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"Ouderen participeren in het zorgonderwijs van het Albeda College". 

Goede morgen allen. Ik ben Mieke van der Ven, lid van het Ouderen en 

Mantelzorgforum van Genero .   

Even iets over Genero: 

Het doel van het Ouderen- en Mantelzorgforum van Genero is, om vanuit het 

ouderenperspectief binnen Genero, een bijdrage te leveren aan het handhaven 

en het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van welzijn en zorg voor 

ouderen. Het forum vindt het ook van groot belang dat in het onderwijs (Mbo, 

Hbo en universitair onderwijs) voldoende aandacht is voor de ouderenzorg en 

de beeldvorming over ouderen(zorg) verbetert. Dat is geen overbodige luxe, 

want vaak nog onder de maat. 

Wij zijn dan ook heel positief over het contact dat is ontstaan met de branche 

Gezondheidszorg van het Albeda College, dat op Mbo niveau verzorgenden en 

verplegenden opleidt. Begin 2016 nam het Albeda College het initiatief om 

ouderen in de school uit te nodigen om een rol te spelen in het onderwijs. In 

het eerste leerjaar van het onderwijsprogramma van verzorgenden niveau 3 is 

het onderdeel cliënttyperingsgesprek opgenomen. De student leert een 

gesprek met een oudere te voeren waarin hij/zij de oudere écht leert kennen 

en diens verhaal (levensloop) als uitgangspunt neemt om de zorg daarop te 

kunnen aansluiten. Vroeger oefenden de studenten op elkaar, een van hen 

moest dan de rol van de oudere op zich nemen. Nu komen ouderen naar de 

school en laten zich interviewen. In de praktijk is een klas ingedeeld in groepjes 

van 3 soms 2 studenten, die met een oudere in gesprek gaan. Een van hen 

maakt een schriftelijk verslag, de anderen voeren voornamelijk het gesprek. 

Deze gesprekken worden vooraf in een les klassikaal voorbereid. De studenten 

krijgen informatie over gesprekstechniek en bereiden de te stellen vragen voor. 

Na het gesprek van ongeveer een half uur mag de oudere het schriftelijk 

verslag lezen om te kijken of de weergave klopt. Als alle groepjes klaar zijn 

verzamelen we ons in een lokaal, waar we in een grote kring gezeten de 

centrale rapportage van de hele klas krijgen. Om beurten wordt het verslag van 



een groepje voorgelezen, waarop van alle kanten reacties en vragen mogelijk 

zijn.  

In het leerjaar 2015/2016 is het project begonnen als een pilot met enkele BBL 

klassen (beroeps begeleidende leerweg). Dit zijn studenten die al werkzaam 

zijn in de zorg en vanuit hun werkgever een opleiding mogen volgen. Zij gaan 

hiervoor een dag per week naar het Albeda College voor hun theoretische 

vorming. Deze studenten hebben ervaring in de praktijk, zijn vaak al wat ouder 

en zijn over het algemeen zeer gemotiveerd. De gesprekken met deze mensen 

kunnen dan ook een zekere diepgang bereiken.  Vanuit de ouderen hebben wij 

tijdens deze pilot aangegeven dat we graag wat meer tijd zouden willen 

hebben om ook met de studenten te spreken over hun levensloop en 

motivatie. Dit is in het vervolg ook gehonoreerd. 

Een ander element at gelijktijdig in 6 erd gestart is de Collegetour , 

naar het model van het TV programma van Twan Huys. In een klas wordt een 

oudere als gast uitgenodigd. Deze vertelt in het kort wat over zichzelf en 

daarna mogen de studenten, onder leiding van een docent vragen stellen en 

met de gast de discussie aangaan. Ook deze Collegetour wordt voorafgaand in 

een les voorbereid. Tijdens deze lessen staat het (durven) stellen van 

le ens ragen centraal, als dat in zo’n gesprek lukt, geeft dat een verdieping aan 

het geheel. De volgorde voor een klas is: eerst de collegetour die dus klassikaal 

werd voorbereid, vervolgens de voorbereidende les voor het gesprek en dan de 

cliënttyperingsgesprekken.  

Aan het einde van pilot, zomer 2016, waren de reacties van zowel studenten, 

docenten en ouderen dusdanig positief dat besloten is voor het leerjaar 

2016/2017 het programma voor alle eerstejaars van niveau 3 in te voeren. Dit 

betekent dat ook de BOL studenten = (Beroeps Ondersteunende Leerweg) nu 

mee doen. Dit zijn de jongeren die na hun middelbare school meteen 

doorstromen naar de dagopleiding, waarin periodiek stageperiodes worden 

opgenomen. Dit is een heel andere groep jongeren, onervaren, soms onzeker 

over hun keuze, maar ook heel leergierig. Ook de gesprekken met deze 

studenten verlopen goed en worden door alle partijen gewaardeerd. Ik schets 

hier dus een harde scheidslijn tussen BBL en BOL studenten, maar…..  



 Afgelopen donderdag, toen we met 7 ouderen in een BOL klas waren 

uitgenodigd voor het clienttyperingsgesprek had ik een bijzondere ervaring. Ik 

verwachtte jonge onervaren studenten, maar het liep heel anders. Deze klas 

bestond uit studenten die eerst een lager niveau ( 1 en 2) opleiding hadden 

gevolgd, daarmee aan het werk waren gegaan en vervolgens besloten hadden 

alsnog terug te keren naar het Albeda, om de dagopleiding voor verzorgende 

niveau 3 te volgen. Ik trof een groepje van drie jonge vrouwen, met 

werkervaring en een duidelijk eigen mening. Zij hadden hun gesprek zo goed 

opgebouwd dat we aan échte diepgang toekwamen. Een mooie ervaring om 

ook moeilijke onderwerpen, zoals een mogelijke dementie en het levenseinde 

te kunnen bespreken. De keuze om de dagopleiding ( BOL) of de 

praktijkgerichte opleiding (BBL) te volgen hangt dus van veel meer factoren af 

dan alleen leeftijd. 

Logistiek is een en ander goed georganiseerd. Betrokken ouderen  hebben in 

hun netwerk andere senioren  enthousiast gemaakt om mee te doen, want nu 

alle klassen meedoen zijn er veel vrijwilligers nodig. Het Albeda College nodigt 

alle senioren van tijd tot tijd uit en geeft dan duidelijke voorlichting over het 

rooster, het studie programma en hun visie op het onderwijs.  

Deze participatie van ouderen in het zorgonderwijs is een succesformule, die 

wellicht op bredere schaal, ook bij andere onderwijsinstellingen zou kunnen 

worden toegepast. Het ouderenforum helpt onderwijsinstellingen graag om te 

onderzoeken welke vormen ouderenparticipatie zij kunnen toepassen in hun  

onderwijsprogramma. 

Wij wachten uw reacties af! 

 

 


