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SAMENVATTING: 
 

Peer assisted learning (PAL) is de algemene benaming voor het leren door niet – professionele 

leerkrachten, met als basisfilosofie: ‘studenten geven studenten les’. PAL kan als verschillende 

vormen voorkomen, de meest gekende is peer tutoring. PAL-projecten hebben hun meerwaarde 

reeds bewezen, zowel voor peer tutor, peer tutee als voor de onderwijsinstelling. Om het beste 

uit een PAL-project te halen, is een goede voorbereiding, implementatie en evaluatie noodzakelijk. 

Een PAL-stage kan ook geconfronteerd worden met enkele uitdagingen, zoals timemanagement 

of een mismatch tussen peer tutor en tutee. In deze bachelorproef werd onderzocht of het 

mogelijk was een PAL-stage te implementeren op een kraamafdeling binnen de opleiding bachelor 

vroedkunde. Het antwoord hierop is positief omdat de peer tutor dit effectief zelf geprobeerd 

heeft met een goed eindresultaat. Met als voorwaarde dat er nog verder onderzoek verricht moet 

worden naar de mogelijkheden om PAL-stages te organiseren voor personen met een bepaalde 

problematiek. 
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Introductie 

 

Tijdens mijn eerste opleidingsjaar bachelor in de vroedkunde kwam ik voor het eerst in contact met 

de onderwijsvorm peer assisted learning, kortweg PAL. De praktijklessen werden ondersteund met 

derdejaarsstudenten die de keuze-stage peer assisted learning volgden, ikzelf ervaarde de 

aanwezigheid van de derdejaarsstudenten als een enorme meerwaarde. Gedurende mijn stage in 

het eerste opleidingsjaar was er een derdejaarsstudente enkele dagen aanwezig die me tips en tricks 

gaf en fungeerde als vertrouwenspersoon. De coaching, begeleiding, steun en hulp van een 

derdejaarsstudente, zowel tijdens de praktijklessen in de schoolomgeving als op stage, wakkerde 

mijn interesse in deze bijzondere onderwijsvorm onmiddellijk aan.  

 

Peer assisted learning biedt de student vroedkunde de ideale gelegenheid om de competentie 

coaching te bereiken gedurende de opleiding. Deze competentie mist zijn belang binnen de 

beroepsuitoefening van de vroedvrouw zeker niet.  

 

Al snel kwam ik op de idee om de reguliere PAL-stage op de schoolomgeving ook tijdens een stage 

binnen een ziekenhuissetting toe te passen. Dit effectief testen en hieromtrent literatuuronderzoek 

verrichten leek mij een interessante uitdaging. Met deze bachelorproef heb ik onderzocht of het 

mogelijk is om peer assisted learning, binnen de opleiding bachelor in de vroedkunde, te 

implementeren op een kraamafdeling. 
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1 Voorstelling van PAL 

 

1.1 Wat is peer assisted learning?  

 

Peer assisted learning, ook wel PAL genoemd, werd voor het eerst voorgesteld in 1998 door Topping 

et al  (Abedini , Fathieh, Javadini, & Hossein , 2012). De terminologie die aan peer assisted learning 

gegeven wordt, loopt sterk uiteen. Het meest gebruikte woord is peer assisted learning, maar andere 

mogelijkheden hiervoor zijn: peer-ledteaching of training, peer-tutoring, evenals peer-teaching. 

Deze opsomming van begrippen refereren gewoonlijk naar diegene van dezelfde leeftijdscategorie 

of studie-level (Williams, Olaussen, & Peterson , 2015). De onderliggende filosofie van PAL is 

gebaseerd op ‘studenten geven studenten les’. Het begrip ‘peer’ definieert de student die 

ingeschreven is in dezelfde cursus, maar op een ander studieniveau.  

 

Verder is peer assisted learning een educatieve filosofie die gebruikt wordt in verschillende 

opleidingen. Peer assisted learning wordt nu uitgebreid gebruikt in de medische wereld, zoals bij 

vakken als anatomie, radiologie zoals bij de opleidingen verpleegkunde, fysieke therapie, alsmede 

bij atletische trainingen. PAL heeft zijn betrekking op een groot aantal studenten en educatieve 

sectoren, variërend van de lagere school tot klinische opleidingen in chirurgische vaardigheden 

(Williams, Olaussen, & Peterson , 2015).  

Van studenten uit (para-)medische opleidingen wordt er verwacht dat ze in de toekomst in staat zijn 

om informatie te analyseren, te synthetiseren en deze dan te communiceren om zo klinische 

problemen op te lossen in hun professionele carrière. Deze vaardigheden worden beter ontwikkeld 

door een actief leerproces, waarbij studenten een intensieve studiemethode aanleren en bovendien 

hun kritisch denken en doeltreffende communicatie verder ontwikkelen (Loke & Chow, 2005).   

  

Peer assisted learning, als een partnersysteem bij het leerproces, brengt het voordeel met zich mee 

dat studenten elkaar helpen om te leren waardoor de peer-leerkracht ook bijleert door iets aan te 

leren. Het geeft de studenten verbondenheid en verantwoordelijkheid bij zowel het aanleren als bij 

het leren. De peer-leerkrachten verstaan de problemen bij het studeren, die ‘hun’ studenten 

ondervinden, beter dan de gewone leerkracht. Terwijl peer tutoring het studeren efficiënter maakt 

voor de peer-leerlingen, brengt het ook voordeel mee voor de peer-leerkracht (Loke & Chow, 2005).  

 

Zowel de peer tutor als de peer tutee realiseren zich dat de PAL-ervaring een ontplooiing betekent 

op vlak van leren en denken. De benadrukking van intensiever leren brengt kritisch denken en 

reflecterend studeren met zich mee. Veel van de studenten appreciëren de kans die ze krijgen om 

vragen te stellen en om antwoord te bieden op vragen, dit heeft een positieve invloed op het denken 

tijdens het proces. Het is duidelijk dat PAL voor een betere ontwikkeling zorgt van kritisch en 

probleemoplossend denken. Bovendien ondervinden beide partijen een intellectuele baat door 

meer systematisch te zijn tijdens het studeren. Het participeren in een PAL-programma bevordert 

het collectief studeren, beide deelnemers erkennen dat het een wederkerig proces was.  
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Los van de leervaardigheden en het collectief studeren, beweren de studenten dat er een 

persoonlijke groei waar te nemen is, wat zeker ten goede komt voor latere studies en het werkleven 

(Loke & Chow, 2005). 

 

Ondanks alle voordelen kent PAL ook zijn tekortkomingen. De doeltreffendheid kan verzwakt 

worden door onverenigbaarheden tussen persoonlijkheden van de studenten, strijdigheid op vlak 

van educatief niveau of kennis, of de basisprincipes van PAL niet naleven (Williams, Olaussen, & 

Peterson , 2015). Ondanks het plezier die studenten ervaren tijdens het proces van peer tutoring, 

kunnen er wel frustraties en ontgoochelingen de kop opsteken. Passiviteit tijdens het studeren, 

punctualiteit, verplichtingen, ontoereikende kennis en foute karaktercombinaties liggen vaak aan de 

basis voor deze frustraties. 

 

Het is voor de peer-tutors teleurstellend als een of meerdere tutees onvoorbereid naar de sessies 

komen, dit bij peer tutoring in klasverband. Bovendien is het soms moeilijk om een afspraak in te 

plannen voor de individuen als zij reeds andere verplichtingen hebben, daarnaast kan stiptheid ook 

een knelpunt zijn  (de Smet , van Keer , & Valcke , 2011). Er kan ook tegenspraak zijn tussen de 

persoonlijke stijl en de studeerstijl van de peer-leerkrachten en leerlingen, wat voor een obstakel 

kan zorgen tijdens het peer tutoring- proces (Loke & Chow, 2005).  

 

 “Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn.” – 

Benjamin Franklin 
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1.2 PAL versus traditionele leermethodes      

 

Onderwijsinstituten hebben als doel om een programma te voorzien waarbij studenten voorbereid 

worden met geschikte kennis, vaardigheden en attitudes. Zo’n programma moet de studenten in 

hun latere leven in staat stellen om met een hoog competentie- en werkingsniveau te handelen in 

realistische situaties in hun werkomgeving. Daarom is het juist zo belangrijk dat het 

onderwijsprogramma geschikte leerstrategieën toepast om dit doel te bereiken. Universiteiten en 

hogescholen gebruiken op intensieve wijze de traditionele leertechnieken waarbij de studenten de 

inhoud memoriseren en dit gewoonlijk vergeten na een korte tijd. Een hoorcollege is hiervan het 

meest voorkomende traditionele leermethode, deze manier wordt uitgebreid toegepast in de 

opleiding medische faculteiten. Het is reeds geweten en aanvaard dat deze traditionele wijze van 

lesgeven weinig effectief is (De Backer, Van Keer , & Valcke, 2011).   

 

In de laatste decennia zijn er talloze leermethodes de revue gepasseerd, ze werden geïntroduceerd 

om de kloof te dichten op vlak van medisch onderwijs. Universiteiten bieden steeds meer 

innovatieve en flexibele onderwijsmethodes aan, dewelke ervoor zorgen dat er een betere studie 

atmosfeer is. Vele van deze nieuwe studiemethodes, zoals Problem Based Learning (PBL), Puzzle 

Based Learning, Small Group Teaching, Team Based Learning (TBL) zijn het leven ingeroepen om 

leermoeilijkheden te overwinnen (De Backer, Van Keer , & Valcke, 2011).   

Daarenboven werd peer assisted learning  recentelijk gebruikt in vele medische opleidingen en kan 

omschreven worden als een van de meest efficiënte studiestrategieën waar de studenten actief 

betrokken zijn bij het leerproces (Gill, et al., 2006).   

 

Peer assisted learning is ondertussen een belangrijke studiestrategie geworden onder studenten in 

specialisatiejaren in het medisch onderwijs op verschillende niveaus. Vanuit de studenten hun visie 

is PAL een collaboratieve en coöperatieve studiemethode met een verscheidenheid aan voordelen, 

zoals een sterke wisselwerking tussen peer-leerkracht en peer-leerling. Deze wisselwerking brengt 

op zich het voordeel met zich mee dat groepsdiscussies makkelijker gevormd kunnen worden, wat 

bij de traditionele methodes moeilijker zal ontstaan (De Backer, Van Keer , & Valcke, 2011). Het 

aanleren door de peer-leerkracht zal zijn syllabus-kennis verhogen waarbij ze de kans krijgen om zo 

hun zelfvertrouwen een boost te geven, bovendien worden de communicatievaardigheden 

gestimuleerd (Byl, et al., 2011).  

 

Het merendeel van de peer-leerkrachten en peer-leerlingen ervaren de PAL-programma’s als een 

plezier, die ook nog eens hun psychologische druk doet afnemen bij groepsdiscussies en hun studies 

bevorderen (Berghmans, Struyven , & Dochy , 2011).  

 

Er kan dus gesteld worden dat de strategie achter peer assisted learning meer effectief is op het 

leergedrag dan een gewoon hoorcollege. Deze verschillen zijn duidelijk zichtbaar in het begrijpend - 

en toepassingsniveau van de student, dus PAL kan leerrijker zijn dan traditionele studiemethodes. 

Als laatste kan genoteerd worden dat PAL studenten kan overtuigen om harder te studeren. 
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1.3 PAL – werkvormen  

 

Peer assisted learning is een term die nog niet zo lang over de tong gaat, maar als er terug gegaan 

wordt naar het verre verleden, met name de Klassieke Oudheid, kan er geconstateerd worden dat 

er toen al leerlingen ingezet werden om andere leerlingen te helpen met studeren. Bij PAL in de 

huidige onderwijsomgeving zijn er peer tutors en peer tutees, met andere woorden er zijn peers die 

elkaar ondersteunen bij het leerproces. Een peer wordt volgens de Cambridge’s Learner’s Dictionary 

als volgt gedefinieerd: ‘someone who is the same age or has the same social position or the same 

abilities as other people in a group’. Het mede-leren wordt dus ondersteund door peers, maar er zijn 

echter verschillende werkvormen van peer assisted learning waarin zij dus een belangrijke rol in 

spelen (Byl, et al., 2011).  

 

PAL is een algemene benaming die verschillende strategieën omvat, dewelke bestaat uit leren door 

niet – professionele leerkrachten. De meest gekende PAL-vorm is peer tutoring, maar hier bestaan 

talrijke variaties op, zoals peer mentoring, peer modelling, peer assessment en peer monitoring. Peer 

assisted learning reikt dus veel verder dan enkel peer tutoring (Topping & Ehly , 2001).  

 

 
Figuur 1: PAL-werkvormen 
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1.3.1 Peer tutoring    

 

Peer tutoring is een specifieke en meest gekende vorm van PAL, dewelke zijn focus legt op de 

verwerving van zowel kennis als vaardigheden door peers in kleine groepjes. Bij peer tutoring wordt 

er iemand ingezet, die geen professioneel docent is, om anderen uit een gelijke sociale groep te 

helpen om te leren. Bij peer tutoring is er dus sprake van een peer tutor (de peer – leerkracht) en 

een peer-tutee (de peer – leerling). De peer-tutor zal zijn medestudenten, die vaak in een lager 

studiejaar zitten, begeleiden op vlak van vakinhoudelijke aspecten. De peer tutor fungeert als het 

ware als een coach voor de tutees (Struyven & Keer, 2011).  

 

Het centrale doel van peer tutoring is kennis en vaardigheden verwerven door het samenwerken van 

peers in kleinere groepen, waarbij ze elkaar ondersteunen. De peer tutor zal zijn leerlingen vragen 

stellen over de geziene leerstof waardoor de tutees zelfstandig nieuwe kennisinzichten verwerven. 

Verder bestaat de rol van de peer tutor erin om duidelijkheid te geven bij moeilijkheden en tips en 

tricks mee te geven voor het beter memoriseren van de inhoud. Er bestaat ook een specifieke vorm 

van peer tutoring, namelijk de reciproke peer tutoring, verder afgekort als RPT. Bij RPT zal de tutorrol 

wisselen tussen de verschillende studenten, met andere woorden, hier krijgt iedere student de kans 

om eens een tutor en een tutee te zijn. Dit maakt het wel noodzakelijk dat de studenten uit de 

peergroep op hetzelfde niveau zitten qua kennis en bekwaamheid. (De Backer, Van Keer , & Valcke, 

2011).  

 

Bij peer tutoring zal de peer tutor, diegene die meer competent of ervaren is, de peer tutee bijstaan. 

Als de peer tutor en de tutee niet van eenzelfde (school)instelling komen, dan spreekt men van 

‘cross-level, cross institutional peer tutoring’.  Als de individuen niet in dezelfde klas of jaar zitten, 

dan noemt dit ‘cross-level peer tutoring’ (de Smet , van Keer , & Valcke , 2011).  Als de tutor en tutees 

in dezelfde klasgroep zitten en hebben een vergelijkbaar niveau van kennis en ontwikkeling, dan 

wordt dit als ‘same-level’ bedoeld. Bij ‘same-level tutoring’ kan er nog een onderscheid gemaakt 

worden op vlak van de rol van de tutee en tutor: zo bestaat er een vaste en veranderlijke rol. Dit 

wordt duidelijk voorgesteld door Figuur 2: Verschillende peer tutoring vormen (Falchikov, 2001).  
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Figuur 2: Verschillende peer tutoring vormen (Falchikov, 2001)  
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1.3.2 Peer mentoring  

 

Een tweede vorm van peer assisted learning is de peer mentoring. Met mentoring wordt de 

verhouding tussen twee personen weergegeven, waarbij de mentor meer ervaring heeft op vlak van 

de gemeenschappelijke interesses dan de mentee. Er wordt dus steeds gewerkt met een vaste 

rolverdeling, enerzijds de mentor en anderzijds de mentee, waarbij de mentor de mentee 

ondersteunt en aanspoort bij zijn leerproces. Het kan dus zijn dat de peer mentor en peer mentee 

een verschillende leeftijd hebben, of een opleiding volgen aan verschillende universiteiten. De 

functie van de mentor bestaat eruit om de mentee aan te moedigen om het onderste uit te kan te 

halen, op een positieve manier, om zo hogere doelen te bereiken. Verder kan de mentee met 

problemen terecht bij zijn mentor aangezien de drempel lager is om (emotionele) hulp te vragen aan 

de mentor dan aan een vreemde. De mentor zal zijn mentee helpen om beter om te gaan met zijn 

problemen (Byl, et al., 2011).  

 

 

1.3.3 Peer modelling     

 

Peer modelling is een derde vorm van PAL dat besproken wordt. Bij deze vorm zal de peer tutor 

steeds het voorbeeld zijn voor de anderen in verband met het leergedrag dat beoogd wordt. De 

bedoeling is dat de anderen het beoogde leergedrag volgen en zich er aan houden. Hier is het 

belangrijk dat de peer tutor het goede voorbeeld geeft en bepaalde facetten van dat goede 

leergedrag aantoont waarbij de achterliggende beweegredenen aangetoond worden. Ten slotte zal 

bij peer modelling de peer tutor bepaalde vaardigheden, zowel algemene als vakgerichte 

competenties, demonstreren aan de peer tutees (Byl, et al., 2011).  

 

Peers kunnen ook een toonbeeld zijn op sociaal en affectief vlak tijdens het leerproces, zoals 

enthousiasme, positivisme en samenwerken. Observeren hoe anderen te werk gaan, inzichten 

kunnen verwerven en het bewustzijn van handelingen verscherpen wordt beoogd bij peer modelling, 

dit door tegen over elkaar te stellen. Peer modelling kan leiden tot betere metacognitieve kennis en 

zelfregulatie (Topping & Ehly , 2001). 

 

 

1.3.4 Peer assessment  

 

Bij peer assessment zullen de peers de andere evalueren, zo wordt er gekeken naar het niveau van 

taken en het leerproces wordt eventueel onder de loep genomen. De peer heeft dus een evaluatieve 

rol waarbij hij kijkt naar het leerproces van anderen (Byl, et al., 2011).  

Bij peer assessment krijgen de peers een beter inzicht over hun sterktes en hun zwaktes, waarbij er 

uitgestippeld kan worden welke stappen ze moeten nemen voor een verdere evolutie tijdens het 

leerproces.  
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Het belangrijkste aspect bij peer assessment is de actieve deelname van de peers bij het assessment, 

waardoor ze een grotere bijdrage hebben op hun eigen kennis met betere eindkwalificaties als 

gevolg. Ze zullen zelfkritischer worden en zichzelf beter kunnen inschatten en evalueren. De peers 

zullen dus positief evolueren door het geven en ontvangen van feedback op basis van niveau, 

kwaliteit en succes van taken of resultaten (van Gennip, Segers, & Tillema, 2010).  

 

Uit onderzoek van Gennip, M.S.R. Segers, H.H. Tillema (2009) lijkt dat er veranderingen merkbaar 

zijn in de beleving van persoonlijke variabelen door een deelname aan een peer assessment groep. 

Zo ervaren peers, op het einde van het onderzoek, meer unanimiteit in vooropgestelde doelen en 

hebben ze meer vertrouwen in de peer als evaluator dan in het begin van het project. Verder voelen 

de studenten uit een peer assessment omgeving zich beduidend veiliger op psychologisch vlak. 

Interpersoonlijke variabelen spelen een aanzienlijke rol tijdens een peer assessment project en deze 

hebben een belangrijke invloed op het leren en op de scholing. Door de tussenkomst van peer 

assessment zullen studenten ook een lagere diversiteit in waarden1 ervaren dan in een normale 

schoolomgeving (van Gennip, Segers, & Tillema, 2010).   

 

 

1.3.5 Peer monitoring        

 

De laatste vorm van PAL dat besproken wordt is peer monitoring. De peer monitor zal bekijken en 

opvolgen of de peers effectief in het leerproces betrokken zijn. De peer monitor zal de peer tutee 

zijn verbaal als zijn non-verbaal gedrag gadeslaan. De monitor zal kijken naar het respecteren van 

deadlines, afhandelen van werklast en timemanagement. De monitor zal dus vooral de 

fundamentele beginselen van een leerproces analyseren van de andere studenten (Byl, et al., 2011).   

 

Het is belangrijk dat de peer monitor feedback geeft zodat de student zichzelf kan verbeteren op 

deze vlakken om zo hogere doelen te stellen en halen. Peer monitoring kan zowel verbaal als non-

verbaal gedrag omhelzen welke positieve effecten heeft op academische resultaten en vaardigheden 

(Topping & Ehly , 2001).  

 

                                                           
1 Diversiteit in waarden: verschillen in meningen over de taken, doelen en missies van een team. Het 
gaat met andere woorden niet over specifieke interesses van één persoon, maar wel over wat een 
groep belangrijk acht om collectief betere prestaties neer te zetten. 
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1.4 PAL-stage toegepast op kraamafdeling  

 

1.4.1 Inhoud PAL-stage  

 

De peer assisted learning -stage vond plaats onder de werkvorm van peer tutoring, meer specifiek 

de cross level peer tutoring die zich afspeelde in een ziekenhuis op de kraamafdeling te Gent. Het 

gaat over een eerste project binnen de onderwijsopleiding vroedkunde aan een hogeschool om na 

te gaan of de mogelijkheid bestaat om de PAL-stage op een afdeling binnen een ziekenhuissetting te 

implementeren, dit als keuzestage voor de studenten uit het derde opleidingsjaar. Momenteel 

bestaat enkel de mogelijkheid om de PAL-stage te kiezen waarbij de peer tutor de peer tutees coacht 

tijdens de praktijklessen in de schoolomgeving.  

 

De peer tutor is een derdejaarsstudente en verkoos de PAL-stage als keuzestage. Tijdens deze stage 

begeleidde en coachte de tutor een eerstejaarsstudente gedurende vier dagen tijdens haar 

verplichte stage op de kraamafdeling. Een kraamafdeling is een afdeling binnen het ziekenhuis waar 

net bevallen moeders en zwangere vrouwen liggen die rust nodig hebben.  Het personeel staat in 

voor de moeder-kind zorg waarbij de stagiairs de kans krijgt om hieromtrent kennis op te doen. 

Zowel peer tutor als tutee werden elk persoonlijk opgevolgd door een stagebegeleider van de 

onderwijsinstelling.  

 

De eerste dag stage bestond voornamelijk uit een eerste kennismaking met de dienst en het 

personeel, gevolgd door een rondleiding. Er werd een regeling getroffen tussen de stagementor, een 

vroedvrouw uit het ziekenhuis en de tutor, zodat de tutee steeds een coach aan de zijde had. Zo 

werd de tutee vier dagen begeleid door de tutor, waarvan de stagementor slechts twee dagen 

aanwezig was. In overleg met de hoofdvroedvrouw en de mentor werd er besloten dat de tutor en 

tutee de zorg van twee patiënten zelfstandig op zich konden nemen, waarbij rapportage noodzakelijk 

was naar de dienst toe. Dit hield in dat de tutee geholpen werd bij postpartum controles, zoals vitale 

en fysische parameters, bloed prikken, wondverzorging, hygiënische zorgen, etc. Bovendien 

verkreeg de tutee meer vaardigheden in de totaalzorg aan de pasgeborene, zoals hygiënische 

verzorging, GVO geven, onderzoeken uitvoeren, en meer. Tot slot kreeg de tutee meer inzicht in het 

mondeling en schriftelijk rapporteren. 

 

 

1.4.2 Organisatie en betrokken partijen  

 

De PAL-stage kon omgezet worden in realiteit mede dankzij de hulp en inzet van verschillende 

personen. Een goede communicatie tussen tutor en verschillende instanties was onontbeerlijk om 

de PAL-stage tot een goed einde te brengen. Bovendien kon de tutor op de hulp rekenen van vele 

personen om zo de tutee optimaal te begeleiden.  
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De tutor communiceerde met de stagecoördinator om na te gaan of de PAL-stage praktisch haalbaar 

was en om alles concreet te organiseren. Ten tweede werd er gecommuniceerd met de tutor-

begeleider over de PAL-stage in verband met het welslagen als tutor. Hierbij werd, op aanvraag van 

de tutor, een extra gesprek gevoerd om te bespreken op welke vlakken de tutor nog tekortschoot 

en hoe de tutor dit kon verbeteren om zo optimaal te fungeren binnen de PAL-stage. Gedurende het 

praktijkdeel hield de tutor de begeleidster up to date met opgedane ervaringen en eventuele vragen. 

Alles verliep via e-mail en de tutor vermeldde per week wat de voorbereidingen waren en vroeg naar 

feedback. Op die manier werd het leerproces van de tutor gestimuleerd en zorgde het voor een 

maximale begeleiding van de tutee.  

 

Verder werd er uitgebreid gecommuniceerd met zowel de interne als externe promotor van de 

bachelorproef.  

Met de interne promotor werd er contact opgenomen in verband met de opbouw van de 

bachelorproef en de hulp naar de goede uitvoering van het praktijkdeel.  

De externe promotor was de sturende kracht achter het praktijkdeel, door in gesprek te gaan met 

de externe promotor kreeg de tutor nieuwe inzichten. De externe promotor is een vroedvrouw die 

werkzaam is op de dienst waar het praktijkdeel werd uitgevoerd en heeft verder ook de functie van 

begeleidingsverpleegkundige. Met andere woorden, de geknipte persoon die steeds klaarstond met 

tips en bijstuurde waar nodig. Elke persoon die betrokken was bij het praktijkdeel werd tijdig 

ingelicht over de stand van zaken.  

 

Daarnaast nam de tutor, nog voor aanvang van de stage, contact op met de stagebegeleider van de 

tutee. Hierbij werd aangehaald wat het concept en het doel was van de PAL-stage. De tutor polste 

naar de te behalen leerresultaten zodat de tutor een gerichte begeleiding kon uitvoeren. Er werd 

ruim op voorhand contact opgenomen en nagegaan in welke mate de stagebegeleider bereid was 

om aan dit project mee te werken.  

 

Tevens benaderde de tutor de desbetreffende stageplaats. De tutor peilde naar de mening van de 

hoofdvroedvrouw en besprak alle facetten die nodig waren voor een goede regeling. Zo kwamen de  

zaken die mogelijk waren binnen de dienst kraamafdeling aan bod, betreffende duurtijd, planning, 

feedbackmogelijkheden, etc. 

 

Tijdens de uitvoering van het praktijkdeel waren er dus tal van personen betrokken. De tutor 

begeleidde de tutee gedurende vier dagen in het ziekenhuis. Dit zorgde ervoor dat er telkens nieuwe 

vroedvrouwen op de dienst werkten en deze ingelicht dienden te worden over het concept en hoe 

het verliep. Vele vroedvrouwen hadden nooit eerder van peer assisted learning gehoord en wisten 

dus ook niet wat dit inhield. Door de toepassing van peer assisted learning op de werkvloer werden 

deze beroepsbeoefenaars van de vroedkunde ook over deze onderwijsvorm ingelicht. Elke 

vroedvrouw was enthousiast, de tutor ondervond geen problemen.  
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De tutor vroeg ook, op aanbeveling van de externe promotor, de mening van de patiënten die 

werden verzorgd door de tutor en de tutee. De kersverse ouders zagen aan het schooluniform dat 

de tutor en de tutee allebei studenten waren. De tutor verduidelijkte het concept en de ouders 

vonden het positief. Ze gaven aan dat de tijdsbesteding voor de verzorging ruimer was dan indien 

een vroedvrouw de verzorging deed en waren tevreden over de begeleiding.  Bij een tweede patiënte 

en haar partner werd er navraag gedaan over hun mening op vlak van begeleiding. De patiënte had 

vertrouwen in het ziekenhuis waardoor ze erop vertrouwde dat de goede zorg gewaarborgd bleef. 

Ze had geen negatieve punten op de verzorging aan te merken.  

 

Op hetzelfde ogenblik liepen er twee studentes verpleegkunde stage op dezelfde kraamafdeling 

waar de tutor en tutee stonden. Ook naar de bevindingen van deze studentes over de PAL-stage 

werd gevraagd. De meningen van de studentes waren positief en de begeleiding door een tutor zou 

voor hen een meerwaarde betekenen, ze vonden het jammer dat ze zelf geen tutor hadden. 

 

 
Figuur 3: Betrokken partijen op PAL-stage 
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1.5 Wie is de peer tutor? 

 

1.5.1 Definitie  

 

1.5.1.1 Peer tutor volgens literatuurstudie  

 

Een peer tutor, bij cross-level peer tutoring programma, is een student die dezelfde opleiding volgt 

als een tutee, maar in een hoger opleidingsjaar (Williams, Olaussen, & Peterson , 2015). De peer 

tutor zal het leerproces begeleiden, met andere woorden het is een begeleidende student . Van de 

peer tutor wordt er verwacht dat hij zijn peer tutees, de studenten die hij begeleidt, stimuleert om 

na te denken en hun verantwoordelijkheid op te nemen in hun leerproces. Hij is een hulp voor de 

tutee. 

 

Logischerwijs beschikt de peer tutor reeds over meer kennis dan zijn peer tutee en heeft daarom 

een coachende rol ten opzichte van zijn leerlingen. De tutorrol bestaat eruit om het leerproces van 

de peer tutees te stimuleren, verschillende vragen te stellen waardoor de tutees kritisch zullen 

nadenken over het onderwerp. Ook moeilijkheden in kaart brengen, tips en tricks aanbieden aan de 

tutee, etc.  behoren tot de tutorrol (De Backer, Van Keer , & Valcke, 2011).  De peer tutor hanteert 

dus een faciliterende rol binnen een studentgecentreerde leeromgeving waarbij de aandacht gaat 

naar meer verantwoordelijkheidsopname voor de ontwikkeling als student. De tutor zal de tutee 

vakinhoudelijk begeleiding bieden waarbij er aangezet wordt tot een actiever denkproces 

(Berghmans, Struyven , & Dochy , 2011). 

 

 

1.5.1.2 Peer tutor volgens praktijkervaring  

 

De tutor was een derdejaarsstudente vroedkunde, volgde het modeltraject en was steeds geslaagd 

op voorgaande stages. De combinatie van de PAL-stage samen met het volgen van een modeltraject 

ervoer de tutor als belastend. De tutor nam de eigen verantwoordelijkheid op tot het welslagen van 

het derde opleidingsjaar door de lessen en practica correct te volgen. Naast de verplichte practica, 

bereidde de tutor zich voor om de tutee op stage te begeleiden. Dit bestond uit  het opmaken van 

documenten, tips and tricks te beschrijven en te communiceren met de verschillende personen die 

het project mogelijk maakten. De combinatie van PAL-stage en het volgen van modeltraject vergde 

veel doorzettingsvermogen van de tutor en de nodige inspanningen. 

Een persoonlijk deeltraject zou de tutor eventueel meer tijd en spreiding geven om alle 

voorbereiding te treffen. In hoofdstuk 7: Discussie wordt dit verder besproken. 

 

In het derde opleidingsjaar koos de studente voor de keuzestage Peer Assisted Learning (PAL). De 

studente opteerde ervoor deze stage te lopen omwille van persoonlijke interesses en door een 

ervaring in het eerste opleidingsjaar. De studente kwam tijdens haar eerste stage in contact met een 

derdejaarsstudente die in hetzelfde ziekenhuis stage liep. De derdejaarsstudente gaf  tips en 
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vertrouwen aan de eerstejaarsstudente, wat positief was voor de zelfzekerheid van de 

eerstejaarsstudente. Het ontbreken van zelfzekerheid komt frequent voor bij eerstejaarsstudenten, 

een tutor kan hierbij een hulp zijn door vertrouwen te tonen in de tutee. 

 

Al snel kreeg de eerstejaarsstudente het besef dat het concept PAL toepassen op stage een schot in 

de roos kon zijn. Tijdens de volgende stages ervoer de student het gemis van een oudere studente 

ter ondersteuning, zeker bij aanvang van de stage. Dit wakkerde de studente haar interesses aan 

waardoor het idee kwam om peer assisted learning toe te passen op stage en hierover de 

bachelorproef te schrijven.  

 

De studente besloot om de keuzestage PAL op te splitsen in een deel als tutor op school en een deel 

als tutor op een ziekenhuissetting. De taak van de tutor op school bestond uit het begeleiden van de 

studenten uit het eerste en tweede opleidingsjaar.   

De tutor begeleidde de tutees uit het eerste opleidingsjaar bij de praktijklessen inspuitingen, 

capillaire bloedafnames, handhygiëne en bedbad. Daarnaast coachte de tutor de tweedejaarstutees 

bij volgende praktijklessen: liggingsafwijkingen, het plaatsen van een episiotomie, hechten en 

knopen, schouderdystocie en stuitbevalling.  

 

Naast de begeleiding bij de praktijklessen, bereidde de tutor ter voorbereiding van de les 

geïntegreerde casuïstiek een aantal casussen voor, maakte filmpjes ter verduidelijking van de 

protocollen en begeleidde de tutees tijdens de gerichte begeleidingssessies(GBS-sessies), de lessen  

medisch rekenen en de les klinisch redeneren.  

 

Tijdens de GBS2-sessies stimuleerde de tutor het leerproces van de tutees door verschillende vragen 

te stellen en de tutees kritisch te laten nadenken, zoals “Wat kan de reden zijn van een 

schouderdystocie?” of “ Wat is de reden achter de handeling die je net gesteld hebt?” . 

De tutor gaf tips and tricks aan de tutees tijdens de gerichte begeleidingssessie over inspuitingen, 

zoals het vergemakkelijken van het optrekken van een geneesmiddel bij wijze van voorbeeld. Zo een 

gerichte GBS-sessie wordt georganiseerd voor studenten die het noodzakelijk achten om 

vaardigheden extra in te oefenen of vragen hebben voor de docent. Er worden een aantal docenten 

voorzien voor de groep studenten die deze sessie willen bijwonen. Het inschakelen van een tutor 

zorgde voor een daling van het aantal studenten per begeleider en zo kwam een meer individuele 

begeleiding tot stand. Uit de feedback van de tutees werd duidelijk dat vragen stellen naar de tutors 

toe gemakkelijker was dan vragen te stellen aan de docenten. De tutees verklaarden dit doordat de 

drempel om een vraag te stellen aan een tutor kleiner is dan aan een docent. De tutor bemerkte dat 

de verklaring hiervoor lag bij het feit dat de docent de tutee evalueerde en een score diende toe te 

kennen. Bovendien had de tutee het minder moeilijk om een vraag te stellen aan een persoon die 

hetzelfde parcours en ervaringen had doorlopen.  

 

 

                                                           
2 GBS-sessie: Gerichte Begeleiding Sessie 
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Tijdens de stage-uren op school kreeg de tutor feedback van de mentoren en wist zo wat de 

verbeterpunten waren bij het begeleiden van de tutees. Bij de start van de stage werden de tutees 

te snel en te gemakkelijk in de richting van het antwoord gestuurd door de tutor. Door de gekregen 

feedback werd het voor de tutor duidelijk wat er van hem verwacht werd. De tutor zette de gekregen 

feedback om in praktijk en kreeg later enkel positieve feedback van de mentoren.  Door deze stage-

ervaring werd de student door de mentoren gezien als een volwaardige tutor voor de tutees. Door 

de opgedane kennis en vaardigheden van de stage op de schoolsetting was de tutor in staat om dit 

ook toe te passen op de kraamafdeling.  

 

 

1.5.2 Vereiste competenties als peer tutor  

 

De ideale peer tutor beschikt over tal van competenties, gaande van algemene pedagogische 

competenties tot managende competenties. De competenties die een tutor nodig heeft, worden 

grafisch voorgesteld door Figuur 4: Overzicht vereiste competenties als peer tutor. 

 

 
Figuur 4: Overzicht vereiste competenties als peer tutor 

 

Een kwalitatieve tutor treedt op als coach, zal met een kritische ingesteldheid tussenkomen om de 

denk – en redeneervaardigheid van de tutee aan te sterken en is communicatief sterk zodat alles 

duidelijk overkomt. Met deze competenties worden de algemene pedagogische competenties 

bedoeld. Met inhoudelijke expertise competenties wordt er bedoeld dat de tutor de kennis over het 

vak in pacht heeft, als expert kan optreden en kan de tutee begeleiden doorheen de materie. Dit 

beperkt zich niet enkel tot de basis van de leerstof, maar zal hierbij extra uitleg en weetjes voorzien 

waar nodig.  
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Hiernaast kan er gesteld worden dat een tutor ook een goede manager is: alles in goede banen leiden 

en afspraken op tijd geregeld & ingepland krijgen schrikt de tutor zeker niet af. Wanneer er zich een 

probleem voordoet zal de tutor hierover nadenken, een oplossing zoeken en ernaar handelen.  

Tot slot moet de tutor zich empathisch opstellen ten opzichte van zijn tutees, uiteraard teamwork 

motiveren en zich openstellen voor de mening van de anderen, met andere woorden de 

interpersoonlijke competenties (Van Roosmalen , Berghmans , Brants , Struyven , & Vierendeels , 

2010). De tutor dient ook te beschikken over voldoende zelfeffectiviteit, namelijk het gevoel hebben 

dat hij zal bereiken wat hij voorop had gesteld. Hierdoor worden de tutees warm gemaakt om 

evenveel de tanden in de materie te zetten zoals de tutor (De Smet , Van Keer , De Wever , & Valcke 

, 2010).  

 

 

1.5.3 Training en coaching van de peer tutor  

 

1.5.3.1 Manier van trainen  

 

De laatste decennia kwam er meer en meer kritiek dat de kwaliteit van het onderwijs beter kon en 

moest. Daarom wordt peer assisted learning steeds meer toegepast in het hedendaagse hoger 

onderwijs. Hierbij ligt de klemtoon op een diepgaande kennis door samen te onderhandelen over 

die kennis (de Smet , van Keer , & Valcke , 2011). In het voorgaande deel (1.5.2: Vereiste 

competenties als peer tutor) werd er besproken dat de peer tutor over een mix van vaardigheden 

moet beschikken om een PAL-project tot een goed einde te brengen. Echter is niet iedereen met al 

deze vaardigheden geboren, maar de peer tutors kunnen hierop voorbereid en getraind worden 

(Wadoodi & Crosby, 2002). Deze training vormt een van de sleutels om van een student een goede 

peer tutor te maken die over drie fases verspreid wordt (Falchikov, 2001):  

1. Voorbereidingsfase: de toekomstige tutor bewust maken over hun eigen stijl van lesgeven, 

leren lesgeven en voor groepen praten (Burgess , McGregor , & Mellis , 2014). Verder kunnen 

de tutors video’s bekijken over beoordelingstechnieken, deze dan toepassen op andere 

tutors onder het toezicht van een mentor (Field , Burke , McAllister , & Lloyd , 2007).  

2. Tijdens het PAL-project: punctueel zijn, luisteren naar de tutee en vragen beantwoorden, 

probleemoplossend denken in samenspraak met de tutee, workshops met de focus op 

communicatie (Burgess , McGregor , & Mellis , 2014).  

3. Na het PAL-project: evaluatie van de peer tutor, dit komt uitgebreid aan bod in hoofdstuk 3: 

Evaluatie (Burgess , McGregor , & Mellis , 2014). 
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1.5.3.2 Doeltreffendheid van trainen  

 

Door de tutor een specifieke training te geven, kan hij een beter onderscheid maken tussen hoofd – 

en bijzaken, leert verbanden tussen leerstof leggen, leert beter te recapituleren, enzoverder (BV-

databank, 2015). De tutor ervaart door een voorafgaande training een hoger niveau van 

zelfvertrouwen waardoor de kwaliteit van de prestatie tijdens het PAL-project stijgt (Field , Burke , 

McAllister , & Lloyd , 2007).  Aangezien de tutor meer zelfvertrouwen heeft, zal hij de tutee er sneller 

op duiden om zelf actief op zoek te gaan naar oplossingen (BV-databank, 2015). 



1.6 Wie is de peer tutee?  

 

1.6.1 Definitie 

 

1.6.1.1 Peer tutee volgens literatuurstudie  

 

De peer tutee is de student die begeleid wordt door de peer tutor. De tutee zit dus veelal in een lager 

studiejaar dan de peer tutor. Zo zal de peer tutee aangezet worden tot het inhoudelijk bestuderen 

en onderzoeken van de leerstof, kennis verwerven door de tutor met de mogelijkheid vragen te 

stellen aan aangewezen personen (De Backer, Van Keer , & Valcke, 2011). De peer tutee wordt door 

een PAL-project aangespoord om actief te participeren aan de sessies, waarbij hij beroep kan doen 

op verklaringen en verduidelijkingen door de tutor bij moeilijkheden en dit binnen een veilige 

leeromgeving (Falchikov, 2001).  

 

 

1.6.1.2 Peer tutee volgens praktijkervaring  

 

Tijdens de keuzestage PAL op de schoolomgeving waren alle tutors derdejaarsstudenten die de rol 

als coach op zich namen door zowel studenten uit het eerste als tweede opleidingsjaar te begeleiden.  

Om het praktijkdeel te realiseren was er een begeleiding van een tutee op een stageplaats nodig. De 

tutee op de kraamafdeling was een tweedejaarsstudente vroedkunde die geslaagd was voor de 

theorievakken van het eerste opleidingsjaar maar de stage kraamafdeling uit het eerste 

opleidingsjaar diende te hernemen. Tutor en tutee hadden elkaar al eerder ontmoet in de 

schoolomgeving.  

 

 

1.7 Conclusie voorstelling van PAL  

 

Peer assisted learning, ook wel PAL genoemd, is een algemene benaming voor het leren door niet – 

professionele leerkrachten. De onderliggende filosofie van PAL is gebaseerd op ‘studenten geven 

studenten les’. Het begrip ‘peer’ definieert de student die ingeschreven is in dezelfde cursus, maar 

op een ander studieniveau. De meest gekende PAL-vorm is peer tutoring, maar hier bestaan talrijke 

variaties op, zoals peer mentoring, peer modelling, peer assessment en peer monitoring. Peer 

assisted learning reikt dus veel verder dan enkel peer tutoring. Een peer tutor is een student die 

dezelfde opleiding volgt als een tutee, maar in een hoger opleidingsjaar. De peer tutor zal het 

leerproces van de tutee begeleiden. Met andere woorden, het is een begeleidende student die 

hiervoor specifieke trainingen krijgt door de onderwijsinstelling. Van de peer tutor wordt er verwacht 

dat hij zijn peer tutees stimuleert om na te denken en hun verantwoordelijkheid leert op te nemen 

in hun leerproces. De peer tutee is dus de student die begeleid wordt door de peer tutor waarbij hij 

beroep kan doen op verklaringen en verduidelijkingen door de tutor bij moeilijkheden. 
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2 Planning en organisatie bij PAL  

 

2.1 Organisatiemethodes  

 

Ervoor zorgen dat een PAL-project succesvol wordt geïntegreerd in een organisatie, vergt 

zorgvuldige aandacht voor de noden van de peers, zorgverleners en het project op zichzelf. Bij de 

organisatie van een PAL-project dient men rekening te houden met de dertien verschillende 

mogelijke methodes om het te integreren: 

 

1. Inhoud van het onderwijsprogramma: een PAL – project kan, volgens de literatuur, in ieder 

leerstructuur ingepland worden. De reikwijdte van peer assisted learning is heel breed 

(Topping K. , 1996). 

2. Samenstelling van contactmoment: de peer tutor kan zowel één als meerdere tutees in 

groep begeleiden. Het aantal tutees binnen een groep kan variëren en is zelf te bepalen. 

Logischerwijs is een PAL-project waarbij er slechts één tutee begeleid wordt 

arbeidsintensiever dan in groep. Daarom is het aanbevolen om de groepen niet te groot te 

maken zodat een diepgaande begeleiding gegarandeerd blijft (Topping K. , 1996). 

3. Binnen één organisatie of tussen organisaties: de meeste PAL-projecten vinden plaats 

binnen één onderwijsinstelling, maar de mogelijkheid bestaat ook dat de peer tutor, als 

student uit het hoger onderwijs, tutees  onder zijn hoede neemt uit het middelbare 

onderwijs of de basisschool (Topping K. , 1996). 

4. Studiejaar: zoals eerder aangehaald in hoofdstuk 1.1.1 Peer tutoring bestaan er 

verschillende vormen van peer tutoring, zoals cross-level peer tutoring waarbij de studenten 

van eenzelfde school afkomstig zijn maar in een andere klas of jaar les volgen (Topping K. , 

1996).  

5. Competentieprofiel van de tutor: het komt vaak voor dat bij een PAL-project de tutor reeds 

een hoger niveau bereikt heeft op vlak van kennis en competenties. Echter kan er 

vastgesteld worden dat er een stijgende vraag is naar tutors met hetzelfde niveau als de 

tutees, de zogenaamde same-ability peer assisted learning. Hier is de lijn tussen de tutor en 

tutee veel vager en werken ze samen om een diepgaander en correcter inzicht in de leerstof 

te verwerven (Topping & Ehly , 2001).  

6. Continuïteit van de peer tutorrol: er kan gesteld worden, bij een same-ability program, dat 

de continuïteit van de peer tutorrol niet noodzakelijk onveranderlijk blijft. De tutee kan op 

een bepaald moment de rol als tutor invullen en vice versa. Omwille van de nieuwigheid kan 

dit een boost voor het zelfvertrouwen betekenen (Topping & Ehly , 2001). 

7. Tijd: het project kan plaatsvinden tijdens de reguliere lesuren, wat aangevuld kan worden 

met extra begeleidingssessies naargelang de behoeften van de tutees (Topping & Ehly , 

2001). 
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8. Plaats: de PAL-sessies kunnen om het even waar georganiseerd worden overeenkomstig 

met de wensen van de peers. Gaande van leslokalen, ruimtes in bibliotheken tot 

thuisomgeving. De plaats kan bovendien afwisselend zijn (Topping & Ehly , 2001).  

9. Karakteristieken van de peer tutor: als de tutors louter gemiddeld van competentieniveau 

zijn, dan zullen de partijen een uitdaging moeten vinden bij de gezamenlijke activiteiten. Dit 

om de te bekomen meerwaarde van het project te optimaliseren (Topping K. J., 2005). 

10. Karakteristieken van de peer tutee: projecten kunnen georganiseerd worden voor grotere 

groepen of voor specifieke doelgroepen. Om een voorbeeld te geven: een PAL-sessie 

speciaal voor studenten met (mentale of fysieke) beperkingen, studenten die meer risico op 

ondermaatse schoolprestaties lopen, vroegtijdige schoolverlaters of studenten die omwille 

van hun etniciteit, religie of taal in de minderheid zijn (Topping K. J., 2005). 

11. Doelen: het doel van een PAL-project kan verschillend zijn. Er kan gestreefd worden naar 

academische vooruitgang, sociale en emotionele groei of een positieve gedragsverandering. 

Daarnaast kan het opzet van het PAL-project inhouden om het aantal vroegtijdige 

schoolverlaters te reduceren of de toegang tot het onderwijs te verbeteren (Topping K. J., 

2005). 

12. Vrijwillig of verplicht: sommige projecten vereisen verplichte deelname, andere projecten 

zijn volledig op vrijwillige basis. Afhankelijk van welke vorm er geopteerd wordt, kan het 

resultaat van het project variëren (Topping K. J., 2005).  

13. Motivatie: er is sprake van extrinsieke en intrinsieke motivatie om deel te nemen aan het 

PAL-project. Zo kan de extrinsieke motivatie gebaseerd zijn op het ontvangen van een 

certificaat, studiepunten of een vergoeding. Hoog sociaal aanzien en waardering voor de 

hulp worden gecategoriseerd onder de intrinsieke motivatie (Topping K. J., 2005).  

 

 
Figuur 5: Overzicht organisatiemethodes  
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2.2 Richtlijnen bij implementatie  

 

Een peer assisted learning project kent tal van voordelen, zie Hoofdstuk 4 Voordelen PAL, en kan 

daarom een goede reden zijn om dit te toe te passen in verschillende domeinen. Het implementeren 

in de praktijk van het project vereist een investering van alle betrokkenen. Het volgen van een 

stappenplan kan een hulpmiddel zijn om op die manier toe te zien op de pedagogische-didactische 

kwaliteit (Byl, et al., 2011).  

 
Figuur 6: Overzicht stappenplan voor implementatie van PAL (Byl, et al., 2011)  

 

De meerwaarde die een PAL-project kan bieden zal niet uit eigen beweging ontstaan, daarom is het 

noodzakelijk dat het implementatieproces goed verloopt. Dit vergt veel tijd en zal arbeidsintensief 

zijn voor de betrokken partijen (Van Roosmalen , Van Soom , Caris , & Struyven , 2011). De werkvorm 

van peer assisted learning moet afgestemd worden aan de leerdoelen van de opleiding. Daarom zal 

de eerste stap bij de implementatie bestaan uit het bepalen en formuleren van de visie, het doel, de 

aanpak en de vormgeving van het project (Byl, et al., 2011). De vragen die hierbij gesteld kunnen 

worden, zijn:  

 

 ‘Hoe ziet de huidige situatie en context eruit binnen de opleiding?’ (Byl, et al., 2011);  

 ‘Wie zullen de betrokkenen zijn in het PAL-project en wie neemt de leiding op zich?’ (Byl, et 

al., 2011);  

 ‘Waar ligt de focus binnen het project?’ (Topping & Ehly , 2001);  

 ‘Zal het PAL-project zich richten op specifieke doelgroepen?’ (Topping & Ehly , 2001); 

 ‘Welke PAL-werkvorm zal toegepast worden?’ (Topping & Ehly , 2001) en tot slot  

 ‘Op welke setting worden de PAL-sessies gehouden en wat is de timing ervan? (Topping & 

Ehly , 2001)   

 

Van zodra de visie en het doel van het project vaststaat, kan er overgegaan worden naar de volgende 

stap, namelijk de deelnemers selecteren (Falchikov, 2001). Hierbij wordt er aandacht besteed aan 

het bekwaamheidsniveau van de toekomstige tutor (Schmidt & Moust, 1995; Van Roosmalen, 

Berghmans, Brants, Struyven, & Vierendeels, 2010), wordt het aantal tutors en tutees per sessie 

bepaald en wordt er beslist of de deelname aan sessies vrijblijvend of verplicht zal zijn (Byl, et al., 
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2011). Op dit onderdeel wordt er in deze bachelorproef niet verder op ingegaan omdat tijdens de 

praktijk PAL-stage geen selectie gedaan werd. 

 

Na het selecteren van de deelnemers worden de tutors gecoacht tot kwalitatieve begeleiders door 

een aangepaste opleiding te voorzien. De toekomstige tutors genieten niet alleen training over het 

inhoudelijke maar overigens ook over de sociale vaardigheden (Roscoe & Chi , 2007). Als de 

studenten opgeleid zijn tot volwaardige tutors, kan de PAL-sessie van start gaan. Hierbij brengt de 

tutor de tutees meer inzicht in de leerstof bij, leert hen verbanden leggen, pakt moeilijkheden aan 

en beantwoordt vragen.  

 

Na de periode van het PAL-project is het aangewezen om zowel de PAL-tutor als het PAL-project te 

evalueren. De tutor duidelijk maken dat zijn inzet en tijd geapprecieerd wordt, wordt hoog in het 

vaandel gedragen. Om te analyseren of de peer tutor een positieve evolutie in het leerproces 

gemaakt heeft, dient hij geëvalueerd te worden, wat niet vanzelfsprekend is. De moeilijkheid hierin 

is het zorgvuldig formuleren van de feedback om zo de prestaties positief te beïnvloeden (Weidner 

& Popp, 2007).  

 

Naast het evalueren van de peer tutor wordt er teruggeblikt op het PAL-project en zal ook dit 

doorgelicht worden. Deze evaluatie mist zijn belang zeker niet aangezien door deze terugkoppeling 

de verbeterpunten in kaart worden gebracht, om zo de groeicapaciteit van het toekomstige PAL-

project op te vijzelen (Falchikov, 2001). 

 

 

2.3 Conclusie planning en organisatie bij PAL  

 

De meerwaarde van een PAL-project komt pas echt tot zijn recht wanneer het goed 

geïmplementeerd wordt in de organisatie met de nodige aandacht voor al de betrokken partijen. Bij 

de integratie dient er rekening gehouden te worden met de verschillende dimensies van een PAL-

project, want ieder project is uniek. Er zijn een groot aantal variabelen waar aan gedacht moet 

worden, zoals plaats, tijd, studiejaar, karakteristieken van de peers, inhoud en samenstelling van 

contactmoment, et cetera. Hoe die integratie effectief moet gebeuren, wordt uitgelegd aan de hand 

van een vijfstappenplan. Ten eerste zal het doel, de visie, de aanpak en de vormgeving bepaald 

worden van het project, gevolgd door het selecteren van de deelnemers. Na de selectie, zal de tutor 

een aangepaste opleiding krijgen. De laatste twee stappen bestaan uit het evalueren van de peer 

tutor en het project zelf.  
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3 Evaluatie  

 

3.1 Evaluatiemethodes  

 

Wanneer een organisatie geleverde prestaties evalueert dan zal er veel tijd gespendeerd worden 

aan het geven van feedback, dit wordt dan ook als een essentieel onderdeel van het gesprek aanzien. 

Instanties zijn het erover eens dat het geven van feedback het meer waarschijnlijk maakt dat de 

toekomstige prestaties verbeteren (Gielen , Peeters , Dochy , Onghena , & Struyven , 2010).  

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om een PAL-project te evalueren. Zo kan er naar de peer tutees 

hun mening gepeild worden over het lesgeven op zich, door gebruik te maken van een 

gestandaardiseerde vragenlijst. De peer tutors kunnen zichzelf beoordeling toekennen, nog voor de 

aanvang van het project en op het einde van het project, om zo een beter beeld te vormen over hoe 

ze aan hun vaardigheden gewerkt hebben en in het algemeen gegroeid zijn. De effectieve prestaties 

kunnen aan de hand van videofragmenten geobserveerd worden, waarbij de aandacht gevestigd 

wordt op de communicatie en interactie (Blatt & Greenberg, 2005; Falchikov,2001).  Naast deze 

methodes bestaan er nog tal van andere manieren om een PAL-project te analyseren. In deze 

bachelorproef wordt er ook nog dieper ingegaan op de traditionele evaluatie, de 90-, 180-, en 360-

graden evaluatie. Wat voor elke methode van belang is, is dat zowel de kennis, vaardigheden als 

attituden integraal worden geanalyseerd (Byl, et al.,2011; Dochy & Nickmans 2005). 

 

Een traditionele evaluatiemethode houdt in dat de verantwoordelijkheid voor de evaluatie volledig 

bij het didactisch team ligt, waarbij ook zij instaan voor de beoordeling van de tutor. Wanneer de 

verantwoordelijke voor de organisatie van een PAL-stage de evolutie naar zich toetrekt, dan is het 

aan te raden dat er overleg gepleegd wordt met de vakdocent, omdat hij beter ingelicht is over de 

te behalen vakcompetenties.  

 

Bij een 90-graden evaluatie wordt de tutor door het didactisch team betrokken in het 

beoordelingsproces. Hierbij wordt er van de peer tutor verwacht dat hij zichzelf inschat en evalueert. 

Deze evaluatievorm is uitgebreider dan de traditionele methode omdat het self-assessment gedeelte 

wordt toegevoegd. Het vellen van een eindoordeel blijft wel de taak van het didactisch team. 

 

Bij een 180-graden evaluatiemethode zijn er drie partijen verwikkelt in de evaluatieprocedure, 

namelijk het didactisch team, de tutor alsook de tutee. De bijdrage van de tutee omvat de 

beoordeling van de tutor. De eindbeoordeling zal gebeuren door het didactisch team, maar houdt 

rekening met de mening van tutor en tutee.  

 

Als laatste wordt de 360-graden evaluatiemethode besproken. Dit is de meest uitgebreide vorm en 

vult de 180-graden methode aan met een onderlinge peerevaluatie van peer tutors. Deze 

evaluatiemethode is bruikbaar  als het gaat om een PAL-project waarbij er meerdere tutoren in groep 

presteren (Byl, et al., 2011).  
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3.2 Evalueren van de peer tutor in de praktijkervaring  

 

Het PAL-project binnen de kraamafdeling werd beoordeeld aan de hand van de 180-graden 

evaluatie, waarbij niet alleen het didactisch team, maar ook de tutor en de tutee betrokken werden 

bij de eindbeoordeling. De door de tutee gegeven feedback over de tutor was over de gehele lijn 

positief, in het hoofdstuk 4 Voordelen van PAL zijn er citaten ingevoegd over hoe de tutee de PAL-

begeleiding ervaren heeft. De mentor, hoofdvroedvrouw en vroedvrouwen van de dienst gaven hun 

mening door middel van mondelinge feedback tijdens een gesprek met de tutor en de externe 

promotor. De stagebegeleider van de tutee gaf geen negatieve bemerkingen door.  

 

Door onvoorziene omstandigheden kon de mentor op de eerste stagedag van de tutee niet aanwezig 

zijn op de kraamafdeling Als voorwaarde werd gesteld dat de tutor de PAL-stage op school had 

doorlopen en met succes de stage had afgerond. Er werd een goede eindevaluatie van de tutor 

verwacht dit zowel op de stage kraamafdeling als op de PAL-stage. Bijkomend was het wenselijk dat 

de tutor de dienst al kende, anders werd het heel moeilijk voor de vroedvrouwen om een 

vertrouwensband te creëren. 

“Ik was tevreden dat de tutor de taak als mentor op zich nam, aangezien ik de eerste 

dag door omstandigheden niet aanwezig kon zijn in het ziekenhuis. Ik had een veilig 

gevoel omtrent de begeleiding van de tutee door de tutor en vond het positief dat ook 

de tutor een grote verantwoordelijkheid kreeg. Als net afgestudeerde vroedvrouw 

komen er heel wat verantwoordelijkheden op de vroedvrouw af waarbij deze correct 

dient te handelen. Een correcte begeleiding van studenten wordt verwacht alsook de 

overdracht, administratie, bellen naar de dokter, alles plannen en organiseren. Tijdens 

de eindstage kraam krijgt een derdejaarsstudente vaak deze verantwoordelijkheden 

niet toegeëigend. Daardoor wordt de student minder goed voorbereid op de te 

vervullen formaliteiten als vroedvrouw. De tutor kreeg de taak om de tutee te 

begeleiden tijdens de verzorging van de patiënten en dit alles op zelfstandige basis. Op 

die manier leerde de tutor de totaalzorg van patiënten te organiseren en te 

volbrengen. De tutor heeft deze taken allemaal goed uitgevoerd.” – Mentor uit het 

ziekenhuis 

Ook de organisatie, voornamelijk de hoofdvroedvrouw in het ziekenhuis, vond het noodzakelijk dat 

de tutor de PAL-stage en kraamstage met succes had afgerond en dat er een vertrouwensband was 

tussen organisatie en de tutor waarbij een goed contact mogelijk was tussen alle betrokken partijen. 

De organisatie vond het belangrijk dat er gecontroleerd werd of de peers de verzorging van de 

patiënten compleet hadden uitgevoerd.  
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“Als vroedvrouw ben ik enthousiast over het concept. Enerzijds omdat het een nieuwe 

onderwijsvorm is waar ik eerder nog niet van gehoord heb en het interessant leek, 

anderzijds omdat het aantal patiënten ter verzorging gereduceerd werd aangezien de 

tutor twee patiënten samen met de tutee verzorgden. Ik had vertrouwen in de tutor, 

mede doordat de tutor een bekend gezicht was en de tutor alles correct rapporteerde 

en indien vragen nooit aarzelde deze te stellen.” – Vroedvrouw van op de 

kraamafdeling 

 

3.3 Conclusie planning en organisatie PAL 

 

Het succes van een implementatie van een PAL-project dient geëvalueerd te worden. Zo zijn er 

verschillende mogelijkheden om de prestaties te evalueren, zoals de traditionele evaluatie, de 90-,  

180-, en 360-graden evaluatie. De traditionele evaluatiemethode is, zoals de naam laat vermoeden, 

een methode waarbij de docent, of het didactisch team, de tutor zal evalueren en de eindscore zal 

toekennen. Bij de 90-graden evaluatie wordt de traditionele methode aangevuld met een self-

assessment van de peer tutor. De 180-graden beoordelingsmethode komt overeen met de 90-

graden evaluatiemethode aangevuld met de ervaring van de tutee over de tutor. De meest 

uitgebreide vorm om een PAL-project te evalueren is de 360-graden methode, hier beoordelen de 

tutors elkaars onderling. Uiteraard wordt deze methode enkel toegepast indien er bij het PAL-project 

meerdere peer tutors betrokken zijn.  
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4 Voordelen van PAL  

 

4.1 Voor de peer tutor  

 

4.1.1 Volgens literatuurstudie  

 

Niet alleen de peer tutee ervaart voordelen van peer assisted learning, ook voor de peer tutor levert 

dit tal van voordelen op. Voor de tutoren vergt een PAL-project uiteraard veel tijd, maar het loont 

de moeite, zo blijkt.  

Zo zal de PAL-tutor zijn cursussen uit het eerste jaar nog eens herbekijken en opfrissen. Dit zorgt 

voor een diepgaandere kennis van de materie, wat zeker niet onbelangrijk is bij het schrijven van 

eindwerken. Net zoals bij de peer tutee verbeteren de communicatieve en sociale skills. De tutor zal 

informatie op een duidelijkere manier kunnen formuleren (Van Roosmalen , Berghmans , Brants , 

Struyven , & Vierendeels , 2010).  

 

Een PAL – project creëert de kans om voor grote groepen te leren spreken, anderen te begeleiden 

en op te leiden, dewelke competenties zijn die algemeen hoog in het vaandel worden gedragen 

door bedrijfsleiders en geen onbelangrijke rol spelen bij het aanwerven van werknemers (Yu , et 

al., 2011). Om meer specifiek te zijn, zo zal een vroedvrouw op het werkveld veel te maken krijgen 

met deze vaardigheid  (Byl, et al.,2011; Falchikov,2001).  Zo zal de vroedvrouw onder andere in 

staat moeten zijn om infosessies te geven aan toekomstige ouders, GVO – momenten3 voor te 

stellen, studenten en collega’s uit eigen en verwante disciplines aan te moedigen om zo 

kwalitatieve zorg te blijven waarborgen (McLelland , McKenna , & French , 2012) . 

 

Verder ervaart de tutor een hogere status en betere betrokkenheid met de onderwijsinstelling, 

doordat de tutor een bijdrage kan leveren aan de opleiding (Van Roosmalen , Berghmans , Brants , 

Struyven , & Vierendeels , 2010). De tutor krijgt de mogelijkheid om zichzelf verder te ontplooien in 

een specifiek vakgebied. Het prikkelt de tutors hun interesses waardoor de motivatie nog verder zal 

stijgen. Tot slot zal de peer tutor meer inzicht krijgen in groepsdynamiek en leerprocessen. De peer 

tutor kan zijn deelname aan het PAL – project vermelden op het curriculum vitae, wat de kans op de 

arbeidsmarkt verhoogt (Van Roosmalen , Van Soom , Caris , & Struyven , 2011).  

                                                           
3 GVO-moment: een moment waarop toekomstige ouders een infosessie krijgen betreffende 
gezondheidsvoorlichting – en opvoeding. 
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4.1.2 Volgens praktijkervaring  

 

De peer tutor leerde andere studenten, de tutees, correct te coachen op de schoolomgeving. Door 

deze ervaring leerde de peer tutor voor grote groepen te spreken wat een positief effect heeft voor 

in het latere werkveld van de peer tutor, daar een vroedvrouw geregeld infosessies moet geven aan 

de toekomstige ouders. Peer tutor zijn gedurende de opleiding is een ideale manier om te leren 

spreken voor grote groepen, dit wordt ook bevestigd door onderzoek van Highton en Goss, 1997.  

 

Nog voor de effectieve start van de stage zorgde de tutor voor een vlotte communicatie met de 

tutee. De tutor bereidde zich grondig voor om de tutee op een zo’n goed mogelijke manier te 

begeleiden tijdens de stage en bij te kunnen sturen tijdens het leerproces bij eventuele 

moeilijkheden. Doorheen het project merkte de tutor op dat zijn communicatieve en sociale skills 

verbeterd waren door op regelmatige basis te moeten communiceren met personen en instanties 

op verschillende niveaus.  Dit stemt overeen met de literatuur beschreven door: Van Roosmalen, 

Berghmans, Brants, Struyven & Vierendeels, 2010.  

 

Om een goede begeleiding tot stand te brengen startte de tutor met het herbekijken en opfrissen 

van cursussen uit voorgaande opleidingsjaren. Door deze materie opnieuw door te nemen kreeg de 

tutor een diepgaandere kennis van de materie. In het derde opleidingsjaar is er een integratie-

examen die de leerstof over de gehele opleiding omvat. PAL heeft er mede voor gezorgd dat de tutor 

een uitstekend resultaat behaalde op het integratie-examen, dit door de leerstof te herbekijken en 

zich erin te verdiepen.  

 

De tutor zorgde voor zelf opgestelde documenten die relevante informatie bevatte voor de tutee, 

hierdoor leerde de tutor schriftelijke, kwalitatieve verslagen te maken. De tutor bereidde een 

document voor met alle relevante informatie voor de eerste stagedag op de kraamafdeling. Op deze 

manier kon de tutee zich optimaal voorbereiden op de stage en schepte een beeld van wat er 

verwacht werd gedurende de stage.  

 

De protocollen die relevant waren voor deze stage werden opgesomd waardoor de tutee een 

duidelijk beeld kreeg over de te kennen stof. De tutor benadrukte dat het belangrijk was deze 

protocollen nog voor de start van de stage reeds herhaald te hebben. Op die manier stimuleerde de 

tutor het leerproces van de tutee en verdiepte de tutee zich in de theoretische kennis die essentieel 

was voor het volslagen van de stage. De tutor kreeg meer inzicht in de leerprocessen doordat ze de 

evolutie van de tutee op de voet volgde. 
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Na de partus4 zijn er specifieke handelingen die uitgevoerd moeten worden in de 

postpartumperiode. De tutor beschreef deze handelingen in een handig overzicht. Ook stelde de 

tutor een document op met vaak voorkomende fouten, dit door eigen ervaringen en de gekregen 

feedback te analyseren. Op deze manier was de tutee opmerkzamer en konden deze 

beginnersfouten vermeden worden. De tutee diende haar stage kraamafdeling te hernemen 

aangezien ze in eerste zittijd niet geslaagd was. De tutor bekeek de feedbackformulieren van de niet-

geslaagde stage en stelde een document op bestaande uit tips om toekomstige stages vlotter te 

laten verlopen. 

 

Tijdens de stage had de tutor documenten voorbereid, gerelateerd aan de stage, die de tutee diende 

aan te vullen tegen het volgende contactmoment. Door het opstellen van de invuldocumenten 

motiveerde de tutor de tutee om kennis bij te schaven en actief na te denken, wat resulteerde in 

een stijging van de time-on-task. De tutor overliep tijdens het volgende contactmoment de ingevulde 

documenten van de tutee. De tutee was onzeker over bepaalde zaken en vroeg om extra uitleg. De 

tutor liet de tutee zelf nadenken en zelf tot een correct antwoord komen. Op die manier kreeg de 

tutee meer inzicht en kon meer verbanden leggen tussen theorie en praktijk.  De tutor stimuleerde 

de tutee om na te denken over de handelingen die de tutee uitvoerde in praktijk. Door deze 

documenten op te stellen kreeg de tutor een diepgaandere kennis en kon de tutor de informatie op 

een duidelijkere manier formuleren. De literatuur (Van Roosmalen , Berghmans , Brants , Struyven , 

& Vierendeels , 2010) toont dezelfde bevindingen.  

 

De tutor begeleidde zowel tutees op de schoolomgeving als op de stage. De tutor ondervond een 

hogere status aangezien er geregeld tutees om informatie en tips vroegen. De tutor was ook nauw 

betrokken met de onderwijsinstelling omdat de tutor allerlei zaken regelde om het praktijkdeel te 

realiseren in samenspraak met verschillende instanties van de hogeschool.   

 

De tutor was voor de start van de PAL-stage al sterk geïnteresseerd in het onderwijs. Door 

daadwerkelijk de coachende en begeleidende rol op zich te nemen groeide deze interesse des te 

meer. De tutor werd ook goed geëvalueerd op de stage wat de motivatie naar het begeleiden van 

de tutee betreft en betekende een belangrijke factor bij het groeiproces van de tutee, wat een gevoel 

van voldoening gaf. Een optimale coaching van de tutee vergt voor de peer tutor veel tijd maar naar 

de mening van de tutor is het op elk facet geslaagd en was het alle moeite en voorbereidingen waard.  

                                                           
4 Partus: Latijnse benaming voor bevalling 
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4.2 Voor de peer tutee  

 

4.2.1 Volgens literatuurstudie  

 

Voor de tutee kunnen door peer assisted learning verbeteringen in hun academische prestaties 

worden waargenomen. Verder heeft PAL een positieve invloed op hun metacognitieve 

competenties, hun vaardigheden krijgen er een boost door en het zorgt er ten slotte voor dat de 

affectieve vaardigheden bij de student stijgen (Byl, et al., 2011).   

 

Het eerste grote voordeel voor de peer tutee is dat de academische prestaties hoger liggen: zo zal 

het slaagpercentage beduidend hoger zijn, de leerstof zal beter gememoriseerd worden, er zal een 

dieper inzicht zijn van de leerstof en de time-on-task, de tijd dat men bezig is met leerstof, zal 

toenemen (Henning, Weidner, & Jones, 2006; Packham & Miller, 2000; Tai, Haines, Canny, & Molley, 

2014) ).   

 

Bovendien worden de metacognitieve competenties gestimuleerd door het peer assisted learning. 

Met metacognitieve vaardigheden wordt bedoeld de kennis van de kennis. De student zal een 

kritischere houding aannemen ten opzichte van de leerstof, het bevordert ook het leggen van 

verbanden tussen de leerstof, er zal sneller een link gelegd worden met de inhoud van andere 

vakken. De student zal zichzelf meer bevragen waardoor hij zich bewust wordt van zijn fouten en zal 

daar een oplossing voor vinden ( Millis &Cottell, 1998; Secomb, 2006).  

 

Daarnaast zal peer assisted learning bevorderlijk zijn voor de vaardigheden van de student. Er kan 

geconstateerd worden dat de leiderschaps, - communicatie, - schrijf, -presentatievaardigheden een 

positieve evolutie ondergaan gedurende het PAL – proces. Tevens zal de tutee een betere 

teamplayer worden en er kan waargenomen worden dat de tutee betere nota’s neemt dan voorheen 

(Nestel & Kidd, 2009).  

 

Ten slotte is ook op niet-academische vlak een gunstige ontwikkeling waar te nemen bij de tutees. 

De tutee zal meer gemotiveerd zijn, een hogere betrokkenheid vertonen, zelfverzekerder zijn, betere 

relaties opbouwen met medestudenten, minder stress, een positievere houding hebben voor 

vakken, meer begrip kunnen opbrengen voor andere personen met een verschillende achtergrond 

en ervaringen. Ook zal de student een hogere voldoening halen uit zijn studies en minder het gevoel 

hebben om op te geven. De interactie tussen studenten uit verschillende jaren wordt bevorderd, er 

worden namelijk contacten gelegd met studenten uit hogere jaren, wat anders eerder een 

uitzondering is. PAL is dus ook een hulpmiddel om vrienden te maken en het draagt bij tot actief 

studeren in een veilige leeromgeving waar de drempel lager is om vragen te stellen (Van Keer & 

Verhaeghe , 2010). 
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Peer assisted learning streeft dus naar meer studentgericht onderwijs waarbij de studenten 

aangemoedigd worden voor het levenslang leren. De peers ondersteunen elkaar en ontwikkelen zo 

een hogere verantwoordelijkheidszin. De feedback en begeleiding die de tutees ontvangen van hun 

tutors heeft een gunstig effect op het actief leren (Van Roosmalen , Van Soom , Caris , & Struyven , 

2011).  

 

 

4.2.2 Volgens praktijkervaring    

 

De tutor was een derdejaarsstudente, de tutee een tweedejaarsstudente die de stage uit het eerste 

opleidingsjaar diende te hernemen. Zowel tutor als tutee volgen de bachelor vroedkunde. De eerste 

kennismaking tussen tutor en tutee betekende de start van een samenwerking van studenten uit 

eenzelfde opleiding, echter uit verschillende opleidingsjaren. 

  

Nog voor de effectieve start van de stage ontstond er een vlotte communicatie tussen de tutor en 

de tutee. De tutor gaf verschillende informatieve en – invuldocumenten mee zodat de tutee zich 

optimaal kon voorbereiden en vlekkeloos van start kon gaan.  

 

De eerste stagedag is voor elke student spannend aangezien het om een nieuwe omgeving en dienst 

gaat. De tutee ervaarde het als erg waardevol dat de tutor, die ook al stage deed in dat ziekenhuis, 

aanwezig was tijdens haar eerste stagedag. De tutee werd op die manier direct goed opgevangen en 

had zo een houvast. De tutor kon de tutee inlichten met interessante informatie over de stageplaats.  

“De eerste stagedag is altijd een beetje eng. Ik was blij dat de tutor daar was om me 

op te vangen, ze gaf me heel wat tips en opdrachten om me voor te bereiden. Zo was 

het voor mij gemakkelijker om me in te werken in de dienst.”… “De opdrachten die ze 

me gaf waren een grote hulp, ik gebruik ze nu nog steeds bij mijn andere stages”- 

Tutee 

Het grootste voordeel om samen te werken met een tutor ten opzichte van met een vroedvrouw is 

dat de tutee voldoende tijd kreeg om alles uit te voeren en hierbij zoveel vragen kon stellen als ze 

nodig achtte, zonder zich geremd te voelen. Het duo kreeg twee patiënten toegewezen om te 

verzorgen gedurende de ochtend, dit in tegenstelling tot een vroedvrouw die vier tot vijf patiënten 

moet verzorgen op eenzelfde tijdspanne. Hieruit volgt automatisch dat de tutor meer tijd heeft om 

de tutee intensiever te begeleiden dan een werkende vroedvrouw.  

 

Voor de start van de verzorging vroeg de tutor aan de tutee wat de zorg juist inhield en welke 

handelingen gesteld moesten worden. Het nodige materiaal en de essentiële aspecten van de zorg 

werden ook besproken. De tutee deed dit zelfstandig maar de tutor stuurde bij waar nodig. Door een 

uitgebreide voorbereiding te nemen, kreeg de tutee een duidelijke structuur, wist wat er verwacht 

werd en kon zo groeien in het methodisch handelen.  
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Na elke handeling vroeg de tutor aan de tutee om te reflecteren over de uitgevoerde handeling:  

 Wat waren de positieve punten?  

 Wat waren de negatieve punten? 

 Wat zijn de verbeterpunten?  

 Wat zijn de essentiële aspecten bij het uitvoeren van de handeling? 

 Wat neemt de tutee mee als aandachtspunt bij een volgende handeling?  

 

Door de tutee te stimuleren om aan zelfreflectie te doen, werd de tutee zich bewust van zijn fouten. 

De tutor en de tutee pleegden samen overleg over hoe het de volgende keer correcter kon verlopen. 

Dit wordt theoretisch bevestigd door onderzoek van Millid & Cottell en Secomb, die ervan overtuigd 

zijn dat de metacognitieve vaardigheden door een PAL-stage gestimuleerd worden. 

“Het was goed dat ze af en toe een volledige zorg met me deed, zo kon ze mijn evolutie 

zien en tips geven over wat ik nog beter kan doen.” - Tutee 

De tutor schreef telkens een uitgebreide en opbouwende feedback over de handelingen uitgevoerd 

door de tutee. Vroedvrouwen op de dienst hebben meestal niet de tijd om een stagiair uitgebreide 

schriftelijke feedback te geven. De feedback die de tutee ontving van de tutor had een gunstig effect 

op het leerproces van de tutee. Het werd voor de tutee duidelijk waar de verbeterpunten zaten en 

had een gunstig effect op het actief leren. De tutor leerde de tutee ook om correct aan zelfreflectie 

te doen en verduidelijkte hoe de reflectiepapieren in te vullen, op die manier evolueerde de 

schrijfprestaties van de tutee. Dit kan ook teruggekoppeld worden naar de literatuur, daar Nestel & 

Kidd stellen dat communicatie, - schrijf en presentatievaardigheden een boost ondervonden. 

 

De samenwerking met de tutor creëerde voor de tutee een veilige leeromgeving. De tutor was een 

medestudente en had hetzelfde parcours afgelegd, wat de tutee een geruststellend gevoel gaf. 

Samenwerken met een vroedvrouw of een stagebegeleider gaf de tutee een ander gevoel dan 

samenwerken met de tutor. Bij die samenwerkingsvorm ervaarde de tutee een continue 

prestatiedruk en angst om te falen. Het samenwerken met de tutor reduceerde de angst om te falen, 

wat ook te vinden is in de literatuurstudie van Brannagan et al.. 

 

Vragen stellen aan de tutor was voor de tutee laagdrempeliger dan vragen stellen aan de werkzame 

vroedvrouw of stagebegeleider. De tutee had de mogelijkheid om alle vragen te stellen aan de tutor 

en zo onwetendheden op te lossen. Dit kan theoretisch onderbouwd worden door een 

literatuurstudie van Van Keer & Verhaeghe. 

Ook is de overgang naar de tutor toe kleiner dan naar de vroedvrouwen.” … “Zo kon ik 

gemakkelijk met de tutor over bepaalde zaken (bv. onzekerheden) praten, voor ik er 

mee naar de vroedvrouwen stapte.” – Tutee 
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Naarmate de samenwerking vorderde, merkte de tutor een verbetering van de academische 

prestaties van de tutee. Dit werd duidelijk door de samenwerking waar de tutor ondervond dat de 

tutee meer inzicht had in haar vaardigheden en van theoretische kennis. Vanuit de literatuur is het 

duidelijk dat de slaagpercentages bij de werkvorm PAL beduidend hoger liggen, dit is alsook van 

toepassing bij de tutee. In het eerste jaar vroedkunde was de tutee niet geslaagd voor de stage op 

de kraamafdeling. Na de herkansing en met de begeleiding van de tutor was de tutee ruim geslaagd.  

 

Door de herkansing van de stage op de kraamafdeling was de studente erg onzeker en keek negatief 

op naar de komende stage-ervaring. De tutor stimuleerde de tutee om het als een nieuwe start te 

zien en om met positieve ingesteldheid aan de stage te beginnen. De tutor merkte dat de tutee de 

beroepsuitoefening van vroedvrouw en de passie bezat, maar de angst om opnieuw te falen was te 

groot om dit ten volle te tonen. Door de oppeppende woorden van de tutor kwam er een klik bij de 

tutee en zo ontwikkelde de tutee een nieuwe positieve houding met minder stress. Dit resulteerde 

in een aangename en succesvolle stage. De tutee haalde ook een hogere voldoening uit haar studies 

en had niet meer het gevoel om op te geven. Door de vele samenwerkingen met de tutee en de 

andere vroedvrouwen was de tutee een echte teamplayer geworden.   

 

De tutee ondervond niet alleen een gunstige ontwikkeling op academisch vlak, maar ook op sociaal 

vlak. De drempel om contact te leggen met andere studenten had de tutee overwonnen door met 

de tutor in contact te komen, het zorgde ervoor dat de tutee betere relaties kon opbouwen met 

medestudenten. Opvallend bij het verloop van de begeleidingssessies was dat de tutee telkens 

uitkeek naar de dagen waar de tutor aanwezig was. De tutee kon tegen de tutor ventileren over de 

afgelopen stagedagen. Naast de contactmomenten op stage waarbij de tutor de tutee begeleidde, 

ontstond er ook een vriendschap tussen de tutor en de tutee, wat zeker ook een niet te vergeten 

voordeel van PAL-stage is. De niet-academische vooruitgang wordt bevestigd door onderzoek 

gevoerd door Van Keer en Verhaeghe. 

 

De tutee was erg enthousiast over de begeleidingssessies van de tutor. Opvallend was dat de tutee 

meer gemotiveerd was om zelfstandig handelingen uit te voeren. De schrik van het falen daalde en 

de tutee werd zelfzekerder, wat positief overkomt naar de patiënten toe. De tutee evolueerde van 

een verlegen en introverte studente met faalangst naar een zelfzekere, enthousiaste studente die 

veel betrokkenheid toonde naar de patiënten toe. Volgens de tutee had de tutor hier een groot 

aandeel in. Voor de tutee werden de begeleidingssessies door de tutor als erg waardevol gezien en 

als een echte meerwaarde. Overigens raadt de tutee het concept alleen maar aan en kan ze er niets 

negatief op aanmerken. Een laatste niet te vergeten voordeel is dat de peers beiden de 

verantwoordelijkheid kregen de verzorging zelfstandig op zich te nemen, dit wakkerde de 

verantwoordelijkheidszin aan.  

“Ik vind dit concept zeker een aanrader, ik heb er niets negatief over op aan te 

merken.” - Tutee 
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4.3 Voor de onderwijsinstelling  

 

4.3.1 Volgens literatuurstudie  

 

Onderwijsinstituten hebben als doel om een programma te voorzien waarbij studenten voorbereid 

worden met geschikte kennis, vaardigheden en attitudes. Zo’n programma moet de studenten in 

hun latere leven in staat stellen om met een hoog competentie- en werkingsniveau te handelen in 

realistische situaties in hun werkomgeving. Daarom is het juist zo belangrijk dat het 

onderwijsprogramma geschikte studiestrategieën toepast om dit doel te bereiken. Universiteiten en 

hogescholen gebruiken op een intensieve wijze de traditionele leertechnieken waarbij de studenten 

de inhoud memoriseren en dit gewoonlijk vergeten na een korte tijd. Een hoorcollege is hiervan de 

meest voorkomende, traditionele leermethode, wat uitgebreid wordt toegepast in de opleiding 

geneeskunde. Het is reeds geweten en aanvaard dat deze traditionele wijze van lesgeven weinig 

effectief is  (Abedini , Fathieh, Javadini, & Hossein , 2012).   

 

Het hoger onderwijs krijgt het steeds zwaarder te verduren om de studenten bij te staan tijdens hun 

studieperiode. De hogere druk die onderwijsinstellingen ervaren is te wijten aan onder andere: 

 de democratisering van het onderwijs, 

 het competentie denken, 

 de herfinanciering van het onderwijs. 

 

Dankzij peer assisted learning kan deze werklast gedeeltelijk ontnomen worden waarbij de 

onderwijsinstelling kan genieten van een boost van het imago (Byl, et al., 2011).  

Volgens de Bournemouth University kan het bewijs dat de extra begeleiding door studenten voor 

studenten rendabel is, gebruikt worden voor institutionele auditrapporten, thematische evaluaties 

of voor de marketing van de opleiding. Bovendien creëert PAL een sterkere band en samenhang 

tussen de verschillende jaargroepen, wat er op zijn beurt voor zorgt dat er een hechtere opleiding 

cultuur ontstaat. Voorts kunnen peer tutors feedback geven aan docenten, over hoe de leerstof 

(niet) begrepen werd, wat het niveau van het vak alleen maar ten goede komt (University, 2014). 

Universiteiten zijn de laatste jaren sterk op zoek naar een alternatieve aanpak om het traditionele 

lesgeven aan te vullen, zeker nu de er steeds meer bespaard moet worden. Er is dus een kleiner 

budget voor handen, terwijl het aantal studerende jongeren blijft stijgen in vele universiteiten 

(Colvin & Ashman , 2010). Zo is het werken met peer tutors een kostenbesparende aanpak voor de 

faculteit (Dennison , 2010).     
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4.3.2 Volgens praktijkervaring  

 

De onderwijsinstelling van de peer tutor en tutee biedt de mogelijkheid aan om te kiezen voor de 

stage peer assisted learning waarbij de stundent fungeert als tutor-leerkracht op school.  De tutor 

begeleidde de tutees en op deze manier ontstond er een sterkere band en samenhang tussen de 

studenten van verschillende opleidingsjaren. De onderwijsinstelling haalt hier voordeel uit doordat 

er een hechtere cultuur ontstaat.  

“Ik ben absoluut van mening dat er een hechtere opleidingscultuur ontstaat tussen de 

verschillende studenten over de verschillende opleidingsjaren. Studenten van 1 en 2 

VRK komen nu in contact met studenten van 3VRK wat voordien niet of nauwelijks het 

geval was.” - Stagebegeleider PAL-stage 

Net zoals in de literatuur beschreven staat, kregen de docenten feedback via de peer tutors over hoe 

de praktijklessen verliepen, waar de studenten moeilijkheden mee hadden, wat ze zelf niet relevant 

vonden en waar er extra tijd voor vrijgemaakt diende te worden. Dit alles zorgt ervoor dat de docent 

zijn les beter kan afstemmen, gericht op de noden van de studenten.  

“Ik heb zeker bruikbare tips en opmerkingen gekregen zowel inhoudelijke als 

methodisch!” - Stagebegeleider PAL-stage 

“Ik vind deze manier van lesgeven effectiever dan op een traditionele manier. Ik vind 

dat PAL studenten een andere kijk hebben op de leerstof en een grote meerwaarde 

kunnen zijn bij het aanbrengen van vaardigheden, het inzicht krijgen bij het uitvoeren 

van vaardigheden. Bovendien kan er door de aanwezigheid van een PAL student in de 

praktijkles soms gedemonstreerd en zeker geoefend worden in kleinere groepjes wat 

de kwaliteit van de les zeker bevorderd!” – Stagebegeleider PAL-stage 

De kraamafdeling, waar peer assisted learning werd toegepast, ondervond door de aanwezigheid 

van de tutor voordelen. Door onvoorziene omstandigheden kon de mentor op de eerste stagedag 

niet op de dienst aanwezig zijn, waardoor de rondleiding voor de tutee niet kon plaatsvinden.  

Op dat ogenblik was de tutor de ideale plaatsvervanger voor de mentor. De tutor is dus geschikt om 

de studenten op de eerste stagedag op te vangen. Door dit effectief toe te passen zal de werkdruk 

bij de stagementor verlicht worden. Op dat moment had niet enkel de tutee baat bij de aanwezigheid 

van de tutor maar ook de organisatie.   

De tutor en tutee deden de verzorging van twee patiënten bij elk contactmoment op zelfstandige 

basis. Op een drukke dag werd de werklast van de tewerkgestelde vroedvrouwen verminderd 

aangezien het aantal patiënten te verzorgen gereduceerd werd. 
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4.4 Conclusie voordelen  

 

Zowel de peer tutor als de tutee, alsook de onderwijsinstelling en de organisatie kunnen vruchten 

plukken van een peer assisted learning - project. Zo worden er voordelen vastgesteld op cognitieve, 

metacognitieve, het affectieve en het sociaal-communicatieve domein voor de peer tutee. Een 

metacognitief voordeel is de diepgaandere kennis bij de studenten; vooral de peer tutors zullen 

bewuster omgaan met leerstrategieën, waardoor ze een betekenis geven aan nieuwe leerstof en 

deze bijgevolg beter kunnen onthouden. Een metacognitieve vaardigheid, kennis over kennis, is 

belangrijk aangezien een goede leerstrategie pas opgebouwd kan worden wanneer de student weet 

wat hij weet. Een gestructureerd peer tutoring programma zorgt ervoor dat de studenten meer gaan 

reflecteren en op die manier vraag en antwoord vinden over de leerinhouden.  

Een goed begeleid en gestructureerd peer tutoring programma biedt dus verschillende kansen om 

zich als student te ontplooien op meerder vlakken dewelke de studievaardigheden verbetert. De 

effectiviteit van peer assisted learning is dus een feit. 

 

Ten slotte kan er vastgesteld worden dat er naast voordelen voor de peer tutor en tutee, ook 

voordelen ontstaan voor de onderwijsinstelling waar de studenten het peer assisted learning – 

project volgen. Zo krijgen de docenten meer inzicht in de struikelblokken van zijn vak, waarop er 

meer de klemtoon op moet gelegd worden, wat niet onmiddellijk duidelijk was voor de studenten. 

Dankzij deze feedback is het mogelijk om het lesgeven hierop aan te passen en zo efficiënter en 

effectiever tewerk te kunnen gaan. 
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5 Nadelen van PAL  

 

5.1 Volgens literatuurstudie 

 

Er wordt, de laatste decennia, steeds meer nadruk gelegd op zelfregulatie, kritisch denken en 

handelen bij studenten. Het integreren van PAL-sessies kan hierbij helpen (Berghmans, Struyven , & 

Dochy , 2011). Ondanks het genoegen dat peers uit een PAL-sessie halen en ondanks dat het nut 

bewezen is, kunnen peers ook frustraties en teleurstellingen ervaren (Loke & Chow, 2005). Uit 

onderzoek door Mevr. Berghmans, Struyven en dhr. Dochy blijkt dat de implementatie van een PAL-

project niet altijd over een leien dakje gaat en er vier grote uitdagingen blijken te zijn, namelijk  

(Berghmans, Struyven , & Dochy , 2011): 

1. Groepsmanagement 

2. Stiltes 

3. Timing van tussenkomst 

4. Afwisseling van tussenkomsten 

 

Een peer tutor, die in een PAL-project meerdere tutees begeleidt in een schoolomgeving,  zal een 

zelfverzekerde houding moeten aannemen en dit aanhouden om zo tot een optimaal 

groepsmanagement te komen. Dit blijkt echter niet altijd vanzelfsprekend, omdat de tutor ook eens 

een mindere dag kan hebben. De moeilijkheid ligt vooral bij de controle houden over een groep, 

gezag blijven uitoefenen en de gedrevenheid van de groep op het hoogste peil te houden.  

 

Naast het groepsmanagement, kan de peer tutor soms moeilijkheden ervaren om stiltes goed te 

interpreteren omdat de tutoren dit eerder als ongemakkelijke momenten zien, en niet als de denktijd 

die een tutee nodig heeft.  

 

De derde en vierde grootste moeilijkheid ligt bij de tussenkomst als tutor. De tutor twijfelt over hoe 

en wanneer hij moet tussenkomen: ‘Welke vragen moet ik stellen? Welke tips kan ik geven zonder 

het antwoord mee te geven? Vraag ik nu al of er iets onduidelijk is? Geef ik hen nog wat tijd om na 

te denken?’ zijn vragen die bij de tutor opkomen tijdens de begeleiding waar ze niet altijd een 

pasklaar antwoord op hebben. Niet enkel de timing van de interventies voelt soms onwennig aan, 

maar ook de afwisseling van de tussenkomst. ‘Leg ik in deze sessie de klemtoon op oefeningen of 

theorie? Welke tutees hechten veel belang aan extra oefeningen?’ Dus de moeilijkheid hierbij is de 

sessie aantrekkelijk houden voor iedere tutee (Berghmans, Struyven , & Dochy , 2011).  

 

Bovendien ervaren peer tutoren nog andere moeilijkheden tijdens het project, zoals frustraties en 

ontgoocheling. Deze frustraties ontstaan door passiviteit tijdens de sessies, gebrek aan punctualiteit, 

ongeschikte kennis en niet op elkaar afgestemde leerstijlen (Loke & Chow, 2005).  
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Zo zullen tutees die onvoorbereid naar een sessie komen frustraties opwekken bij de peer tutor. 

Hierbovenop verwachten de onvoorbereide tutees dat de tutor de theorie van tijdens de les 

herhaalt, wat niet de bedoeling kan zijn van het PAL-project. De deelnemers van een PAL-sessie zijn 

ook niet altijd even punctueel, waardoor er kostbare tijd verloren gaat en terug een domper is voor 

de tutor. De oorzaak van de frustraties die de tutor ervaart, ligt niet altijd bij de tutee. Zo kan de 

tutor bezorgd zijn omdat hij niet op iedere vraag een gepast antwoord klaar heeft, of het antwoord 

zelf schuldig moet blijven. Dit voelt aan voor de tutor alsof zijn kennis ontoereikend is. Een andere 

factor die voor frustraties zorgt, is een verschil in persoonlijke – en leerstijl van de tutor en de tutee, 

dit zorgt voor een belemmering en minder vlotte begeleiding (Loke & Chow, 2005). 

 

Als de persoonlijkheden van de tutor en de tutee volledig verschillend zijn en de leerstijlen alsook 

niet op elkaar afgestemd zijn, kan het zijn dat het duo geen goede combinatie is met als gevolg een 

slechte verstandhouding (Loke & Chow, 2005). Hierbij is psychologische veiligheid een aspect die een 

rol kan spelen bij de evaluatie. Psychologische veiligheid kan omschreven worden als de 

gezamenlijke overtuiging dat het veilig is om interpersoonlijke risico’s te nemen in groep, zoals het 

gevoel van vertrouwen en geen schrik hoeven te hebben om in verlegenheid gebracht te worden, 

uitgesloten of gestraft te worden.  

 

Als de leerstijlen anders zijn en de peer tutors en tutees een andere visie hebben over de taken van 

het team of het doel van een sessie, dan zal de grote diversiteit van waarden merkbaar zijn. Een zo 

effectief mogelijk PAL-project streeft echter voor een zo laag mogelijke waardendiversiteit. Zo heeft 

onderzoek door Van Gennip, Van den Bossche, Gijselaars en Segers (2004) aangetoond dat de peers 

betere prestaties neerzetten wanneer er tussen de peers een lage diversiteit in waarden aanwezig is 

(Loke & Chow, 2005).  

 

5.2 Volgens praktijkervaring  

 

De peer tutor ervaarde het timemanagement als grootste struikelblok tijdens de PAL-stage. De 

begeleiding van de tutee verliep tijdens de lesweken van de tutor, waardoor er slechts vier dagen 

beschikbaar waren ter begeleiding van de tutee op de kraamafdeling. De overige geringe tijd 

gebruikte de tutor ter voorbereiding van de begeleiding van de tutee.  Door de geringe tijd slaagde 

de tutor, de schrijver van de bachelorproef, er niet in een gestandaardiseerde vragenlijst op te stellen 

om het gehele project te evalueren. Het probleem rond het timemanagement had ook zijn invloed 

op de tutee, die het volgende aangeeft: 

“Tijdens mijn stage waren er een aantal dingen waarmee ik het nog moeilijk had, 

onder andere: de doelstellingen formuleren over de desbetreffende stage, het 

schrijven van feedback, het eerste contact met de vroedvrouwen, welke leerstof 

essentieel was om nog eens te herhalen,... De tutor heeft mij hier heel goed in 

geholpen, maar ik denk dat ik met nog meer zelfvertrouwen aan mijn stage zou gestart 

zijn indien ik deze moeilijkheden op voorhand eens met haar zou besproken hebben.” 
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Bij de start van de begeleiding vond de tutor het moeilijk de tutee te vertrouwen om de handelingen 

zelfstandig, onder toezicht van de tutor, te laten uitvoeren. Als eerstejaarsstudente wordt er niet 

verwacht elke handeling perfect uit te voeren, maar voor de tutor is perfectie nastreven een must. 

De tutor had het dus moeilijk met het uit handen te geven van taken, omdat de tutor een hoog gevoel 

van verantwoordelijkheid had ten opzichte van de patiënt. 

 

Na de eerste samenwerking werd er een vertrouwensband opgebouwd tussen tutor en tutee. Op die 

manier werd het voor de tutor eenvoudiger om de tutee voldoende leerkansen te bieden en 

verantwoordelijkheden toe te kennen.  

 

Volgens de literatuurstudie wordt er een gedeelte van de werkdruk bij docenten weggenomen door 

te werken met een PAL-stagiair. Echter verklaart de stagebegeleider van de PAL-stage het volgende: 

“De werkdruk ligt niet echt lager omdat het uitwerken en voorbereiden van de les wel 

dezelfde blijft voor de lesgever. Bovendien wordt de les altijd door de lesgever gegeven, 

soms krijgt de PAL student wel de mogelijkheid om bij een herhaalde les een stukje zelf 

te geven of te demonstreren maar dan moet de lesgever zich naast de leerstof ook 

concentreren op het lesgeven van de PAL student.” 

 

 

5.3 Conclusie nadelen PAL  

 

Peer Assisted Learning heeft nog een ruime marge om te groeien. Het is noodzakelijk dat de 

deelnemende partijen zich voor de volle 100% engageren, indien niet, zal het PAL-project met 

verschillende problemen geconfronteerd worden. Een PAL-project implementeren vergt zeer veel 

tijd en is arbeidsintensief. Het programma moet aangepast zijn aan het doel van de 

onderwijsinstelling. Verder mag het aanwervingsproces van tutoren en tutees niet vergeten worden, 

samen met de tijd die gepaard gaat met het inplannen van de sessies. Ondanks het plezier en de hulp 

die peers ervaren aan het project, kunnen er frustraties optreden omwille van passiviteit tijdens 

sessies, weinig punctualiteit en/of een slechte combinatie van tutee en tutor. 
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6 Rol van de vroedvrouw  

 

De definitie van een vroedvrouw volgens The International Confederation of Midwives (ICM) wordt 

als volgt geformuleerd:  

"A midwife is a person who has successfully completed a midwifery education programme that is 

recognised in the country where it is located and that is based on the ICM Essential Competencies 

for Basic Midwifery Practice and the framework of the ICM Global Standards for Midwifery 

Education; who has acquired the requisite qualifications to be registered and/or legally licensed 

to practice midwifery and use the title ‘midwife’; and who demonstrates competency in the 

practice of midwifery" (WHO , 2015).   

 

Om de beroepstitel van vroedvrouw in België te behalen moet men voldoen aan het beroeps- en 

competentieprofiel van de Belgische vroedvrouw. Het beroeps- en competentieprofiel beschrijft de 

competenties waarover de vroedvrouw moet beschikken na haar basisopleiding en gedurende haar 

gehele beroepsuitoefening.  Op basis van het competentieprofiel zullen de opleidingen zich baseren 

om hun eindtermen te definiëren (Vroedvrouwen, 2015). Tijdens de opleiding vroedkunde verwerft 

de student meer inzicht in zowel theorie als praktijk en zal alle vereiste competenties behalen.  

 

Peer assisted learning kan bijdragen om twee van de elf competenties te bereiken, zo zal de student 

het coachen (competentie 7) onder de knie krijgen en verder ook beter fungeren als teamplayer, 

communicator en coördinator (comptentie 6). 

 

De vroedvrouw dient op te treden als teamplayer, communicator en coördinator. Indien een student 

vroedkunde voor de keuzestage peer assisted learning opteert zal de student gedurende die periode 

optreden als peer tutor en de peer tutees begeleiden. Een peer tutor leert zo op een correcte manier 

omgaan met verschillende leden van een team en leert zowel mondeling als schriftelijk te 

communiceren met de tutees, mentoren en stagebegeleiders. Om peer assisted learning te laten 

slagen op een stageplaats is een goede communicatie en overleg essentieel. De peer tutor leert om 

zijn communicatieve, organisatorische en coördinerende skills boven te halen en krijgt sturing waar 

nodig. Er wordt van een afgestudeerde vroedvrouw verwacht correct en op een adequate wijze met 

collega’s, artsen en andere gezondheidszorgverleners te communiceren. Door op te treden als peer 

tutor zal de student vroedkunde deze competentie in ruime mate behalen (Vroedvrouwen, 2015).   

 

De vroedvrouw dient nieuwe collega’s en studenten van eigen en andere disciplines te coachen en 

te begeleiden, een voorbeeldfunctie te vervullen en te fungeren als mentor voor de nieuwe collega. 

De vroedvrouw dient ook mondelinge en/of schriftelijke feedback aan collega’s en studenten te 

geven, dit alles om kwaliteitsvolle zorg te waarborgen. De feedback heeft als doel om de student en/ 

of de beginnende beroepsbeoefenaar te laten groeien in zijn competenties.   
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Een peer tutor zal ter voorbereiding van de begeleiding van de peer tutees schriftelijke verslagen 

opstellen, dit bereidt de tutor beter voor om dit later toe te passen als een professionele vroedvrouw 

aangezien deze ook als taak heeft om schriftelijke verslagen op te stellen tijdens haar 

beroepsuitoefening. Zo wordt er van de vroedvrouw verwacht om het dossier van een patiënt op te 

stellen en aan te vullen, notulen te nemen van vergaderingen, documenten in verband met transfers 

en doorverwijzingen in orde te maken, tot ontslagformulieren van de patiënt (Vroedvrouwen, 2015).   

 

Een peer tutor doet ervaring op om als coach op te treden voor de peer tutees en geeft hen 

mondelinge en schriftelijke feedback. Tevens zal de peer tutor als rolmodel handelen. Fungeren als 

peer tutor biedt dus de uitgelezen kans de competentie omtrent coaching te behalen 

(Vroedvrouwen, 2015).   

 

Ten slotte wordt er van de afgestudeerde vroedvrouw verwacht dat deze als mentor kan handelen. 

Indien de vroedvrouw tijdens haar opleiding in contact kwam met peer assisted learning zal de 

vroedvrouw beter voorbereid zijn om de taak als mentor op zich te nemen wegens de opgedane 

ervaring als peer tutor (Vroedvrouwen, 2015). 
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7 Discussie  

 

De PAL-stage die de peer tutor gelopen heeft, betreft het begeleiden van slechts één student op een 

stage kraamafdeling en is daarom wetenschappelijk niet representatief. Bij dit eerste project binnen 

de Arteveldehogeschool, met als keuzestage een PAL-stage binnen een ziekenhuissetting, werden 

veel voordelen waargenomen voor zowel tutor, tutee, onderwijsinstelling alsook het ziekenhuis. Een 

PAL-stage binnen een ziekenhuissetting kampt wel nog met een aantal uitdagingen die door meer 

ervaring beter in kaart kunnen gebracht worden en dusdanig kunnen worden weggewerkt in de 

toekomst. 

 

De resultaten van dit onderzoek zijn zeker positief. Zo heeft de tutee een vooruitgang geboekt op 

sociaal vlak, weet de tutee beter hoe er gereageerd moet worden bij bepaalde situaties en beschikt 

de tutee over een diepere kennis van het vak. Voor de tutor zijn er eveneens voordelen waar te 

nemen. Net als de tutee zal de tutor een diepgaandere kennis van de materie vergaren door vakken 

uit eerdere opleidingsjaren herop te frissen. Hiernaast schaft de tutor zijn communicatieve skills bij 

door te leren praten voor grote groepen. De PAL-stage heeft ook bijgedragen tot meer inzicht in 

groepsdynamiek en leerprocessen. Tot slot ervaart de tutor een hogere status en betrokkenheid 

door en met de school. De onderwijsinstelling krijgt een streepje voor op andere scholen door het 

aanbod van PAL-stage, aangezien hierdoor een sterke band en samenhang ontstaat tussen 

studenten van verschillende opleidingsjaren. Dit zorgt ervoor dat er een hechtere 

opleidingsstructuur ontstaat. 

 

De grootste beperking van dit onderzoek schuilt in het timemanagement en slechts één duo van peer 

tutor en tutee. Door tijdsgebrek is de tutor er niet toe gekomen om gestandaardiseerde 

evaluatieformulieren op te stellen, een vragenlijst zou de verbeterpunten beter in kaart gebracht 

hebben.  

 

Er kan erkend worden dat een grootschaliger PAL-project op een ziekenhuissetting meer 

representatievere resultaten had neergezet. Dit project kent een zeer positief einde, maar er kan 

niet goed ingeschat worden welke factoren de grootste invloed hebben op het effectief welslagen 

van deze PAL-stage in praktijk. Er werd geprobeerd, om aan de hand van literatuurstudie, te 

ontdekken welke factoren belangrijk zijn, maar bij toekomstige PAL-stages binnen een 

ziekenhuissetting moet hier meer de aandacht op gevestigd worden. 

 

De grootste troef van dit onderzoek is de samenwerking en de open visie van de betrokken partijen 

met een PAL-stage binnen een ziekenhuissetting. Zonder het engagement van zowel docenten, 

vroedvrouwen in het ziekenhuis als studenten was dit project niet tot op dit niveau getild. Zo werd 

de tutor op voorhand door docenten goed geïnformeerd over de te behalen competenties van de 

tutee, waardoor de tutor beter kon inschatten waar de klemtoon binnen het eerste opleidingsjaar 

vroedkunde lag.  
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De tutor werd hiernaast ook prima begeleid door de stagebegeleidster, zowel voor, tijdens als na de 

PAL-stage. De externe promotor stond de tutor bij om nieuwe inzichten te verwerven en werd gezien 

als de sturende kracht achter het project. 

 

Hoewel dit onderzoek positieve bevindingen en een verscheidenheid aan voordelen naar voren 

brengt, is het aangewezen een vervolgonderzoek in te lassen ter verduidelijking van de bestaande 

knelpunten van de stage, zodat hierop pasklare antwoorden kunnen worden gegeven. Ik kan het 

advies geven om bij toekomstig onderzoek naar het welslagen van een PAL-stage binnen een 

ziekenhuissetting, de peer tutor een volledige PAL-stage te laten doorlopen die volledig in het teken 

staat van de begeleiding van meerdere tutees over meerdere ziekenhuizen. Zo kan er beter ingeschat 

worden of een PAL-stage op grote schaal mogelijk en haalbaar is, rekening houdend met het 

voorziene timemanagement. In het toekomstig onderzoek zou de begeleiding zich dus over 

meerdere tutees moeten strekken.  

 

Om een overdrukke agenda van de tutor te vermijden en de kwaliteit van de begeleiding op een 

optimaal niveau te houden, kan het aangewezen zijn de tutee te begeleiden in de periode dat de 

tutor zelf stage loopt. Zo wordt het voor de tutor makkelijker om een optimale planning van alle 

voorbereidingen te bekomen. Enerzijds is de tutor enkel gebonden aan stage-gerelateerde zaken en 

anderzijds hoeft de tutor geen rekening meer te houden met eigen verplichte lessen of practica.  Een 

voorwaarde hiervoor is dat de tutor een goede evaluatie op de desbetreffende stage heeft gehad 

voordat men start met de coaching van de tutee. Een goede relatie tussen tutor en personeel is 

cruciaal zodat er een vlotte communicatie mogelijk is om alles te regelen. Op die manier is het een 

win-win situatie voor de tutor. Enerzijds doorloopt de tutor zijn eigen stage en behaalt op die manier 

de te behalen competenties en anderzijds combineert de tutor zijn eigen stage met het coachen van 

andere studenten, waardoor de te behalen competentie coachen alsook wordt bereikt.  

 

Verder kan ik het aanprijzen om zowel onderzoek te voeren naar PAL-stages met tutees die een 

modeltraject volgen, alsook met tutees die in het verleden reeds moeilijkheden hebben ervaren bij 

praktijkstages of studenten die kampen met een bepaalde ethische, culturele of andere 

problematiek. Het kan ook aangewezen zijn om de PAL-stage van de tutee van start te laten gaan, 

wanneer de tutor reeds enkele weken in dat ziekenhuis stage gelopen heeft. Zo weet de tutor beter 

hoe het reilen en zeilen van de dienst in elkaar zit. 

 

Een PAL-project op lange termijn een succesvol verhaal maken, is van meerdere factoren afhankelijk 

en er zullen dus vereisten nageleefd moeten worden. De eerste grote bemerking is hierbij dat het 

belangrijk is dat de mogelijkheid voor een PAL-stage niet in een doofpot wordt gestopt. Integendeel: 

het moet toegejuicht worden. Bovendien mag de organisatie de oogkleppen niet ophouden voor 

problemen, die hoogstwaarschijnlijk wel zullen opduiken, maar deze constructief aanpakken. 

 



50 
 

8 Conclusie    

 

Peer assisted learning, afgekort PAL, is de algemene benaming voor het leren door niet – 

professionele leerkrachten, met als basisfilosofie: ‘studenten geven studenten les’. Het begrip ‘peer’ 

definieert de student die ingeschreven is in dezelfde cursus, maar op een ander studieniveau. Er zijn 

verschillende soorten PAL-vormen, zo is er peer tutoring, wat de meest bekende vorm is, peer 

mentoring, peer modelling, peer assessment en peer monitoring. Peer assisted learning reikt dus 

veel verder dan enkel peer tutoring. Een peer tutor is een student die dezelfde opleiding volgt als 

een tutee, maar in een hoger opleidingsjaar, waarbij hij de tutee begeleidt tijdens het leerproces. De 

taak reikt verder dan dit. De tutor spoort de tutee aan tot reflecteren en verantwoordelijkheid 

opnemen tijdens het leerproces. De peer tutee is dus de student uit het lagere opleidingsjaar en 

wordt begeleidt door de tutor. 

 

Uit onderzoek blijkt dat een PAL-project in het verleden zijn meerwaarde reeds bewezen heeft. 

Hierbij is het noodzakelijk de nodige aandacht te geven aan een goede implementatie binnen de 

organisatie waardoor de voordelen van het project meer tot zijn recht komen. Eens een PAL-project 

van start is gegaan, dient er nagedacht te worden over de mogelijke evaluatiemethodes.  

De meest uitgebreide methode om een PAL-stage te beoordelen is de 360-graden methode. Dit is 

een manier waarbij de tutor geëvalueerd wordt door de docent, vult de tutor een self-assessment 

in, geeft de tutee feedback over de prestaties van de tutor en zullen de tutors elkaar onderling 

evalueren (indien er meerdere tutoren zijn). 

 

Zowel tutoren als tutees kunnen profiteren van voordelen die een PAL-project te bieden heeft. De 

peer tutee groeit op cognitieve, metacognitieve, affectieve en sociaal-communicatieve vlakken. Het 

project verhoogt de tutor zijn vaardigheden om anderen te begeleiden, kritisch en 

probleemoplossend te denken en bovendien worden de communicatievaardigheden naar een hoger 

niveau getild. Naast de voordelen voor de peers, zal ook de onderwijsinstelling er baat bij hebben. 

De docenten krijgen feedback en komen op die manier de valkuilen van hun vak te weten, zo kunnen 

ze hierop anticiperen. 

 

Zoals ieder ander beginnend project is er nog ruimte voor verbeteren. Enkel en alleen als alle 

participanten zich volledig inzetten, heeft het project kans op slagen. De deelnemende partijen 

dienen er rekening mee te houden dat het over een arbeidsintensieve stage gaat die veel tijd in 

beslag neemt. Daarom is een goed timemanagement uiterst belangrijk, wat vaak als een groot 

struikelblok wordt ervaren. Verder moet het PAL-programma afgestemd worden op het doel van de 

school en zullen de tutors een aparte opleiding moeten volgen. De tutors kunnen een gevoel van 

ontgoocheling ondervinden omdat tijdens de PAL-sessies er te weinig uitwisseling is met de tutees 

of kan er helemaal geen klik zijn tussen de tutor en tutee op studiegebied. 
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Aan het begin van deze bachelorproef werd de vraag gesteld of het mogelijk was om peer assisted 

learning, binnen de opleiding bachelor in de vroedkunde, te implementeren op een kraamafdeling. 

Het antwoord hierop is veelbelovend. Men kan PAL toepassen binnen een ziekenhuissetting, mits 

men rekening houdt met de facetten die besproken werden in het onderdeel 7 discussie.  

 

In het algemeen concludeer ik, na deze literatuurstudie en dit project, dat peer assisted learning, 

binnen de opleiding vroedkunde nog verder onderzoek behoeft.  
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