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Urgentie



Observaties bij MBO, HBO zorg- en 
welzijnsopleidingen en verpleeghuiszorg
 MBO & HBO opleidingen:

 Helpende Z&W ondergebracht bij 
K.D dienstverlening

 VIG, VP, MZ, SW K.D. hetzelfde 
maar onderwijs curriculum 
verschillend

 MBO en HBO ander onderwijs 
methodiek, andere onderlegger

 Geen gezamenlijk leeropdrachten

 Hier en daar interprofessioneel 
leren echter flinterdun

 Veel beelden over elkaar

 Verkokering en gefragmenteerd

 Werkbegeleiding eveneens

 Praktijkbegeleider op afstand

 Contacten school via de lijn

 Verschillend vakjargon

 Leerlijn loopt niet door

 Ouderenzorg in interessant voor 
HBoV studenten

 HBoV veelal uitsluitend 1e jaars
stage in verpleeghuizen



Veel gehoorde knelpunten

 Managers oordeel:

 “Als de pas afgestudeerde 
zorgprofessional aan de slag gaat kunnen 
we direct al met bijscholen beginnen” 

 Beginnend beroepsbeoefenaren weten te 
weinig over ouderenzorg

 IGZ oordeel:

 Kennis en vaardigheden van personeel is 
op verschillende punten (nog) 
onvoldoende is.

 In bijna 40 % van de instellingen werken 
medewerkers niet volgens afgesproken 
protocollen en richtlijnen

 Vakdocenten oordeel:

 Teveel controle & werkdruk

 Te weinig professionele ruimte

 Te ver van de beroepspraktijk 

 Studenten oordeel:

 “Bijna een kwart van de mbo’ers vindt 
lessen niet nuttig en voelen zich 
onvoldoende uitgedaagd”. Job enquête 
2016

 “Ervaren grote verschillen in wat ze 
leren en de praktijkvoering tijdens hun 
stages”

 Zorg Professionals oordeel:

 “Het niveau van de mbo-opleidingen
is onder de maat, want de eisen zijn 
teleurstellend laag”. Nursing 2015

 “Pas afgestudeerde BOL-opgeleide mbo-
verpleegkundigen komen tekort als het 
gaat om coördinatie van zorg, klinisch 
redeneren, je rol als verpleegkundige 
pakken, staan voor je vak”. Nursing
2015



Wat moet je willen?

 Betere en effectievere communicatie tussen individuen en professionele 
groepen 

 Tegengaan van tendens naar te sterke specialisatie en profilering 

 Omgaan met complexiteit  

 Betere kennis en erkenning van elkaars expertise 

 Oplossen van onderlinge wedijver- verhoogde job-tevredenheid 

 Verbeteren van kwaliteit van zorg 

 Betere verdeling van werklast en verantwoordelijkheid



Wat zeggen deskundigen
 prof. Jan Rotmans:

 Onderwijs kantelen; Samen op weg naar 
nieuw & innovatief onderwijs

 We leven niet in een tijdperk van 
verandering maar in een verandering van 
tijdperk

 De systeemfouten slechten, vraagt om 
radicale omwenteling van het onderwijs 

 prof. dr. G.J.J. (Gert) Biesta:

 (te) Weinig ruimte voor pedagogiek in 
het huidige onderwijs

 Pedagogische dimensies- onderwijs, 
opleiding en vorming dient naast 
kwalificatie en socialisatie ook altijd een 
bijdrage te leveren aan de vorming van 
de persoon.

 https://vimeo.com/100798377

https://vimeo.com/100798377


Interprofessioneel leren & werken
WHO definitie

 Het proces waarbij een groep 
studenten uit gezondheid gerelateerde 
beroepen met verschillende 
opleidingsachtergronden:

 Samen leren gedurende bepaalde 
perioden van hun opleiding;

 Met interactie als een belangrijk 
doel; 

 Om samen te werken; 

 Bij het bieden van preventieve, 
curatieve, rehabiliterende en 
andere gezondheidsgerelateerde
diensten;

 Dus met, van en over elkaar

 Basisprincipes van interprofessioneel 
leren:

 Leren via samenwerking 
(collaborative learning)  

 Leren via gelijkheid (egalitarian
learning) 

 Groepsgestuurd : collectieve 
verantwoordelijkheid

 Ervaringsleren

 Reflectief leren

 Toegepast leren



Hoe dan? Hybride, praktijkleren…
maar dan toch anders

 Waarde-vol, verrijkt met uitkomsten van radicale vernieuwing 
verpleeghuiszorg

 Realistisch, aansprekend, actueel beroepsonderwijs 

 Hybride dus geen kloof tussen theorie en praktijk

 Eenheid in verscheidenheid

 Regionaal

 Kleinschalig



Waarde-vol

 Missie: een waarde-vol leven 
 Visie: waarde-volle zorg
 Vorm: netwerk/beweging
 Uitgangspunt: Ieder mens heeft zijn 

eigen waarden
 Iedereen kan zich aansluiten:

 Leden: cliëntenraden
 Vrienden: mensen die voor waarde-

volle zorg staan
 Ambassadeurs: mensen die 

waardevolle zorg uitdragen
 Vrijwilligers: mensen die 

ondersteunen bij waarde-volle zorg

 Zorg, welzijn en onderwijs moet zich 
daarop richten

 Gezondheid en niet alleen ziekte
 Doen wat belangrijk is en 

betekenis geeft
 Kan verschillen van moment tot 

moment
 Levenszin en betekenis
 Opgave zorg, welzijn en 

onderwijs:
 hoe kan de ander zich zo gezond 

mogelijk en waardevol voelen?

 Maatschappelijk opgave, gezonde 
samenleving staat niet op zich

 Ook zorgverleners en docenten 
hebben eigen waarden:
 De kunst is te komen tot 

waardecreatie!



Regionaal

 Consortium van (minimaal 4 sectoren) verpleeghuis, thuiszorg en 
beroepsonderwijs instellingen (1 MBO en 1 HBO)

 Bepalen gezamenlijk per jaar het aantal op te leiden studenten

 Studenten 1e periode veel onderwijs, 

 Accent op stages i.p.v. werknemer schap

 Minimaal 3 verschillende stages bij deelnemende instellingen

 Learning community (L.C.) voor gehele beroepskolom (niveau 2 t/m 6)

 L.C. is werkplaats voor zowel theorie- als praktijk docent

 Elk deelnemende instelling beschikt over een L.C voor max 22 studenten



Kleinschalig, effectief & efficiënt

 Het onderwijsaanbod is blended

 elektronisch medium is beschikbaar 

 onderzoeksgegevens worden 
gesystematiseerd weergegeven. 

 learning community is marktplaats waar 
studenten, docenten en anderen leren 
elkaars bijdragen te evalueren

 Dagelijks start met kenniscomponent 
(ingeroosterd) werken en 
terugkoppelen van ervaringen. Dit is 
een cyclisch proces.

 Het basis deel (6 tot max 9 maanden) 
theoretisch, maar wel blended

 8 onderwijsperioden max 3 stages in 
learning community

 6 onderwijsperioden keuze deel in 
learning community

 Let wel: de leerinhoud is verdeeld in 
nominale studieduur feitelijk kan 
iedere leerling hiervan afwijken 
(versnellen en vertragen)

 Het onderwijsmodel (10-20-70 model) 
bestaat 

 uit inspiratie, expertise en dromen

 leren via feedback, coaching en peer-
to-peer learning

 ervarend leren via projecten.

 Gebruik maken van het ZelCom model 

 praktisch hulpmiddel bij vaststellen 
van competentieniveaus. 

 beschrijft niveau-indeling gebaseerd 
op dimensies Zelfstandigheid en 
Complexiteit

 hoe zelfstandiger iemand 
werkzaamheden kan uitvoeren, hoe 
complexer de werkzaamheden, hoe 
hoger het competentieniveau is. 

 Gebruik makend van Millers Piramide



Vragen?


