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Aanleiding handleiding:  
‘De uitkomsten van de MCTQ kunnen ingezet worden om het opleidingsklimaat te 
verbeteren, we bieden graag deze handleiding aan om dat proces te versoepelen.’ (Heleen 
Staal, voorzitter COC-M & Walther van Mook, directeur AMVO). 

 

Bij jullie vakgroep wordt de MCTQ (Maastricht Clinical Teaching Questionnaire) afgenomen. Maar 
hoe zorg je ervoor dat AIOS deze vragenlijst op een goede manier invullen? En hoe bespreek je de 
resultaten van de MCTQ effectief en veilig na?  

Het doel van deze praktische handleiding is om vakgroepen te helpen de MCTQ (Maastricht Clinical 
Teaching Questionnaire) effectief in te zetten als evaluatiemiddel in het kader van 
docentprofessionalisering. In deze handleiding geven wij suggesties  voor de ‘voor- en nazorg’. 
Daarnaast voorzien wij in wat meer achtergrond- en praktische informatie over het instrument.  

 

‘De MCTQ verdient nog meer aandacht, AIOS moeten zich realiseren dat constructieve 
feedback geven belangrijk is, stafleden kunnen leren meer open te staan voor het ontvangen 
van feedback, en het goed nabespreken van de MCTQ is evident’ (Christine Willekes, opleider 
Gynaecologie) 
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Voorbespreking & Voorzorg: hoe de MCTQ in te vullen? 
Belangrijk is om te realiseren dat de MCTQ geen beoordelingsinstrumenten is voor een opleiding. Net 
als de andere instrumenten genereert het feedback over het opleidingsteam om de opleiding verder 
te verbeteren. Het levert input op om samen in gesprek te gaan. Het is van belang dat AIOS zich 
realiseren dat de feedback die middels de MCTQ aan de individuele stafleden gegeven wordt, 
constructief en effectief is. Naast een correcte manier van feedback geven is het ook van belang dat 
stafleden op een adequate manier feedback ontvangen.   

 
“Het helpt om vooraf met AIOS af te spreken wat er met feedback gedaan wordt. Mijn indruk 
is dat ze veel meer geneigd zijn om (opbouwende) feedback te geven als ze weten hoe het 
besproken gaat worden, en DAT het besproken wordt.”(Marijntje TIjssen, plaatsvervangend 
opleider Psychiatrie) 
 

Effectieve Feedback: Geven van feedback  

‘De MCTQ geeft de mogelijkheid directe feedback te geven, die je misschien niet direct durft 
te geven doordat je in een afhankelijke positie zit. Met als nadeel dat de feedback niet altijd 
goed begrepen wordt, omdat er geen context is’ (Sanne Vaassen, AIOS kindergeneeskunde) 
 
Feedback kan omschreven worden als het geven van informatie aan een persoon over hoe zijn 
gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren. Effectieve feedback, is feedback die de ander 
begrijpt, accepteert en gebruikt om zijn gedrag te veranderen. Het geven van effectieve feedback is 
van belang aangezien ineffectieve feedback leidt tot defensief gedrag en niet bijdraagt aan 
verbetering (Gibb 1971)1. Effectieve feedback draagt bij aan de overweging om begeleiding te 
veranderen. 
 
Ook in relatie tot het invullen van de MCTQ draagt respectvolle en genuanceerd feedback bij aan de 
effectiviteit. Een opleiding kan overwegen om voorafgaand aan het invullen van de MCTQ, de AIOS te 
(laten) ondersteunen om gemeenschappelijke delers te bespreken en te benadrukken tijdens het 
invullen van de MCTQ. 
 
Belangrijkste voorwaarden voor effectieve feedback:  

 Respectvolle, vriendelijke, open en constructieve benadering; 

 Doel is duidelijk;  

 Twee richtingsverkeer; 

 Feedback is niet veroordelend en moraliserend, maar gericht op verbetering; 

 Feedback richt zich op gedrag niet op de persoon; 

 Hoeveelheid feedback is adequaat. 
 

Voorbeelden van ineffectieve feedback: 

 Het geven van waardeoordelen en het beoordelen van de ander; 

 Trachten de ander te overtuigen met een stroom van overredende argumenten; 

 De indruk wekken dat men de ander op een verborgen wijze iets tracht duidelijk te maken, 
bijv. door geveinsde emotie, schijnargumenten te hanteren; 

 Geheel aan de gevoelens van de ander voorbij gaan en bejegenen als een object; 

 Laten merken dat men zich meer voelt dan de ander, zich verheven voelt, etc.; 

 Een belerende houding aannemen en laten merken dat men weet wat wel en niet goed is. 
 

                                                           
1
 Vanzelfsprekend zijn er meerdere bronnen te raadplegen inzake ‘effectief feedback geven’. 
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Een gewaardeerde manier om feedback te geven is d.m.v. de 4 G’s: beschrijf eerst het gedrag dat je 
observeert vanuit de ik vorm, vervolgens het gevolg dat dit gedrag heeft op jou, het gevoel dat het 
bij je oproept en vervolgens het gewenste gedrag van de ander. 
 
Feedback moet zijn: 

 Gewenst: idealiter beantwoordt feedback aan een vraag; 

 Beschrijvend: in tegenstelling tot evaluerend, veroordelend, interpreterend. Door de eigen 
reactie te beschrijven laat men de andere persoon vrij om deze informatie naar eigen 
goeddunken al dan niet te gebruiken. Door waardeoordelen en moraliseringen achterwege 
te laten, vermindert men bij de andere persoon de behoefte om defensief en verdedigend te 
reageren en de aangeboden informatie af te wijzen; 

 Specifiek: in tegenstelling tot algemeen; 

 Bruikbaar: gericht op gedrag waar de ontvanger iets aan kan veranderen. Wanneer iemand 
daarentegen gewezen wordt op een tekortkoming, waarop hij zelf geen invloed heeft, voelt 
hij zich alleen nog maar meer gefrustreerd; 

 Op het juiste moment: in het algemeen is feedback effectiever naarmate de tijd tussen het 
betreffende gedrag en de informatie over de effecten van dit gedrag korter is. Hierbij moet 
men echter rekening houden met andere omstandigheden, zoals de bereidheid van de 
persoon om zulke informatie te horen en de beschikbare steun van anderen; 

 Duidelijk en precies geformuleerd; 

 Correct: niet op de persoon maar op gedrag gerichte feedback. 
 

‘Onze ervaring heeft geleerd dat het essentieel is dat je goede afspraken maakt over het 

geven van constructieve feedback voorafgaand aan het invullen van de MCTQ, om te 

voorkomen dat het misgaat’ (Henny Beckers, opleider Oogheelkunde) 

Effectieve feedback: Ontvangen van feedback 
De feedback gegenereerd met de MCTQ is niet effectief als deze niet goed wordt ontvangen en in de 
praktijk wordt gebracht. Om feedback effectief te laten zijn is het van belang dat de ontvanger open 
staat voor feedback en deze onbevooroordeeld ontvangt. Een opleiding kan overwegen om 
voorafgaand aan het ontvangen van feedback afkomstig van de MCTQ, de (leden van de) 
opleidingsgroep te (laten) ondersteunen door o.a. opleidingsadviseur en coaches.  
 

‘Ook het goed kunnen ontvangen van feedback is belangrijk; het openstaan voor verandering 

en niet;  we heffen het glas, we doen een plas, en alles blijft precies zoals het was’ (Christine 

Willekes, opleider Gynaecologie) 

Onderstaand alvast een aantal tips om het beste te halen uit de verkregen feedback (vrij vertaald uit 
Van der Leeuw 2013): 

 Neem de tijd: Feedback kan het leren bevorderen als het aandachtig wordt ontvangen. Tijd 
kan helpen om emoties van ratio te scheiden. Neem de tijd om emoties te laten zinken; 

 Lees aandachtig: Tijdens het lezen is het belangrijk om alle feedback te beschouwen als iets 
dat ertoe doet. Stel je oordeel uit tot je alle informatie goed hebt gelezen. Probeer je te 
concentreren op zowel de numerieke feedback als de narratieve feedback. Het 'waardevrije' 
lezen van de feedback kan nuttig zijn om een overzicht te krijgen en inzicht te geven in de 
inhoud en relevantie van de ontvangen feedback; 

 Plaats jezelf in de positie van de feedbackgever: Feedback wordt altijd gegeven vanuit een 
bepaalde context. Het is belangrijk om de context te kennen en te begrijpen, omdat deze de 
perceptie van de feedback kan beïnvloeden; 
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 Scheidt de feedback van de relatie: De inhoud van de feedback en de relatie die je hebt met 
de feedbackgever zijn afzonderlijke zaken, houdt dit gescheiden. Erken de tijd en moeite die 
de feedbackgever heeft geleverd om de feedback te geven. De feedback biedt een 
gelegenheid om te leren, wat mogelijk gemaakt wordt door de feedbackgever; 

 Evenwicht tussen zelfverzekerdheid en bescheidenheid:  Zelfvertrouwen maakt een goede 
analyse van de inhoud mogelijk. Een zelfverzekerde houding kan nuttig zijn om de inhoud 
van de feedback te bekijken, zelfs wanneer deze emotionele gevoelens oproept vanwege 
negatieve of niet-constructieve feedback. Hiermee kan je de inhoud van de feedback op 
professionele gronden wel of niet accepteren. Houdt dat vertrouwen vast om verbetering 
aan te pakken en een persoonlijk ontwikkelingsplan te maken. Houdt er rekening mee dat 
vertrouwen alleen kan bestaan met een bescheiden houding t.o.v. uzelf en collega’s; 

 Love learning: Professionals staan erom bekend  prestaties te willen verbeteren en daarmee 
te zorgen voor  ‘life-long-learning’. Zelfs professionals die op hoog niveau presteren, hebben 
feedback nodig om hun zelfevaluatie en hun leren te sturen. Reflectie op feedback, doelen 
stellen en een leerplan ontwikkelen helpen om feedback in daden om te zetten; 

 Houdt uw professionele doelen in gedachten: Om professionele ontwikkeling te 
ondersteunen, moet je professionele doelen in gedachten houden. Als je weet wat je 
professioneel wilt ontwikkelen, kun je het nut van de feedback inzien om dichter bij deze 
doelen te komen; 

 Houdt het gemeenschappelijke doel voor ogen: De feedbackgever en jij delen een 
gemeenschappelijk doel, namelijk het verder verbeteren van een veilig en optimaal 
opleidingsklimaat. Met dat doel voor ogen zijn gevoelens als onzekerheid te overwinnen; 

 Gebruik je betrokkenheid: Als je iets doet dat waarde voor je heeft, is de kans groter dat je 
feedback zoekt en ernaar handelt. Gebruik je betrokkenheid als startpunt voor een 
professionele houding ten opzichte van de feedback en de feedbackgever; 

 Praat over de feedback met de feedbackgevers:  Het is belangrijk om over feedback te praten 
om te controleren of het beoogde bericht goed is overgekomen. Hoewel de MCTQ anoniem 
wordt ingevuld is het van belang de uitkomsten op een goede manier na te bespreken. 
Verderop in dit document staan verschillende gespreksmodellen beschreven.  Plan 
voldoende tijd en creëer de juiste voorwaarden om van gedachten te wisselen. Dit vereist 
een niet-defensieve houding. Door vragen op een open manier te stellen, voorkomt u dat het 
bericht van de feedbackgever wordt weerlegd; 

 Praat met collega's: Er is moed nodig voor peer-evaluatie van de feedback. Belangrijk is het 
creëren van een veilige omgeving om feedback met anderen te bespreken. Peer-evaluatie 
maakt het mogelijk om van collega's te leren en de inhoud van feedback te delen en te 
ontdekken hoe collega’s omgaan met feedback; 

 Kies de parels: Jij bent degene die beslist wat er gedaan wordt met de feedback. Het 
doornemen van de bovenstaande tips zal vermoedelijk de reflectie stimuleren, wat leidt tot 
een zorgvuldige analyse van de feedback. Kies de parels waarop je mee aan de slag wilt gaan. 
Als je de feedback accepteert, doe het dan van harte en prijs jezelf om dat te doen. Leg de 
feedback die niet op jou van toepassing is of niet nuttig is naast je neer. Als je ervoor kiest 
om de feedback naast je neer te leggen, blijf dan zoeken naar feedback om te blijven leren. 

 
“Het helpt dat besproken werd dat ze moesten nadenken over wat nu een goede supervisor 
maakt, om zo leerdoelen op te stellen. Zo heb je een meer algemene basis waarop 
supervisoren beoordeeld worden, en dit maakt het voor mij als opleider ook makkelijker om 
gerichte feedback te geven naar aanleiding van een algemene standaard.” (Marijntje TIjssen, 
plaatsvervangend opleider Psychiatrie) 
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Nabespreking & Nazorg: Hoe de MCTQ resultaten om te zetten in 

verbeterdoelen? 
Er zijn verschillende mogelijkheden om de MCTQ na te bespreken, afhankelijk van de situatie en het 
klimaat van de betreffende opleiding. De opleider is verantwoordelijk en bepaalt derhalve de 
intensiteit van het nazorg traject. Dit kan variëren van een individueel gesprek met staflid en opleider 
tot aan een groepsbespreking met stafleden en AIOS. Indien gewenst kan ondersteuning vanuit 
AMVO (moderator, coach, etc.) geboden worden. Deze behoefte dient vanuit de opleider kenbaar 
gemaakt te worden. Een zestal gespreksmodellen worden in de volgende paragrafen toegelicht.  
 
Vanzelfsprekend dient deze opsomming ter inspiratie en zijn mengvormen, of afwijkingen van de 
modellen mogelijk: 

i. Groepsevaluatie op hoofdlijnen; 
ii. Individuele bespreking staflid met opleider;  

iii. Individuele bespreking met AIOS duo en staflid (evt. met moderator); 
iv. Peer-evaluatie stafleden;  
v. Groepsbespreking tijdens een staf overleg; 

vi. Groepsbespreking tijdens een opleidingsvergadering incl. AIOS (evt. met moderator). 

 
i. Groepsevaluatie op hoofdlijnen  

Setting en doel 

De gemeenschappelijke delers en terugkerende opvallend heden (zowel positief als negatief)  
worden besproken tijdens een – voor dit doel bestemde, extra – opleidingsbijeenkomst waarbij 
zowel het opleidersduo, staf en AIOS aansluiten. De groepsevaluatie is gericht op verbeteracties op 
groepsniveau. Hierbij kunnen ook gegevens uit andere metingen iz. opleidingskwaliteit worden 
gebruikt (zoals DRECT).  

Procedure  

Voorafgaand aan de groepsevaluatie:  

 De opleider filtert de hoofdlijnen / gemeenschappelijke delers uit de MCTQ’s 

o Bv. de gemiddelde score van stafleden op de individuele items  

o Vergelijking van de huidige MCTQ met de voorgaande resultaten 

 De stafleden bekijken afzonderlijk de persoonlijke MCTQ resultaten  
o Zelfreflectie versus AIOS respons  

Tijdens de groepsevaluatie: 

 De opleider presenteert op hoofdlijnen aan de groep:  
o Wat doen we met z'n allen goed? 
o Wat zijn verbeterpunten die we met elkaar hebben? 
o Wat zijn opvallende zaken bijvoorbeeld eventuele verrassende resultaten? 

 De stafleden vergelijken de hoofdlijnen gepresenteerd door de opleider met de persoonlijke 
MCTQ resultaten 

 Concretiseren van de sterke, en de verbeterpunten binnen de opleiding (hoofdlijnen) 

 Een gezamenlijk actieplan opstellen hoe sterke punten te behouden en hoe verbeterpunten 
aan te pakken, eventueel verantwoordelijken aan te duiden 

Na de groepsevaluatie: 

 Blijvend ervaringen uitwisselen en verbeteracties monitoren, faciliteren en borgen door 
regelmatig de uitkomsten van de groepsevaluatie ‘hoofdlijnen’  te agenderen tijdens 
opleiding gerelateerde besprekingen. 
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(Nota: De groepsbespreking kan ook plaatsvinden in de vorm van een workshop (bv. verzorgd door de 
AMVO). Deze workshop kan tevens gelden als docentprofessionalisering. Hierbij wordt extra 
aandacht geschonken aan (a) Aangeven hoe de resultaten van de MCTQ passen in de interne en 
externe kwaliteitszorg voor opleiden; (b) Benoemen welke voordelen het doorlopen van de 
kwaliteitscyclus heeft voor de AIOS, de opleiding, de opleider/supervisor en het ziekenhuis) 
 

‘Zo kunnen er toch gemeenschappelijk bedachte oplossingen worden gezocht voor de groep  
zonder mensen individueel te benoemen.’(Véronique Winnepenninckx, plaatsvervangend 
opleider pathologie) 

ii. Individuele bespreking ´staflid-opleider´  

Setting en doel 

De opleider bespreekt met ieder afzonderlijk lid van de opleidingsgroep opvallend heden (zowel 
positief als negatief)  tijdens een – voor dit doel bestemde, mogelijks extra belegde – bespreking 
waarbij enkel de opleider en het desbetreffende staflid aanschuiven. Deze individuele bespreking is 
gericht op verbeteracties op persoonlijk niveau. Hierbij worden meestal geen gegevens uit andere 
metingen iz. opleidingskwaliteit gebruikt.  

Procedure  

Voorafgaand aan de individuele bespreking:  

 De opleider filtert de hoofdlijnen / gemeenschappelijke delers uit de MCTQ’s 

o Bv. de gemiddelde score van stafleden op de individuele items  

o Vergelijking van de huidige MCTQ met de voorgaande resultaten  

 De stafleden bekijken afzonderlijk de persoonlijke MCTQ resultaten  
o Zelfreflectie versus AIOS respons  
o Eigen positie t.o.v. de groepsresultaten 

Tijdens de individuele bespreking: 

 De opleider beluistert met name de reflectie van het individuele staflid:  
o Zowel positieve-, als verbeterpunten  
o Opvallende zaken bijvoorbeeld eventuele verrassende resultaten 

 Het staflid stelt samen met de opleider haalbare verbeterdoelen op, concretiseert deze in 
een plan van aanpak (hoe sterke punten te behouden en hoe verbeterpunten aan te pakken) 

Na de individuele bespreking: 

 Indien opgenomen in het plan van aanpak worden vervolgafspraken gemaakt om de 
ervaringen uit te wisselen en verbeteracties te monitoren, faciliteren en borgen (evt.  te 
agenderen tijdens opleiding gerelateerde besprekingen, jaargesprekken, etc.). 
 

‘De MCTQ wordt bij ons gebruikt als onderlegger voor een persoonlijk gesprek tussen staflid 

enerzijds en opleider en plaatsvervangend opleider anderzijds. Daarbij wordt gevraagd naar 

de eigen visie op de beoordeling, en of er zaken zijn die ze in positieve of negatieve zin 

verbazen. Bij verbeterpunten worden suggesties gevraagd hoe het staflid denkt die 

verbeteringen door te voeren. Tevens worden manieren die andere stafleden hebben 

aangedragen en die goed bleken te werken , door de opleider aangedragen’ (Dennis 

Bergmans, opleider ICU en Walther van Mook, plaatsvervangend opleider ICU). 

‘Deze manier van terugkoppeling geeft je een veilig gevoel omdat de terugkoppeling 1 op 1 
gebeurt. Je krijgt de gelegenheid om na te denken en jezelf te verbeteren.’ (Véronique 
Winnepenninckx, plaatsvervangend opleider pathologie) 
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iii. Individuele bespreking ´AIOS duo-staflid´ (evt. met moderator) 

Setting en doel 

Het doel van een individuele bespreking ‘AIOS duo-staflid’ is een open, constructief gesprek aan te 
gaan in een veilige sfeer. Het is niet de bedoeling om een oordeel te vellen of een cijfer/score te 
geven. Er dient een goede balans te zijn tussen positieve en verbeterpunten. 
Twee AIOS vertegenwoordigen de groep AIOS en bespreken met ieder afzonderlijk lid van de 
opleidingsgroep opvallend heden (zowel positief als negatief)  tijdens een – voor dit doel bestemde, 
extra belegde – bespreking waarbij het AIOS-duo, het desbetreffende staflid, en mogelijk een 
moderator aanschuiven. Deze individuele bespreking is gericht op verbeteracties op persoonlijk 
niveau. Hierbij worden meestal geen gegevens uit andere metingen iz. opleidingskwaliteit gebruikt.  

Procedure 

Voorafgaand aan de individuele bespreking:  

 Handvatten om het gesprek te voeren (regels voor geven en ontvangen van feedback) 
worden van te voren besproken onder de AIOS en de staf 

 De complete AIOS groep filtert gezamenlijk de hoofdlijnen / gemeenschappelijke delers uit 

de MCTQ’s 

 De AIOS groep formuleert in voorbereidende gesprekken effectieve feedback over ieder 

staflid 

o Bv. de gemiddelde score van stafleden op de individuele items  

o Vergelijking van de huidige MCTQ met de voorgaande resultaten  

 Voor elke  individuele bespreking met een staflid stelt de AIOS groep twee AIOS 

vertegenwoordigers aan om het gesprek te voeren 

 De stafleden bekijken afzonderlijk de persoonlijke MCTQ resultaten en formuleren zo nodig 
vragen aan het AIOS-duo 

o Zelfreflectie versus AIOS respons  
o Eigen positie t.o.v. groepsresultaten 

Tijdens de individuele bespreking: 

 Voorgestelde duur van een individuele bespreking is 30 minuten 

 Naast het AIOS-duo en het staflid kan een moderator aanwezig zijn tijdens het gesprek. De 
moderator bewaakt het gespreksverloop en verheldert zo nodig onduidelijkheden in de 
communicatie. De moderator heeft een neutrale rol binnen het geheel. Moderatoren zijn 
bijvoorbeeld een opleidingsadviseurs, coach of psycholoog 

 Het AIOS duo en staflid duiden samen de MCTQ-resultaten. De twee AIOS 
vertegenwoordigers brengen de effectieve feedback in die uit de voorbespreking is gekomen. 
De punten die besproken worden zijn gedragen door de  AIOS groep 

 Daarnaast geeft ook het  individuele staflid een reflectie op de resultaten:  
o Zowel positieve-, als verbeterpunten  
o Opvallende zaken bijvoorbeeld eventuele verrassende resultaten 

 Haalbare verbeterdoelen worden in gezamenlijkheid opgesteld (hoe sterke punten te 
behouden en hoe verbeterpunten aan te pakken) 

Na de individuele bespreking: 

 De gesprekken zijn vertrouwelijk. Wat in het individuele gesprek besproken is zal niet 
worden nabesproken in de AIOS groep, noch in een stafvergadering 

 De individuele gesprekken worden niet genotuleerd, wel kan ervoor gekozen worden om een 
terugkoppeling op hoofdlijnen, staflid overstijgend, binnen een opleiding gerelateerd overleg 
te agenderen. Deze algemene punten zijn dus niet herleidbaar naar personen. 



 

10 
 

 

‘Tijdens de evaluatiegesprekken hadden AIOS en staf zich goed voorbereid en werd er 
genuanceerd feedback gegeven door het AIOS-duo aan de stafleden en visa-versa’ (Henny 
Beckers, opleider Oogheelkunde). 
 
‘Ik was zeer onder de indruk van de constructieve, open en eerlijke wijze waarop de AIOS mij 
de feedback uit de MCTQ mondeling toelichtten’ 
‘Het gesprek over de MCTQ resultaten was voor mij een waardevolle aanvulling op de 
schriftelijke feedback’ (Marielle Vlooswijk, opleider Neurologie) 

iv. Peer-evaluatie stafleden  

Setting en doel 

Stafleden bespreken hun MCTQ uitkomsten met elkaar na, bijvoorbeeld in duo’s. Peer-evaluatie 
maakt het mogelijk om van collega's te leren en de inhoud van feedback te delen en te ontdekken 
hoe collega’s omgaan met feedback. De stafleden bespreken opvallend heden (zowel positief als 
negatief) tijdens een – voor dit doel bestemde, mogelijks extra belegde – bespreking. Deze 
bespreking is gericht op verbeteracties op persoonlijk niveau. Hierbij worden meestal geen gegevens 
uit andere metingen iz. opleidingskwaliteit gebruikt.  

Procedure 

Voorafgaand aan de bespreking:  

 De stafleden bekijken afzonderlijk de persoonlijke MCTQ resultaten  
o Zelfreflectie versus AIOS respons  
o Eigen positie t.o.v. groepsresultaten 

Tijdens de bespreking: 

 De stafleden bespreken de reflectie en delen ervaringen met elkaar uit 
o Zowel positieve-, als verbeterpunten  
o Opvallende zaken bijvoorbeeld eventuele verrassende resultaten 

 Haalbare verbeterdoelen worden opgesteld (hoe sterke punten te behouden en hoe 
verbeterpunten aan te pakken) 

Na de individuele bespreking: 

 De gesprekken zijn in beginsel vertrouwelijk 

 Individuele verbeterdoelen kunnen in gesprek met opleider worden besproken (zie 

‘Individuele bespreking ´staflid-opleider´).  

‘N.a.v. de MCTQ formuleer ik persoonlijke leerdoelen. Vervolgens leg ik deze voor aan een 

AIOS tijdens bijvoorbeeld een opleidingsmoment. Door je zelf kwetsbaar op te stellen kom je 

tot ‘samen leren’. De feedback die je krijgt vanuit de MCTQ en de gesprekken daarover met 

AIOS geeft je waardevolle input om jezelf te verbeteren en geeft ook input voor je IFMS 

gesprek’. (Christine Willekes, opleider Gynaecologie) 

v. Groepsbespreking ‘staf onderling’ (evt. met moderator) 

Setting en doel 

Het doel van een groepsbespreking ‘staf onderling’ is een open, constructief gesprek aan te gaan in 
een veilige sfeer met collegae. Het is niet de bedoeling om een oordeel te vellen, maar wel om van 
elkaars persoonlijke positieve en verbeterpunten te leren. 
Een stafvergadering - of mogelijks extra, voor dit doel belegde bespreking - kan ruimte bieden om 
ieder afzonderlijk lid van de opleidingsgroep zijn/haar opvallend heden (zowel positief als negatief) te 
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laten toelichten en daar als groep op te reflecteren.  Ondanks het groepskarakter is deze bespreking 
gericht op verbeteracties op persoonlijk niveau. Hierbij worden meestal geen gegevens uit andere 
metingen iz. opleidingskwaliteit gebruikt.  
Een moderator kan eventueel aansluiten om deze vergadering te modereren. 

Procedure 

Voorafgaand aan de groepsbespreking:  

 Belangrijk is het creëren van een veilige omgeving om feedback met anderen te bespreken 
Derhalve is het belangrijk op voorhand te bespreken of, en hoe, de persoonlijke MCTQ 
uitslagen tijdens het groepsoverleg gepresenteerd worden 

 Handvatten om het gesprek te voeren (regels voor geven en ontvangen van feedback) 
worden van te voren besproken onder de staf 

 De opleider filtert gezamenlijk de hoofdlijnen / gemeenschappelijke delers uit de MCTQ’s 

o Bv. de gemiddelde score van stafleden op de individuele items  

o Vergelijking van de huidige MCTQ met de voorgaande resultaten  

 De stafleden bekijken afzonderlijk de persoonlijke MCTQ resultaten en formuleren zo nodig 
vragen de stafgroep 

o Zelfreflectie versus AIOS respons  
o Eigen positie t.o.v. groepsresultaten 

Tijdens de groepsbespreking: 

 Een moderator kan verzocht worden aanwezig zijn tijdens het gesprek. De moderator 
bewaakt het gespreksverloop en verheldert zo nodig onduidelijkheden in de communicatie. 
De moderator heeft een neutrale rol binnen het geheel. Moderatoren zijn bijvoorbeeld een 
opleidingsadviseurs, coach of psycholoog 

 De stafleden presenteren positieve- en verbeterpunten en stellen naar aanleiding daarvan 
een (tevens volgens de collegae) haalbaar plan van aanpak op (hoe sterke punten te 
behouden en hoe verbeterpunten aan te pakken) 

 Belangrijk is het zorgvuldig omgaan met de lage scores. Behulpzaam kan zijn om positieve 
ervaringen en voorbeelden te gebruiken om van te leren i.p.v. de problemen of lastige 
situaties centraal te stellen (volgens de ‘appreciative inquiry’ methode). De focus op het 
negatieve (problemen/fouten) leidt vaak tot moeizame en vermoeiende gesprekken 
Vertrekken vanuit een positief standpunt geeft vaak meer energie en dynamiek om 
gemotiveerd aan de slag te gaan met verandering en verbetering 

 Er kan voor worden gekozen de hoogst scorende supervisor(en) of degenen die zich het 
meest heeft verbeterd in het zonnetje zetten met een bos bloemen o.i.d.  

Na de individuele bespreking: 

 Het groepsgesprek is vertrouwelijk. Wat besproken is zal, tenzij op hoofdlijnen, niet worden 
nabesproken met de AIOS groep 

 In overleg met de groep kan ervoor gekozen worden om vervolg aan de groepsbespreking te 
geven om zo de voortgang van het plan van aanpak te borgen.  

 

‘Wij hebben de resultaten van de MCTQ in een stafvergadering besproken. Iedereen besprak 
de tips en top die zij vanuit de AIOS hadden ontvangen. De stafleden waren daarbij zelf in de 
lead wat ze wilden benoemen. Vervolgens werd besproken hoe bepaalde zaken 
geoptimaliseerd konden worden en soms werd de feedback van de AIOS ook wel 
genuanceerd. Opmerkelijk was dat niemand zich mooier voordeed. Het werd heel open 
besproken, en ik geloof dat iedereen dit als teambindend ervaren heeft: steunend en kritisch 
tegelijkertijd.’  (Janny Hof, opleider KNO) 
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‘Onze MCTQ wordt nabesproken met de teams van de verschillende thema’s. Bv alle 
‘voetstage’ dokters samen met de opleider. Op deze manier kunnen de teams samen een 
evenwichtige stage maken en gebruik maken van elkaars kracht, maar ook zo nodig 
tekortkomingen compenseren.’ (Heleen Staal, opleider orthopedie) 

vi. Groepsbespreking ‘staf inclusief AIOS’ (evt. met moderator) 

Setting en doel 

Het doel van een groepsbespreking ‘staf-AIOS’ is een open, constructief gesprek aan te gaan in een 
veilige sfeer. Het is niet de bedoeling om een oordeel te vellen, maar wel om van elkaarspersoonlijke 
positieve en verbeterpunten te leren. 
Een opleidingsvergadering - of mogelijks extra, voor dit doel belegde bespreking - kan ruimte bieden 
om ieder afzonderlijk lid van de opleidingsgroep zijn/haar opvallend heden (zowel positief als 
negatief) te laten toelichten en daar als groep op te reflecteren.  Ondanks het groepskarakter is deze 
bespreking gericht op verbeteracties op persoonlijk niveau. Hierbij worden meestal geen gegevens 
uit andere metingen iz. opleidingskwaliteit gebruikt.  
Een moderator kan eventueel aansluiten om deze vergadering te modereren. 

Procedure 

Voorafgaand aan de groepsbespreking:  

 Belangrijk is het creëren van een veilige omgeving om feedback met anderen te bespreken.  
Derhalve is het belangrijk op voorhand te bespreken of, en hoe, de persoonlijke MCTQ 
uitslagen tijdens het groepsoverleg gepresenteerd worden 

 Handvatten om het gesprek te voeren (regels voor geven en ontvangen van feedback) 
worden van te voren besproken onder de staf en AIOS 

 De opleider filtert gezamenlijk de hoofdlijnen lijnen / gemeenschappelijke delers uit de 

MCTQ’s.  

o Bv. de gemiddelde score van stafleden op de individuele items 

o Vergelijking van de huidige MCTQ met de voorgaande resultaten  

 De stafleden bekijken afzonderlijk de persoonlijke MCTQ resultaten en formuleren zo nodig 

vragen de staf/AIOS groep 

o Zelfreflectie versus AIOS respons  
o Eigen positie t.o.v. groepsresultaten 

 De AIOS-groep voert gezamenlijk voorbereidend overleg waarbij iedere AIOS positieve- en 
verbeterpunten per staflid benoemt om vervolgens als groep een aantal gemeenschappelijke 
punten per staflid te distilleren (de gemeenschappelijke delers). Voorgesteld wordt om de 
belangrijkste sterke punten en verbeterpunten (maximaal 2 per item) per staflid te 
benoemen; aangevuld met voorbeelden 

 Tijdens een voorbespreking voorafgaand aan de groepsbespreking worden de stafleden 
onder de AIOS verdeeld: 2 stafleden per AIOS. Deze verdeling kan worden gedaan op basis 
van profiel, oftewel ‘Insights profiel’. (bv. de meer gestructureerde AIOS verzorgt de 
terugkoppeling voor de meer gestructureerde stafleden).  De indeling op basis van profielen 
kan worden begeleid door de moderator.  

Tijdens de groepsbespreking: 

 Een moderator kan verzocht worden aanwezig zijn tijdens het gesprek. De moderator 
bewaakt het gespreksverloop en verheldert zo nodig onduidelijkheden in de communicatie. 
De moderator heeft een neutrale rol binnen het geheel. Moderatoren zijn bijvoorbeeld een 
opleidingsadviseurs, coach of psycholoog 
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 Iedere AIOS geeft aan 2 stafleden de feedback terug tijdens de groepsbespreking. De 
toegewezen AIOS presenteert de positieve- en verbeterpunten voor het betreffende staflid 
en benadrukt de gemeenschappelijke gedragenheid van de AIOS groep v.w.b. deze punten.  

 De stafleden vragen waar nodig om verheldering en doen een eerste proactief voorstel ‘plan 
van aanpak’ (hoe sterke punten te behouden en hoe verbeterpunten aan te pakken) 

 Belangrijk is het zorgvuldig omgaan met de lage scores. Behulpzaam kan zijn om positieve 
ervaringen en voorbeelden te gebruiken om van te leren i.p.v. de problemen of lastige 
situaties centraal te stellen (volgens de ‘appreciative inquiry’ methode). De focus op het 
negatieve (problemen/fouten) leidt vaak tot moeizame en vermoeiende gesprekken. 
Vertrekken vanuit een positief standpunt geeft vaak meer energie en dynamiek om 
gemotiveerd aan de slag te gaan met verandering en verbetering 

 Er kan voor worden gekozen de hoogst scorende supervisor(en) of degenen die zich het 
meest heeft verbeterd in het zonnetje zetten / uit te roepen tot supervisor/staflid van het 
jaar o.i.d.  

Na de groepsbespreking: 

 In overleg met de groep kan ervoor gekozen worden om vervolg aan de groepsbespreking te 
geven om zo de voortgang van het plan van aanpak te borgen.  

 

‘Wij hebben de MCTQ besproken in drie stappen. Allereerst besprak ieder staflid de 

individuele MCTQ resultaten met de opleider of plaatsvervangend opleider. Er werden dan 

een aantal goede punten en verbeterpunten uitgelicht. Het staflid was hierbij in de lead en 

bepaalde welke punten hij/zij vervolgens in de stafvergadering wilde bespreken. Na de 

stafvergadering werden vervolgens, in een opleidingsvergadering met AIOS, de belangrijkste 

zaken besproken. Het was een mooie ervaring, maar het was ook wel intensief; zowel 

arbeidsintensief als inhoudelijk. Het is ontzettend belangrijk dat AIOS constructieve  feedback 

geven en dat dit in een veilige omgeving wordt nabesproken’ (Ivo Nagtzaam, opleider 

Dermatologie) 
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Achtergrond informatie MCTQ 

Rationale MCTQ  
De MCTQ is een valide en betrouwbaar instrument om klinische begeleiders van feedback te voorzien 
over hun klinische begeleidingsvaardigheden (Stalmeijer 2010). De onderliggende theorie van de 
MCTQ is gebaseerd op ‘cognitieve apprenticeship’ welke in lijn is met het ‘leermeester-gezel’ leren. 
Cognitive apprenticeship stimuleert ‘het  leren door middel van begeleide ervaring’. Een aantal 
doceermethoden staan hierbij centraal, zoals optreden als rolmodel, coaching, scaffolding 
(afnemende ondersteuning bij toenemende voortgang AIOS), articulatie, reflectie en exploratie. Het is 
een passend model voor het klinisch begeleiden vanwege de focus op het expliciteren van de 
complexe processen van denken en handelen waar medische experts in de praktijk mee te maken 
krijgen (Stalmeijer 2010). Uit onderzoek blijkt dat een sterk onderdeel van de MCTQ de combinatie 
van zelf-evaluatie en feedback van AIOS is, als sterke stimulans om veranderingen te overwegen, 
vooral als er een verschil tussen beide evaluaties is. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de feedback 
gebaseerd op de MCTQ als specifiek, informatief en verhelderend werd ervaren (Stalmeijer 2011).  

 

In de weerbarstige klinische praktijk blijkt de opbrengst van de MCTQ niet altijd optimaal.  
Meermaals wordt aangegeven dat de MCTQ door AIOS niet adequaat wordt ingevuld (bv. geen 
effectieve en constructieve feedback). Daarnaast worstelen opleiders soms met de vraag hoe de 
uitslagen van de MCTQ het beste kunnen worden nabesproken. Adequate inbedding van de MCTQ is 
dus van groot belang. Om binnen de Maastricht UMC+ medische vervolgopleidingen de 
desbetreffende opleidingsgroepen goed te kunnen ondersteunen inzake stafevaluaties middels het 
kwaliteitsinstrument MCTQ, werd deze handleiding ontwikkeld.  

Achtergrond en Praktische informatie  

Kwaliteit medische vervolgopleidingen Maastricht UMC+ 

De Centrale Opleidingscommissie van het Maastricht UMC+ (COC M) en de Academie Medische 
Vervolgopleidingen (AMVO) monitoren, adviseren en faciliteren inzake de kwaliteit medische 
vervolgopleidingen in het MUMC+. Hiertoe worden onder andere kwaliteitsinstrumenten in een 
cyclus van vijf jaar uitgezet (zie figuur 1). Het doel is inzicht te krijgen in de kwaliteit van de 
opleidingen en middels deze resultaten opleiding gerelateerde aanknopingspunten te vinden die de 
opleiding verder kunnen optimaliseren.  Naast het optimaliseren van de kwaliteit van de opleiding 
wordt de begeleiding van AIOS gemonitord, en daarmee bewaakt. Tevens leveren de instrumenten 
onderzoeksgegevens  op die geanonimiseerd kunnen worden ingezet om instelling breed de 
opleidingskwaliteit verder te verbeteren. 
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Figuur : De kwaliteitscyclus met de kwaliteitsinstrumenten voor afdelingen met > 5 AIOS. 

Inhoud & Opbouw MCTQ  

De MCTQ is een van de instrumenten in de kwaliteitscyclus en wordt om het jaar uitgezet. Het is een 
digitale vragenlijst die wordt gebruik om de individuele supervisor/lid van de opleidingsgroep, van 
feedback te voorzien over zijn/haar rol als supervisor/begeleider op de werkvloer. Alle AIOS en 
stafleden/medisch specialisten van de betreffende opleiding ontvangen vanuit de AMVO (via EPASS) 
een uitnodigingsmail met een korte instructie en directe link naar de MCTQ om in te vullen. Het 
instrument focust op zes competenties , te weten (i) coaching, (ii) rolmodel, (iii) exploratie, (iv) 
articulatie, (v) bereikbaarheid, (vi) veilig leerklimaat (zie bijlage voor meer informatie). Bovenop de 
zes competenties is er ruimte om narratieve feedback te geven inzake de sterkte punten van de 
supervisor, de punten voor verbetering vatbaar. Tot slot wordt aan iedere supervisor een ‘ 
schoolcijfer ‘ van 1-10 (10 is excellent) toegekend.  
 
Dit persoonsgebonden kwaliteitsinstrument combineert de resultaten van twee bronnen:  

1. Bron “AIOS-evaluatie” : de AIOS evalueert de betreffende medisch specialisten anoniem over 
zijn/haar opleidingskwaliteiten 

2. Bron “Zelf-evaluatie’: De medisch specialist evalueert zichzelf in zijn rol als 
opleider/begeleider v.w.b. zijn/haar opleidingskwaliteiten  

 
De feedback rapporten worden samen met de zelfevaluatie tot één verslag verwerkt en 
teruggekoppeld. Ieder staflid krijgt een individueel verslag met de anonieme feedback van de AIOS. 
De opleider en plaatsvervangend opleider kunnen naast hun individuele feedback, ook de feedback 
van de andere stafleden inzien. Daarnaast ontvangt de AMVO een samenvatting van het verslag dat 
als voorbereidingsdocument wordt gebruikt bij bijvoorbeeld een interne opleidingsaudit. De AIOS 
krijgen geen direct inzicht in de uitslag van de MCTQ.  

In totaal hebben AIOS 7 weken de tijd om de MCTQ in te vullen. In de tussentijd worden vanuit de 
AMVO drie herinnerings-/voortgangsmails gestuurd aan de opleider. Bij reminder 2 en 3 ontvangen 
de opleider en plaatsvervangend opleider een overzicht van de stand van zaken. 
Op de afgesproken einddatum en/of in overleg met de opleider/leerhuis wordt de MCTQ-ronde 
goedgekeurd. De ronde kan pas goedgekeurd en afgesloten worden als ieder staflid 2 of meer 
beoordelingen heeft ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt er aan de opleider 
toestemming gevraagd de stafleden die minder dan 2 beoordelingen hebben te ontsluiten, zodat 
uiteindelijk de MCTQ ronde afgesloten kan worden.  
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Bijlage: De MCTQ vragenlijsten 
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Competentie-overzicht MCTQ 
De resultaten van de MCTQ worden o.a. uitgezet in een spinnenwebgrafiek, waarin de scores op de 
competenties die betrekking hebben op het functioneren van de medische specialist in de rol van 
begeleider staan weergegeven. Deze scores zijn berekend op basis van de antwoorden op de 
beoordelingsvragen. Het licht-oranje vlak toont de gemiddelde score over alle assistenten en de 
blauwe lijn toont de score van de zelfbeoordeling. 
 
Competenties en voorbeelden: 

 Modelling (vragen 1,2,3) 
Het doel van modelling is om als 'expert' bepaalde vaardigheden en gedragingen voor te 
doen en te functioneren als rolmodel naar de AIOS toe. 

 Coaching (vragen 4,5,6) 
Coaching draait om het observeren van AIOS en het geven van feedback op basis waarvan 
verbeterd kan worden of goede dingen behouden worden. Gedurende dit proces wordt er 
rekening gehouden met het niveau van de AIOS.  

 Bereikbaarheid (vragen 7,8,15) 
De begeleider is bereikbaar voor de AIOS indien nodig. Hij/Zij houdt zich aan de gemaakt 
afspraken en is aanwezig op de op de afdeling geldende onderwijsbijeenkomsten. Bij 
nachtdiensten is de begeleider bereikbaar en biedt de gewenste ondersteuning.  

 Articulatie (vragen 9,10,11) 
Expliciteren van kennis en klinisch redeneren stimuleren, openstaan voor vragen van de 
AIOS, AIOS stimuleren om te reflecteren op eigen sterktes en zwaktes.  

 Exploratie (vragen 12,13) 
De AIOS stimuleren om leerdoelen te formuleren en deze ook tot uitvoering te brengen.  

 Veilig leerklimaat (vragen 14,16,17,18) 
De begeleider creëert een veilig leerklimaat waarin vragen gesteld mogen worden en waarin 
de AIOS zelfstandig kan werken. Tevens toont de begeleider respect en interesse voor de 
AIOS.  


