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Samenvatting 

Inleiding en onderzoeksvraag 
Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer zes procent van alle studenten in het Hoger Beroeps Onderwijs 
last heeft van geestelijke gezondheidsproblemen. Hierdoor besteden ze meer tijd aan de opleiding dan 
‘hun gezonde leeftijdsgenoten’ maar halen gemiddeld minder goede resultaten.  
Deze groep studenten hebben veelal cognitieve problemen waarbij de grootste populatie problemen 
ervaart bij taakinitiatie. Onder taakinitiatie wordt verstaan ‘het vermogen om op tijd en efficiënt aan een 
taak te beginnen’. 

Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de ervaringen van studenten met cognitieve problemen 
omtrent taakinitiatie. Hiervoor is een online interventie ontwikkeld. Het doel van de Hanzehogeschool is 
om deze studenten hierin te ondersteunen.  

Methoden 
Met kwalitatief onderzoek door middel van semigestructureerde interviews werden negen studenten van 
de Academie voor Gezondheidsstudies bevraagd naar hun ervaringen.  
 
Resultaten   
De online interventie is door de studenten als gebruiksvriendelijk ervaren. Studenten gaven aan dat de 
opdrachten realistisch, haalbaar en overzichtelijk waren. De inhoud sloot goed aan bij de cognitieve 
problemen, het maakte dat de interventie aan de verwachtingen voldeed en er een positief effect is 
ervaren. Bij het thema plannen werden de opdrachten als te uitgebreid ervaren, dit werkte minder 
motiverend. Verder zouden een aantal studenten een vorm van begeleiding op afstand wenselijk vinden.  
 
Conclusie 
De ervaringen van studenten zijn positief. Deze zijn ontstaan door de gebruiksvriendelijkheid van de 
online interventie, haalbaarheid en verwachtingen van de aangeboden opdrachten. De intrinsieke 
motivatie werd (on)bewust gestimuleerd. Hierdoor ontstond er ook een positieve bewustwording over 
het eigen leerproces. Dit maakt dat er acceptatie en ervaren effect is ontstaan. Een aanvulling op de 
online interventie zou kunnen zijn dat waar nodig een vorm van fysiek of online ondersteuning door een 
trainer wordt aangeboden. Bij het thema plannen is het wenselijk dat de opdrachten nog eens kritisch 
worden doorlopen.  

  



 

 
 

Voorwoord  

Voor u ligt de masterthesis welke is geschreven in het kader van het afstuderen van de masteropleiding 
Advanced Health Informatics Practice aan de hogeschool Inholland te Diemen. 
Het komen tot een onderwerp en de daadwerkelijke masterthesis had wat ‘voeten in de aarde’. De 
richting welke ik uit wilde gaan met mijn onderwerp werd voor mij in het eerste leerjaar al duidelijk toen 
ik een eHealth applicatie moest ontwikkelen. Deze applicatie had te maken met faalangst bij studenten. 
De applicatie kon helaas niet ontwikkeld worden door studenten van de HBO ICT-opleiding van 
Inholland. Via het netwerk binnen de Hanzehogeschool kreeg ik een nieuwe en mooiere kans 
aangeboden. Lector dr. E.L. Korevaar van het lectoraat rehabilitatie benaderde mij om te onderzoeken 
of de fysieke training met betrekking tot taakinitiatie ook online gegeven kon worden, zonder 
tussenkomst van een trainer.  
Voor deze kans was ik zeer dankbaar, mede omdat het een zeer actueel en relevant onderwerp betreft. 
Ik wil mijn opdrachtgevers E.L. Korevaar, dr. en F. Hidding, MSc, van het lectoraart rehabilitatie 
bedanken voor de fijne samenwerking, de relevante informatie en bereikbaarheid. Daarnaast wil ik mijn 
begeleidende docent I. Stolte, PhD en mijn praktijkbegeleider P. Plasman, MSc hartelijk bedanken voor 
de verkregen hulp en feedback. 
Uiteindelijk is deze masterthesis geschreven in de periode van maart 2021 tot en met juni 2021.  

 

R.P. Heeringa 
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1 Inleiding  
1.1 Aanleiding 
In het schooljaar 2016 studeerden in totaal 451.630 studenten aan een Nederlandse Hogeschool (DUO, 
z.d.). Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer zes procent van de studenten in het Hoger Beroeps 
Onderwijs geestelijke gezondheidsproblemen ervaart (Broenink & Gorter, 2001; Otto et al., 2020). 
Vijfenvijftig procent van deze groep wordt tijdens de studie (ernstig) gehinderd door hun geestelijke 
gezondheidsproblemen (Cabus & Somers, 2017; Plemper, 2005). Internationaal zijn deze resultaten 
vergelijkbaar voor studenten in het hoger en universitair onderwijs blijkt uit onderzoek in het Verenigd 
Koningrijk en de Verenigde Staten van Amerika (Broglia et al., 2018; Prince, 2015). Hierdoor besteden 
ze meer tijd aan de opleiding dan ‘hun gezonde leeftijdsgenoten’, maar halen gemiddeld minder goede 
resultaten (Broek & Muskens, 2013; Meng et al., 2015). Studenten met geestelijke 
gezondheidsproblemen lopen daarom een groter risico op voortijdig schoolverlaten (Broek & Muskens, 
2013; Meng et al., 2015). Uit onderzoek van Broek & Muskens (2013) blijkt dat deze groep studenten 
veelal cognitieve problemen heeft, die voortvloeien uit de geestelijke gezondheidsproblemen (Broek & 
Muskens, 2013). Het verbeteren van het cognitief functioneren van studenten met geestelijke 
gezondheidsproblemen lijkt daarom een relevant uitgangspunt te zijn voor het terugdringen van het 
percentage schoolverlaters en het verhogen van het studiesucces (Broek & Muskens, 2013; Otto et al., 
2020). 
 
Cognitieve vaardigheden of vermogens hebben te maken met de mate waarin je in staat bent om kennis 
en informatie op te nemen en te verwerken. Bij het verwerken van informatie spelen mentale processen 
een rol. Naast het geheugen zijn dit taal, oriëntatie, aandacht en het vermogen om problemen op te 
lossen (Hermans, 1967). Indien een student hierin hinder ondervindt spreken we van een cognitief 
probleem. “Onder dergelijke omstandigheden gaat 'irrelevant gedrag' een hoofdrol spelen: bijvoorbeeld 
transpireren, uitstelgedrag, vreemde gedachten, tobben, trillende handen, slapeloosheid en 
hartkloppingen”. “Deze omstandigheden zorgen ervoor dat studenten dingen vergeten zijn die ze onder 
normale omstandigheden wel wisten. De hierbij optredende (extreme) stress en angst werken dan 
negatief” (Hermans, 1967). De student presteert onder zijn kunnen door het cognitieve probleem, 
waardoor het voor de student bevestigd wordt dat deze 'het inderdaad niet kan'. Hierdoor zal deze 
student opnieuw dezelfde symptomen vertonen bij de volgende gelegenheid waardoor het resultaat 
wederom niet voldoet (Hermans, 1967; Selffulfilling prophecy, 2020.) 
Uit het pilotonderzoek van Otto et al. (2020) bij studenten van de Hanzehogeschool is gebleken dat van 
alle studenten (ruim 28.000) met cognitieve problemen de grootste groep (27,4%) dit met name ervaart 
bij taakinitiatie (Otto et al., 2020).  
Onder taakinitiatie wordt verstaan ‘het vermogen om op tijd en efficiënt aan een taak te beginnen’ 
(Executieve functies, z.d.). Door het ontbreken van dit vermogen bij de student leidt dit vaak tot verder 
uitstel van taken, waardoor dit extra stress kan geven, ook wel procrastinatie of uitstelgedrag genoemd 
(Vrolijk, 2018). 
 
Er zijn al veel cognitieve trainingen ontwikkeld met name voor het voortgezet onderwijs, maar deze 
worden veelal face to face of online in direct contact tussen student en trainer uitgevoerd, meestal door 
GGZ-professionals (McGurk et al., 2007). Uit onderzoek is gebleken dat deze trainingen effectief zijn 
bij het ondersteunen van de studenten en het verhogen van het studiesucces (Meng et al., 2015). Een 
discussiepunt in dit onderzoek is dat de studenten deze training alleen kunnen volgen op afspraak en 
niet altijd na behoefte van de student (Meng et al., 2015). Een online interventie op dit gebied die 
zelfstandig (zonder de aanwezigheid van een trainer) kan worden gevolgd bestaat nog niet voor het 
HBO. Het voordeel van een zelfstandige onlinetraining t.o.v. de ‘gouden standaard’ is dat de student 
deze training 24/7 kan volgen. Hierdoor kan er beter op de behoefte van de student ingesprongen 
worden, zoals vermeld in het artikel van ROA (Meng et al., 2015). 
 
Als de bovenstaande gegevens worden toegepast op het aantal studenten van de Hanzehogeschool 
Groningen zijn er geschat 1680 studenten met psychiatrische problemen en ongeveer 460 studenten 
met problemen voor taakinitiatie. Deze hebben daardoor extra ondersteuning nodig om op de opleiding 
te blijven of deze binnen het nominale tijdsbestek af te ronden (Hanzehogeschool, z.d.).  
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Voor de Hanzehogeschool is het belangrijk om voor deze studenten passende ondersteuning aan te 
bieden. De Hanzehogeschool heeft hiervoor in 2017 het StudieSuccesCentra opgericht 
(Hanzehogeschool, z.d.). Hier kan de student, na aanmelding van de decaan, gebruik maken van 
verschillende cursussen en trainingen waardoor het studiesucces mogelijk verhoogt kan worden. Eén 
van de zesennegentig aangeboden trainingen is een cognitieve training. Deze training is ontwikkeld 
naar het idee van Mullen et al. (2017) die voor Amerikaanse collegestudenten een cognitieve training 
ontwikkelde gericht op taakinitiatie (Mullen et al., 2017). Deze training is voor Nederlandse studenten 
vertaalt, omgezet en specifiek aangepast op het cognitieve gebied. Binnen Nederland is dit de enige 
training die op dit moment (2020) fysiek aan deze doelgroep wordt aangeboden. De effectiviteit van 
deze training wordt op dit moment nog onderzocht in een pilotonderzoek door de Hanzehogeschool 
(Otto et al., 2020). De deelnemende studenten hebben aangegeven behoefte te hebben aan een 
bredere beschikbaarheid van de training waarbij ook het zelfstandig uit te kunnen voeren gewenst is. 
Vanuit de Hanzehogeschool wil men dit oppakken om zo beter aan te kunnen sluiten bij de wensen en 
behoeften van de studenten. De Hanzehogeschool kan deelnemende studenten alleen ondersteunen 
op het cognitieve vlak. Voor de studenten waarbij psychiatrische problemen (ook) een rol spelen is 
specifieke hulpverlening wenselijk wat de Hanzehogeschool niet ondersteund (Otto et al., 2020).  

1.2 Probleemstelling  
Bij de Hanzehogeschool zijn er ongeveer 1680 studenten met een cognitieve stoornis (Otto et al., 2020). 
Hiervan heeft ruim 25% van de studenten problemen met taakinitiatie. Dat komt neer op ruim 460 
studenten. Deze studenten studeren minder optimaal. Naast dat dit voor de studenten niet wenselijk is 
heeft de Hanzehogeschool Groningen ook belang bij studenten die de opleiding nominaal afronden 
(financieel, prestatie indicatoren). 
Daarbij is het door de beperkende omstandigheden rond Covid-19, het belang van een online 
interventie voor de studenten zeer relevant geworden. Om een succesvolle implementatie te 
bevorderen en het daar waar nodig te optimaliseren wordt er aan de deelnemende studenten gevraagd 
naar hoe gebruiksvriendelijk, acceptabel, haalbaar en effectief (bewustwording) zij de online interventie 
hebben ervaren.   

1.3 Doelstelling en relevantie  
De doelstelling van dit onderzoek is de studenten met cognitieve problemen omtrent taakinitiatie te 
ondersteunen met de zelfontwikkelde online interventie via Blackboard (Blackboard, z.d.). Hierbij zullen 
de ervaringen van de studenten/respondenten op haalbaarheid, acceptatie, gebruiksvriendelijkheid en 
effectiviteit (bewustwording) worden onderzocht. 

Na het gebruik van de online interventie ontstaat er inzicht in de ervaringen van de studenten. 
Voor de Hanzehogeschool is deze online interventie voor een aantal factoren relevant namelijk; 
De training is door veel meer studenten te volgen. Er ontstaat daarmee meer ruimte en tijd bij de trainers 
om studenten te begeleiden voor wie de online interventie niet passend is. Hierdoor zullen er binnen 
de opleidingen mogelijk minder studenten op dit onderdeel uitvallen en of mogelijk minder 
studievertraging optreden. Indien succesvol kan de interventie worden uitgebreid met andere 
onderdelen van de cognitieve training.  

1.4 Onderzoeksvraag  
De onderzoeksvraag, van deze thesis, is als volgt; 

Wat zijn de ervaringen (haalbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, acceptatie en effect) van studenten met 
problemen voor taakinitiatie van de academie voor Gezondheidsstudies Hanzehogeschool Groningen, 
na deelname aan een online interventie? 

 
Onder haalbaarheid wordt verstaan; het maken van de opdrachten. Indien de opdrachten te lang, te 
ingewikkeld of niet aansluiten bij het probleem van de student zal de haalbaarheid van de opdrachten 
niet positief zijn. 
Onder gebruiksvriendelijkheid wordt verstaan, dat de student de online interventie gemakkelijk, 
eenduidig en intuïtief kan gebruiken en dat de inrichting logisch is. 
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Onder acceptatie wordt verstaan dat de student de uitkomst van de opdrachten aanvaard en afrond. 
Indien de opdrachten van de thema’s aansluiten bij het probleem, haalbaar zijn, voldoen aan de 
verwachtingen en gebruiksvriendelijk zijn zal dit de kans op acceptatie verhogen. 
Om een positief ervaren effect te krijgen bij de student moet er eerst bewustwording plaatsvinden. Dit 
kan alleen gebeuren als alle factoren van de online interventie positief worden beoordeeld. 
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2 Methoden van Onderzoek  
2.1 Onderzoeksmethoden 
De onderzoeksvraag is beantwoord met behulp van kwalitatief onderzoek in de vorm van interviews. 
Hiervoor is gekozen omdat er naar de opgedane ervaringen omtrent het gebruik van de online 
interventie gevraagd werd. De meerwaarde van interviews is dat de onderzoeker het ‘waarom’ achter 
opvattingen en inzichten van de student kan achterhalen. Om de afgenomen interviews te vergelijken 
werd er gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews en een interviewhandleiding. Hierdoor 
werd het mogelijk om met een diepte-interview een gerichte specifieke richting te verkennen, waarbij 
de lijn van het gesprek door de interviewhandleiding bewaakt werd (Baarda et al., 2018).  

Door de beperkende omstandigheden omtrent Covid-19 werden de interviews online afgenomen. 
Hiervoor is het programma Microsoft Teams gebruikt. Alle studenten hebben via de Hanzehogeschool 
toegang tot deze applicatie. De interviewer heeft met de student een geschikte datum en tijdstip 
afgestemd en hierop de uitnodiging voor de Microsoft Teams vergadering verstuurd. Bij deze 
uitnodiging zat ook het toestemmingsformulier, die de student voorafgaand aan het interview retour 
gezonden heeft. Het interview is opgenomen (met toestemming van de student) zodat het optimaal 
uitgewerkt kon worden. Ter controle kreeg de student een kopie van het uitgewerkte gesprek. Hierop 
kon nog feedback gegeven worden. Door de interviews allemaal op dezelfde manier af te nemen via 
teams en gebruik te maken van de semigestructureerde interviewhandleiding is de interne validiteit van 
de interviews verhoogd (Baarda et al., 2018).  

2.1.1 Interventie  
De online interventie die ingezet is voor dit onderzoek is door de onderzoeker zelf ontwikkeld. Hiervoor 
is Blackboard gebruikt als medium (Blackboard, z.d.). Er is een modulaire leeromgeving gebouwd 
waarin verschillende thema’s aanwezig zijn. De thema’s bestaan uit een handleiding, 
achtergrondinformatie over taakinitiatie, informatie over online interventie en de daarbij behorende 
onderdelen. Ieder onderdeel is voorzien van inleidende informatie waarbij de student zelf kan 
beoordelen of deze ook relevant voor hem is. Indien dit het geval is kan de student het 
trainingsmateriaal openen en de opdrachten maken. De online interventie is zo ingericht dat ieder 
thema een ander aspect van taakinitiatie probeert aan te pakken. De verschillende thema’s welke 
worden aangeboden zijn; 

• Agenda gebruik 
• Concentreren 
• Deadlines halen 
• Organiseren 
• Plannen 
• Timemanagement 
• Timemanagement to do lijsten 
• Timemanagement taken opdelen 

De hierboven beschreven thema’s bestaan uit meerdere opdrachten. Alle opdrachten zijn zo gemaakt 
dat ze aansluiten bij de hulpvraag van de student op dit onderdeel. Na het afronden van elk thema is 
er een antwoordsleutel aanwezig. Hiermee kan de student zijn eigen werk vergelijken met dat van de 
antwoordsleutel. De verwachting hierbij is dat de student een positief ervaren effect (bewustwording) 
opdoet en hierdoor minder last gaat ervaren van zijn cognitief probleem. Onder ervaren effect of 
bewustwording wordt verstaan, dat de aanpak met betrekking tot agendagebruik, concentratie, 
deadlines halen, plannen, organiseren en timemanagement verbeterd wordt. 
In bijlage A6 is een screendump te zien van de online ontwikkelde interventie. Deze leeromgeving is 
alleen toegankelijk voor de studenten welke deelnemen aan het onderzoek, alleen zij zijn toegevoegd 
aan de online interventie. Hierdoor is de privacy gewaarborgd.  

2.2 Steekproef populatie 
De onderzoekspopulatie bestond uit studenten van de Academie voor Gezondheidsstudies van de 
Hanzehogeschool te Groningen die een probleem ervaren of een betere aanpak wensen met 
betrekking tot taakinitiatie. Studenten met geestelijke problemen en studenten die een cognitief 
probleem hebben wat niet gericht is op taakinitiatie konden niet deelnemen aan deze online interventie. 
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Om hier goed onderscheid in te kunnen maken is er een informatiebrochure gemaakt met daarin een 
test en uitleg over het onderzoek en de online interventie, zie bijlage A1. Met de uitkomst van de test 
kon de student zelf het onderscheid maken of hij wel of geen cognitief probleem ervaarde bij 
taakinitiatie. De student moet daarbij in staat zijn om een zelfrapportage te kunnen maken. In de online 
interventie was dit één van de onderdelen waarop de student zichzelf mee ging evalueren. Om een 
goede evaluatie te maken is het belangrijk dat de student de Nederlandse taal machtig is. Studenten 
jonger dan achttienjaar waren uitgesloten van deelname aan het onderzoek, aangezien de wettelijke 
vertegenwoordiger daar toestemming voor moet verlenen (Plemper, 2005). In tabel 1 worden alle 
inclusie en exclusiecriteria weergegeven. 

Tabel 1: In- en exclusiecriteria 
Inclusiecriteria Exclusiecriteria 
Studenten van de Hanzehogeschool, academie 
voor Gezondheidsstudies. 

Studenten gediagnostiseerd met geestelijke 
problemen. 

Studenten hebben uit de informatiebrochure 
meer dan tien punten of hoger gescoord, zie 
bijlage A2). 

Studenten die het afgelopen jaar hebben 
deelgenomen aan een ondersteund onderwijs- of 
cognitief herstelprogramma. 

Studenten die de Nederlandse taal machtig zijn.   
Studenten die ouder dan 18 jaar zijn.  
Studenten die nog ten minste ½ jaar resterend 
onderwijs volgen na aanvang van de training of 
controle-interventie. 

 

 
Voor een goede afspiegeling van de onderzoekdata is het wenselijk om van iedere opleiding van de 
academie van Gezondheidsstudies (Logopedie, Fysiotherapie, Medische Beeldvorming en 
Radiotherapeutische Technieken, Voeding en diëtetiek en Mondzorgkunde) meerdere studenten de 
online interventie te laten volgen. Hierdoor wordt er per opleiding een beter inzicht verkregen in 
cognitieve problemen. Door het verspreiden van de informatiefolder bij de hierboven beschreven 
opleidingen werd er doelgericht geselecteerd. Vanuit de aanmeldingen vond er in Excel een selectie 
plaats om zo van iedere opleiding minimaal één student deel te laten nemen aan het interview. Deze 
selectie heeft anoniem plaatsgevonden. 
Het is door de huidige omstandigheden omtrent Covid-19, de tijdsduur van dit pilotonderzoek en het 
aantal studenten van de academie van Gezondheidsstudies het streven om minimaal tien studenten 
(twee van elke opleiding) te interviewen. 

2.3 Dataverzameling 
Om de verkregen data uit de interviews te analyseren en te verwerken werd er gebruik gemaakt van 
een meetinstrument. Het hier gebruikte meetinstrument is het semigestructureerde interview en de 
interviewhandleiding (zie bijlage A2). De interviewhandleiding is gemaakt door de onderzoeker en is 
opgesteld aan de hand van de onderstaande hoofdtopics en volgens de beschreven literatuur (Bakker 
et al., 2019; Studiemeesters, 2020). De sub-topics (tabel 2) zijn samengesteld in overleg met de 
opdrachtgever, review met een medestudent en het inhoudelijke deel vanuit de literatuur (User Sense, 
2021). Als format voor de interviewhandleiding is gebruik gemaakt van een handleiding die door de 
opleiding Advanced Health Informatics Practice (AHIP) is verstrekt. De hoofdtopics van het 
semigestructureerde interview waren, inhoud van de opdrachten, functionaliteit, haalbaarheid, 
acceptatie en verandering in taakinitiatie. Hierdoor werden alle topic’s uitgevraagd en is het geen open 
interview.  De betrouwbaarheid werd verhoogd door in ieder interview dezelfde vragen te stellen 
(replicatie) met datasaturatie als streven. Aangezien geen enkel interview exact hetzelfde verloopt is 
dit moeilijk reproduceerbaar. Voor de validiteit werd er gestreefd naar controle. Zo is er een 
proefinterview afgenomen, werd gebruik gemaakt van membercheck en zijn de interviewvragen vooraf 
met de docent en de opdrachtgever besproken (peer debriefing) (Baarda et al., 2018).  De codeboom 
is besproken met een medestudent van de opleiding AHIP en de studiebegeleiders. Tevens is voor de 
dataverzameling, data-analyse en reflectie de Grounded Therory Approach van Glaser en Strauss 
gebruikt (Boer, 2011). 

In tabel 2 zijn de sub-topics en de daarbij horende inhoud beschreven waarbij gebruik gemaakt is van 
de gedragstherapie van Bakker (2011) (Bakker, 2011). 
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Tabel 2: Topics 
Sub-topic Inhoud 
Gebruiksvriendelijkheid 
van de online interventie 

Binnen dit topic werd er gekeken naar de gebruiksvriendelijkheid, 
lay-out en stabiliteit van de online interventie.  

Inhoud van de opdrachten Binnen dit topic werd er gekeken naar de gevolgde opdrachten en 
wat de student van de inhoud van de opdrachten vond. 

Acceptatie van de 
opdrachten 

In deze topic werd er gekeken naar de acceptatie (aanvaarding) door 
de studenten van de uitkomsten van de opdrachten.  

Haalbaarheid van de 
opdrachten 

Binnen dit topic werd er gekeken naar de haalbaarheid van de 
opdrachten (tijd, grootte van de opdrachten etc.).   

Verandering in 
taakinitiatie 
 

In dit topic werd er gekeken naar het ervaren effect en 
(bewustwording) voor de student op zijn cognitief probleem.  

 

2.4 Data-analyse 
Interviews   
De afgenomen interviews zijn getranscribeerd. De geïnterviewde student heeft deze transcriptie ter 
goedkeuring ontvangen, indien wenselijk kon hier feedback op gegeven worden. De interviewer is als 
interviewer en de geïnterviewde student als respondent beschreven. Hiervoor is het programma 
Amberscript gebruikt (Amberscript, z.d.). De automatisch getranscribeerde tekst, is naast het originele 
audiobestand gelegd en waar nodig gecorrigeerd. Na goedkeuring van de transcriptie door de student 
is de opname van het interview verwijderd. De transcripties zijn in MAXQDA, analytics pro 2020 
geïmporteerd (Maxqda, z.d.). De getranscribeerde interviews werden open gecodeerd en 
samengevoegd in MAXQDA en ten slotte axiaal gecodeerd. De onderzoeker was zelf verantwoordelijk 
voor het coderingsproces. Tot slot zijn de interviews selectief gecodeerd. Hierdoor zijn onderlinge 
overeenkomsten gerubriceerd. Na de open en axiale fase is de codeboom vormgegeven. Het 
coderingsproces is volgens de beschrijving van de literatuur gedaan (Baarda et al., 2018).   

2.4 Ethische overwegingen  
Ieder onderzoek moet voldoen aan de (wettelijke) kaders, voor het doen van onderzoek. De 
onderzoeksopzet is als proeftoets door de medische ethische commissie van de Hanzehogeschool 
getoetst. Uit deze toetsing kwam naar voren dat het pilotonderzoek niet WMO plichtig was. Het 
onderzoek voldoet aan de AVG (Autoriteit persoonsgegevens, z.d.). De onderzoeksgegevens zijn 
gepseunomiseerd verwerkt en de identificerende gegevens zijn vervangen door een nummer. De 
combinatie van nummer en identificerende gegevens zijn alleen bij de onderzoeker bekend. De data is 
opgeslagen op een door de Hanzehogeschool goedgekeurde manier. Hierdoor is de vertrouwelijkheid 
gegarandeerd en wordt er voldaan aan de gedragscode voor praktijkgericht onderzoek (Andriessen, 
2010; Hanzehogeschool, z.d.). Door deze werkwijze is de AVG niet langer van toepassing (Autoriteit 
persoonsgegevens, z.d.). De gebruikers zijn schriftelijk benaderd voor de toestemming om de 
gegevens geanonimiseerd te verwerken (Hanzehogeschool, z.d.). 
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3 Resultaten  
3.1 Resultaten model 
Aan de hand van de codeboom, zie bijlage A5 en de gevoerde interviews is het onderstaande model, 
figuur één vormgegeven. Dit model wordt als leidraad gebruikt voor het bespreken van de resultaten.  

 Figuur 1: model resultaten 

3.2 Beschrijving onderzoekspopulatie  
Alle studenten van de academie van Gezondheidsstudies (ongeveer 4500) hebben via hun mentor de 
informatiebrochure gekregen. In totaal zijn er vijftien studenten geweest die zich hebben aangemeld 
voor de online interventie. Deze studenten hadden een score van tien punten of hoger op de test die in 
de brochure aanwezig was, zie bijlage A1. Na controle door de onderzoeker zijn er vijf studenten 
afgevallen omdat deze niet voldeden aan de inclusiecriteria. Door deze test werden de studenten zich 
bewust dat ze cognitieve problemen ervaarden bij het onderdeel taakinitiatie.  Deze test is à specifiek 
en kan niet aangeven met welk onderdeel van taakinitiatie de student problemen ervaart. Deze tien 
studenten zijn allemaal toegelaten tot de online interventie. Er zijn in totaal tien interviews afgenomen 
waarvan er negen zijn verwerkt in de resultaten. Eén student wilde na het lezen van het transcript niet 
meer meegenomen worden in het onderzoek. De gegevens van deze student zijn verwijderd en buiten 
de analyse gehouden. 

Er zijn negen studenten, waarvan één man en acht vrouwen. De leeftijd varieert van 18 tot 25 jaar. Alle 
deelnemende respondenten komen van de opleiding MBRT. Vier respondenten komen uit het eerste 
opleidingsjaar, één uit het tweede, één uit het derde en drie respondenten komen uit het vierde 
opleidingsjaar.   

3.3 Codering  
In bijlage A5 is de codeboom weergegeven. Uit het axiaal coderen kwamen vier hoofdgroepen; 
haalbaarheid, gebruiksvriendelijkheid interventie, acceptatie en effect. Als subonderdeel van 
acceptatie, haalbaarheid van de opdrachten en verwachtingen.   

3.4 Gebruiksvriendelijkheid interventie  
Uit de interviews is naar voren gekomen dat de deelnemende studenten het gebruik van Blackboard 
als medium voor de online interventie handig vonden. Blackboard is stabiel, werkt altijd en is herkenbaar 
voor de studenten omdat ze hierin ook het reguliere onderwijs in krijgen aangeboden. Respondent vier 
gaf hierover het volgende antwoord “Ook heel makkelijk het gebruik van Blackboard, met name de 
inventiviteit van de online interventie was erg handig” en respondent twee “Ja, ik vind blackboard wel 
prima en ik vond de online interventie via Blackboard ook prima, het was overzichtelijk en logisch voor 
mij ingedeeld”. Drie respondenten gaven aan dat ze de structuur van de opbouw van de training fijn 
vonden als ook de handleiding hoe Blackboard course te gebruiken werd genoemd. Respondent één 
gaf als antwoord hierop “de structuur was voor mij heel logisch en de handleiding was beknopt en 
overzichtelijk”.  
Wel gaven vier respondenten aan dat een applicatie (app) in de toekomst nog handiger zou zijn omdat 
je die direct vanaf je telefoon of tablet kunt bedienen. Respondent vier zei hierover het volgende “Het 
is nu dan ook zo’n Blackboard course, maar als het echt groot wordt, dat je bijvoorbeeld daar een 
applicatie van kan maken. Dat je het dan nog interactiever kunt maken dan dat het nu al is”. Bij het 
doorvragen op wat zij bedoelde met de interactiviteit gaf zij aan dat als je een opdracht gemaakt had je 
dan automatisch de mogelijke antwoorden te zien kreeg en deze dan kon vergelijken. In een applicatie 
kan dit dan voor alle onderdelen zo gebouwd worden.  
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De respondenten vonden de werking van de Blackboard course goed en inventief werkend. 
Respondent één zij hierover het volgende “Ik vond de online interventie heel inventief werken, ook 
zonder instructies wist ik wat ik moest doen en welke opdrachten ik moest maken”. Respondent vijf gaf 
hierop de volgende reactie “Dus dat het gewoon goed moet werken en ja dat deed het”. Bij doorvragen 
voor een toelichting kwam als antwoord “alle hyperlinks werken, het openen van de documenten ging 
allemaal goed, dat zie ik vaak anders”. Er zijn ook kritische kanttekeningen geplaatst. Zo gaf respondent 
twee aan dat achter elk thema de opdrachten al staan. Maar dat deze opdrachten ook weer bij meerdere 
thema’s gebruikt konden worden, dat maakte het voor haar minder overzichtelijk. “Ik weet niet of ik het 
per se anders zou inrichten maar misschien nog even kijken naar dat je gewoon alle documenten 
bovenin op een rijtje zou zetten”, zei respondent vijf hierover. Respondent zeven gaf aan dat “het is 
lastig dat ik in een opdracht vragen moest beantwoorden en dan zou ik graag kunnen kopiëren en 
plakken in mijn eigen Word bestand en dat kon dan niet omdat het een pdf-bestand was” 

De negen respondenten vonden het fijn dat de interventie 24/7 beschikbaar was en ze daardoor de 
mogelijkheid hadden het in hun eigen tempo uit te voeren en daardoor geen tijdsdruk ervaarden. 
Respondent vijf zei hier het volgende over “Ik kon het doen wanneer ik er tijd voor had, wanneer ik er 
zin in had”. Respondent drie gaf als antwoord “ik vond het fijn om ’s avonds en in het weekend de 
opdrachten te kunnen maken, dat kan normaal bij een training niet”. Wel waren de respondenten ook 
wel kritisch naar het alleen maar online aanbieden van de training. Respondent drie zei het volgende 
over het alleen maar online aanbieden van de training, “Ik had misschien iets meer begeleiding 
verwacht voor- of achteraf”. Bij het doorvragen werd er aangegeven dat “het fijn zou zijn dat de training 
vooraf mondeling werd uitgelegd en dat je de mogelijkheid hebt om als je toch vragen hebt deze kunt 
stellen”. Respondent twee gaf hierover het volgende antwoord “Ik denk wel dat als je de training 
gedeeltelijk fysiek zou doen dat dit beter aansluit en er daardoor meer uitgehaald kan worden door de 
studenten”. Wat hiermee bedoeld werd kon niet exact aangegeven worden maar meer interactie was 
de achterliggende gedachte.  

3.5 Haalbaarheid uitgevoerde opdrachten 
Bij de online interventie worden dertien thema’s aangeboden. De studenten hebben de mogelijkheid 
om daaruit een keuze te maken. In de handleiding staat hierover ook het volgende beschreven; niet 
alle thema’s/onderdelen van de online interventie voor taakinitiatie zijn relevant voor jou. 

Alleen de thema’s met de herkenningspunten hoef je te maken. Met de andere thema’s ervaar jij 
mogelijk geen problemen en deze hoef je dus (dan ook) niet te maken. De volgende vier thema’s zijn 
tijdens de online interventie naar voren gekomen 

• Agenda 
• Concentreren  
• Planning 
• Opdelen van taken   

Vijf respondenten hebben het thema agenda gevolgd, acht respondenten hebben het thema 
concentreren gevolgd, vijf respondenten hebben het thema planning gevolgd en vier respondenten 
hebben het thema opdelen van taken gevolgd. Van de andere thema’s hebben de studenten geen 
gebruik gemaakt omdat ze zich niet herkenden in de herkenningspunten van dat thema. Respondent 
zes gaf hierover de volgende verklaring: “Taakmanagement is een thema dat ik wel redelijk goed 
beheers deze opdrachten heb ik dus niet gemaakt”. 

Vijf respondenten hebben de opdrachten gemaakt van het thema agendagebruik. Deze respondenten 
vonden de opdrachten realistisch en haalbaar. Respondent negen zei hierover “De opdrachten voor 
het agendagebruik waren goed te doen, het waren geen lange opdrachten, daardoor waren ze voor mij 
ook haalbaar binnen mijn beschikbare tijd” en respondent 4, gaf hierop de volgende reactie, “De 
opdrachten vond ik helder, bondig en ja het koste mij niet veel tijd. Dat was heel fijn en daardoor begrijp 
ik nu ook beter de huiswerkopdrachten voor school”  
 
Acht van de negen respondenten hebben de opdrachten horend bij het thema concentreren gemaakt. 
Respondent twee zei over deze opdrachten “De oefening bestond uit het lezen van een Nederlandstalig 
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artikel, hiervan een samenvatting maken en het terugkijken van een college. De eerste keer moest ik 
ervoor zorgen dat ik regelmatig werd afgeleid. De tweede keer moest ik de telefoon uitzetten en een 
koptelefoon dragen. Dit was een leuke en leerzame opdracht hierdoor was voor de opdracht goed te 
doen en zeker niet te lang ondanks dat ik twee colleges moest kijken”. Alle acht studenten vonden deze 
opdracht niet te lang. 

Bij de opdrachten voor het thema planning die door vijf respondenten was gemaakt gaven de 
respondenten over de haalbaarheid ervan tegenstrijdige reacties. Drie respondenten vonden de lengte 
en daardoor de haalbaarheid van de opdrachten goed. Respondent vier gaf hier het volgende antwoord 
op “De opdrachten waren heel handig en interessant. Het waren wel meerdere opdrachten maar zeker 
niet te lang voor mij. Ik vond het leuk om ze te maken”. Twee respondenten gaven aan dat ze 
opdrachten te lang en te groot vonden. Respondent vijf zij hierover het volgende “Als je alle opdrachten 
moest uitvoeren van dit thema, dan moest ik vijf opdrachten maken. Dat is echt wel heel erg veel werk 
om er dan ook zin in te krijgen om het af te maken”. Volgens respondent zes “Sommige opdrachten 
waren wel lang en dan dacht ik hoe houd ik het vol om de opdrachten af te kunnen maken. Daardoor 
is de opdracht voor mij minder effectief”. Dit beeld is tegenstrijdig met de andere respondenten.  

Het thema opdelen van taken is door vier respondenten gemaakt. Drie van vier studenten welke deze 
opdrachten hebben gemaakt zitten in het laatste jaar van de opleiding en zijn bezig met het 
praktijkgericht onderzoek. Deze studenten gaven aan dat zij de opdrachten niet helemaal relevant en 
realistisch vonden. Respondent negen “Ik zit nu midden in mijn scriptie waardoor het voor mij een beetje 
lastig is om een grote taak in kleine onderdelen te gaan verdelen, omdat ik nu in onderdelen werk en 
dat zijn al kleine taken”. Respondent één zei hierover ”als ik eerder in de opleiding hiermee had leren 
werken dan had ik zeker mijn voordeel hieruit gehaald, ik kwam heel vaak in tijdnood met opdrachten 
omdat ik niet wist waar ik beginnen moest”. De respondent uit het derde leerjaar gaf aan dat voor hem 
de opdrachten wel relevant en realistisch waren. Eén van de andere respondenten uit het vierde jaar 
gaf aan “Leuk deze oefening maar voor het praktijkgericht onderzoek heb ik hier niet zo veel aan, maar 
misschien ligt dat wel aan mij”. Op doorvragen hoe deze student dit bedoelde gaf zij aan dat de training 
voor haar te laat in de opleiding was gekomen.  

3.6 Verwachtingen 
De studenten hadden over het thema agendagebruik vooraf verschillende verwachtingen. Respondent 
vier gaf vooraf als verwachting op “Ik dacht dat het meer leerstof was, maar het waren echt opdrachten”, 
bij doorvragen bleek dat respondent vier dit achteraf helemaal niet erg vond. “Hier heb ik beter 
agendagebruik van geleerd” en “het was wel fijn dat er ook tips in stonden dus toch een beetje theorie 
in mijn ogen”. Respondent één gaf als antwoord op de vraag wat haar verwachtingen waren “ik hoop 
dat ik nu eindelijk eens leer hoe ik een agenda moet gebruiken en moet bijhouden want dat heb ik nog 
nooit begrepen”. “Gelukkig heeft de opdracht voldaan aan mijn verwachtingen” gaf respondent één aan.  

Over het thema concentreren zei respondent twee “ik wist niet zozeer wat ik moest verwachten, ik ben 
er open ingegaan, het is me heel erg meegevallen ik heb er achteraf veel van geleerd”. Respondent 
acht gaf aan “ik had hoge verwachtingen van deze opdracht”, bij doorvragen waarom dit zo was kwam 
als antwoord “bij het thema agendagebruik zijn mijn verwachtingen ook bevestigd en dit verwachte ik 
ook van deze opdracht. Gelukkig zijn mijn verwachtingen uitgekomen” Respondent zes gaf aan dat ze 
hoopte dat het thema concentreren haar meer inzicht zou geven.  

Over het thema planning gaf respondent acht aan “Voor mezelf ben ik niet heel chaotisch, dus dingen 
plannen en zo lukt me vaak wel, maar ik dacht misschien een beetje een houvast kan altijd handig zijn, 
dat verwachte ik van deze opdracht” bij doorvragen of de verwachtingen ook bevestigd zijn antwoorde 
zij “ja, zeker”.  Respondent vier gaf als verwachting van dit onderdeel aan “Ik denk gewoon meer orde, 
in mijn chaos” Na doorvragen of de verwachtingen uit waren gekomen kwam de volgende reactie 
“uiteindelijk heeft het wel wat geholpen, er is minder chaos de tijd zal het leren”  

Bij het thema opdelen van taken waren de verwachtingen positief. Respondent één gaf hierop het 
volgende antwoord “natuurlijk verwacht ik resultaat van de online interventie en de opdrachten anders 
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had ik niet mee gedaan” bij doorvragen of de verwachtingen uit zijn gekomen kwam als reactie “jazeker 
die zijn uitgekomen, ik heb nu beter inzicht in hoe ik grote taken in kleine onderdelen moet knippen”.  

3.7 Aansluiten van de opdrachten 
Om de kans te vergroten om acceptatie en ervaren effect (bewustwording) te krijgen is het belangrijk 
dat de opdrachten, die in de thema’s worden aangeboden, aansluiten bij het cognitief probleem van de 
respondent. Uit de interviews is naar voren gekomen dat bij alle vier de onderdelen de opdrachten goed 
aansloten bij de respondenten. Respondent één gaf hierover het volgende antwoord “ik vond de 
opdrachten voor agendagebruik kort en helder en sloten goed aan bij wat ik nodig had”. Bij doorvragen, 
waarom dit zo was kwam als antwoord “Er stonden veel tips en voorbeelden bij de opdrachten, 
waardoor ik inzicht kreeg in mijn probleem”. Respondent zes gaf als antwoord “het thema concentreren 
was voor mij heel helder, de opdracht was goed en gaf mij precies het inzicht wat ik eerst niet had” op 
doorvragen wat hiermee bedoeld werd, kwam de volgende reactie “ik snap nu wat ik doen moet om 
mezelf beter af te kunnen sluiten”.   

3.8 Acceptatie inhoud thema’s 
Vier van de vijf respondenten vonden de uitkomst van de opdrachten bij het thema agenda positief. 
Respondent vijf zij hierover het volgende “Ik vond de opdrachten een aanvulling voor mij waardoor ik 
nu beter inzicht heb gekregen in mijn probleem”. Respondent negen gaf hierop de volgende reactie 
hierover “door de opbouw, lengte en tips bij de opdrachten is het voor mij helder geworden hoe ik mijn 
agenda moet gebruiken en beheren”. Respondent acht gaf aan dat voor haar de uitkomsten minder 
effect hadden omdat zij nu in het vierde opleidingsjaar zat en al deze tijd nog nooit een agenda had 
gebruikt en in het laatste half jaar ook geen agenda meer ging gebruiken. “Ik heb gedurende de hele 
MBRT geen agenda nodig gehad, dus ik zie het nut nu niet meer in om het te leren” was het antwoord 
van respondent acht.  

Voor het thema concentreren gaven alle acht respondenten aan dat ze de opdracht prettig vonden om 
te maken. De opdracht was voorzien van handige tips en gaf inzicht in het probleem omtrent dit 
onderdeel van taakinitiatie. Respondent zes vertelde het volgende “ik ben er wel bewust van geworden 
dat ik mijn telefoon gewoon weg moet leggen, ik weet nu pas hoe zo’n apparaat mij kan afleiden tijdens 
mijn studie” en respondent drie “dat besef is nu wel duidelijk geworden na het maken van de opdrachten 
over concentratie. Voor mijn gevoel kan ik me nu beter concentreren”. Bij het doorvragen hierop gaf 
respondent drie aan dat deze nu tijdens het leren zijn mobiele telefoon uitzet en de e-mailbox afsluit 
zodat hij niet meer afgeleid wordt.  

Bij het thema plannen kwamen er wisselende/tegenstrijdige resultaten over de acceptatie. Respondent 
twee gaf het volgende antwoord “de opdracht over de matrix urgentie die blijf ik zeker gebruiken, 
superhandig” na doorvragen waarom deze dan handig was kwam als antwoord, “het heeft me inzicht 
gegeven in welke opdrachten van mijn studie ik eerst moet doen en welke opdrachten ik later kan doen, 
die minder belangrijk zijn maar wel leuker”. Respondent vier gaf hier het volgende antwoord op “De 
taak was heel handig en relevant voor mij, ik wist meteen na het maken van de opdrachten hoe ik in 
het vervolg efficiënter kan leren”. Respondent vijf gaf een andere reactie, “doordat ik niet alle 
opdrachten gemaakt heb, heb ik er voor mij niet het maximale uitgehaald” bij doorvragen werd er als 
reden gegeven “de hoeveelheid opdrachten die bij dit thema stonden waren te veel waardoor ik er bij 
voorbaat niet mee begonnen ben”. 

Het thema opdelen van taken is gemaakt door vier van de negen respondenten. Hier waren de 
uitkomsten van de opdrachten ook tegenstrijdig. Respondent één zij hierover het volgende ”als ik eerder 
in de opleiding hiermee had leren werken dan had ik zeker mijn voordeel hieruit gehaald, ik kwam heel 
vaak in tijdnood met opdrachten omdat ik niet wist waar ik beginnen moest” bij doorvragen kwam als 
antwoord “een grote opdracht in kleine onderdelen verdelen is voor mij heel handig gebleken, ik begon 
gewoon met de hele opdracht en dan was ik vaak een hele dag bezig met als resultaat dat ik helemaal 
kapot was”. Respondent vier zij over het thema opdelen van taken; “Doordat het in het begin heel 
confronterend was, is het daardoor ook beter blijven hangen en de opdrachten waren ook interessant, 
vond ik”. Bij doorvragen wat dan interessant was kwam als antwoord “De opdrachten gaven me tips en 
inzicht, waardoor ik nu eindelijk begrijp hoe ik dit moet doen”.  
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3.9 Ervaren effect 
De laatste stap uit figuur 1 is ervaren effect of bewustwording.   

Over het thema agendagebruik gaven vier van de vijf respondenten aan dat zij door het maken van de 
opdrachten een positief effect hebben ervaren. Eén respondent (nummer acht) gaf aan dat het effect 
van de online interventie voor haar minimaal was omdat zij in het laatste jaar van de opleiding zat en 
gedurende de gehele opleiding geen agenda gebruikt heeft en dat ze nu het nut er niet van inzag. “Ik 
heb gedurende de hele MBRT geen agenda nodig gehad, dus ik zie het nut nu niet meer in om het te 
leren” was het antwoord van respondent acht. De andere vier respondenten gaven aan dat ze wel een 
ervaren effect hadden op het agendagebruik. Respondent één “ik heb nu sowieso dat ik gewoon de 
hele dag gewoon mijn agenda naast mij heb liggen en dat ik deze nu heel veel gebruik” Respondent 
vijf gaf aan dat door de opdrachten ze nu inzicht heeft gekregen in het nut van het gebruiken van een 
agenda en dat ze nu een digitale agenda is gaan gebruiken. “ik vind het nu heel handig om een digitale 
agenda te gebruiken, hierdoor heb ik nu inzicht in de opdrachten welke ik moet maken voor school” 
volgens respondent vijf.  

Over thema concentreren gaven alle acht studenten aan dat ze een positief effect hebben ervaren. Niet 
één respondent heeft hier negatieve associaties bij. Respondent drie gaf hierover een passend 
antwoord “Een mooi voorbeeld is dat van gebruik van je telefoon. Ik dacht dat ik nooit zoveel mijn 
telefoon pak. Maar ja, als je daar op gaat letten of dat dan ineens die vragen gesteld worden dan denk 
je: o, ja ik doe het heel veel. Dat heb ik wel echt ervaren”. Respondent zes gaf hierover volgende 
antwoord “ik weet nu dat die mobiel mij ongelofelijk afleid, dat had ik voor de training helemaal niet in 
de gaten”.  

Bij het thema planning kwamen er tegenstrijdige antwoorden op of er een ervaren effect of 
bewustwording was. Respondent vier gaf hier het volgende antwoord op “De taak was heel handig en 
relevant maar het zou een uitkomst zijn als er nog wat extra opdrachten bij gemaakt zouden worden, 
ik hunkerde op een gegeven moment naar nog meer oefeningen”. Na doorvragen gaf de respondent 
aan dat ze nu inzicht had gekregen hoe ze het moest aanpakken en hierom graag meer opdrachten 
wilde maken. Respondent één “Ik blijf het plannen ook na de interventie lastig vinden maar het gaat 
wel beter, ik heb nog niet het idee dat ik het nu heel goed beheers”. Respondent zes gaf bij als ervaren 
effect aan “Sommige opdrachten waren wel groot en dan dacht ik hoe houd ik het vol om de opdracht 
af te kunnen maken, daardoor is de opdracht voor mij minder effectief”. 

Het thema opdelen van taken is er bij  drie van de vier respondenten een positief effect. Respondent 
negen “Ik zit nu midden in mijn scriptie waardoor het voor mij een beetje lastig is om een grote taak in 
kleine onderdelen te gaan verdelen, omdat ik nu in onderdelen werk en dat zijn al kleine taken, daardoor 
heb ik minder aan dit onderdeel van de online interventie gehad”. Respondent drie gaf als antwoord “ik 
vond de opdrachten heel handig en deze gaven mij handvaten om het voortaan zo te blijven doen, dus 
ja ik denk wel dat ik hier veel aan heb gehad”. Respondent zeven gaf aan “ja, ik heb heel veel gehad 
aan deze opdrachten, ik blijf dit doen”.  
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4 Discussie 
In de volgende paragrafen wordt per onderdeel de belangrijkste bevindingen besproken en vergeleken 
met de literatuur zodat de onderzoeksvraag kan worden beantwoord. 

4.1 Gebruiksvriendelijkheid  
4.1.1 Blackboard   
Uit de resultaten komt naar voren dat de studenten Blackboard een geschikt medium vinden voor de 
online interventie. Ze vonden het gebruik van Blackboard makkelijk, herkenbaar en inventief. De inhoud 
was logisch qua opbouw, de aangemaakte hyperlinks werkten en de omschrijving van de documenten 
was eenduidig, kort en herleidbaar naar de opdrachten. De stabiliteit van blackboard werd ook als een 
positief punt beoordeeld. Een kanttekening is wel dat de studenten al bekend waren met het gebruik 
van Blackboard. Wel zouden twee studenten het handig vinden dat de online interventie ook in de vorm 
van een applicatie op de telefoon of tablet beschikbaar wordt. Hierdoor hoeven de studenten niet steeds 
in te loggen in Blackboard wat de functionaliteit ervan nog meer zou kunnen verhogen. Het maken van 
opdrachten en/of taken zal wel lastiger zijn op een telefoon of tablet via een applicatie omdat deze niet 
alle functies ondersteunt welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdrachten. Daarnaast moet 
de applicatie ontwikkeld worden voor Apple en voor Android wat extra kosten met zich meebrengt.  

4.1.2 Gebruik online training 
De negen studenten gaven als voordeel aan dat het materiaal 24/7 online beschikbaar was en dat er 
geen deadlines waren voor het maken van de opdrachten.  
De training is zo ontwikkeld dat de studenten deze zonder enige vorm van begeleiding zelfstandig 
kunnen uitvoeren. Voorafgaand aan iedere opdracht was er een duidelijke instructie aanwezig waarna 
de student de opdracht kon uitvoeren. Twee studenten gaven aan dat zij enige ondersteuning of 
begeleiding toch wel prettig hadden gevonden. Dat je waar nodig toch een beroep kunt doen op een 
trainer voor eventuele vragen of feedback. Maar ook de mogelijkheid om te sparren als je tijdens een 
opdracht even ‘vastloopt’. Deze mening van de studenten wordt ondersteund door het artikel van 
Romijn et al. (2015) waarin een blended online training vergeleken wordt met een face to face training. 
In dit artikel wordt besproken dat een blended online training net zo effectief is als een face tot face 
training (Romijn et al., 2015). Uit de studie van Kooistra et al. (2014) blijkt dat een blended methode 
een goed alternatief is voor een face to face training. Bijkomende voordelen van het blended aanbieden 
van de training is dat er meer studenten geholpen kunnen worden en dat daarnaast de kosten 
effectiever zijn voor de organisatie (Kooistra et al., 2014).  

Een aanbeveling is, indien er bij een online interventie ondersteuning van een trainer gewenst is, dit 
aan te bieden via videobellen. Voordeel voor de student is dat deze geen reistijd heeft. Daarbij moet 
de trainer wel voldoende digitaal vaardig zijn.  

4.2 Haalbaarheid uitgevoerde opdrachten 
Een belangrijk onderdeel van de online interventie zijn de te maken opdrachten. Indien de opdrachten 
te lang, te ingewikkeld of niet aansluiten bij het probleem van de student zal dit van negatieve invloed 
zijn op de haalbaarheid van de uit te voeren opdrachten en zal het beoogde effect of bewustwording 
niet behaald worden. Dit wordt onderbouwd in het artikel van Gore et al. (2005) daarin is onderzoek 
gedaan naar het zelfstandig leren bij studenten. Naast inhoud komen daar de lengte en de wijze waarop 
de opdrachten worden aangeboden als belangrijkste factoren die van invloed zijn op de het maken van 
de opdrachten naar voren (Gore et al., 2005).  

Agenda  
De studenten die het onderdeel agenda gevolgd hebben geven aan dat ze door het maken van de 
opdrachten een beter agendabeheer verkregen hebben. De opdrachten waren overzichtelijk, helder, 
kort en bondig geformuleerd. Dit maakte dat de studenten tijdens het maken van de opdrachten al beter 
inzicht kregen over het eigen handelen.  
Hiermee is de basis vergroot voor acceptatie en bewustwording. En is er voldaan aan een aantal 
voorwaarden die beschreven wordt in het artikel van Gore et al. (2005), namelijk kort en bondig (Gore 
et al., 2005). Op korte termijn is er al een “ervaren effect” waarneembaar, de student maakt gebruikt 
van de agenda. Door het gebruik krijgt de student beter overzicht over zijn taken en kan deze efficiënter 
uitvoeren (taakinitiatie). Of dit effect op de langere termijn blijft kan hier niet beantwoord worden. Een 
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aantal studenten gaf vooraf aan nog nooit gebruik te hebben gemaakt van een agenda (papier of 
digitaal). Daar deze studenten al enige onderwijservaring hebben met de nodige zelfstudie is het 
enigszins opvallend dat zij niet eerder van deze vorm van werkplanning gebruik hebben gemaakt.  
 
Concentreren  
Bij het thema concentratie gaven alle acht studenten aan dat ze effect of bewustwording hebben 
ervaren. Zij hadden vooraf niet verwacht dat het gebruik van hun smartphone zoveel invloed zou 
hebben op hun concentratie. De literatuur bevestigd dat het gebruik van de smartphone een groot effect 
heeft op de mogelijkheid tot concentreren (Nadeau, 2007). Uit onderzoek van hoogleraar Stigchel blijkt 
dat “het brein zich niet op twee zaken tegelijkertijd kan richten. Als je bezig bent met je smartphone, 
stoppen andere werkzaamheden. Het kost het brein veel moeite om die weer op te pakken. Zeker om 
je weer te kunnen concentreren op die andere werkzaamheden, hierbij is de mobiele telefoon een 
notoire afleider” (Stigchel, 2019). Dit citaat bevestigd de bevindingen van de studenten.    
 
Plannen  
Tijdens het onderzoek kwamen bij het thema plannen tegenstrijdige resultaten naar voren. Dit ging met 
name over de te maken opdrachten. Twee studenten gaven aan dat zij moeite hadden gehad met de 
hoeveelheid en lengte van de opdrachten. De motivatie om de opdrachten af te maken daalde 
enigszins. Het beoogde effect van de opdracht is hierbij verminderd. Uit het artikel van Gore et. al. 
(2005) waarin de effectiviteit van huiswerk is onderzocht bleek dat hoeveelheid, lengte, vorm etc. waarin 
huiswerk wordt aangeboden invloed heeft op de effectiviteit (Gore et al., 2005). 
Wat hierin ook meegespeeld kan hebben in de minder positieve respons is dat de studenten vooraf te 
hoge verwachtingen hadden over de te maken opdrachten. Dit kan van invloed zijn geweest op het 
beoogde effect en bewustwording. Alle studenten vonden de opdrachten in grote lijnen wel goed 
aansluiten. Het onderdeel matrix-urgentie werd door alle deelnemende studenten zeer positief 
ontvangen. 
 
Opdelen van taken 
De opdrachten met opdelen van taken werd door de studenten als minder relevant beschouwd. Dit had 
niets te maken met dat de opdrachten niet goed aansloten bij het probleem van de studenten of dat de 
opdrachten te lang of te moeilijk waren maar meer dat het voor hen al te laat in het opleidingstraject 
aangeboden werd. Deze studenten zitten in de laatste fase van de opleiding waarin ze bezig zijn met 
het praktijkgericht onderzoek wat al in kleine onderdelen aangeboden wordt. Hierdoor hebben deze 
studenten geen ‘effect’ bij dit thema ervaren. Het zou relevanter voor deze studenten geweest zijn als 
de (online) interventie voor taakinitiatie al eerder in het opleidingstraject was aangeboden.  

4.3 Verwachtingen 
Verwachtingen van de te maken opdrachten bij een thema spelen een rol bij de acceptatie en daardoor 
ook bij het ervaren van effect. Als de student vooraf positieve verwachtingen heeft over de te maken 
opdrachten van het thema en deze wordt tijdens het maken ervan bevestigd dan zal dit versterkend 
werken op de acceptatie en het ervaren effect (bewustwording). Vooraf waren de verwachtingen over 
de verschillende thema’s wisselend. Van geen verwachtingen tot veel verwachtingen. Volgens het 
artikel van Roch en Poister (2006) is het van belang dat verwachtingen van deelnemers aan een 
onderzoek meegenomen om zo een vollediger beeld te verkrijgen (Roch & Poister, 2006). 

4.4 Acceptatie van de thema’s 
De acceptatie is door de deelnemende studenten wisselend ervaren. Bij de thema’s agendagebruik, 
concentreren en opdelen van taken bleken de opdrachten relevant, realistisch, haalbaar en niet te 
moeilijk. Misschien wel laat in het opleidingstraject maar daardoor niet minder aanvaard. Voor de 
opdrachten van het onderdeel planning was de acceptatie minder. Dit kwam niet door inhoud van de 
opdrachten maar door de hoeveelheid onderdelen welke de studenten moesten maken waardoor de 
motivatie verminderd werd. Indien het tijdbestek waarin de studenten de opdrachten konden maken 
zou worden verlengd, er minder opdrachten aangeboden zouden worden of dat de opdrachten 
uitgelegd zouden worden door een trainer zou de acceptatie verhoogd worden. De verwachtingen van 
de studenten over de interventie waren wisselend. Van geen verwachtingen tot hoge verwachtingen. 
De invloed van de verwachtingen aan een onderzoek mag niet worden onderschat (Roch & Poister, 
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2006). De studenten die de thema’s agendagebruik, concentratie en opdelen van taken gevolgd hebben 
geven aan dat zei een positief ervaren effect hebben na afloop van de interventie.  

4.5 Ervaren effect 
De studenten die deelgenomen hebben aan de online interventie hebben vier van de dertien thema’s 
gevold. De andere thema’s waren voor deze studenten niet relevant. Uit gedragsonderzoek van bakker 
(2011) blijkt dat als er aan de voorwaarden wordt voldaan de student de grootste kans heeft op 
bewustwording en effect (Bakker, 2011). Voor de thema’s agenda, concentreren en opdelen van taken 
is er voor deelnemende studenten een positief ervaren effect ontstaan. De intrinsieke motivatie van de 
student werd (on)bewust gestimuleerd. Hierdoor ontstond er ook een positieve bewustwording over het 
eigen leerproces. Bij het thema plannen zijn de resultaten wisselend. Twee van de vijf studenten 
hebben geen positief ervaren effect, drie studenten hebben dit wel ervaren. Dit wisselend ervaren effect 
kwam door de lengte en de hoeveelheid opdrachten die de studenten moesten maken.   

4.6 Het onderzoek  
 
Sterke kanten van het onderzoek 
De online interventie is gebaseerd op de fysieke face to face training van de Hanzehogeschool en op 
de cognitieve training van Mullen et al. (2017) en is op deze manier al bij een grote groep studenten 
toegepast. De opdrachten bij de verschillende thema’s zijn daardoor effectief (Mullen et al., 2017; Otto 
et al., 2020) Het ontwikkelen van de Blackboard course is gedaan door de onderzoeker welke hier een 
brede kennis en veel ervaring mee heeft. Tijdens het bouwen van de blackboard course is er feedback 
gevraagd aan de opdrachtgever en aan een student uit het vierde opleidingsjaar. Hierdoor is de werking 
voor de studenten logisch en inventief wat de acceptatie verhoogt. Het onderzoek is uitgevoerd volgens 
de beschreven methodiek waardoor de variaties in de uitkomsten geminimaliseerd werden. De 
gebruikte onderzoeksmethode is geschikt om ervaringen, inzichten in de context van een probleem te 
kunnen beantwoorden. Hierdoor is de interne validiteit voldoende geborgd bij dit onderzoek (Baarda et 
al., 2018).    
 
Beperkingen van het onderzoek  
De werving van de studenten onder alle opleidingen van de academie voor Gezondheidsstudies is niet 
zo verlopen als verwacht. Vanuit de andere opleidingen, dan de opleiding MBRT kwam geen respons. 
Ook niet na herhaaldelijke oproepen. De reden hiervoor is niet concreet herleidbaar. Hebben de 
aangeschreven mentoren de informatiebrochure niet doorgestuurd? Hebben de studenten de 
informatie in de brochure niet begrepen? Wilden de studenten van de andere opleidingen niet 
meedoen? Waarom er geen respons vanuit de andere opleidingen is gekomen is daarom niet 
herleidbaar.  
Vanuit de opleiding MBRT was de respons groter dan verwacht, vijftien studenten hebben zich 
aangemeld. Vijf studenten gaven bij hun aanmelding aan dat ze het een mooi initiatief vonden en dat 
ze zich voor mij als persoon hadden aangemeld, maar dat ze niet voldeden aan de instap voorwaarden. 
Deze studenten zijn bedankt voor hun aanmelding maar zijn wel uitgesloten van deelname aan het 
onderzoek. Eén student heeft zich teruggetrokken uit het onderzoek na het lezen van het transcript. 
Uiteindelijk hebben negen studenten deelgenomen aan het onderzoek. De deelname aan dit onderzoek 
is klein met maar negen studenten. Waarbij iedere student ook nog zijn eigen cognitief probleem heeft 
omtrent taakinitiatie. 
Hierdoor is er selectie bias opgetreden, waarbij de deelnemende studenten geen volledige afspiegeling 
vormen van de onderzoekspopulatie. Er kan alleen wat geconcludeerd worden over de studenten van 
de opleiding MBRT. In de afgenomen interviews is zoveel mogelijk doorgevraagd en zijn de vragen 
soms herhaald op een andere manier om interviewer bias zoveel mogelijk te voorkomen. Gezien de 
populatie grote en de bekendheid van de onderzoeker met de studenten is dit niet geheel uit te sluiten.  
 
Een beperking aan dit onderzoek, naast de respons is het tijdsbestek waarin het onderzoek moest 
worden uitgevoerd. De interventie kon niet langer dan twee weken duren. Wanneer er meer tijd was 
geweest om het onderzoek uit te voeren, kon het onderzoekend leren meer worden uitgewerkt in de 
interventie. Mogelijk was er dan een groter effect waarneembaar. 



 

Pagina 20 van 42 
 

AHIP_2119MT241A_ Masterthesis_ Remco_Heeringa_20210616 

De studenten hebben op korte termijn een bewustwording ervaren, op lange termijn kan hierover geen 
uitspraak gedaan worden. Deze bewustwording is alleen getest bij vier van de dertien thema’s. Over 
de andere thema’s kan hier geen uitspraak over worden gedaan, aangezien deze niet relevant waren 
voor de deelnemende studenten.  

Uit de resultaten is gebleken dat de deelnemende studenten positief zijn over het volgen van de online 
interventie voor taakinitiatie via Blackboard en dat er bewustwording is ontstaan. Dit onderzoek is alleen 
uitgevoerd bij studenten van de opleiding MBRT. Om te kunnen beoordelen of dit ook representatief is 
voor alle studenten van de Hanzehogeschool zal er een vervolgonderzoek moeten worden gedaan. In 
dit vervolgonderzoek is het belangrijk dat er meer variatie is van andere opleidingen en dat de studenten 
meer tijd krijgen voor het volgen van de online interventie. Hierdoor wordt de externe validiteit verhoogt 
(Baarda et al., 2018).  .   

In dit vervolgonderzoek is het aan te bevelen dat er een vorm van Blended Learning gebruikt wordt. 
(Romijn et al., 2015). Hierdoor zal het beoogde effect verhoogd kunnen worden doordat de studenten 
online ondersteuning kunnen krijgen.  

Bij voldoende positief effect kan de Hanzehogeschool denken aan het ontwikkelen van een applicatie 
voor het volgen van de online interventie. Hierdoor is de online interventie op ieder moment 24/7 op 
ieder device beschikbaar. Er zal dan wel een oplossing gevonden moeten worden voor de online 
begeleiding in de avond en weekenden.  

In de toekomst is het wellicht een optie om de bovengenoemde applicatie commercieel in de markt te 
brengen aangezien deze vorm van online interventie voor jongvolwassen uniek is in Nederland. Hierbij 
kan gedacht worden aan andere hbo-opleidingen en eventueel WO-opleidingen in Nederland. Gedegen 
marktonderzoek zal dit moeten uitwijzen. 
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5 Conclusie  
Het doel van dit onderzoek was om te achterhalen of de fysieke cognitieve interventie omtrent 
taakinitiatie ook online zonder begeleiding gegeven kon worden en wat de ervaringen en wensen van 
de deelnemers hierbij waren. Vanuit deze doelstelling is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd;  

“Wat zijn de ervaringen van studenten met problemen voor taakinitiatie, na deelname aan een online 
interventie?” 

Door de Covid-19 pandemie is de relevantie om een interventie online aan te bieden toegenomen. De 
studenten waren veelal thuis aan de studie. Hierdoor zijn ze meer op zichzelf aangewezen waarbij 
goede handvatten voor effectief studeren belangrijk zijn. Als studenten daarnaast cognitieve problemen 
hebben wordt de kans op studieplezier en studiesucces verder verkleint met alle gevolgen van dien. 
Dit onderzoek heeft zich gericht op één onderdeel van de cognitieve problemen namelijk taakinitiatie. 

De deelnemende studenten waren positief over de gebruiksvriendelijkheid, inrichting, 24/7 beschikbaar 
zijn en het gebruiksgemak van de online interventie. Als medium voor de online interventie is 
Blackboard gebruikt waar alle studenten van de Hanzehogeschool standaard gebruik van maken. De 
online interventie bestaat uit dertien verschillende thema’s waarbij ieder thema de student opdrachten 
biedt voor één specifiek probleem omtrent taakinitiatie. De deelnemende studenten hebben de 
opdrachten van vier thema’s gemaakt namelijk; agenda, concentreren, opdelen van taken en plannen. 
De andere thema’s hebben de studenten niet gekozen omdat ze zich hierin niet herkenden. De 
verwachtingen van studenten waren vooraf wisselend, van geen verwachtingen tot hoge 
verwachtingen. Alle studenten vonden de inhoud van de opdrachten aansluiten bij de persoonlijke 
cognitieve problemen. De haalbaarheid van de opdrachten werd wisselend beoordeeld. Bij het thema 
plannen vonden twee van de vijf studenten de opdrachten te lang en vonden ze de hoeveelheid van 
opdrachten te groot. De andere drie studenten vonden de lengte en hoeveelheid goed.  

De intrinsieke motivatie werd (on)bewust gestimuleerd. Hierdoor ontstond er een positieve 
bewustwording over het eigen leerproces bij de thema’s agenda, concentreren en opdelen van taken. 
Hierdoor is er een positief ervaren effect op korte termijn waarneembaar voor taakinitiatie. Voor het 
onderdeel plannen geldt dit niet voor twee van de vijf studenten. 
 
Aanbevelingen: 

Het onderzoek wijst uit dat de doelgroep te beperkt was en het tijdspad te kort om op de lange termijn 
effect te zien.  
Daarom wordt er geadviseerd een groter kwantitatief onderzoek op te zetten om de voorgestelde 
relaties te onderzoeken, naast een studie naar effect. 
Voor dit onderzoek wordt er een deelname van een grotere groep studenten van meerdere opleidingen 
van de Hanzehogeschool geadviseerd. Hierbij wordt de online interventie al in het eerste leerjaar 
aangeboden om zo op langere termijn effect te kunnen meten. Een vorm van online ondersteuning door 
een trainer op afroep is hierbij wenselijk. 
De resultaten van dit onderzoek kunnen dan vergeleken worden met de fysieke training welke nu al 
wordt aangeboden binnen de Hanzehogeschool. Het lectoraat rehabilitatie zou geschikt zijn om dit 
vervolgonderzoek te ondersteunen.  
 
Bij het thema plannen is de lengte en hoeveelheid opdrachten wisselend ervaren. Het advies richting 
de ontwikkelaar van de training is om bij dit thema nog eens kritisch naar de opdrachten te kijken of 
hier verbeteringen mogelijk zijn.  
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Bijlage A1 Informatiebrochure Move aHead  
Hieronder wordt de informatiebrochure van Move aHead weergegeven. Deze brochure is bedoeld om 
informatie te verstrekken aan de studenten over het onderzoek en bevat daarnaast de toelatingstest 
voor de online training. De brochure is samengesteld door de opdrachtgever lector L. Korrevaar en de 
onderzoeker. 

 

  

 
 
Online module Taakinitiatie 

Voor studenten die belemmeringen ervaren bij het studeren 
vanwege problemen op het gebied van taakinitiatie 

 

Informatiebrochure voor studenten van de 

Academie voor Gezondheidsstudies   
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Introductie 

Veel studenten hebben problemen met het vasthouden van de aandacht, concentratie, geheugen, 
planning en organisatie (ook wel cognitieve functies genoemd). Deze functies zijn nodig voor het 
goed kunnen volgen van een opleiding.  Een van de cognitieve functies waar veel studenten 
problemen mee hebben, is taakinitiatie. Onder taakinitiatie verstaan we: zonder treuzelen efficiënt 
aan een taak beginnen, bijvoorbeeld starten met opdrachten/huiswerk. 

Om studenten te helpen bij het verbeteren van Taakinitiatie is er in het kader van het Move 
aHead-project van het lectoraat Rehabilitatie een online module ontwikkeld. 

Hoe ziet de MODULE TAAKINITIATIE eruit? 

De ‘Move aHead module Taakinitiatie’ bestaat uit wekelijkse individuele online sessies 
van ongeveer een uur. Het aantal sessies is afhankelijk van jouw behoefte. De opzet van iedere 
sessie is hetzelfde: we beginnen met het bespreken van het onderwerp van de betreffende 
sessie en vervolgens doen we enkele oefeningen. Tot slot bespreken we het ‘thuiswerk’. De 
training vindt online plaats en worden gratis aangeboden.  

ZELFTEST 

Om te kunnen bepalen of de module Taakinitiatie iets voor je is, hebben we een korte zelftest 
ontwikkeld. Instructie: stel bij de drie stellingen voor jezelf vast of de betreffende stelling heel weinig, 
weinig, enigszins, veel of heel veel op jou betrekking heeft. Je kunt aan je antwoord een score geven 
van 1 (heel weinig) tot 5 (heel veel).  
 
Ik stel huiswerk of huishoudelijke taken tot het laatste toe uit: 
heel weinig  weinig  enigszins veel   heel veel 
         1        2         3     4         5 
 
Ik vind het lastig om met leuke activiteiten te stoppen als ik huiswerk moet maken: 
heel weinig  weinig  enigszins veel   heel veel 
         1        2         3     4         5 
 
Ik moet er vaak aan herinnerd worden om met taken voor school te beginnen: 
heel weinig  weinig  enigszins veel   heel veel 
         1        2         3     4         5 
 
Als je de drie stellingen een score hebt gegeven, tel deze scores dan bij elkaar op. Als je totaal 
score hoger is dan 10, dan kan het volgen van de online module Taakinitiatie je waarschijnlijk 
helpen hier minder last van te hebben. 

 

Het onderzoek 

Naast het geven van de training doen we ook onderzoek. Met behulp van dit onderzoek willen wij 
erachter komen wat de ervaringen zijn van de deelnemers met de online module. Wat heb je 
eraan gehad? Waarover ben je als deelnemer tevreden en waarover niet? Hiervoor vragen we 
jouw medewerking. Het onderzoek is goedgekeurd door de Hanze Ethische Toetsingscommissie. 
De opdrachtgever voor dit onderzoek is lector L. Korrevaar 

Voor het onderzoek gaan we na afloop een interview met je van ongeveer 30 minuten. Als je meedoet 
vragen we je om een toestemmingsformulier te ondertekenen.  
Hoe worden de onderzoeksgegevens vastgelegd? 

a De resultaten worden opgeschreven voor een onderzoeksrapport. Ook daarin komt jouw naam 
niet voor. Alleen de onderzoeker (Remco Heeringa) kan jouw gegevens inzien.  

Geïnteresseerd in deelname? 

Je kunt je voor de training aanmelden bij: Remco Heeringa, e-mail: r.p.heeringa@pl.hanze.nl 

mailto:r.p.heeringa@pl.hanze.nl
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Je komt in aanmerking voor deelname als je: 

• Student bent aan de Academie voor Gezondheidsstudies van de Hanzehogeschool 
Groningen 

• Problemen ervaart met taakinitiatie (score 10 of hoger) waardoor jouw studieprestaties 
negatief worden beïnvloeden 

• Behoefte hebt aan ondersteuning bij taakinitiatie 

• Je mee wilt werken aan het bijbehorende onderzoek 

 

Wat als ik niet meer mee wil doen? 

Je deelname is geheel vrijwillig. Als je niet meer mee wil doen, dan kun je op elk moment met het 
onderzoek stoppen. Je hoeft daarvoor geen reden op te geven. Stoppen met het onderzoek heeft 
uiteraard geen gevolgen voor het volgen van je opleiding. 

 

Heb je vragen? 

Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen over de module of over het 
onderzoek? Dan kun je contact opnemen met Remco Heeringa, e-mail: r.p.heeringa@pl.hanze.nl  

 

 

  

mailto:r.p.heeringa@pl.hanze.nl
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Bijlage A2 Interview handleiding 
De interviewhandleiding die gebruikt is voor PGO jaar 1 periode 3 is gebruikt als leidraad voor deze 
interviewhandleiding. Het bestand is terug te vinden onder: 
(AHIP_13PGO20_Vogt_OudeLuttikhuis_Boelsma_Heeringa_20200507). 

INTRODUCTIE  

Introduceer het gesprek met de onderstaande informatie. Houd de aangegeven volgorde aan.  

Intro  Ik ben erg blij dat je deel wilt nemen aan dit interview en onderzoek. Heb je 
voor de start van het interview nog verdere vragen? 

Doel van het onderzoek  
  
  
  
  
  

Ik doe dit onderzoek in het kader van de opleiding master AHIP aan de 
Hogeschool InHolland, als onderdeel van mijn afstudeeropdracht. Het 
onderzoek richt zich op studenten van 18 jaar en ouder die een opleiding 
volgen bij de Hanzehogeschool, Academie van Gezondheidsstudies.  
Aangezien jij binnen de onderzoeksgroep valt hebben we jou gevraagd om 
deel te nemen aan dit interview. 
We werken met de volgende onderzoeksvraag: 

• Wat zijn de ervaringen (haalbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en 
acceptatie) van studenten met problemen voor taakinitiatie van de 
Hanzehogeschool, academie voor Gezondheidsstudies na deelname 
op de online interventie? 

Onderwerpen  De volgende onderwerpen komen in het interview aan bod: 

● Inhoudelijk 
● Haalbaarheid 
● Gebruiksvriendelijkheid 
● Ervaringen  
● Ervaren effecten 
● Verbeteringen  

Anonimiteit en vertrouwelijkheid  Dit interview is anoniem, dat wil zeggen dat jou persoonlijke gegevens niet 
gebruikt of genoemd zullen worden. Daarnaast zullen de dingen die jij mij 
vertelt en de informatie die jij geeft alleen voor dit onderzoek gebruikt worden. 
Je  hebt hiervoor een toestemmingsbrief ontvangen en ondertekend. 

Vroegtijdig stoppen  Als je tijdens het interview besluit dat jij iet meer verder wilt gaan, dan mag je 
dat ten allen tijden aangeven.  
Ik zal dan stoppen met het interview en jouw bijdrage niet verwerken in mijn 
onderzoek. 

Opname  Zoals je ziet heb ik opnameapparatuur meegenomen, waarmee dit gesprek 
wordt opgenomen.  
Vanuit de wet (AVG) is voorgeschreven dat ik jou, wel eerst om toestemming 
moet vragen als ik gebruikmaak van opnameapparatuur. Daarom vraag ik jou 
zo meteen, als de recorder loopt, of je toestemming geeft dat dit gesprek 
wordt opgenomen.  
Vind je het goed dat dit gesprek wordt opgenomen? 

Taken benoemen  Ik zal het interview bij u afnemen. Het interview zal ongeveer 30 min. in 
beslag nemen. 
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1. Inhoudelijk  
  

Topic: 
Inhoud van de opdrachten 
 

● Je hebt online de training gevolgd voor taakinitiatie, welke onderdelen 
van de online interventie heb je gevolgd?  

○ Wat vond je van de opdrachten?  
○ Wat verwachte je van de opdrachten?  
○ Sloten de opdrachten goed aan bij jou probleem? 
○ Waren de opdrachten realistisch en haalbaar? 

 
● Wat zou je eventueel anders willen aan de opdrachten? 

 

2.  Gebruik / functionaliteit 
 

● Topic: 
Gebruiksvriendelijkheid van de 
Blackboard Course 
 

• De training was online, wat vond je hiervan? 
o Hoe vond je het gebruik van een website voor de training? 
o Hoe vond je de werking van de website? Denk aan 

hyperlinks, openen van documenten, inventief ingericht? 
o Welke functies vond je prettig en waarom? 

 
• Wat zou je eventueel anders willen aan de website en waarom? 

 
 

3. Haalbaarheid 
 

● Topic: 
Haalbaarheid van de oefeningen 

● Wat vond je van de haalbaarheid van de opdrachten?  
○ Waren de opdrachten goed te volgen?  
○ Wat vond je van de lengte van de opdrachten? 
○ Welke onderdelen doe je nu wel welke je eerder niet deed 

zonder de training 
● Zijn er volgens jouw merkbare veranderingen in je studieresultaten? 

Denk aan halen van toetsen, eerder tot leren komen  
 

 

4. Acceptatie 
 
Topic: 
Acceptatie van de oefeningen 

● Wat vond je van de resultaten van de online interventie? 
○ Waren de resultaten duidelijk voor jou? 
○ Werden de resultaten eenduidig weergeven? 

 

5. Verandering in taakinitiatie 
 
Topics: 
Verandering in taakinitiatie 
Ervaren effecten 
 

● Heb je het gevoel dat de online interventie een verandering voor jou 
gebracht heeft? 

○ Zo ja welke? 
○ Zo nee waarom niet?  

● Welke effecten ervaar jij op dit moment na het volgen van de training? 
○ Zo ja welke? 
○ Zo nee, waarom niet 
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 Afsluiting  

Afsluiting interview  Zijn er nog dingen die niet aan bod zijn gekomen in het gesprek maar die je 
wel belangrijk vindt om te vertellen? Wat vond je van het interview? 

Memberchecking  Het interview zal worden uitgewerkt. Als je wilt kunt je hier een uitdraai van 
ontvangen.  

Bedanken voor het  interview  
  

Ik wil je graag bedanken voor jou tijd en jouw deelname aan het interview. Ik 
hoop dat je het gevoel hebt dat je jouw verhaal hebt kunnen vertellen en dat 
er naar jou verhaal is geluisterd.  

Een telefoonnummer of email 
adres achterlaten voor als er nog 
vragen zijn   
  

Als je nog vragen hebt, kun je terecht bij de onderzoeker Remco Heeringa 
r.p.heeringa@pl.hanze.nl of 050- 5953596 

 
  

mailto:r.p.heeringa@pl.hanze.nl


 

Pagina 31 van 42 
 

AHIP_2119MT241A_ Masterthesis_ Remco_Heeringa_20210616 

Bijlage A3 Hanze format informed consent formulier  
Dit is het standaard format die gebruikt wordt voor onderzoek. Het format is voor dit onderzoek 
aangepast (Hanzehogeschool, 2019).  
Dit formulier bestaat uit twee delen, deel 1 geeft de deelnemer meer inzicht in de voorwaarden van 
het onderzoek en welke rechten zijn hebben. Deel 2 is het toestemmingsformulier welke alle 
deelnemers getekend hebben voor deelname. 
 
Deel1: Informatiebrief 
 

Naam van het 
onderzoeksproject 

Online interventive bij studenten met cognitieve problemen   

Dit onderzoek wordt geleid door Lies Korevaar. De onderzoeker is Remco Heeringa 

Hanzehogeschool Groningen 

Het wordt gefinancierd door Hanzehogeschool 

Doel van het 
onderzoek 

Doel van het onderzoek. Achtergrond: beschrijving onderzoek, relevantie, context. 
Aard en duur: begin- en eindpunt, methode 

Dit onderzoek wordt geleid door Remco Heeringa. U bent van harte uitgenodigd om deel te 
nemen aan dit onderzoek. U kunt de tijd nemen om erover na te denken of u wilt meedoen of 
niet en hierbij bent u vrij om dit met andere mensen te bespreken. Als er in deze 
informatiebrief termen staan die u niet begrijpt, kunnen we die voor u verhelderen. U kunt 
altijd bij ons terecht met vragen over dit onderzoek. 

Het doel van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in het gebruik en ervaringen van online 
training. Dit onderzoek loopt van [01-4-2021 tot 05-6-2021  

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek, omdat je deel hebt genomen aan 
de online training via blackboard. Alle deelnemers zijn benaderd voor dit interview. 

Wat wordt er van u 
verwacht? 

Inhoud: wat wordt verwacht van de deelnemer? (wat houden de interventies in, welke 
vragenlijsten/tests/ etc., tijdsinvestering, duur, plaats, frequentie). Mogelijke nadelen 
voor de proefpersoon. Mogelijke voordelen voor de proefpersoon (‘geen voordeel’ is 
ook relevant) 

U neemt gedurende een week tot 3 weken deel aan de online training, onderdeel taakinitiatie. 
In deze periode zult u meerdere testen (sessies) hebben gedaan. Wij willen graag weten hoe 
u de deelname aan het onderzoeksproject heeft ervaren en welke verbeteringen u voor dit 
onderzoeksproject heeft.  
Van het interview zal een audio-opname worden gemaakt, zodat het gesprek later ad-verbum 
(woord voor woord) kan worden uitgewerkt. Dit transcript wordt vervolgens gebruikt in het 
verdere onderzoek. 

U krijgt van de onderzoeker een kopie van het transcript ter goedkeuring. U kunt ten alle 
tijden uw goedkeuring na het lezen van het transcript nog aanpassen of intrekken.  

Mogelijke voordelen van uw deelname aan dit onderzoek zijn dat u beter inzicht heeft in het 
onderdeel taakinitiatie 

Mogelijke nadelen zijn u heeft geen voordeel gehad bij de training en het heeft u alleen maar 
tijd en energie gekost.  

U hoeft geen vragen te beantwoorden die u niet wilt beantwoorden. Uw deelname is vrijwillig.  

Vergoeding  Vergoeding  

U ontvangt voor deelname aan dit onderzoek geen vergoeding. U krijgt wel een attentie als 
waardering voor uw deelname. Hiervoor heeft de onderzoeker uw adresgegevens nodig.  
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Vertrouwelijkheid 
van gegevens 

Vertrouwelijkheid persoonlijke gegevens (verwerking gegevens, anonimiseren, 
gescheiden bewaren persoonsgegevens en data, bewaartermijn) 

 

Uw privacy is en blijft maximaal beschermd. Er wordt op geen enkele wijze vertrouwelijke 
informatie of persoonsgegevens van of over u naar buiten gebracht, waardoor iemand u zal 
kunnen herkennen. 

Voordat onze onderzoeksgegevens naar buiten gebracht worden, worden uw gegevens 
anoniem gemaakt: geanonimiseerd.  

Voorbeeld hiervan is dat uw naam wordt vervangen door anonieme, op zichzelf betekenisloze 
combinatie van getallen. 

Bij de start van ons onderzoek krijgt uw naam direct een pseudoniem; uw naar wordt 
gepseudonimiseerd ofwel ‘versleuteld’. Op deze manier kan wel worden onderzocht wat u in 
het gesprek aangeeft, maar weten de getrainde onderzoekers niet dat u het bent. De 
onderzoeksleider is zelf verantwoordelijk voor dit pseudoniem en de sleutel en zal uw 
gegevens niet delen met anderen.  

In een publicatie zullen of anonieme gegevens of pseudoniemen worden gebruikt. De audio-
opnamen, formulieren en andere documenten die in het kader van deze studie worden 
gemaakt of verzameld, worden opgeslagen op een beveiligde locatie bij de Hanzehogeschool 
en op de beveiligde (versleutelde) computers van de onderzoekers.  

De onderzoeksgegevens worden indien nodig (bijvoorbeeld voor een controle op 
wetenschappelijke integriteit) en alleen in anonieme vorm ter beschikking gesteld aan 
personen buiten de onderzoeksgroep; in dit geval aan een onderzoekscommissie van de 
Hanzehogeschool die hiertoe bevoegdheden heeft. 

Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u 
de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen 
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Bij vragen over uw rechten kunt u contact opnemen 
met de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor dit onderzoek 
is dat […onderzoeksleider, mail, telefoon] . Bij vragen of klachten over de verwerking van uw 
persoonsgegevens raden we u aan eerst contact op te nemen met de onderzoekslocatie 
(Hanzehogeschool Groningen). U kunt ook contact opnemen met Elma Middel, de 
Functionaris voor de Gegevensbescherming van de Hanzehogeschool Groningen (e-mail: 
e.m.middel@pl.hanze.nl; telefoon: 050-5957818) of de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Vrijwilligheid Vrijwilligheid deelname (stoppen mag voor én tijdens onderzoek, zonder opgaaf van 
redenen, consequenties tussentijds stoppen. Deelname kan eventueel ook door 
onderzoeker worden beëindigd). Bij onderwijsonderzoek: nadrukkelijke vermelding dat 
weigeren deelname of tussentijds stoppen geen gevolgen heeft voor de beoordeling 
van het onderwijs.  

 

Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. U kunt als deelnemer uw medewerking aan 
het onderzoek te allen tijde stoppen, of weigeren dat uw gegevens voor het onderzoek mogen 
worden gebruikt, zonder opgaaf van redenen.  

Dit betekent dat als u voorafgaand aan het onderzoek besluit om af te zien van deelname aan 
dit onderzoek, dit op geen enkele wijze gevolgen voor u zal hebben. Tevens kunt u tot 5 
werkdagen (bedenktijd) na het interview alsnog de toestemming intrekken die u hebt gegeven 
om gebruik te maken van uw gegevens. 

In deze gevallen zullen uw gegevens uit onze bestanden worden verwijderd en vernietigd. Het 
stopzetten van deelname heeft geen nadelige gevolgen voor u of voor de eventueel reeds 
ontvangen vergoeding. 
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Als u besluit om te stoppen met deelname aan het onderzoek, of als u vragen of klachten 
heeft, of uw bezorgdheid kenbaar wilt maken, of een vorm van schade of ongemak vanwege 
het onderzoek, neemt u dan aub contact op met de onderzoeksleider: 

r.p.heeringa@pl.hanze.nl  

Resultaten Resultaten (verwerking onderzoeksgegevens, publicatie, bericht proefpersoon, 
eventueel recht op niet-weten) 

Tussentijdse informatie (tijdige verstrekking van info die toestemming kan 
beïnvloeden) 

De resultaten van dit onderzoek zullen gepubliceerd worden in een thesis. In deze thesis zal 
informatie niet naar u te herleiden zijn. Als u dat wenst kunnen we u informeren over de 
uitkomsten van dit onderzoek.  

Klachtenregeling Als u klachten hebt over de gang van zaken bij dit onderzoek, wilt u die dan bespreken met 
de onderzoeksleider Remco Heeringa 0505953596. Als u de klacht niet met de 
onderzoeksleider kunt oplossen, kunt u zich wenden tot Lies Korevaar, opdrachtgever van dit 
onderzoek (e.l.korevaar@pl.hanze.nl)  

Goedkeuring 
toetsingscommissi
e 

Goedkeuring toetsingscommissie (met uitleg) 

Dit onderzoeksvoorstel is beoordeeld en goedgekeurd door de Hanze Ethisch 
Adviescommissie. Het is de taak van deze commissie om te beoordelen of op een 
zorgvuldige manier wordt omgegaan met proefpersonen en met hun data. Voor meer 
informatie over de ethische commissie kunt u zich wenden tot heac@org.hanze.nl.  

 

  

mailto:r.p.heeringa@pl.hanze.nl
mailto:e.l.korevaar@pl.hanze.nl
mailto:heac@org.hanze.nl


 

Pagina 34 van 42 
 

AHIP_2119MT241A_ Masterthesis_ Remco_Heeringa_20210616 

Deel 2: Toestemmingsverklaring 

 

Titel onderzoek: Online interventive bij studenten met cognitieve problemen   

Toestemmingsver
klaring 

Met uw ondertekening van dit document geeft aan dat u minstens 18 jaar oud bent; 
dat u goed bent geïnformeerd over het onderzoek, de manier waarop de 
onderzoeksgegevens worden verzameld, gebruikt en behandeld en welke eventuele 
risico’s u zou kunnen lopen door te participeren in dit onderzoek 

Indien u vragen had, geeft u bij ondertekening aan dat u deze vragen heeft kunnen 
stellen en dat deze vragen helder en duidelijk zijn beantwoord. U geeft aan dat u 
voldoende bedenktijd hebt gehad en dat u vrijwillig akkoord gaat met uw deelname 
aan dit onderzoek. U ontvangt een kopie van dit ondertekende 
toestemmingsformulier. 

Ik ga akkoord met deelname aan een onderzoeksproject geleid door Remco 
Heeringa. Het doel van dit document is om de voorwaarden van mijn deelname aan 
het project vast te leggen. 

1. Ik kreeg voldoende informatie over dit onderzoeksproject. Het doel van mijn 
deelname als een geïnterviewde in dit project is voor mij helder uitgelegd en ik weet 
wat dit voor mij betekent. 

2. Mijn deelname als geïnterviewde in dit project is vrijwillig. Er is geen expliciete of 
impliciete dwang voor mij om aan dit onderzoek deel te nemen. 

3. Mijn deelname houdt in dat ik word geïnterviewd door de onderzoeker. Het 
interview zal ongeveer 30 minuten duren. Ik geef de onderzoeker toestemming om 
tijdens het interview opnames (geluid ) te maken en schriftelijke notities te nemen. 
Het is mij duidelijk dat ik op elk moment mijn deelname, zonder opgaaf van reden, 
kan stoppen.  
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 4. Ik heb het recht om vragen niet te beantwoorden. Als ik me tijdens het interview 
ongemakkelijk voel, heb ik het recht om mijn deelname aan het interview te stoppen. 

5. Ik heb van de onderzoeksleider de uitdrukkelijke garantie gekregen dat de 
onderzoeksleider er zorg voor draagt dat ik niet ben te identificeren in door het 
onderzoek naar buiten gebrachte gegevens, rapporten of artikelen. Mijn privacy is 
gewaarborgd als deelnemer aan dit onderzoek. 

6. Ik heb de garantie gekregen dat dit onderzoeksproject is beoordeeld en 
goedgekeurd door de ethische commissie van de Hanzehogeschool.  

7. Ik heb dit formulier gelezen en begrepen. Al mijn vragen zijn naar mijn 
tevredenheid beantwoord en ik ben vrijwillig akkoord met deelname aan dit 
onderzoek. 

8. Ik heb een kopie ontvangen van dit toestemmingsformulier dat ook ondertekend is 
door de onderzoeker.  

Remco Heeringa 

 

Handtekening 
en datum 

Naam Deelnemer Naam onderzoeksleider 

Remco Heeringa 

Handtekening  Handtekening 

 

Datum Datum 

16-04-2021 
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Bijlage A4 Transcriptie interview 
In dit transcript is de interviewer speaker 1 en de respondent speaker 2 

00:00:01 
Interviewer: Goedemiddag ik ben heel blij dat jij wilt deelnemen aan dit interview en onderzoek. Heb 
je vooraf aan de start van het interview nog vragen? 

00:00:09 
Respondent: Nee, ik heb vooraf geen vragen voor jou. 

00:00:12 
Interviewer: Ik doe dit onderzoek in het kader van de opleiding master Advance Health Information 
Practice aan de Hogeschool Inholland, als onderdeel van mijn afstudeeropdracht. Het onderzoek richt 
zich op studenten van 18 jaar en ouder welke een opleiding volgen bij de Hanzehogeschool 
academie Gezondheidsstudies. Aangezien jij binnen de onderzoeksgroep valt, hebben wij jou 
gevraagd om deel te nemen aan het interview. 

00:00:43 
Interviewer: De volgende onderwerpen komen interview aanbod: inhoudelijk, haalbaarheid, 
gebruiksvriendelijkheid, ervaringen en verbeteringen. 

00:00:51 
Interviewer: Dit interview is anoniem, dat wil zeggen dat jouw persoonlijke gegevens niet gebruikt of 
genoemd zullen worden. Daarnaast zullen je dingen die jij mij vertelt en informatie die jij mij geeft, 
alleen voor dit onderzoek gebruikt worden. Je hebt hiervoor een toestemmingsbrief ontvangen en 
ondertekend. Tijdens het interview mag je altijd besluiten dat je niet verder te willen gaan, dan mag je 
dit ten alle tijden aangeven. Ik zal dan de opname stoppen, de opname verwijderen en jou gegevens 
niet verwerken in het onderzoek. 

00:01:16 
Interviewer: Zoals je ziet heb ik opnameapparatuur meegenomen waarmee dit gesprek wordt 
opgenomen. Vanuit de wet AVG is voorgeschreven dat ik jou wel eerst toestemming moet vragen dat 
ik gebruik maak van opnameapparatuur daarom vraag ik jou als zo de recorder loopt of je 
toestemming geeft dat dit gesprek wordt opgenomen, vind je goed dat ik dit gesprek opnemen? 

00:01:36 
Respondent: Ja, dat vind ik goed. 

00:01:37 
Interviewer: Dan ga ik beginnen met het interview. Het zal ongeveer maximaal 20 minuutjes in beslag 
nemen. 

00:01:44 
Interviewer: Je hebt de online interventie gevolgd voor taken initiatie. Wat vond je van de inhoud van 
de opdrachten? 

00:01:53 
Respondent: Ik vond de opdrachten heel uitgebreid en ik vond het fijn dat er ook 
achtergrondinformatie werd gegeven over hoe dit in de praktijk weerspiegelt wordt. Je kan dan goed 
herkennen welke problemen je hebt. Er werden kleine voorbeeldjes gegeven in de opdrachten. Af en 
toe stonden er in opdrachten wat veel informatie waardoor ze wat omslachtig zijn voor een 
vierdejaars student zoals ik ben misschien het past beter bij een eerste of tweedejaarsstudent voor 
onze opleiding in ieder geval. 

00:02:31 
Interviewer: Welke onderdelen van de training hebben gevolgd? 

00:02:35 
Respondent: Ik heb de sessies van gedaan onbruik en die van omgevingsfactoren en daar onder 
vielen plannen, sowieso agendagebruik, en concentreren. 
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00:02:58 
Interviewer: Samenvattend heb je dus agendabeheer, plannen en omgevingsfactoren gedaan. klopt 
dit? 

00:03:09 
Respondent: Ja, die trainingen heb ik allemaal gevolgd. 

00:03:13 
Interviewer: Als we kijken naar de inhoud van de van de opdrachten welke jij hebt gedaan, sloten de 
opdrachten goed aan bij jou probleem? 

00:03:23 
Respondent: De opdracht van omgevingsfactoren wel, ik heb dan niet echt een samenvatting 
geschreven, maar ik heb een tekst gelezen met die onderbrekingen die worden gevraagd. Dat kon 
heel makkelijk ook nu bezig bent met mijn scriptie kon ik dat heel makkelijk uitvoeren, omdat ik nu 
heel veel artikelen moet lezen, de opdrachten van bijvoorbeeld agendagebruik of echt mijn 
schoolopdrachten inplannen dat is voor mij een beetje lastig, want ik heb niet echt specifieke 
opdrachten welke ik op dit moment moet inplannen. 

00:03:52 
Interviewer: Oké, dus deze opdrachten waren misschien voor jou, voor nu wat minder relevant. Maar 
je hebt de opdrachten wel gedaan ondanks je op dit moment wat minder hoeft te plannen. Waren de 
opdrachten wel relevant en haalbaar geweest, als je wel moest plannen? 

00:04:13 
Respondent: Ja, dat zeker, ook omdat het heel makkelijk wordt gemaakt. Met de tips welke erbij zijn 
geven had ik nu alsnog wel dat ik terug kon denken aan hoe ik het vroeger deed en ja dat was wel 
anders dan dat ik het gedaan had. Ik denk wel dat als ik in de toekomst moet gaan leren dat ik deze 
methode van de training zal gaan aanhouden. Dus goed afbakenen welke onderdelen je eerst moet 
afronden en dan pas verder naar het volgende onderwerp. Dat stappenplan, dat zou voor mij echt 
handig zijn geweest. 

00:04:40 
Interviewer: Dus je echte afbakening die in dit geval die naar voren komt, die was voor jou heel 
handig. 

00:04:45 
Respondent: Ja, klopt die afbakening was handig. 

00:04:46 
Interviewer: Terugkijkend naar de training, zou je ook verbeterpunten hebben voor de opdrachten? 

00:04:58 
Respondent: Het is nu heel erg algemeen en dat is logisch omdat je het op zoveel mogelijk studenten 
wilt kunnen toepassen. De opleiding MBRT loopt gewoon nou eenmaal wat anders dan dat Ik hoor 
van studenten welke een andere opleiding volgen aan de Hanzehogeschool. Specifieker zou ook heel 
handig zijn geweest waardoor het nog beter zou aansluiten. 

00:05:18 
Interviewer: Oké, dus wat meer verdieping per opleiding, zo prettig zijn geweest? 

00:05:22 
Respondent: Ja, zeker dat had prettiger geweest. 

00:05:26 
Interviewer: Dank je, dit was dan de eerste topic inhoudelijk. Dan wil ik het hebben met jou over 
gebruik en functionaliteit de training was online. Wat vond je hiervan? 

00:05:37 
Respondent: Ja, ik vond het echt helemaal prima. Ik kon het doen wanneer ik er tijd voor had, 
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wanneer ik er zin in had. Ja, de handleidingen geven niet echt heel veel mogelijkheden om vragen te 
stellen, maar dat is ook niet nodig, want het spreekt voor zich. Er staat gewoon precies wat je moet 
doen en wat je ervoor nodig hebt. Dus dat het online is, was voor mij alleen maar fijn. 

00:06:01 
Interviewer: En wat vond je van het gebruik van blackboard voor de training? 

00:06:07 
Respondent: Ja, ja, prima. 

00:06:09 
Interviewer: Oké, waarom vond je dit prima? 

00:06:10 
Respondent: Ik ben gewend met Blackboard te werken en het zag er overzichtelijk en herkenbaar uit. 

00:06:12 
Interviewer: En hoe vond je de werking van blackboardcourse denk aan bijvoorbeeld aan openen van 
documenten, lay-out, inventieve werking? 

00:06:24 
Respondent: Ja, het was gewoon heel simpel. Alle links is waar ik op moest klinken, die werkten. Uit 
ervaring weet ik wel dat, hoe blackboard werkt ook sterk afhankelijk is van de docenten welke het 
bouwt. Dus dat het gewoon goed moet werken en ja dat deed het. Er waren niet veel tabbladen waar 
je tussen scrollen, en dat is alleen maar fijn omdat je dan ook niks kwijt kan raken. 

00:06:47 
Interviewer: Oké, dank je. 

00:06:51 
Respondent: O ja, sorry ik vond het wel lastig dat ik in een opdracht vragen moest beantwoorden en 
dan zou ik graag kunnen kopiëren en plakken in mijn eigen Word bestandje en dat kon dan niet 
omdat het een pdf-bestandje was. Dus ik moest het dan met een knip en plakprogramma, waarna het 
met een lelijke lay-out moest maken dat was niet praktisch. Graag had ik heb bestand willen 
downloaden als Word en dan kunnen bewerken. 

00:07:17 
Interviewer: Je was me net voor met mijn vraag, wat zou je graag anders willen maar dat is dus het 
bestand als Word bestand en niet als pdf-bestand aangeboden hebben zodat het makkelijker te 
bewerken is. 

00:07:17 
Respondent: Ja, dat zou fijner zijn geweest. 

00:07:26 
Interviewer: oké, als we nou eens kijken naar de haalbaarheid, Wat vond je van de haalbaarheid van 
de opdrachten? 

00:07:37 
Respondent: Per opdracht was de haalbaarheid prima, dus goed te doen. Als je nu in opleidingsjaar 1 
of 2 zit en je dan echt taken in je agenda moet zetten voor de lessen welke je volgt dan is dat ook 
prima te doen. Voor mij was dat nu even wat moeilijker omdat ik dat niet heb vanwege mijn 
afstuderen. Alleen als je alle sessies moet volgen van één opdracht, bijvoorbeeld bij onbruik stonden 
er vier of vijf sessies tussen, dan is wel echt heel erg veel werk om ook er zin in te krijgen om het af te 
maken. 

00:08:10 
Interviewer: Gelukkig hoeven de sessies niet allemaal tegelijk uitgevoerd te worden. De taak bestaat 
uit een aantal sessies/ trainingen. Maar het was jou niet helemaal duidelijk dat jij de opdrachten niet in 
één keer hoefde te maken? 
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00:08:24 
Respondent: Dat was op zich wel duidelijk. Ja, ik zou persoonlijk snel niet even elke dag een uurtje 
aan deze opdracht gaan zitten en dan wil ik het gewoon doen en ik wil het af hebben. Ik had het idee 
dat daar de opdrachten niet echt op zijn ingericht. 

00:08:43 
Interviewer: Welke onderdelen van de opdrachten doe je nu wel welke je eerder niet deed zonder de 
training? 

00:08:53 
Respondent: Ik heb hier een post-it dit op mijn liggen met de matrix urgentie. Die vond ik echt 
superhandig, want ik heb normaalgesproken heel veel, ja niet echt toe doen lijstjes maar gewoon 
dingen die ik nog moet doen, en die heb ik dan met post its op mijn tafel geplakt. En als ik het heb 
gedaan heb kan ik de post-it weggooien alleen dan doe ik meestal gewoon de opdrachten waar ik zin 
in heb en dat is meestal niet datgene wat het meest belangrijke is en door die matrix urgentie heb ik 
daar inzicht in gekregen. Zo kan je het dus categoriseren en dan ik beter om met wat snel moet en 
belangrijk is en niet van wat vind ik leuk. Dus dat vond ik wel echt heel handig, en dat ga ik ook zeker 
vaker gebruiken. 

00:09:40 
Interviewer: Mijn volgende vraag voor jou was, zijn er merkbare veranderingen? ja, de matrix 
methode, die blijf ik dus wel gebruiken. 

00:09:49 
Interviewer: Als we eens kijken naar de acceptatie van de uitkomsten, hoe gaat dat? 

00:10:11 
Respondent: Ja goed ik accepteer de uitkomsten van de testen. Kijken naar agendagebruik, is deze 
wel heel handig. Ik gebruikte vooraf heel veel de papierenagenda en ik probeerde dat ook echt bij te 
houden, omdat agenda beheer op mijn telefoon dat vind ik het gewoon verschrikkelijk en in deze taak 
staat het gewoon heel duidelijk uitgelegd hoe je dat doet en welke tips je hiermee het beste werken. 
Die matrix urgentie vond ik ook heel handig. Die vond ik heel handig, omdat ik al in mijn hoofd wist 
welke taken ik moet doen. Dus kon ik zo makkelijk in. Maar als je niet weet welke taken je nou precies 
moet doen, heeft die matrixurgentie mijn inziens minder zin. 

00:11:23 
Interviewer: Helder, dan hadden we naar het volgende onderdeel, haalbaarheid en acceptatie, Heb je 
het gevoel dat de deze online interventie echt een verandering voor jou gebracht heeft, zo welke? 

00:11:44 
Speaker 2: Nee, ik denk geen hele grote verandering. Ik zou de matrixurgentie wel blijven gebruiken, 
maar bijvoorbeeld omgevingsfactoren ja, ik laat me te veel afleiden door mijn telefoon, maar ik weet 
nog steeds niet hoe ik dat moeten verminderen. Ik weet dat het nut van de tekst lezen was veel 
makkelijker zonder die afleiding alleen, dat wist ik ook wel zonder die opdracht. Ik weet alleen nog 
steeds niet hoe ik mezelf naartoe kan dwingen om de telefoon echt daadwerkelijk weg te leggen. Dat 
is misschien ook een beetje een mind-set want je moet gewoon niet in je hoofd hebben van oké, het 
werkt. Dus dit ik moet gewoon voor mezelf doen. Maar ja, dat dat doe ik dus niet. 

00:12:27 
Interviewer: Helder. Tot slot, zijn er nog onderdelen die niet aan bod zijn gekomen in het gesprek, 
maar die wel belangrijk vindt om te vertellen. 

00:12:41 
Respondent: Nou, ik vond het gewoon in het begin heel lastig uit te zoeken welke taken ik nou echt 
moest gaan maken. Er stonden wel tips bij, maar die tips, vond ik soms lastig omdat ik het idee had 
wat moet ik er mee want het past niet helemaal bij mij maar later vond ik het wel heel duidelijk. Maar 
misschien werken met één a twee tips per opdracht en een korte inleiding vooraf, dan was het 
helemaal goed. 
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00:13:12 
Interviewer: Oké, dank je wel. Dit interview, dat zal worden uitgewerkt. Als je wilt, kun je hier een 
uitdraai van ontvangen. Wil je dat? 

00:13:21 
Respondent: Nee, dat hoeft niet. 

00:13:22 
Interviewer: Oké, nou, dan wil ik je heel graag bedanken voor jouw tijd in jouw deelname aan het 
interview. Ik hoop dat je het gevoel hebt dat je verhaal heb kunnen vertellen en dat is naar jouw 
verhaal is geluisterd als je dan vragen hebt, kun je contact opnemen met de onderzoeker, Remco 
Heeringa. Dank je wel. 
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Bijlage A5 Codeboom 
 

  

Frequency
667

 0
  0
   0
    5
    4
   0
    17
    30
    25
    30
    44
    12
  0
   0
    0

Opdelen van taken te groot 1
Planning opdracht sloot niet aan 4
Nog nooit agenda gebruikt 1
Gebruik mijn mobiel niet bij het leren 1

    0
     Opdrachten gaven oplossing probleem 40
     Gebruik mijn agenda nu dagelijks 9
     Matrix urgentie zeer handig 16
     Kan me nu beter concentreren 20
   0
    13
    7
    7
    6
  0
   0

Blackboard werkt stabiel 10
   0
   0
    17
    27
    34
   0

Gebruik applicatie ipv Blackboard 4
1

    2
   0
    14
    39
    23
    6
    46
  Ervaren effect 0
   Opdelen van tak 0
    Geen effect 1
    Postitief effect (bewustwording) 25
   Planning 0
    Geen effect 7
    Postitief effect (bewustwording) 21
   Omgevingsfacto 0
    Geen effect 0
    Posief effect (bewustwording) 23
   Agenda 0
    Geen effect 2
    Positief effect (bewustwording) 25

Veel onderdelen voor opdelen van taken  
Planningsopdrachten te lang

Positief

Code System
Code System

Online training
Haalbaarheid uitgevoerde opdrachten

Negatief

Vooral geschikt jaar 1 & 2
Tips bij de opdrachten
Opdelen van taken lengte van opdracht goed  
Agenda lengte van de opdrachten goed 
 Concentreren lengte opdrachten goed  
Planning lengte van de opdrachten goed 

Acceptatie inhoud opdrachten
Gebruik interventie

Acceptatie uitkomst negatief

Acceptatie uitkomst positief

Verwachtingen 
Geen verwachtingen vooraf planning
Inzicht in concentreren
Beter agenda gebruik
Inzicht geven in opdelen van taken 

Gebruiksvriendelijkheid interventie
Blackboard stabiliteit

Online negatief
Online positief 

Geen deadline 

Opdrachten op een andere plaats weergeven

24/7 beschikbaar
Eigen tijd

Blackboard negatief 

Logisch

Inventief

Bewerkingsoptie
Blackboard positief 

Hekenning
Overzichtelijk

Handleiding
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Bijlage A6 Ontwikkelde online interventie (screendump) 
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