijven van onderwijs)   71  58%  

Vakinhoudelijke expertise  60  49%  

Coaching/ begeleiding van studenten  55  45%  

ICT toepassingen  32  26%  

Het gebruik van sociale media  25  20%  

Anders;  managementvaardigheden  9  7%  

 

Beïnvloedende factoren op de intenties 

Om de derde onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden werden  regressie analyses uitgevoerd. Alle 

variabelen die correleerden met de drie vormen van intenties, zie tabel 3, zijn in multi-regressie 

model opgenomen. 

Er is maar een variabele die correleert met de intenties informeel. Jaren werkervaring heeft een 

negatieve invloed op de intenties informeel. De verklaarde variantie is 3.5%. 
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Tabel  7: resultaten van Multi-regressie op intenties informeel 

 B  ß  r² 

Jaren werkervaring -0.04 -0.186 * 0.035  

**significant op 0.001   *significant op 0.05 

Van alle variabelen die correleerden met de intenties didactiek, zijn er twee die significant zijn in de 

multi-regressie analyse. Dit zijn de norm van collega’s en de attitude in het algemeen. De verklaarde 

variantie is samen 15,9% waarbij norm collega’s de grootste variantie verklaart (10,3%). 

Tabel 8: resultaten van Multi-regressie op intenties didactiek 

 B  ß  r²  

Norm collega’s 0.111  0.276 * 0.103 

Attitude Algemeen 0.130 0.241* 0.056 

**significant op 0.001 *significant op 0.05 

Van alle variabelen die correleerden met de intenties formeel, is een variabele die significant is in de 

Multi-regressie analyse. Dit is de functieschaal. De groep tutoren, senior tutoren heeft significant 

lagere  intenties om deel te nemen aan formele professionaliseringsactiviteiten dan de 

referentiegroep docenten. De verklaarde variantie is 14,2%. 

Tabel 9: resultaten van Multi-regressie op intenties formeel 

 B  ß  r² 

Groep  tutoren/senior tutoren  -0.192 -0.376**  0.142 

Referentiegroep: docenten 

**significant op 0.001 *significant op 0.05 

 

Conclusie en Discussie 

Deze studie heeft de intenties van hbo- docenten binnen het domein Gezondheidszorg aan Zuyd 

Hogeschool om deel te nemen aan professionaliseringsactiviteiten geëxploreerd. Drie 

onderzoeksvragen waren leidend: 1] wat zijn de intenties van docenten om deel te nemen aan 

professionalisering? 2] Wat zijn de voorkeuren inzake deze professionaliseringsactiviteiten? en 3] In 

hoeverre zijn individuele en omgevingsfactoren van invloed op de intenties om deel te nemen aan 

professionalisering? 

Ten eerste laten de resultaten zien dat de respondenten over een hoge mate van intentie beschikken 

om deel te nemen aan de drie vormen van professionaliseringsactiviteiten. Een verklaring hiervoor 

kan liggen in het feit dat docenten zich niet competent genoeg voelen om te voldoen aan de 

veranderingen van rollen en taken in het Hoger Onderwijs (Kwakman, 2003; Martens, 2010).  

Ten tweede laten de resultaten zien dat docenten binnen het domein Gezondheidszorg  aan de Zuyd 

Hogeschool een sterke voorkeur hebben voor kortdurende professionaliseringsactiviteiten (maximaal 

3 dagen).  Het valt verder op dat de activiteiten die de voorkeur genieten vooral een passieve 

bijdrage vragen van docenten en dat die activiteiten waarbij een meer actieve rol wordt gevraagd 

minder de voorkeur hebben. De genoemde tijdsaspecten bij de belemmerende factoren zou hiervoor 
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een verklaring kunnen zijn. Passieve,kortdurende activiteiten vragen minder tijdsinvestering dan 

langdurende, actieve vormen van professionalisering.  Er worden veel bevorderende factoren 

genoemd en het algemeen beeld ten opzichte van professionalisering is positief. De enige 

belemmerende factoren betreffen vooral tijdsaspecten. Dit sluit aan bij eerdere studies (Kwakman, 

2003; Steinert, et al., 2009). Het professionaliseringsgebied waar de meeste voorkeur naar uit gaat is 

het didactische gebied. Docenten geven aan zich het meest te willen bijscholen op het gebied van 

docentvaardigheden, het ontwikkelen van toetsen etc. Dit kan verklaard worden door het feit dat 

docenten een sterke behoefte voelen om bij te blijven op het gebied van nieuwe onderwijssystemen 

zoals competentiegericht onderwijs  en op het gebied van een nieuwe studentpopulatie (Martens, 

2010). 

Ten derde laten de resultaten zien dat zowel individuele als omgevingsfactoren een rol spelen bij de 

verschillende intenties. Tevens spelen verschillende factoren een rol bij de drie verschillende 

intenties. Het aantal jaren werkervaring  correleert in negatieve mate met de intenties informeel. 

Dus hoe minder werkervaring hoe groter de behoefte aan informeel leren. Aangenomen wordt dat 

meer ervaren docenten minder leren van collega’s maar meer de voorkeur geven aan het bezoeken 

van conferenties binnen hun specialisatie. 

De statistische resultaten van het gecombineerde model laten zien dat alleen de subjectieve norm en 

attitude algemeen bepalende factoren zijn op de intenties didactiek. Dit sluit aan bij eerdere studies, 

die stellen dat de subjectieve norm en de attitude de grootste voorspellers zijn van intenties (Ajzen, 

1991; Demir, 2010; George, 2004).  

De statistische resultaten van het gecombineerde model laten zien dat alleen de functie een 

bepalende factoren is op de intenties formeel. Docenten in lagere functieschalen, de tutoren en 

senior tutoren binnen de zuyd Organisatie, hebben minder intenties om deel te nemen aan formele 

activiteiten. Terwijl  docenten en senior docenten beide hogere intenties hebben om deel te nemen 

aan formele activiteiten. Deze resultaten sluiten aan bij de eerdere bevinden op de intenties 

informeel. Hier werd duidelijk dat docenten met weinig ervaring meer intenties hebben voor 

informele activiteiten. Docenten met weinig ervaring zijn ook vaak die docenten die tot de laagste 

functieschalen behoren.  

Alhoewel de verklaarde varianties van alle factoren laag zijn, sluiten de bevindingen toch aan bij 

resultaten uit eerdere studies.   

Ten slotte kan worden gesteld dat de factoren die toegevoegd zijn aan het model van Ajzen (1991) 

geen voorspellers blijken te zijn van de intenties om deel te nemen aan professionalisering. 

Betrokkenheid bij de organisatie correleert wel sterk met de attitude, motivatie voor het werk en 

altruïsme maar heeft geen voorspellende waarde voor een van de drie vormen van intenties. Ook 

motivatie heeft geen voorspellende waarde op de intenties om deel te nemen aan 

professionalisering. Uiteindelijk blijken alleen de achtergrondkenmerken van de docenten en de 

factoren beschreven door Ajzen een voorspellende waarde te hebben op de intenties om deel te 

nemen aan activiteiten om de professionele ontwikkeling van docenten te bevorderen. 

 

 



Paper ORD 2012 
13 

Beperkingen van het onderzoek 

De  drie vormen van intenties werden bevraagd middels een 3 puntsschaal. Een 5 puntsschaal zou 

wellicht een meer onderscheidend vermogen hebben gehad.  

De studie is uitgevoerd bij een specifieke docentengroep, namelijk docenten binnen het domein 

Gezondheidszorg. Om de uitkomsten te kunnen generaliseren zou het interessant zijn deze studie uit 

te voeren bij een andere docentpopulatie of docenten Gezondheidszorg binnen andere Hogescholen. 

Aangezien deze studie een kwantitatief onderzoek betrof was het hier niet mogelijk voldoende 

inzicht te krijgen in wat docenten werkelijk beweegt tot professionalisering.  Hiervoor is aanvullende 

kwalitatief onderzoek nodig.  

Aanbevelingen ten aanzien van professionalisering: 

Het is belangrijk een positief leerklimaat te scheppen binnen een organisatie als Zuyd. Dit betekent 

dat professionalisering van docenten een onderwerp op de agenda zou moeten zijn binnen de 

verschillende faculteiten. Het management zal dit thema een positieve lading moeten geven. Door 

het verbeteren van de attitude en de subjectieve norm ten aanzien van professionalisering mag 

worden verwacht dat de participatie toeneemt. 

Verder is de wetenschap dat docenten in verschillende fasen van hun docentschap verschillende 

behoeften hebben een belangrijk aandachtspunt. In functioneringsgesprekken is het dus belangrijk 

aandacht te hebben voor deze verschillende behoeften. 

Leren van en met elkaar is vooral in de beginfase van het docentschap belangrijk. Het management 

zou dit dan ook moeten toejuichen en stimuleren. Docenten moeten in de gelegenheid worden 

gesteld deze initiatieven op te starten. Belangrijk hierbij is om deze vorm van professionalisering te 

faciliteren in tijd. 

Er is veel behoefte aan professionalisering op didactisch vlak. Binnen Zuyd  zou meer de focus 

moeten worden gelegd op dit professionaliseringsgebied. Docenten blijken niet voldoende 

voorbereid op een leven lang leren op het didactische vlak. De docentencursus bij aanvang van het 

docentschap is een mooie eerste stap maar dit zou een vervolg moeten krijgen in een leven lang 

leren traject bijvoorbeeld in de vorm van intervisie in de latere loopbaan. 

Aanbevelingen ten aanzien van verder onderzoek: 

De vragenlijst heeft een algemeen beeld laten zien van de behoeften  en voorspellende factoren op 

de intenties van docenten gezondheidszorg. Met behulp van diepte interviews in een kwalitatieve 

studie zou het mogelijk zijn beter inzicht te krijgen in de daadwerkelijke redenen wat docenten 

beweegt om deel te nemen aan professionalisering en welke behoeften zij hebben in de 

verschillende fasen van de loopbaan. Hierbij zou het interessant zijn ook andere docentengroepen te 

bevragen om zo de resultaten te kunnen generaliseren. 

Verder zou het een aanbeveling zijn om de effecten met betrekking tot participatie aan 

professionalisering ,door aanpassingen binnen het huidige HRM beleid, te meten.  
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