Studenten verpleegkunde in de klinische praktijk
beoordelen: een systematische review van reviews
Niemand zal ontkennen dat het beoordelen van studenten in
de praktijk een complexe aangelegenheid is. Wereldwijd zijn
er veel verschillende beoordelingsmethoden en -instrumenten
ontwikkeld. Reden voor de onderzoekers om na te gaan wat er
beschreven wordt als goede/beste methoden en instrumenten. In
CINAHL, PubMed, Eric, Medic en de JBI Database is gezocht naar
(systematische) reviews uit alle landen en in alle talen. Van de 1464
gevonden reviews voldeden er uiteindelijk zes aan alle criteria.
Resultaten: er zijn vijf thema’s geïdentificeerd. (1) Verpleegkundige
competenties: beoordelingsinstrumenten moeten zich niet alleen
richten op vaardigheden, maar op professionele ontwikkeling,
ethische werkwijzen, communicatie en interpersoonlijke relaties,
verpleegprocessen, kritisch denken en redeneren. (2) Klinische
leeromgeving: bij een beoordeling moet de nadruk liggen op het
faciliteren van leren en niet op wat een student (nog) niet kan; en
actieve participatie van patiënten in de beoordeling is waardevol.
(3) Begeleiding: begeleiders moeten vooraf goed op de hoogte
zijn van wat er gevraagd wordt van studenten én competent zijn
om te begeleiden, feedback te geven en de beoordelingscriteria
te hanteren. (4) Beoordelingsproces: dit moet objectief zijn, herhaalbaar en er moet een combinatie van verschillende vormen en
hulpmiddelen worden gebruikt. De beoordeling zelf moet plaats-
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vinden in nauwe samenwerking tussen de begeleider, student en
docent. (5) Beoordelingsinstrumenten: zelfevaluatie van studenten
wordt gezien als belangrijk, maar de betrouwbaarheid van zelfevaluatie blijft onduidelijk. Een portfolio stimuleert het actieve leren van
studenten en hun individuele verantwoordelijkheid.
Men vond een breed scala aan instrumenten en checklists, vooral
kwantitatief van aard, die een betrouwbare beoordeling geven van
het niveau van competentie dat de student heeft bereikt en hoe hij
zich kan ontwikkelen. De validiteit werd niet overal aangegeven.
De rol van opleiders bij de beoordeling van studenten in de praktijk
kwam nauwelijks naar voren; zij zullen hun rol duidelijker moeten
neerzetten. Begeleiders in de praktijk moeten met een open houding
constructieve feedback geven die leidt tot ontwikkeling, zelfs in
situaties waarin de student de vastgestelde leerresultaten niet bereikt.
Het ontwikkelen van betrouwbare en valide instrumenten blijft nodig.
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