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Samenvatting 
 
De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van 
Universitair Medische Centra (NFU) onderkennen het belang van duurzame en 
dynamische samenwerking. Het LOOV heeft hen gevraagd om binnen de zorgpraktijk 
van de ziekenhuizen een nadere verkenning te doen op het thema stages in de 
beroepspraktijk. Deze notitie is een verslag van deze verkenning. Er werd in juni 2014 
een projectplan geschreven voor dit deelproject van Bachelor Nursing 2020. Gedurende 
de maanden juli, augustus, september en oktober heeft de projectleider 21 ziekenhuizen 
bezocht. De projectleider is lid van Themagroep 3 en hoofd Leerhuis Elisabeth-
TweeStedenziekenhuis Tilburg.   
 
Voor het project werden ziekenhuizen middels de website van NVZ gevraagd om mee te 
doen aan de verkenning, daarnaast werden ziekenhuizen die deelnemen aan de 
klankbordgroep van de NVZ gevraagd om input te leveren. Tevens werden alle 
universitair-medische centra bezocht. 
Voor de praktijkverkenning zijn 21 ziekenhuizen via een semi-gestructureerd interview 
ondervraagd. Bij de interviews waren medewerkers van opleidingsafdelingen, 
zorgmanagers, verpleegkundigen en studenten betrokken. Zie voor een deelnemerslijst 
de bijlage. 
De zorg en het onderwijs zijn domeinen die voortdurend in beweging zijn. Tijdens het 
schrijven van deze notitie waren er ook steeds weer nieuwe ontwikkelingen waar 
partijen op anticiperen. Zo moeten de beschreven activiteiten ook steeds gezien worden 
als een proces dat zich steeds verder doorontwikkelt. 
 
Vragen deelproject: 
Geeft antwoord op de volgende vragen: 

1. Welke factoren dragen bij aan - kwalitatief en kwantitatief - optimale 
stagecapaciteit in de ziekenhuizen?  

2. Welke factoren dragen bij aan - kwalitatief en kwantitatief - optimale stageplaats 
in de ziekenhuizen 

3. Hoe worden deze factoren zodanig geoperationaliseerd dat de hbo-
verpleegkundige die binnen het ziekenhuis uitstroomt, optimaal is toegerust 
voor de toekomst?  

Bij de verkenning worden om dit te weten te komen de volgende doelen gesteld. Doe 
aanbevelingen om: 

 stagecapaciteit te vergroten 
 de kwaliteit van de stageplekken te verhogen 
 borging van het opleidingsprofiel goed te laten verlopen 

Voor dit deelproject is ook gekeken naar de adviezen van Themagroep 3 en zijn deze 
adviezen getoetst bij de ziekenhuizen op de volgende onderwerpen:  

a) plaats van opleiden in de organisatie op strategisch, tactisch en operationeel 
niveau 

b)  de authentieke leerwerkplek (stage1/ bpv plek) 
c) De kwaliteit van de begeleiding (werkbegeleider en praktijkbegeleider ) 

                                                
1
 “Stage lopen” is eigenlijk een term die de lading niet meer dekt, het klinkt alsof een student met enige distantie op de 

werkplek aanwezig is, dit is echter heel vaak niet het geval. Een student leert op de werkplek maar brengt ook kennis en 

een andere kijk met zich mee. Een stagiaire is vaak onderdeel van een team met volwaardige taken (zie blz. 14). 
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d) Het al dan niet inrichten van leerafdelingen  
e) Komt de school in de praktijk, de praktijk in de school 

 

Werkwijze 

De verkenning begint met een studie in hoofdstuk 2 naar regionale netwerkverbanden 
waarin onder andere regionale arbeidsmarktbeleid en afstemming met 
opleidingsinspanning thema’s zijn. In hoofdstuk 3 wordt een literatuurstudie gedaan 
naar factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van de leerwerkplek. Vervolgens zijn er 
ziekenhuizen bezocht om praktijkervaringen te horen en bevindingen uit de literatuur te 
toetsen. Deze ervaringen en bevindingen zijn vergeleken, waarna de verzamelde 
gegevens werden geanalyseerd. Op basis van deze analyse zijn conclusies en 
aanbevelingen geformuleerd. 
 
Conclusies hoofdstuk 2, Bestuurlijke factoren bij stagekwaliteit en -capaciteit. 
Voldoende stagecapaciteit vraagt regionale afstemming, daarbij is samenwerking tussen 
overheid, zorg en onderwijs onontbeerlijk. Naast strategische opleidingsplanning kan 
samenwerking leiden tot innovaties, als deze domeinen elkaar vinden en gaan 
versterken. Tijdens het schrijven van deze verkenning kwam het advies van de 
commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen van Zorginstituut Nederland uit. 
Minister Schippers wil samen met minister Bussemaker en staatssecretaris Van Rijn een 
impuls bieden aan de samenwerking tussen onderwijs- en zorginstellingen. “Hiervoor is 
de heer Doekle Terpstra aangesteld om als aanjager aan de slag te gaan met een 
actiegerichte en regionale aanpak: het Zorgpact.(..). Uitgangspunt is een actiegerichte 
agenda voor de periode tot 2020 die vanuit de regionale deelnemers tot stand komt en 
gericht is op inspiratie en beweging” (10 april 2015 Aanbieding Brief TK kabinetsreactie 
cie InnovatieZorgberoepen & Opleidingen). Dit Zorgpact geeft aan dat de minister 
regionale samenwerking hoog op de agenda heeft staan. 
 
Op dit moment is het aanbod van stageplaatsen in de meeste regio’s te laag, waardoor de 
hogescholen een numerus fixus hebben moeten instellen voor de instroom van 
eerstejaars studenten. In Nederland wordt al in verschillende regio’s door 
zorginstellingen en beroepsorganisaties samengewerkt met hogescholen en roc’s met als 
kerndoelen de kennisontwikkeling en professionalisering een impuls te geven en 
arbeidsmarktbeleid af te stemmen. Deze samenwerkingsrelaties hebben verschillende 
namen en verschillende subdoelen die door het regionale karakter zijn ingeven.  Het 
regionaal samenwerken doet niet af van de kracht van eigen organisaties maar kan 
leiden tot versterking met betrekking tot innovaties en is een voorwaarde om 
opleidingscapaciteit en strategisch HR-beleid op elkaar af te stemmen. Onderzoek naar 
best practices binnen regionale samenwerkingsvormen en kennisnetwerken zou veel 
kunnen opleveren voor de zorg van Nederland 
 
Conclusie hoofdstuk 3, Literatuurverkenning leren op de werkplek 
Het is belangrijk is dat de beroepspraktijk de school binnenkomt en bijdraagt aan het 
creëren van een beroepsbeeld voordat de student naar de praktijk komt. Het feit dat de 
student in een mbo-omgeving kan komen terwijl hij hbo-competenties leert is een punt 
waar aandacht aan besteed moet worden door de praktijk, door bijvoorbeeld 
rolmodellen. Hogescholen moeten in hun leerprogramma’s de deskundigheid 
binnenhalen van de beroepspraktijk, die op zijn beurt het belang van opleiden moet 
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onderkennen en daar een bijdrage aan leveren. Diverse factoren beïnvloeden de 
werkplek als leerplek: de leercultuur van de organisatie, de visie van de afdelingsleiding 
en ook of er deskundigheid is op de werkvloer.  
Intervisie,  zowel in de praktijk als in theorie, beïnvloedt het leerproces van de 
individuele student positief. Samenwerking van de stageplek met de theorie (onderwijs) 
is van belang. Het rendement van het leren wordt vergroot als de student 
zelfvertrouwen krijgt door handelingsbekwaam te worden en de student betrokkenheid 
ervaart. Al deze voorwaarden kunnen samenkomen in een leerafdeling of zic (zorg 
innovatief centrum) in die laatste leerafdeling vorm wordt ook het onderzoekend 
vermogen van de hbo student gestimuleerd doordat praktijkonderzoek een werkwijze is 
die binnen de zic wordt aangeboden. 
 
De conclusies uit de literatuurverkenning zijn geclusterd in vier onderwerpen: 

1. Stagecapaciteit  
2. Het actueel blijven van het verpleegkundig onderwijs  
3. Optimale stageplekken  
4. Het beroeps- en opleidingsprofiel in de praktijk  

Op basis van deze verkenning is een vragenlijst opgesteld. Uit de beantwoorde vragen 
zijn conclusies en aanbevelingen getrokken. 
 
Aanbevelingen: Praktijkverkenning 
Stagecapaciteit 
Als scholen en zorgorganisaties het opleiden van verpleegkundige beroepsbeoefenaren 
beschouwen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaan mogelijkheden voor 
een duurzaam innovatief partnerschap. Dit blijkt uit de talrijke initiatieven en best 
practices tussen hogescholen en ziekenhuizen. Bij deze best practices vindt 
samenwerking op allerlei manieren tussen school en zorgorganisatie op zowel 
bestuurlijk/strategisch, als tactisch en operationeel niveau plaats, in de vorm van 
overleggen en vergaande samenwerkingsvormen, zoals regionale (kennis)netwerken.  
 
Bij het afstemmen van vraag en aanbod speelt een complex van factoren en belangen een 
rol.  Enerzijds zijn stages voor hogescholen en hun studenten een voorwaarde voor 
voltooien van de opleiding, anderzijds willen zorgorganisaties ook profiteren van de 
inzet van studenten. Het aanbod van mbo-studenten verpleegkunde, het verloop van 
medewerkers en economische ontwikkelingen zijn mede van invloed op het aanbod van 
stageplaatsen. Regionaal overleg en het doorrekenen van arbeidsmarktscenario’s lijkt te 
helpen om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Dat geldt ook voor de inzet 
van een regionaal stagebureau.  
Aanbevelingen: 

 Doe onderzoek naar de voordelen van regionale afstemming op het verdelen van 
opleidingscapaciteit in (kennis)netwerken.   

 Stel bijvoorbeeld voorwaarden aan het verlenen van stagefondsgelden, door te 
stellen dat er inspanning moet worden geleverd om regionaal af te stemmen. 
Deze afstemming vertaald zich in strategisch arbeidsmarktbeleid en strategisch 
opleidingsplanning voor de regio. 
 

Actueel onderwijs 
Leerwerkplaatsen, leerafdelingen en zic’s  zijn stagevormen waar ruimte is voor 
onderwijs, intervisie onderzoek etcetera. De grotere stagecapaciteit binnen deze 
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afdelingen, geeft scholen de gelegenheid om aanwezig te zijn op de stageplek (meer 
stagiaires op één plek stelt scholen in staat de stagebegeleiding van school te 
concentreren en op die manier meer continuïteit te leveren aan de stageplaats). Naast 
aandacht voor studenten zouden de stagebegeleiders van school samen met de praktijk 
onderwijsmomenten (masterclasses) kunnen organiseren waar praktijkprofessionals 
hun kennis kunnen delen. Inzet van professionals structureel op thema’s is een minimale 
inspanning om onderwijs actueel te houden. In het land zijn initiatieven om docenten 
stage te laten lopen in de praktijk.  
 
Aanbevelingen: 

 Organiseer structureel praktijkstages voor docenten, bijvoorbeeld door hen op 
leerafdelingen in te zetten. 

 Organiseer gezamenlijke onderwijsmomenten of masterclasses in de praktijk. 
 Bouw in de curricula onderwijsmomenten in waarop praktijkprofessionals hun 

kennis kunnen delen. 
 Inventariseer binnen ziekenhuizen hun best practices en richt een website in om 

deze best practices te delen. Organiseer regionale of landelijke bijeenkomsten 
om deze te presenteren. 

 
Optimale stageplaatsen 
Het is belangrijk dat opleidingsbeleid strategisch is vastgelegd. Dat vraagt strategische 
inbedding van een centrale opleidingsafdeling die organisatiebreed kan monitoren en 
pdca-cyclisch werken kan bevorderen. 
 
Voorwaarden voor een goede stageplaats zijn: intervisie op de werkplek, aanwezigheid 
van rolmodellen, werkbegeleiders die op de hoogte zijn van de inhoud van de opleiding 
en kunnen aansluiten bij de student, docenten van school die op de stageplaats komen 
etc. Dit is idealiter vaak verenigd op een leerafdeling. Leerafdelingen leveren niet alleen 
meer stagecapaciteit maar ook meer leerrendement. Ook lectoraten kunnen binnen 
learning communities en zic’s bijdragen door hun kennis te toetsen en data te 
verzamelen in een dergelijke stagevorm. Lectoraten kunnen zo bijdragen aan 
onderzoekslijnen van ziekenhuizen en bachelor studenten kunnen de opbrengsten van 
praktijkonderzoek geïmplementeerd zien op afdelingen waar ze stage lopen. De 
successen van deze vormen van stage zouden binnen andere verpleegafdelingen 
uitgevent kunnen worden. Digitale portfolio's en stageopdrachten kunnen veel tijd 
besparen van begeleiders, hogescholen en studenten, maar worden nog nauwelijks 
gebruikt.  Dit geldt evenzeer voor e-learning 
 
Aanbevelingen: 

 Bed opleidingsbeleid strategisch in en bevorder zo pdca-cyclisch werken. 
 Zorg dat de voorwaarden voor een goede leerwerkplek zijn geregeld en richt - 

ten minste één - leerafdeling(en) in; zij bieden een ideale omgeving voor onder 
meer stages en het implementeren van de resultaten van praktijkonderzoek. 

 Verricht onderzoek naar de effecten van deze omgeving voor stages door 
bijvoorbeeld  leerklimaat metingen.  

 Investeer in digitale portfolio's en e-learning. 
 
Beroeps- en opleidingsprofiel 
Hoewel het de ziekenhuizen vrij staat aan mbo/hbo-differentiatie op hun eigen manier 
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vorm te geven is er landelijk initiatief om informatie hierover met elkaar te delen. Het 
ontwikkelen van één opleidingsprofiel door de 17 Hogescholen is een positief initiatief 
dat veel kan opleveren. Het is ook van belang dat het opleidingsprofiel niet weer voor 
jaren vastgesteld is maar mee-verandert met de veranderingen in het werkveld. Een 
aanbeveling is om het curriculum met de betrokkenheid van de zorgorganisaties in de 
regio in te richten. Regionale kleuring kan zo vorm worden gegeven. Daarnaast is het 
belangrijk om duale opleidingsvormen te behouden. Ziekenhuizen hebben veel baat bij 
studenten die ook een bijdrage kunnen leveren aan de werkzaamheden op de afdelingen. 
Ook hier is het woord gezamenlijk en partnerschap cruciaal. 
 
Aanbevelingen 

 Betrek zorginstellingen structureel bij de ontwikkeling van de 
onderwijscurricula. 

 Behoudt duale opleidingvarianten en/of draag zorg voor langere stages dan 20 
weken zodat de hbo-verpleegkundige na de opleiding beter kan instromen in de 
praktijk. 
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1. Op weg naar een innovatief partnerschap 

1.1 Inleiding 

De 17 Nederlandse HBOV-opleidingen hebben gezamenlijk aan een toekomstbestendig 
opleidingsprofiel: Bachelor Nursing 2020 gewerkt. Dit profiel is op 28 januari 2015 
opgeleverd. Om dit profiel te kunnen schrijven zijn er in nov 2013, 3 themagroepen 
opgericht: ('Robuust curriculum', 'Focus en differentiatie' en 'Borging opleidingsprofiel 
met en in de praktijk') in de stuurgroep en de themagroepen en later ingestelde 
klankbordgroepen was het werkveld actief vertegenwoordigd. De themagroepen hebben 
bij hun werkzaamheden de aanbevelingen in het rapport 'Voortrekkers in verandering' 
van de Verkenningscommissie HBO onder voorzitterschap van Anton Westerlaken 
overgenomen. 
 
Themagroep 3 heeft als opdracht 'Borging van het opleidingsprofiel met en in de 
praktijk' en adviseert onder meer over de vraag hoe de hogescholen in de toekomst 
stages optimaal organiseren. Momenteel vormen de - wettelijk verplichte - stages een 
knelpunt dat bij diverse hogescholen tot de instelling van  een numerus fixus heeft 
geleid; er kunnen immers niet meer studenten worden aangenomen dan er 
stageplaatsen beschikbaar zijn. Ook in de toekomst zullen stages een cruciaal onderdeel 
blijven vormen van de onderwijscurricula.  
 
De snelle ontwikkelingen in de zorg vragen om een innovatief partnerschap tussen 
onderwijs en werkveld; zo'n partnerschap is een voorwaarde om daadwerkelijk méé te 
bewegen met de ontwikkelingen in de zorg. Leren en werken moeten zodanig met elkaar 
verbonden worden dat zowel de student, de opleiding, als de zorginstelling daar wijzer 
van worden. De commissie Westerlaken adviseert de hogescholen om in te zetten op 
meer leerwerkplaatsen, op de vorming van learning communities, en op meer docenten 
met actuele kennis en ervaring uit de beroepspraktijk. Door deze wisselwerking ontstaat 
een congruentie tussen wat studenten in het onderwijs meekrijgen en de 
ontwikkelingen in de werkomgeving (projectplan LOOV: op weg naar een 
toekomstbestendig opleidingsprofiel, 2013). 
 
Een en ander vergt een extra slag om klaar te zijn voor de toekomst. De Nederlandse 
Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair 
Medische Centra (NFU) onderkennen het belang van duurzame en dynamische 
samenwerking. Het LOOV heeft hen gevraagd om binnen de zorgpraktijk van de 
ziekenhuizen een nadere verkenning te doen op het thema stages in de beroepspraktijk. 
Deze notitie is een verslag van deze verkenning. Er werd in de juni 2014 een projectplan 
geschreven voor dit deelproject van Bachelor Nursing 2020. De projectleider is lid van 
Themagroep 3 en hoofd Leerhuis Elisabeth-TweeStedenziekenhuis Tilburg.  Voor het 
project werden ziekenhuizen middels de website van NVZ gevraagd om mee te doen aan 
de verkenning, daarnaast werden ziekenhuizen die deelnemen aan de klankbordgroep 
van de NVZ gevraagd om input te leveren. Tevens werden alle universitaire medische 
centra bezocht. 
 

1.2 Opleidingsprofiel Bachelor Nursing 2020 in de ziekenhuizen 

De opdracht geformuleerd in dit deelproject luidde als volgt 
Geeft antwoord op de volgende vragen: 
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4. Welke factoren dragen bij aan - kwalitatief en kwantitatief - optimale 
stagecapaciteit in de ziekenhuizen?  

5. Welke factoren dragen bij aan - kwalitatief en kwantitatief - optimale stageplaats 
in de ziekenhuizen? 

6. Hoe worden deze factoren zodanig geoperationaliseerd dat de hbo-
verpleegkundige die binnen het ziekenhuis uitstroomt, optimaal is toegerust 
voor de toekomst?  

Bij de verkenning worden om dit te weten te komen de volgende doelen gesteld. Doe 
aanbevelingen om: 

 stagecapaciteit te vergroten 
 de kwaliteit van de stageplekken te verhogen 
 borging van het opleidingsprofiel goed te laten verlopen 

Voor dit deelproject is ook gekeken naar de adviezen van Themagroep 3 en zijn deze 
adviezen getoetst bij de ziekenhuizen op de volgende onderwerpen:  

f) plaats van opleiden in de organisatie op strategisch, tactisch en operationeel 
niveau 

g)  de authentieke leerwerkplek (stage/ bpv plek) 
h) De kwaliteit van de begeleiding (werkbegeleider en praktijkbegeleider ) 
i) Het al dan niet inrichten van leerafdelingen  
j) Komt de school in de praktijk, de praktijk in de school 

 

1.3 Werkwijze 

De verkenning begint met een studie in hoofdstuk 2 naar regionale netwerkverbanden 
waar  o.a. het thema regionale arbeidsmarktbeleid en afstemming met 
opleidingsinspanning een thema is. In hoofdstuk 3 wordt een literatuurstudie gedaan 
naar factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van de leerwerkplek. Vervolgens zijn er 
ziekenhuizen bezocht om praktijkervaringen te horen en bevindingen uit de literatuur te 
toetsen. Deze ervaringen en bevindingen zijn vergeleken, waarna de verzamelde 
gegevens werden geanalyseerd. Op basis van deze analyse zijn conclusies en 
aanbevelingen geformuleerd 
 
De praktijkverkenning (Hoofdstuk 4) is kwalitatief van aard, waarbij ernaar is gestreefd 
een representatieve mix van ziekenhuizen te bevragen, zowel qua grootte als qua 
regionale spreiding, daarbij zijn ook alle universitaire medische centra bezocht. De 
gesprekken vonden plaats op basis van een vragenlijst die is opgesteld naar aanleiding 
van de literatuurstudie. (zie bijlage). Bij elk bezoek zijn alle vragen steeds aan de orde 
gekomen. De antwoorden zijn opgenomen in een dataset(Excel instrument van Kodani) 
en vergeleken. 
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2. Bestuurlijke factoren, opleidingscapciteit en -kwaliteit. 

2.1 Inleiding 

Voldoende stagecapaciteit vraagt regionale afstemming, daarbij is samenwerking tussen 
overheid, zorg en onderwijs onontbeerlijk. Naast strategische opleidingsplanning kan 
samenwerking leiden tot innovaties als deze domeinen elkaar vinden en gaan 
versterken. Tijdens het schrijven van deze verkenning kwam het advies van de 
commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen van Zorginstituut Nederland uit. 
Minister Schippers wil samen met Minister Bussemaker, staatssecretaris Van Rijn een 
impuls bieden aan de samenwerking tussen onderwijs- en zorginstellingen. “Hiervoor is 
de heer Doekle Terpstra aangesteld om als aanjager aan de slag te gaan met een 
actiegerichte en regionale aanpak: het Zorgpact. De heer Terpstra kan vanuit zijn 
ervaring als aanjager binnen het Techniekpact een rol vervullen om de beweging tussen 
zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en overheden tot stand te brengen. Uitgangspunt 
in die aanpak is een actiegerichte agenda voor de periode tot 2020 die vanuit de 
regionale deelnemers tot stand komt en gericht is op inspiratie en beweging”.(10 april 
2015 Aanbieding Brief TK kabinetsreactie cie InnovatieZorgberoepen & Opleidingen) 
 
 In Nederland wordt al in verschillende regio’s door zorginstellingen en 
beroepsorganisaties samengewerkt met hogescholen en roc’s met als kerndoelen de 
kennisontwikkeling en professionalisering een impuls te geven en arbeidsmarktbeleid af 
te stemmen. Deze samenwerkingsrelaties hebben verschillende namen en verschillende 
subdoelen die door het regionale karakter zijn ingeven. 
In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten beschreven waar een regionaal 
(kennis)netwerk aan kan voldoen en zijn drie willekeurige voorbeelden beschreven die 
door de ziekenhuizen die zijn geïnterviewd zijn genoemd. 
 

2.2 Uitgangspunten voor regionale samenwerking in een (kennis)netwerk 

 Er is een bestuurlijke overeenkomst tussen de deelnemende partijen met een 
sturend orgaan van alle betrokken partijen en heeft een regionale agenda voor 
vernieuwing van zorg, onderwijs en strategisch arbeidsmarktbeleid. 

  Op uitvoerend niveau zijn veel groepen professionals,onderzoekers, docenten, 
studenten en soms ook vrijwilligers actief rond thema’s en projecten op het 
terrein van strategisch HR,  zorg, welzijn en onderwijs. 

 Het opzetten van een regionaal (kennis)netwerk vergt een bestuurlijke en 
financiële investering van gemeenten, zorginstellingen, roc’en hogescholen 
gezamenlijk.  

 Er zijn heldere afspraken nodig over de bestuurlijke inrichting van het 
kennisnetwerk, over de rol van de verschillende partijen en over de financiering 
van de activiteiten.  

 Vanwege de aard van de werkzaamheden is het van belang dat er een meerjarige 
basisfinanciering c.q. personele basisformatie beschikbaar is,opdat het netwerk 
zijn functies voor langere tijd kan uitvoeren.  

 Er zijn landelijke en provinciale subsidieregelingen die de ontwikkeling van 
regionale kennisnetwerken bevorderen. 

 Intensieve betrokkenheid van roc’s, hogescholen en hun lectoraten is cruciaal om 
de kennisontwikkeling en professionalisering in de regio in te vullen. Lectoren, 
docenten en studenten krijgen rechtstreeks toegang tot de praktijk en 
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omgekeerd kunnen zorginstellingen kennis mobiliseren en krijgen zij directe 
ondersteuning om de kwaliteit van zorg en onderwijs te verbeteren en in te 
spelen op nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld in de vorm van learning 
communities. 

 Het kennisnetwerk is meer dan een bestuurlijk construct. Het netwerk slaagt 
alleen, wanneer professionals en hun organisaties daadwerkelijk deelnemen aan 
de activiteiten..  

 

2.3 Drie voorbeelden van regionale (kennis)netwerken 

1. SIGRA (Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam) is het 
samenwerkingsverband van organisaties en formele netwerken, actief in de 
gezondheidszorg en welzijn in de regio Groot Amsterdam. In SIGRA zijn circa 65 
organisaties verenigd, met samen meer dan 60.000 medewerkers. SIGRA draagt 
bij aan de continue verbetering van samenhang, kwaliteit en efficiëntie van de 
gezondheidszorg en het welzijn van de burgers in het werkgebied. SIGRA is een 
grote netwerkorganisatie en heeft naast zorginhoudelijke onderwerpen ook 
arbeidsmarktbeleid als onderwerp. Zij voeren op regionaal niveau een proactief, 
sector overstijgend beleid, gericht op het aantrekken, opleiden en behouden van 
steeds beter gekwalificeerd personeel; rekening houdend met financiële kaders, 
beeldvorming, demografie, zorgvraag en de aansluiting van onderwijs en 
zorgpraktijk.  
Sinds 2013 heeft SIGRA als deelonderwerp  in Groot Amsterdam met 17 
zorgorganisaties en 6 opleidingsinstituten (mbo en hbo) Strategische Planning 
Initiële Opleidingen Verpleegkundigen (SPInOV) hier wordt samengewerkt  rond 
het onderwerp strategische planning van initiële verpleegkunde opleidingen. 
Doel van de samenwerking is te komen tot een gezamenlijke visie van opleiden 
voor de zorg. Zodat instrumenten als een opleidingsstop door zorgorganisaties of 
het instellen van een numerus fixus door opleidingsinstituten goed afgewogen 
kunnen worden. 
 

2. In Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel functioneert sinds 1997 een 
samenwerkingsverband van verplegende en verzorgende opleidingen, ZON is 
sinds 2012 de nieuwe naam voor het netwerk van zorg- en welzijnsopleidingen.. 
ZON is geen afkorting maar staat voor energie,cyclisch, duurzaamheid en 
netwerken Zorg, Welzijn en Onderwijs. Op strategisch,  tactisch en uitvoerend 
niveau zijn medewerkers van verschillende organisatielagen van de 
samenwerkende scholen en van de branches Ziekenhuizen (AGZ), 
Gehandicaptenzorg (GHZ), Psychiatrie (GGZ), Ouderenzorg (V&V&T) en 
Kraamzorg en van ZorgpleinNoord en Calibris vertegenwoordigd. ZON heeft een 
regionaal stagebureau en doet al jaren aan stagematching. 
 

3. De Zorgacademie Midden-Brabant is een inspirerende netwerkorganisatie die 
het rendement van het onderwijs wil vergroten door beter aan te sluiten op de 
beroepspraktijk van zorg en welzijn. De Zorgacademie levert op een 
professionele en innovatieve wijze een bijdrage aan het realiseren van 
toekomstbestendige zorg en welzijn in de regio Midden-Brabant. De 
netwerkorganisatie bestaat uit 13 zorginstellingen een roc, twee hogescholen, 
een vakschool, beroepenorganisatie en zorgnetwerkorganisatie. De partners 
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binnen De Zorgacademie zetten zich actief in om meer aankomende 
beroepskrachten in zorg en welzijn anders op te leiden. Door hen in een 
contextrijke leeromgeving voor te bereiden op de veranderende zorgvraag.  

 

2.4 Conclusie 

Er zijn  vele vormen van bestuurlijke samenwerking. De voorbeelden hier beschreven 
zijn willekeurig en doen waarschijnlijk geen recht aan voorbeelden die niet zijn 
beschreven.  De beschreven voorbeelden geven echter het belang aan van bestuurlijke 
samenwerking. Het doet niet af van de kracht van eigen organisaties maar kan leiden tot 
versterking met betrekking tot innovaties en is een voorwaarde om opleidingscapaciteit 
en strategische HR beleid op elkaar af te stemmen. Onderzoek naar best practices binnen 
regionale samenwerkingsvormen en kennis netwerken zou veel kunnen opleveren voor 
de zorg van Nederland 
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3.   Literatuurverkenning leren op de werkplek 

3.1 Inleiding 

Naar leren op de werkplek wordt veel onderzoek verricht, met name in Europa en de 
Verenigde Staten. In dit hoofdstuk wordt een aantal resultaten van de onderzoeken 
beschreven. Het moge duidelijk zijn dat in het kader van deze verkenning niet naar 
volledigheid kon worden gestreefd. In de literatuurlijst zijn verwijzingen opgenomen 
naar publicaties die het onderwerp nader exploreren. De uitkomsten van het literatuur 
onderzoek worden meegenomen in de praktijkverkenning tijdens de bezoeken aan de 
ziekenhuizen (hoofdstuk 4). 
 

3.2 Leren op de werkplek, 'stage lopen' 

De term stagelopen dekt in het verpleegkundig onderwijs de lading eigenlijk niet meer. 
“Stagelopen’ klinkt als of een student met enige distantie op de werkplek aanwezig is, dit 
is echter heel vaak niet het geval is. Een student leert op de werkplek maar brengt ook 
kennis en een andere kijk met zich mee. Een stagiaire is vaak onderdeel van een team 
met volwaardige taken. De term werkplekleren ligt dan ook meer voor de hand. Er  
bestaat er geen eenduidige definitie voor werkplekleren. Werkplekleren is relevant 
omdat steeds duidelijker wordt dat medewerkers in organisaties beter leren op de 
werkplek dan in een klaslokaal. Het op de werkplek toepassen van kennis die is 
opgedaan in een training of E-learning is echter niet altijd vanzelfsprekend.  
 
Jacobs en Park (2009) definiëren werkplekleren als het proces van een individu door 
deelname aan (…), onderwijs of andere types van experimentele leeractiviteiten met als 
doel het verwerven van de competenties die nodig zijn of noodzakelijk zijn om het huidige 
en toekomstige werk uit te voeren. 
 
Werkplekleren vindt plaats in de vorm van bij- en nascholing in organisaties, maar is in 
het initiële beroepsonderwijs in de vorm van stages een onontbeerlijk onderdeel van het 
onderwijs, dat bij wet is geregeld. Volgens het opleidingsbesluit artikel 32 van de Wet op 
de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Besluit opleidingseisen verpleegkunde) 
moeten bachelor verpleegkundestudenten ten minste 2.300 uren praktisch onderwijs 
volgen. Dit is een voorwaarde om voor de BIG-registratie in aanmerking te komen. Het 
komt erop neer dat studenten, uitgaande van vier leerjaren, minimaal anderhalf jaar 
praktisch leren. Voor het beroepsonderwijs is het dus van cruciaal belang dat er genoeg 
goede stageplaatsen zijn waar de student het vak kan leren.  
 
Hier dient zich een dilemma aan, want de theorie van het vak wordt immers ver van de 
beroepspraktijk vandaan, op een hogeschool geleerd. De uitdaging voor het onderwijs op 
school is dan ook om relevant en innovatief te zijn, aan te sluiten op de dagelijkse 
praktijk die zich in een razend tempo ontwikkelt. Omgekeerd moet de beroepspraktijk 
weten welke theorie de hogescholen de studenten aanbieden en oog hebben voor het feit 
dat ook het onderwijs op de hogescholen zich ontwikkelt, bijvoorbeeld in de lectoraten. 
Uit meerdere literatuurstudies blijkt dat de inbedding van de stage een gezamenlijke 
inspanning zou moeten zijn: Engestróm, (2000) Guile& Griffitths (2001).  Eraut (2004a) 
beschouwt het als een transferprobleem van kennis tussen onderwijs en werkplek: 
'Studenten komen niet alleen om de kneepjes van het vak te leren, hun leeropdracht is 
breder en overstijgt dagelijkse beslommeringen. Op de stageplek moeten zij ruimte 
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krijgen een breed beroepsbeeld op te bouwen.' 
 

3.3 Rolmodellen: de uitdagingen 

Voor het opbouwen van een breed beroepsbeeld bestaat op de werkplek behoefte aan 
verpleegkundigen die niet alleen de inhoud van het beroep beheersen, maar die ook 
kritisch en onderzoekend zijn en in staat de verschillende rollen die zij hebben over te 
dragen. Zij zijn zich bewust van het feit dat studenten naar hen kijken om van hen te 
leren en vragen zich steeds af of zij een goed voorbeeld zijn.  
 
'Apprentices identify with the world of work casting off their role of student and taking 
on fully the role of the employee. Learning is becoming lost and even resistance to 
schoollike learning can be observed' (…) (p.305), Nijhof en Nieuwenhuis. In veel 
ziekenhuizen is 70 tot 80 procent van de verpleegkundigen mbo-opgeleid. Zij hebben 
geen ervaring met het verwerven van theorie op hbo-niveau en hebben geen kennis van 
het schoolsysteem of het hbo-curriculum. Hun referentiekader met betrekking tot leren 
verschilt van dat van een hbo-v student. Daar komt bij dat in zo'n 90 procent van de 
Nederlandse verpleegkundigen dezelfde werkzaamheden verrichten, ongeacht hun 
opleidingsniveau of de competenties waarover zij beschikken (Bosman et al., 2002; 
Meurs en van Rooijen 2006; Tamineau & Boer 2004 V&VN 2012). Deze feiten illustreren 
de uitdagingen waar hogescholen en beroepspraktijk voor staan bij de implementatie 
van het opleidingsprofiel Bachelor Nursing 2020. Aan oplossingen zal dezelfde 
beroepspraktijk moeten bijdragen. Het invoeren van verschillende functieprofielen voor 
mbo- en hbo-niveau gaat dit probleem geleidelijk maar ook ten dele oplossen. mbo-
zorgprofessionals zullen in het ziekenhuis hard nodig blijven, er zullen 
taakverschuivingen zijn, maar ook taakovereenkomsten tussen mbo- en hbo-
verpleegkundigen. De talrijke jonge mbo-ers die vaak via ziekenhuisopleidingen (bbl-bol 
constructie in samenwerking met een roc) goed zijn opgeleid zullen nog lang hun 
werkzaamheden verrichten in de praktijk. Een deel van de oplossing ligt in het 
toepassen van modellen die rekening houden met de factoren die werkplekleren 
beïnvloeden, zodat innovatieve begeleidingsvormen kunnen worden bedacht. 
 

3.4 Factoren die het leren beïnvloeden 

Een voorwaarde voor een goede werkleerplek is een organisatiecultuur die  van de 
medewerker verwacht dat die zich blijft ontwikkelen en die ontwikkeling faciliteert. Een 
andere belangrijke voorwaarde is een leidinggevende die de visie heeft dat er veel 
geleerd kan worden van en met elkaar. Garavan & McCarthy (2008) zeggen het zo: 
'Collectieve leerprocessen, gezamenlijk leren, de interactie met de leeromgeving is van 
belang. Studenten en werkbegeleiders (medewerkers die studenten begeleiden op de 
werkplek) zijn beiden verantwoordelijk voor een goed leerproces'. Jan Streumer(2010) 
heeft nader onderzoek gedaan in zijn studie naar begeleiden op leerafdelingen.  
 
Een leerafdeling is een authentieke werkomgeving waarin een groep studenten alle 
werkprocessen voor de beroepsuitoefening uitvoert en de verantwoordelijkheid draagt 
voor de kwaliteit van het werk. De studenten 'runnen' een afdeling onder begeleiding 
van verpleegkundigen van de afdeling en de docenten van de opleiding. Sommige 
leerafdelingen heten Zorg Innovatieve Centra (zic) of learning communities. Hier is nog 
een extra element aan de leerafdeling toegevoegd doordat er naast het runnen van de 
afdeling, ook gewerkt wordt aan verbeteren van de zorg, door middel van 



 

 

 

16 

 

kwaliteitsprojecten en praktijkonderzoek. Soms zijn er lectoraten betrokken. 
Voordelen van zulke constructies zijn dat de studenten strategieën en methoden om 
theoretische kennis en Evidence Based Practice (EBP) kunnen integreren in een reële 
werksituatie. Streumer refereert aan het two-triangle model van Eraut (2004b en 
2007a). Het model gaat uit van twee driehoeken. In de eerste driehoek staan de 
leerfactoren centraal. Een factor is om de werkzaamheden die plaatsvinden te zien als 
uitdagingen voor studenten om te leren. Verpleegkundigen kijken op een leerafdeling 
anders naar hun werk. Zij geven feedback en begeleiding (support) aan de student 
terwijl die leert, zodanig dat de student vertrouwen in het eigen handelen krijgt 
(handelingsbekwaam wordt) en betrokken is bij wat hij leert. Betrokkenheid en het 
handelingsbekwaam zijn (confidence) ontwikkelen door de student wordt ook nog 
beïnvloed door een tweede driehoek. Deze vertegenwoordigt contextspecifieke factoren 
en geeft de verschillende rollen aan die student moet leren aannemen in verschillende 
contexten. Die factoren zijn de werkplek zelf en de structuur van de werkzaamheden 
alsmede de relaties die de student aangaat met degenen die er werken en de 
verwachtingen die medewerkers hebben van elkaar en elkaars rol. In een ziekenhuis 
heeft de student veel relaties: collega’s, andere disciplines, patiënten en hun naasten. Al 
die relaties hebben verwachtingen omtrent de rol van de student. 251658240

 
 
Het model maakt de werk- en leercontext inzichtelijk van de student, werkbegeleider en 
anderen betrokkenen. Het model toont praktijkopleiders en stagebegeleiders welke 
factoren van invloed kunnen zijn op het leerproces en dus aandacht verdienen.  
 
Investeren in de werkplek als leerplek levert dus veel op.  Dit pleit voor goed toegeruste 
leer/werkplekken, die eisen stellen aan begeleiding en kennis en kunde van 
werkbegeleiders, mogelijk in de vorm van leerafdelingen, zic of learning communities.  
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Ook Andriessen pleit hiervoor in zijn advies. Het doen van onderzoek en het betrekken 
van de opleiding in de learning community draagt bij aan een toenemende 
professionalisering van alle betrokkenen. Dit zijn dus ook de docenten die naast 
begeleiding van studenten hun praktijkervaring up to date houden. Ziekenhuizen die 
investeren in de werkplek als leerplek plukken daar ook de vruchten van: hun 
medewerkers geven verantwoording over hun werkzaamheden. Het leervermogen van 
een afdeling groeit; de beroepscompetenties van medewerkers staan centraal.  
 
Een recente ontwikkeling in ziekenhuizen zijn de zogenaamde teamtrainingen of Crew 
Resourcement Management (CRM) trainingen. Doel is om op de werkplek, 
interdisciplinair, middels simulatiescenario’s te trainen. Van belang is dan dat iedereen 
weet wat zijn rol is wat er van elkaar verwacht wordt en dat men elkaar erop aanspreekt 
wanneer die verwachtingen niet waar worden gemaakt.  
 
Concluderend: een afdeling die inzicht heeft in leerfactoren en contextfactoren en een 
'leercultuur' is beter in staat is om de rollen die getraind worden te internaliseren.  

 

3.5 De factor student 

Leren is zowel een individueel als een sociaal gebeuren. Uit onderzoek blijkt dat 
studenten aangeven dat de verbinding van theorie en praktijk voor hen belangrijk is; zij 
ervaren verschillen tussen theorie en praktijk. Studenten passen zich aan hun 
werkomgeving aan. Dit socialisatieproces kan gepaard gaan met verlies van kennis 
omdat deze kennis niet toepasbaar lijkt in de praktijk. Een zorgafdeling waar 
bijvoorbeeld niet aan EBP wordt gedaan, is dan niet uitdagend op dat gebied voor de 
student. Zo geeft Harmanussen et al.(2000) aan dat bij leren op de werkplek vaak geen 
afstand wordt gedaan van de gebeurtenissen op de werkplek en dat de praktijk zeer 
leidend is. Beroepssocialisatie, het leren van wat nodig is om op een bepaalde werkplek 
te functioneren is zeer sterk bij leren op de werkplek (Bailey, Hughes & Moore 2004).  
 
De kans dat leerprocessen plaatsvinden is echter niet alleen afhankelijk van de in 
paragraaf 3.4 beschreven context maar hangt (ook) af van kenmerken van de student. 
Wat zijn deze kenmerken en hoe zijn die te beïnvloeden? Gielen (1995), van der Klink 
(1999), Blokhuis (2006, 2008), Poortman (2007) benoemen het leervermogen, de mate 
waarin de student in staat is voort te bouwen op aanwezige competenties en beschikt 
over leervaardigheden en de motivatie om te leren (leerbereidheid). Fuller&Unwin 
(2004); Poortman( 2007) geven aan dat leren op de werkplek ook afhangt van 
kenmerken als geslacht, voorkennis en het opleidingsjaar van de student. Starka (2004) 
beschrijft een aantal dimensies die van invloed zijn op het leervermogen van de student. 
Net zoals Eraut beschrijft Starka een leermodel voor de werkplek. Hoewel hij andere 
aspecten toevoegt, zijn er vergelijkingen te maken tussen de beide modellen. Straka 
(2004) gaat uit van externe en interne factoren die leren op de werkplek beïnvloeden. 
Daarbij beschrijft hij vier dimensies die bepalen of een student kan leren. De externe 
factoren zijn supervisoren, collega’s peers, taken, instrumenten, onderwijsactiviteiten en 
culturele waarden en normen, deze factoren komen ook voor in het model van Eraut. s. “ 
(Straka, 2004, p.7) De twee dimensies activiteiten en informatie beïnvloeden deze 
factoren. Straka beschrijft interne factoren, dit zijn de kenmerken  van de student die 
hem in staat stellen te handelen op basis van kennis, vaardigheden en aanleg, motivatie 
en emotionele gesteldheid. Straka 2004, p7). In onderstaande figuur wordt dit als volgt 
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uitgewerkt. 

 
Het leren is afhankelijk van de externe en interne factoren maar wordt beïnvloed door 
vier dimensies; informatie gerelateerd aan met de activiteiten op de stageplek en 
motivatie en emotie van de student. Leren vindt plaats als de informatie en de 
activiteiten op elkaar zijn afgestemd en de student gemotiveerd en in emotionele balans 
is. Persoonlijkheid en motivatie worden ook als belangrijke kenmerken van de student 
benoemd door (Bakx2001, Ashton 2004; Billet 2004c, Poortman 2007).  
 
Naast leerjaar, kennis, en vaardigheden van de student moet er aandacht zijn voor 
motivatie en emotie van de student. Op school kan door middel van intervisie en 
reflectiegesprekken en verslagen inzicht ontstaan in de persoonlijkheid van de student. 
Op de stageplek is van belang dat er een leerklimaat en opleidingsstructuur is waar 
aandacht wordt besteed aan emotie en motivatie zodat betrokkenheid en 
zelfvertrouwen kan groeien bij de student. Dit kan door intervisie op de werkplek en 
deskundige begeleiding. 
 

3.6 Conclusies 

Het is belangrijk is dat de beroepspraktijk de school binnenkomt en bijdraagt aan het 
creëren van een beroepsbeeld voordat de student naar de praktijk komt. Het feit dat de 
student in een mbo-omgeving kan komen terwijl hij hbo-competenties leert is een punt 
waar aandacht aan besteed moet worden door de praktijk. Hogescholen moeten in hun 
leerprogramma's de deskundigheid binnenhalen van de beroepspraktijk, die op zijn 
beurt het belang van opleiden moet onderkennen en daar een bijdrage aan leveren. 
Diverse factoren beïnvloeden de werkplek als leerplek: de leercultuur van de 
organisatie, de visie van de afdelingsleiding en ook of er deskundigheid is op de 
werkvloer.  
Intervisie,  zowel in de praktijk als in theorie, beïnvloedt het leerproces van de 
individuele student positief. Samenwerking van de stageplek met de theorie (onderwijs) 
is van belang. Het rendement van het leren wordt vergroot als de student 
zelfvertrouwen krijgt door handelingsbekwaam te worden en de student betrokkenheid 
ervaart. 
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4. Praktijkverkenning 

4.1 Inleiding 

Voor de verkenning zijn 21 ziekenhuizen via een semi-gestructureerd interview 
ondervraagd. Bij de interviews waren medewerkers van opleidingsafdelingen, 
zorgmanagers, verpleegkundigen en studenten betrokken. Zie voor een deelnemerslijst 
de bijlage. 
 
De conclusies uit de literatuurverkenning zijn geclusterd in vier onderwerpen: 
 

1. Stagecapaciteit  
2. Het actueel blijven van het verpleegkundig onderwijs  
3. Optimale stageplekken  
4. Het beroeps- en opleidingsprofiel in de praktijk  

 
Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten van de interviews; per onderwerp is 
de tekst gestructureerd rond een aantal deelvragen. 
 

4.2 Stagecapaciteit 

Deelvragen: 
 

 Welke overlegvormen bestaan er?  
 Zijn er regionale of bestuurlijke afspraken?  
 Wat is de rol van het management en de rol van de afdelingsleiding bij de 

verdeling van stagiaires?  
 Wat is de verhouding mbo-hbo en tussen de verschillende leerwegen, voor het 

mbo: bol-bbl en voor het hbo: voltijd-duaal. 
 
Regionaal overleg  
In sommige regio’s is er regionaal arbeidsmarktbeleid, waar opleidingscapaciteit en 
stagecapaciteit op elkaar wordt afgestemd. Voorbeelden die in de interview ronde 
hiervan zijn gevonden zijn Spinov, een afdeling van Sigra in Groot-Amsterdam en 
Netwerk voor Zorgopleidingen ZON in de regio Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel. 

Aangesloten ziekenhuizen vinden dit inspirerend, maar het inregelen van een regionale 
opleidingscapaciteit blijft een hele klus en is afhankelijk van factoren die niet allemaal 
beïnvloedbaar zijn. Het tekort aan stageplaatsen is in deze regio’s nog niet opgelost maar 
er wordt wel ingezoomd op oorzaken en oplossingen. Niet-aangesloten ziekenhuizen 
hebben belangstelling; een enkel ziekenhuis blijft liever zelfstandig de 
opleidingscapaciteit bepalen.  
 
Stagebureaus 
Sommige ziekenhuizen werken samen met een stagebureau, dat het aanbod van 
stagiaires van roc's en hogescholen inventariseert en de stagiaires vervolgens aanbiedt 
aan de zorginstellingen. Soms kunnen de ziekenhuizen digitaal hun capaciteit aangeven. 
De meeste ziekenhuizen echter maken echter individuele afspraken met roc's en 
hogescholen.  
 
Mbo-hbo 
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Er is een mix van opleiden op hbo- en mbo-niveau, hoewel de focus nog ligt op het mbo- 
niveau. Veel ziekenhuizen hebben een eigen beroepsbegeleidende leerweg (bbl)-variant 
of opleiding op mbo-niveau. Alle ziekenhuizen geven aan dat de mbo-beroepsopleidende 
(bol)- variant niet voldoende is om een goede 'ziekenhuis verpleegkundige' op te leiden. 
(dit is een opmerkelijke conclusie en vraagt nader onderzoek). Daardoor zijn 
ziekenhuizen op allerlei manieren betrokken bij de bol-variant en zijn er bijvoorbeeld 
afspraken over langere stages of praktijklessen met behulp van professionals. De 
landelijke bewegingen om meer te differentiëren van mbo en hbo-functies wordt door 
veel ziekenhuizen met belangstelling gevolgd. Een aantal ziekenhuizen die zijn bezocht 
kiezen voor hbo-voltijd 'dedicated ziekenhuis-opleidingen', met  stages langer dan 
twintig weken, en selectie van stagiaires door de ziekenhuizen. Er is ook een trend om 
meer met stagiaires op te leiden en minder duaal en bbl-gerelateerd. Dit geldt niet voor 
de umc’s.  
 
Verpleegkundig beleid 
Bijna alle umc’s gaan ervan uit dat in de toekomst de grootste instroom in de umc’s,  zal 
worden gevormd door hbo-verpleegkundigen. In twee regio’s is die overtuiging er niet; 
hier is sprake van een goede ziekenhuisopleiding in samenwerking met het roc. Uit de 
interviews blijkt dat de voorkeur voor hbo-niveau samenhangt met verpleegkundig 
beleid dat anticipeert op toenemend complexe zorg in de toekomst. Daarnaast speelt de 
relatie met de hogeschool of roc een grote rol. Bij een niet optimale relatie met de 
hogeschool wordt eerder de goede relatie en de investering in het mbo onderwijs 
geconsolideerd. 
 
Er bestaan in meerdere ziekenhuizen leerafdelingen, deze  zijn gemengd, mbo of alleen 
hbo. Opleidingsmoeheid2 op afdelingen wordt aangegeven als een reden waardoor 
leerafdelingen zijn verdwenen. Het implementeren van leerafdelingen in het verleden 
werd minder ingegeven door een streven naar verbeteren van het 'leerklimaat', dan 
door externe factoren als subsidie en de relatie met de (hoge)school.  
 
Het management bepaalt de stagecapaciteit, maar deze is uiteindelijk ook afhankelijk 
van de mogelijkheden van de afdelingen. Twee ziekenhuizen zagen de stagevergoeding 
als een belemmering om stagiaires in te zetten. Stagefondsgelden kunnen dit niet 
voldoende compenseren. Verder wil men studenten ook snel kunnen inzetten; een duale 
variant is dan een voorwaarde om op te leiden. De relatie met de onderwijsinstellingen 
zijn niet bepalend voor de afname van stagiaires, maar een goede relatie helpt wel. Soms 
is er bestuurlijke samenwerking met de hogeschool of is de school dichtbij. Dit helpt om 
stagecapaciteit te vergroten en intensiever samen te werken. 
 
Maatschappelijk en bedrijfsmatig nut 
Hoewel opleiden en de inzet van studenten als maatschappelijke taak wordt beschouwd, 
is het inzetten van studenten in de praktijk bedrijfsmatig toch ook belangrijk. Afdelingen 
willen liever geen korte stages van tien weken. Minimaal twintig weken en ook 
ouderejaars hebben de voorkeur. Veel ziekenhuizen zoeken naar opleidingscombinaties 

                                                
2 Opleidingsmoeheid is een term die vaak wordt gebruikt in de beroepspraktijk en refereert naar het feit dat het 

opleiden van studenten inspanning vraagt van een verpleegkundige, naast de zorg voor de patiënt. Wordt er een te 

groot beroep gedaan op het begeleiden dan verdwijnt de motivatie om studenten op te leiden. 
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met langere stages of bijvoorbeeld met exclusieve stageplaatsen waarvoor de stagiaire 
wordt geselecteerd en er voor twee jaar (leerjaar drie en vier) een stageovereenkomst 
met het ziekenhuis wordt aangegaan. In veel ziekenhuizen bestaat de duale variant 
(hbo)meestal alleen voor het derde en vierde jaar.  
 
Locatie 
Ziekenhuizen in de nabijheid van een umc geven aan soms last te hebben van de 
aanzuigende werking van umc's op studenten. Ziekenhuizen die in hun vestigingsplaats 
geen hogeschool hebben ervaren daar nadeel van. De relatie is dan oppervlakkiger er 
afspraken maken is moeilijker. Er zijn echter wel uitzonderingen: een hogeschool 
onderhoudt intensieve en vruchtbare contacten met een honderd kilometer verwijderd 
ziekenhuis. 

4.3 Actueel verpleegkundig onderwijs 

Deelvragen: 
 Hoe is de begeleiding op de stageplek vanuit school geregeld? 
 Hoe ziet de verzorging van lessen door de praktijk eruit? 
 Hoe is intervisie op de werkplek geregeld? 
 Wat zijn voorbeelden van best practices? 

 
Alle ziekenhuizen onderhouden contacten met de hogeschool, maar op verschillend 
niveau en met wisselende intensiteit. Veel ziekenhuizen geven aan dat zij meer 
betrokken willen zijn bij het onderwijs. Lesgeven door professionals uit de praktijk komt 
voor en wordt gestimuleerd, maar is niet beleidsmatig of structureel georganiseerd. Een 
reden die hiervoor wordt aangegeven is dat het combineren van wisselende 
ziekenhuisroosters en onderwijsroosters een grote opgave is. Het verzorgen van 
gastlessen is dan eenvoudiger. Het geneeskunde onderwijs wordt als voorbeeld 
genoemd hoe ziekenhuizen het zouden ingericht willen zien, waar dokters les geven aan 
beginnende dokters.  
 
Workshops, thema-  en simulatie-onderwijs 
Er zijn ziekenhuizen die workshops in de praktijk verzorgen in samenwerking met de 
school. Deze verplichte workshops of masterclasses zijn themagericht, professionals uit 
de praktijk en docenten van school zijn erbij betrokken. De praktijk en school werken 
intensief samen om integratie te bewerkstelligen en actueel onderwijs aan te bieden. Dit 
gebeurt onder meer in een setting waarbij het derde en vierde jaar exclusief door hbo-
studenten in één ziekenhuis wordt doorlopen in een voltijdvariant. Soms is er 
uitwisseling tussen school en praktijk volgens een specifiek thema. Een voorbeeld 
hiervan is het thema patiëntveiligheid, waarbij professionals op school dit onderwerp 
met de docent behandelen. Een ander voorbeeld is simulatie-onderwijs (niet perse 
alleen voor het beroepsonderwijs maar vooral als bijscholing). Hoewel dit nog in een 
experimentele staat is, hebben een aantal ziekenhuizen dit opgezet, soms in 
samenwerking met de school. 
 
Intervisie waardevol 
Waar intervisie op de werkplek plaatsvindt - en dat is nog niet overal het geval - , wordt 
die meestal verzorgd door de afdelingen en door professionals die daarvoor zijn 
opgeleid. Hoewel het belang overal wordt erkend, wordt intervisie niet altijd 
gefaciliteerd. Dit heeft te maken met tijdsinvestering, maar ook met erkennen van 
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noodzaak en het ontbreken van professionals die dit kunnen begeleiden. De 
tijdsinvestering in opleiding en de noodzaak van handen aan het bed wordt door 
iedereen gezien als een uitdaging waar een goede balans moet worden gevonden. Vooral 
voor duale en bbl-studenten geldt dat zij vaak onderdeel van de afdelingsformatie 
uitmaken en daardoor hun aanwezigheid in de zorg zeer gewenst is. De studenten zelf 
geven aan dat zij intervisie en onderwijsmomenten verzorgd door professionals als zeer 
waardevol ervaren in hun opleiding.  
 
Best practices: leerafdelingen maar ook workshops etc 
Als best practices zijn door ziekenhuizen veel voorbeelden genoemd. Workshops, thema 
en simulatieonderwijs zoals hierboven zijn beschreven zijn ook best practices. 
Als er leerafdelingen of leerwerkplaatsen zijn in een organisatie dan wordt doorgaans 
het contact met de onderwijsinstelling groter en intensiever ervaren. Thematisch 
onderwijs (onderwijsmomenten) in de praktijk waarbij school en praktijk samen 
lesgeven of intervisie begeleiden komen meer voor  in ziekenhuizen waar 
leerwerkplaatsen en zorg innovatieve centra (zic's) zijn ingericht.   

 

4.4 Optimale stageplekken 

Deelvragen: 
 Is de begeleidingsstructuur centraal of decentraal ingericht?  
 Hoe zijn praktijkopleiders en werkbegeleiders toegerust?  
 Zijn er leerafdelingen of learning communities?  
 Welke instrumenten worden ingezet om te leren en hebben deze effect op het 

leerklimaat? 
 
Er is een grote verscheidenheid van modellen met centrale, semicentrale of decentrale 
positionering van functionarissen die studenten begeleiden. Centraal betekent dat 
functionarissen in dienst zijn van het opleidingscentrum, semicentraal zijn de 
opleidingsfunctionarissen in dienst van de verpleegafdeling maar worden functioneel 
aangestuurd door het opleidingscentrum, decentraal betekent dat de functionaris in 
dienst is van de verpleegafdeling. Ook bestaat er een grote verscheidenheid in 
verantwoordelijkheden en functie- of rolbenamingen zoals: praktijkopleider3, 
praktijkdocent, coach, opleidingsfunctionaris, aandachtsvelder opleidingen, 
seniorverpleegkundige met aandachtsveld opleidingen etcetera. Bij decentrale 
positionering is er meestal een meewerkend verpleegkundige in de rol of functie van 
praktijkopleider. De centraal gepositioneerde praktijkopleiders hebben altijd een 
achtergrond of een opleiding in deskundigheidsbevordering. Voorbeelden zijn: 
lerarenopleiding verpleegkunde, een hbo-coachopleiding of de hbo-praktijkopleider. Een 
enkel ziekenhuis heeft een interne cursus of training voor hun centrale opleiders, van 
wie dus geen extern certificaat of diploma wordt gevraagd.  
 
Als er centraal vanuit het opleidingscentrum wordt begeleid dan is de praktijkopleider 
meestal verbonden aan een aantal afdelingen. Decentraal zijn er dan meestal geen 
praktijkopleiders op de afdeling. Behalve in de umc’s: daar zijn centraal 
praktijkdocenten en op de afdelingen zijn er seniorverpleegkundigen met 

                                                
3 Deze functienaam wordt verder gebruikt in deze notitie maar daar kan ook praktijkdocent, 

bedrijfsopleider,opleidingsfunctionaris, coach, mentor etc. voor gelezen worden 
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aandachtsgebied opleiden. Hier is sprake van semicentrale positionering. Het opleiden is 
in sommige umc’s meer decentraal ingericht. Het opleidingscentrum is dan meer op 
afstand dan in sommige perifere ziekenhuizen.  
 
Centraal 
Centraal gepositioneerde praktijkopleiders focussen meestal op het coachen van 
werkbegeleiders in het begeleiden van studenten; er is tevens betrokkenheid bij de 
productbeoordeling van studenten. Daarnaast wordt op instellingsniveau het 
leerklimaat (dmv audits en met behulp van centrale instrumenten)bewaakt. Het contact 
met school gaat vaak niet over de individuele student maar meer over beleidsmatige 
zaken. Voordelen van dit model zijn dat informatie en kennis delen en het initiëren van 
nieuw beleid om het beroepsonderwijs op een hoger plan te krijgen makkelijker van de 
grond komt. Nadeel is dat de doorvertaling op de afdeling van dit beleid vaak langzamer 
gaat. Een visie op opleiden als 'core business' - naast zorg verlenen-  krijgt minder goed 
vorm, is de mening van de ziekenhuizen waar dit model wordt gehanteerd. 
 
Decentraal 
Decentraal gepositioneerde meewerkende praktijkopleiders focussen meer op de 
opvang van de studenten, de planning van de gesprekken en het bevorderen van het 
leerklimaat op de afdeling. Het contact met de stagebegeleiders is vaak intensiever. 
Daarnaast hebben ze vaak nog taken op het gebied van bij- en nascholing van 
medewerkers. Het voordeel van dit model is dat er meer aandacht is voor een veiliger 
leerklimaat, wat volgens de literatuur tot beter leerrendement leidt. Het nadeel is dat 
centraal beleid niet altijd goed door komt. Afdelingen hebben ook hun eigen 'winkel', 
ideeën en activiteiten worden niet altijd structureel gedeeld, waardoor er tussen 
afdelingen verschillen bestaan in het opleidingsmodel,die door de student als lastig 
worden ervaren. 
 
Verpleegkundigen als werkbegeleider 
Bijna in alle ziekenhuizen zijn alle verpleegkundigen ook werkbegeleider. Op sommige 
afdelingen werken alleen verpleegkundigen met een mbo-opleiding. Ziekenhuizen geven 
aan dat het dan soms voor hbo-studenten lastig is om bepaalde competenties te leren. 
Sommige ziekenhuizen laten verpleegkundigen kiezen of ze studenten willen begeleiden. 
Alle ziekenhuizen beschikken over een cursus voor werkbegeleiders, die wordt bijna 
altijd intern verzorgd door het opleidingscentrum en soms door de roc's en hogescholen. 
Een werkbegeleiderscursus is een vereiste om studenten te begeleiden. De cursus is 
vaak eenmalig en kent dan geen vervolg. Ziekenhuizen zouden dit wel graag willen, naar 
voorbeeld van de 'teach the teacher'-cursus in de medische vervolgopleiding, die om de 
paar jaar verplicht herhaald moet worden. Maar meer cursus wordt als tijdrovend 
ervaren.  
 
Leerwerkplaats: structurele coaching 
In het decentrale model is er meer aandacht voor de werkbegeleiders; werkbegeleiders 
en studenten ervaren dit als waardevol. In de leerwerkplaats is er vaak structureel 
aandacht voor de coaching van werkbegeleiders. School is intensiever aanwezig in de 
praktijk en kan op deze manier meer betekenen. In een zic is de docent (lecturer 
practioner ) in uniform aanwezig en zo makkelijker in staat om verpleegkundigen te 
coachen. In deze stagestructuur delen de werkbegeleiders en studenten hun leerdoelen 
met elkaar. De werkbegeleider is dan meer rolmodel, wat een positief effect heeft op het 
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leerklimaat van de afdeling. 
Er is geen eenduidigheid ten aanzien van de beschikbare tijd voor de begeleiding van 
studenten. Als die krap is wordt er meer van de onderwijsinstellingen verwacht, die deze 
tijd alleen leveren als er een bepaalde capaciteit van studenten aanwezig is op de 
werkvloer. Meer studenten geeft sowieso meer interactie tussen school en praktijk 
omdat er meer uren beschikbaar zijn voor stagebegeleiding vanuit de school. 
 
Stageopdrachten en portfolio's 
Bij het maken van stage opdrachten ontwikkelen de hogescholen hun eigen beoordeling 
en begeleidingsinstrumenten. Als er wordt samengewerkt met meerdere scholen en via 
verschillende leerwegen wordt opgeleid, kan dit voor verwarring zorgen en meer 
tijdsinvestering vragen bij werkbegeleiders op de verpleegafdelingen. Ziekenhuizen 
hopen dat een eenduidig opleidingsprofiel voor meer uniformiteit zal zorgen. Nu wordt 
er in cursussen voor werkbegeleiders vaak veel aandacht aan de stage-instrumenten 
besteed i.p.v. het ontwikkelen van vaardigheden van de werkbegeleider die bijdragen 
aan het opbouwen van zelfvertrouwen en ontwikkelen van handelingsbekwaam worden 
van de student. Ziekenhuizen geven daarbij ook aan dat het handig zou zijn als er een 
digitaal portfolio of leerlingvolgsysteem zou zijn voor studenten. In geen van de 
geïnterviewde ziekenhuizen was zo'n systeem aanwezig. Eén umc heeft een 
mappenstructuur die de praktijkdocent en de werkbegeleider inzicht geven in de 
stageproducten van de studenten. Dit komt al aan een behoefte tegemoet.  
 
E-learning nog weinig ingezet 
E-learning wordt nog weinig ingezet in de opleiding van studenten; het wordt 
incidenteel gebruikt voor een introductie of het aanleren van risicovolle voorbehouden 
handelingen. Er zijn meerdere regionale initiatieven met betrekking tot stagetoetsen 
online voor studenten. De resultaten zijn positief, zie voor meer info o.a. netwerkzon.nl 
 
Meten leerklimaat 
In de helft van de ziekenhuizen wordt het leerklimaat gemeten en wordt er gewerkt met 
een pdca-cyclus. Ziekenhuizen gebruiken hiervoor onder andere een instrument van 
Calibris voor het in kaart brengen en verbeteren van het leerklimaat voor 
beroepsopleidingen in organisaties. Sommige ziekenhuizen hebben een eigen 
instrument ontwikkeld. Het doorvertalen van verbeteracties is vaak niet beleidsmatig 
vastgelegd en is afhankelijk van de visie en de positie van het opleidingscentrum en de 
visie van de afdelingsleiding. Ook hier geldt weer dat de balans zorg en opleiden in 
evenwicht moet zijn: tijd voor opleidingstaken is voor werkbegeleiders op een reguliere 
verpleegafdeling niet gemakkelijk vrij te maken. 
 

4.5 Beroeps-, opleidings-, en functieprofiel 

Deelvragen: 
 Is er een VAR die actief is met het onderwerp nieuwe beroeps- onderwijsprofiel 

van de hbo-verpleegkundige?  
 Is er verpleegkundig beleid en is dit bestuurlijk verankerd?  
 Moet de afgestudeerde hbo verpleegkundige direct inzetbaar zijn?  
 Welke voorwaarden zouden er dan moeten zijn op de stageplek? 
 Wat is de betrokkenheid bij het maken van het opleidingsprofiel.  
 Is er functie differentiatie en wordt er gewerkt met mbo- en hbo -
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verpleegkundige? 
Het nieuwe Beroepsprofiel verpleegkundige (V&VN2012) leeft bij alle hr- en 
opleidingsafdelingen en het management. Ziekenhuizen zien het als een positieve 
ontwikkeling dat er duidelijkheid komt met betrekking tot de hbo-verpleegkundige. Op 
de werkvloer echter zijn verpleegkundigen er niet dagelijks mee bezig.  De 
verpleegkundig advies raad (VAR) is in alle ziekenhuizen betrokken bij de 
ontwikkelingen rondom het beroepsprofiel, maar heeft niet altijd evenveel invloed op 
het verpleegkundig beleid. Dit is afhankelijk van hun positionering en in hoeverre de 
visie van het ziekenhuis verpleegkundige professionals naast de medische professionals 
'erkent' en in hoeverre de VAR ook in staat is toegevoegde waarde aan het 
verpleegkundig beleid te leveren. (dit is vaak afhankelijk van facilitering in tijd en 
inhuren van deskundigheid).Sommige ziekenhuizen zijn al actief bezig met 
beleidsontwikkeling en proeftuinen om  functieprofielen te ontwikkelen voor mbo- en 
hbo-verpleegkundigen. Andere ziekenhuizen zien dit voorlopig nog niet in hun 
ziekenhuizen geïmplementeerd worden, ze vinden het te complex en missen een 
duidelijk beroepsprofiel van de mbo-verpleegundige. Er zijn voor hen nog te veel vragen 
die beantwoord moeten worden.  
 
Het nieuwe opleidingsprofiel Bachelor Nursing 2020 dat door de 17 hogescholen wordt 
gemaakt is niet overal bekend. Waar dit wel zo is, is de betrokkenheid bij het opstellen 
van het profiel wisselend ervaren. De ziekenhuizen hebben van 'hun' hogeschool een 
uitnodiging gehad om deel te nemen aan de klankbordgroepen. De umc’s vragen zich af 
of er voldoende mensen met ziekenhuiskennis betrokken zijn bij de themagroepen die 
het opleidingsprofiel opstellen. Hun zorg is dat het profiel te generalistisch zal zijn. Zij 
geven aan dat het van belang is dat de duale variant blijft bestaan en dat studenten 
inzetbaar moeten blijven in de praktijk tijdens de stage maar ook dat de afgestudeerde 
hbo-verpleegkundige inzetbaar zou moeten zijn. Dit laatste geldt niet voor alle 
ziekenhuizen. Veel ziekenhuizen vinden dat een afgestudeerde hbo-verpleegkundige 
direct inzetbaar moet zijn in de praktijk, hoewel wordt erkend dat de afgestudeerde 
verpleegkundige wel de tijd moet krijgen om zich te ontwikkelen.. Een 
inwerkprogramma van bijvoorbeeld een jaar wordt maar door sommige ziekenhuizen 
als een voorwaarde gezien om de hbo-verpleegkundigen een goede start te geven als 
professional. Veel ziekenhuizen geven echter aan dat dit te duur is en dat een mbo-
verpleegkundige opgeleid in een bbl-variant wel snel ingezet kan worden. Soms wordt 
de pas afgestudeerde (mbo en hbo)verpleegkundige ingezet via een flexibele afdeling. De 
pas afgestudeerde verpleegkundige worden via zo’n afdeling het eerste jaar na de studie 
op verschillende afdelingen ingezet. Soms is er een begeleidingsprogramma voor deze 
verpleegkundigen 
 

4.6 Conclusies en aanbevelingen: 

 
Stagecapaciteit 
Als scholen en zorgorganisaties het opleiden van verpleegkundige beroepsbeoefenaren 
beschouwen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaan mogelijkheden voor 
een duurzaam innovatief partnerschap. Dit blijkt uit de talrijke initiatieven en best 
practices  tussen hogescholen en ziekenhuizen. Bij deze best practices vindt 
samenwerking op allerlei manieren tussen school en zorgorganisatie op zowel 
bestuurlijk/strategisch, als tactisch en operationeel niveau plaats, in de vorm van 
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overleggen en vergaande samenwerkingsvormen, zoals regionale netwerken.  
 
Bij het afstemmen van vraag en aanbod speelt een complex van factoren en belangen een 
rol.  Enerzijds zijn stages voor hogescholen en hun studenten een voorwaarde voor 
voltooien van de opleiding, anderzijds willen zorgorganisaties ook profiteren van de 
inzet van studenten. Het aanbod van mbo-studenten verpleegkunde, het verloop van 
medewerkers en economische ontwikkelingen zijn mede van invloed op het aanbod van 
stageplaatsen. Regionaal overleg en het doorrekenen van arbeidsmarktscenario’s lijkt te 
helpen om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Dat geldt ook voor de inzet 
van een regionaal stagebureau.  
Aanbevelingen: 

 Doe onderzoek naar de voordelen van regionale afstemming op het verdelen van 
opleidingscapaciteit.   

 Stel bijvoorbeeld voorwaarden aan het verlenen van stagefondsgelden, door te 
stellen dat er inspanning moet worden geleverd regionaal af te stemmen. Dit zal 
dan moeten vertalen in strategisch arbeidsmarktbeleid en strategisch 
opleidingsplanning voor de regio. 
 

Actueel onderwijs 
Leerwerkplaatsen, leerafdelingen en zic’s  zijn stagevormen waar ruimte is voor 
onderwijs, intervisie onderzoek etcetera. De grotere stagecapaciteit binnen deze 
afdelingen, geeft scholen de gelegenheid om aanwezig te zijn op de stageplek (meer 
stagiaires op één plek stelt scholen in staat de stagebegeleiding van school te 
concentreren en op die manier meer continuïteit te leveren aan de stageplaats). Naast 
aandacht voor studenten zouden de stagebegeleiders van school samen met de praktijk 
onderwijsmomenten (masterclasses) kunnen organiseren waar praktijkprofessionals 
hun kennis kunnen delen. Inzet van professionals structureel op thema’s is een minimale 
inspanning om onderwijs actueel te houden. In het land zijn initiatieven om docenten 
stage te laten lopen in de praktijk.  
 
Aanbevelingen: 

 Organiseer structureel praktijkstages voor docenten, bijvoorbeeld door hen op 
leerafdelingen in te zetten. 

 Organiseer gezamenlijke onderwijsmomenten of masterclasses in de praktijk. 
 Bouw in de curricula onderwijsmomenten in waarop praktijkprofessionals hun 

kennis kunnen delen. 
 Inventariseer binnen ziekenhuizen hun best practices en richt een website in om 

deze best practices te delen. Organiseer regionale of landelijke bijeenkomsten 
om deze te presenteren. 

 
Optimale stageplaatsen 
Het is belangrijk dat opleidingsbeleid strategisch is vastgelegd. Dat vraagt strategische 
inbedding van een centrale opleidingsafdeling die organisatiebreed kan monitoren en 
pdca-cyclisch werken kan bevorderen. 
 
Voorwaarden voor een goede stageplaats zijn: intervisie op de werkplek, aanwezigheid 
van rolmodellen, werkbegeleiders die op de hoogte zijn van de inhoud van de opleiding 
en kunnen aansluiten bij de student, docenten van school die op de stageplaats komen 
etc. Dit is idealiter vaak verenigd op een leerafdeling. Leerafdelingen leveren niet alleen 
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meer stagecapaciteit maar ook meer leerrendement. Ook lectoraten kunnen binnen 
learning communities en zic’s bijdragen door hun kennis te toetsen en data te 
verzamelen in een dergelijke stagevorm. Lectoraten kunnen zo bijdragen aan 
onderzoekslijnen van ziekenhuizen en bachelor studenten kunnen de opbrengsten van 
praktijkonderzoek geïmplementeerd zien op afdelingen waar ze stage lopen. De 
successen van deze vormen van stage zouden binnen andere verpleegafdelingen 
uitgevent kunnen worden. Digitale portfolio's en stageopdrachten kunnen veel tijd 
besparen van begeleiders, hogescholen en studenten, maar worden nog nauwelijks 
gebruikt.  Dit geldt evenzeer voor e-learning 
 
Aanbevelingen: 

 Bed opleidingsbeleid strategisch in en bevorder zo pdca-cyclisch werken. 
 Zorg dat de voorwaarden voor een goede leerwerkplek zijn geregeld en richt - 

ten minste één - leerafdeling(en) in; zij bieden een ideale omgeving voor onder 
meer stages en het implementeren van de resultaten van praktijkonderzoek. 

 Verricht onderzoek naar de effecten van deze omgeving voor stages door 
bijvoorbeeld  leerklimaat metingen.  

 Investeer in digitale portfolio's en e-learning. 
 
Beroeps- en opleidingsprofiel 
Hoewel het de ziekenhuizen vrij staat aan mbo/hbo-differentiatie op hun eigen manier 
vorm te geven is er landelijk initiatief om informatie hierover met elkaar te delen. Het 
ontwikkelen van één opleidingsprofiel door de 17 Hogescholen is een positief initiatief 
dat veel kan opleveren. Het is ook van belang dat het opleidingsprofiel niet weer voor 
jaren vastgesteld is maar mee-verandert met de veranderingen in het werkveld. Een 
aanbeveling is om het curriculum met de betrokkenheid van de zorgorganisaties in de 
regio in te richten. Regionale kleuring kan zo vorm worden gegeven. Daarnaast is het 
belangrijk om duale opleidingsvormen te behouden. Ziekenhuizen hebben veel baat bij 
studenten die ook een bijdrage kunnen leveren aan de werkzaamheden op de afdelingen. 
Ook hier is het woord gezamenlijk en partnerschap cruciaal. 
 
Aanbevelingen 

 Betrek zorginstellingen structureel bij de ontwikkeling van de 
onderwijscurricula. 

 Behoud duale opleidingvarianten en/of draag zorg voor langere stages dan 20 
weken zodat de hbo-verpleegkundige na de opleiding beter kan instromen in de 
praktijk. 
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6. Bijlage: 

De vragenlijst die gebruikt wordt in de gesprekken met de ziekenhuizen: 
 

 Hoe wordt de stagecapaciteit met de verschillende scholen afgestemd?  
 Wat is de verhouding stagiares en duaal opleiden? 
 Gebeurt dit regionaal? 
 Hoe gaat dit organisatiebreed? 
 Staat de stageformatie vast? 
 Is er een overaanbod in de regio? 
 Is er een tekort aan stagiaires in de regio? 
 Is er een stageplan programma? 
 Is de afname van stagiaires ook afhankelijk van de relatie die het ziekenhuis 

heeft met de school? 
 Is er een strategische opleidingsplanning in de regio? Zo ja hoe is dit 

georganiseerd? 
 Voor hoeveel jaar maken jullie afspraken over stagecapaciteit 
 Zijn er officieel vastgelegde afspraken? 
 wat is de verhouding tussen afname MBO en HBO stagiaires? 
 Zijn er bestuurlijke afspraken met school en ziekenhuis? 
 Beslist het management over stagecapaciteit? 
 Hoe groot is de invloed van de afdelingsleiding op het aantal stagiaires? 
 Hoe is het contact met de stagebegeleider geregeld? 
 Zijn er docenten die meelopen in de praktijk? Zijn er docenten die lessen 

verzorgen in de praktijk? 
 Geven docenten intervisie op de werkplek? 
 wat zijn de meest vernieuwende manieren van leren in jullie organisatie en 

worden die ook toegepast in de beroepsopleidingen? 
 Kun je voorbeelden geven waar medewerkers van het ziekenhuis op school 

betrokken zijn bij kennisoverdracht? (bv simulatieafdelingen) 
 Wat zijn voorbeelden van goed werkende inbreng van de praktijk in de school? 
 Hoe worden professionals betrokken bij lessen op school? 
 Zijn er afspraken over het delen van kennis tussen school en de praktijk? 
 Kent het ziekenhuis de docenten? 
 Wat zijn voor jullie vakprominenten en zet je die in in het onderwijs? 
 Hoe ziet jullie begeleidingsstructuur eruit? 
 Wie mogen er begeleiden op de werkplek? 
 Wat is het niveau van jullie werkbegeleiders? 
 Welke eisen stellen jullie aan praktijkopleiders qua opl niveau? 
 worden er werkbegeleiders cursussen gegeven? Zijn er ook herhalingslessen? 
 Werken de afdelingen met een vaste opleidingsstructuur door de dag of week? 
 Zetten jullie de ELO ook in voor studenten? 
 Meten jullie het leerklimaat? 
 Hoe binden jullie de studenten? Zijn er specifieke lessen over het ziekenhuizen 

bv? 
 Op welke CANMEDS rollen zou in het begin de nadruk moeten liggen? 
 Moet de afgestudeerde hbo verpleegkundige direct inzetbaar zijn?  
 Welke voorwaarden zouden er dan moeten zijn op de stageplek? 
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 Zijn jullie bekend met het nieuwe beroepsprofiel? 
 Zijn jullie op de hoogte van de tussen rapportage? 
 Leeft het in de organisatie bij bv de VAR? 
 Zijn jullie bij het project betrokken geweest? 
 Is er verschil in functieprofiel MBO-HBO? 



 

 

 

32 

 

Deelnemers aan de gesprekken 
 
1. Ziekenhuis Bernhoven  
 Peter van Houts, manager bedrijfsvoering  
 Sjan van Roosmalen, afdelingshoofd zorgopleidingen 
 
2. Catharina Ziekenhuis 
  Lieve van Coppenolle, manager onderwijs en onderzoek 
 May Lambooy, coach 
 
3. Leiden Universitair Medisch Centrum 
  Josephien Boek, teamleider afdeling Educatie Zorgsector 
 
4. Erasmus MC  
 Rianne Sell,  stafadviseur initieel onderwijs 
 
5. Gelre ziekenhuizen 
 Ina van Dijk, manager Beroeps- en bedrijfsopleidingen 
 Ada Reiter, zorgmanager  
 Wim Vletter, zorgmanager 
 
6. Maxima Medisch Centrum  
 Monique Dings manager MMC academie  
 Barbel Meyer, opleidingsadviseur  
 Jolanda Tournoy, opleidingsfunctionaris 
   
7. Radboud UMC  
 Anna Hoek, hoofd beroepsopleidingen  
 Geert van den Brink, directeur Zorgacademie 
 
8. Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis  
 Godelief te Dorsthorst, senior opleidingsadviseur  
 Annemiek ter Braak, onderwijskundige 
  
9. Albert Schweitzer ziekenhuis  
 Agnes Klaren, manager Leerhuis en Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie   
 Esther van de Poll, afdelingshoofd Leerhuis  
 Gerda van Hooijdonk, opleidingsadviseur 
 
10. Admiraal De Ruyter Ziekenhuis 
 Moniek Schipper, opleider  
 
11. Deventer Ziekenhuis   
 Mevrouw J. Geerdink, manager Teaching Hospital 
 Mevrouw M. Berends, manager Klinische Zorg  
 Mevrouw S. Hoftekoesveld, opleidingsadviseur 
  
 
 



 

 

 

33 

 

12. Universitair Medisch Centrum Groningen 
  Jan Boonstra, opleidingscoördinator team Initiële Opleidingen Wenckebach Instituut 
 Richard van Dijk, coördinator Studentenbureau Wenckebach instituut 
 
13. Universitair Medisch Centrum Utrecht  
 Tineke Aantjes, senior beleidsadviseur opleidingscentrum  
 Helga Kragten, senior beleidsadviseur opleidingscentrum   
 Ineke Haasnoot, divisiemanager 
 
14. Viecuri Medisch Centrum 
 Angelie Massop, adviseur Human Resource Development  
 Theo Bus, manager Leerhuis 
 
15. Zuwe Hofpoort Ziekenhuis  
 Caroline Visser, cluster manager beschouwend 
 Fya Vig, HRD-adviseur beroepsopleidingen 
 
16. VU medisch centrum  
 Jettie Vreugdenhil, praktijkopleider  
 Maaike Pouwels, hoofd praktijkopleiding  
 
17. Academisch Medisch Centrum   
 Ingrid Brons-Adams, coördinator Initieel Opleiden AMC en verpleegkundig  
 bestuurder Robert Simons, verpleegkundig bestuurder vrouw-kindcentrum AMC 
 
18. Kennemer Gasthuis  
 Hélène de Groot,  hoofd Beroeps(vervolg)opleidingen & Bedrijfstrainingen  
 Linnaeusinstituut, locatie Kennemer Gasthuis 
 
19. Ziekenhuis Gelderse Vallei  
 Nicolet Zeller, lid raad van bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei  
 
20. Jeroen Bosch Ziekenhuis 
 Marjolein Schouten, manager Jeroen Bosch Academie 
 
21. Amphia Ziekenhuis 
 Hans Mey, lid Directiecomité    
 Dion van Opstal, bedrijfsmanager  
 Roel de Vos, bedrijfsmanager 
  
22. Maastricht UMC 
 Herman Dewalque, werving en selectie 
 Ine Hilderink, praktijkdocent 
 Christianne Vertommen, programmamanager Academie Zorgopleidingen 
  
 
 
 
 


