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Voorwoord 

 

De Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen 

(SAB-V&V) biedt u de concept brochure aan ‘Competentiegericht opleiden in verpleeg- en 

verzorgingshuizen’.  

 

Deze brochure is geschreven voor opleidingsfunctionarissen, praktijkopleiders, 

zorgmanagers en leden van de ondernemingsraad als handreiking bij het invoeren van 

competentiegericht opleiden (cgo) in de beroepspraktijk van de verpleeg- en  

verzorgingshuizen. 

In 2010, uiterlijk 2012 moeten alle opleidingen op mbo niveau competentiegericht gaan 

werken. De manier van opleiden, zowel binnenschools als in het praktijkleren, verandert 

ingrijpend in vergelijking met het huidige systeem van onderwijs dat is gericht op 

eindtermen. 

Dit geldt ook voor de opleidingen in de verpleeg- en verzorgingshuizen.  

Tevens wijzigt gedeeltelijk de beroepenstructuur voor de verpleegkundige en verzorgende 

opleidingen: het onderscheid tussen ‘Verzorgende’ en ‘Verzorgende IG’ komt te vervallen 

en de ‘Helpende’ wordt ‘Helpende Zorg en Welzijn’. Er zullen nieuwe opleidingen op het 

snijvlak van verpleging, verzorging en welzijn ontstaan.  

De invoering van competentiegericht opleiden heeft gevolgen voor het opleiden en 

begeleiden van leerlingen in de beroepspraktijk van verpleeg- en verzorgingshuizen. Van 

verschillende medewerkers die elk hun eigen aandeel leveren in de beroepspraktijkvorming 

van de leerling, wordt verwacht dat zij zich bekwamen in het competentiegerichte opleiden 

en begeleiden en beoordelen in de beroepspraktijk. Het betreft vooral de werkbegeleiders, 

leidinggevenden praktijkopleiders en opleidingscoördinatoren. Dit proces wordt door veel 

opleidingsverantwoordelijken en zorgmanagers ervaren als een ingrijpende verandering, 

terwijl het werk gewoon door moet gaan. Er is behoefte aan informatie over hoe 

zorgorganisaties de nieuwe vorm van opleiden invoeren. Met deze brochure willen sociale 

partners, verenigd in SAB-V&V daaraan tegemoet komen.  

 

Deze brochure kunt u beschouwen als een voorlopig document voor de intramurale zorg. 

Momenteel wordt het deel voor het competentiegericht opleiden in de extramurale zorg 

geschreven. Zodra dit deel gereed is, brengen wij het definitieve document 

competentiegericht opleiden in de VVT-branche uit.  

 

De voorliggende brochure is met grote betrokkenheid van mensen uit de vijf 

zorginstellingen uit het veld van verpleeg- en verzorgingshuizen tot stand gekomen. Graag 

bedanken wij hen voor hun medewerking.  

 

 

Bestuur SAB-V&V 
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Inleiding  
 

Vanaf september 2010, maar uiterlijk in 2012, moeten alle opleidingen op mbo niveau 

competentiegericht gaan werken. Dus ook de verpleegkundige, verzorgende en agogische 

opleidingen.  

Daarnaast wijzigt de beroepenstructuur voor de verpleegkundige en verzorgende 

opleidingen gedeeltelijk: het onderscheid tussen ‘Verzorgende’ en ‘Verzorgende IG’  komt 

te vervallen, de ‘Helpende’ wordt  ‘Helpende Zorg en Welzijn’ en er ontstaan nieuwe 

opleidingen op het snijvlak van verpleging, verzorging en welzijn. Bijvoorbeeld de 

opleiding tot ‘Medewerker Maatschappelijke Zorg’ op kwalificatieniveau 3
1
 . 

 

De invoering van competentiegericht opleiden (cgo) heeft nogal wat gevolgen voor het 

opleiden en begeleiden in de beroepspraktijk van verpleeg- en verzorgingshuizen.  

Met name voor de medewerkers die betrokken zijn bij de beroepspraktijkvorming (bpv). 

Van hen wordt verwacht dat zij zich, via deskundigheidsbevordering en coaching, 

bekwamen om het competentiegerichte opleiden en begeleiden in de beroepspraktijk 

daadwerkelijk vorm te geven. 

Dit proces ervaren veel opleidingsverantwoordelijken en zorgmanagers als een ingrijpende 

verbouwing, terwijl de verkoop gewoon door moet gaan. Maar al te vaak blijft de energie 

noodgedwongen gericht op het draaiende houden van de dagelijkse gang van zaken. De 

behoefte aan informatie over hoe andere zorgorganisaties cgo invoeren blijkt groot te zijn. 

Daaraan wil SAB-V&V met deze brochure tegemoetkomen. 

  

In deze brochure beschrijven we negen aspecten die van belang zijn bij het inrichten van 

cgo in de beroepspraktijk van verpleeg- en verzorgingshuizen.  

Deze aspecten zijn: 

• De visie op leren en opleiden. 

• Personele capaciteitsplanning en opleiden. 

• De transformatie van kwalificatiedossier tot (praktijk)curriculum. 

• De opbouw van het curriculum. 

• De aansluiting bij individuele kenmerken van leerlingen. 

• Het begeleiden van leerlingen. 

• Het beoordelen van leerlingen. 

• De communicatiestructuur. 

• De (financiële) randvoorwaarden. 

 

Aan de hand van deze aspecten beschrijven we hoe de inrichting van cgo zou kunnen 

plaatsvinden. Deze beschrijvingen zijn bedoeld om het eigen denken over cgo te prikkelen. 

Want uiteraard bepaalt iedere zorgorganisatie zelf hoe het opleiden in de beroepspraktijk in 

te richten. 

                                                 
1 Het kader voor deze opleidingen staat beschreven in de kwalificatiedossiers. Deze dossiers kun je vinden op  

  de site van Calibris (www.calibris.nl, versie 2009/2010) 



Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor 
de Branche Verpleeg- & Verzorgingshuizen 

 

 

 

 

  

 

© SAB-V&V/voorlopig document 5 

 

 

 

 

Bij ieder aspect worden een of meer praktijkvoorbeelden gegeven. Deze 

praktijkvoorbeelden komen uit vijf zorgorganisaties die voor deze brochure zijn 

geïnterviewd en die ieder op een eigen manier bezig zijn met het herinrichten van hun 

opleidingen.  

Het gaat hierbij niet om zogenaamde ‘best-practices’  maar om  

aansprekende voorbeelden van ‘hoe het zou kunnen’. Uit deze praktijkvoorbeelden hebben 

we vervolgens ‘tips’ gedestilleerd.  

 

Deze tips volgen in de tekst steeds op de praktijkvoorbeelden.  

Middels voetnoten lichten we voor alle duidelijkheid enkele vaktermen kort toe. 

Deze brochure bevat verder twee bijlagen die min of meer op zichzelf staan. 

In de eerste bijlage wordt de aanpak van de vijf geïnterviewde zorgorganisaties nog eens 

kort beschreven. Dit voor de lezers die het prettig vinden een totaalbeeld te hebben.  

 

De tweede bijlage bevat een uitgebreide lijst met aandachtspunten die bij opleiden in de 

beroepspraktijk van verpleeg- en verzorgingshuizen van belang zijn. Deze lijst kan los van 

de brochure gebruikt worden als checklist om de huidige stand en gewenste stand van 

zaken met betrekking tot opleiden binnen de eigen organisatie te kunnen bepalen.  

 

Deze brochure is geschreven als handreiking voor opleidingsfunctionarissen, 

praktijkopleiders, zorgmanagers en leden van de Ondernemingsraad (OR). Mocht u 

reacties hebben op de inhoud van deze brochure dan horen wij dat uiteraard graag. U kunt 

uw reactie sturen naar sabvenv@caop.nl 
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1. Competentiegericht opleiden 
 

Er is al veel geschreven en gesproken over competentiegericht opleiden en het valt niet 

altijd mee om de weg te vinden in deze onderwijsvernieuwing.  

Daarom is het van belang om de kern van competentiegericht opleiden goed in het vizier te 

houden: 

  

Het belangrijkste doel van competentiegericht opleiden is te zorgen dat de leerling 

in de praktijk laat zien dat hij adequaat kan functioneren als beroepsbeoefenaar én 

als burger in de samenleving en dat hij eventueel door kan stromen naar 

vervolgopleidingen. 

 

Daarvoor is een programma van eisen opgesteld waarin is beschreven wat er moet worden 

geleerd. Dit is vastgelegd in het landelijk vastgestelde kwalificatiedossier van de 

betreffende opleiding.  

Hoe een leerling de doelstellingen bereikt is een zaak van de roc’s en het werkveld, 

waaronder de verpleeg- en verzorgingshuizen. Het gaat dan vooral om de inrichting van 

leerwegen en de manier waarop begeleid en getoetst wordt. Daarbij gaat het om keuzes als: 

meer of minder structuur bieden in een opleiding, of de hoeveelheid aandacht die wordt 

besteed aan vakkennis. Roc’s en andere onderwijsaanbieders kunnen zich met deze keuzes 

van elkaar onderscheiden.  

De kern van de verandering van cgo zit in het feit dat de praktijk, veel meer dan voorheen, 

centraal staat en dat de leerling in de praktijk moet kunnen laten zien dat ze competent is 

en wat haar ontwikkeling is geweest. Cgo gaat uit van de beroepspraktijk en organiseert 

het onderwijs daar omheen waardoor er meer verbinding ontstaat tussen het theoretisch 

onderwijs en het leren in en van de praktijk.  

 

De volgende aspecten zijn kenmerkend voor competentiegericht opleiden: 

1. De beroepspraktijk is vertrekpunt voor opleiden en leren. Vragen vanuit de praktijk 

bepaalt de inhoud van het beroepsonderwijs. Het leren op school is gericht op de 

voorbereiding en aanvulling op de praktijk van de beroepsbeoefenaar. 

2. Er wordt geleerd en getoetst aan de hand van ‘betekenisvolle leerinhouden’ en 

‘realistische contexten’. Dit betekent aansluiten bij vragen waar een leerling mee zit in haar 

leerproces en werken met situaties die in de beroepspraktijk voorkomen. 

3. Het leren in de praktijk staat centraal. Dit doet een extra beroep op het begeleiden en 

beoordelen in de praktijk. 

4. Er is sprake van maatwerk. De leerling en de ontwikkeling van zijn of haar competenties 

staan centraal binnen de opleiding. 

5. De competenties worden beoordeeld aan de hand van waarneembaar gedrag in de 

beroepscontext. Deze beoordeling vindt plaats op meerdere tijdstippen door 

meerdere personen. Wat betekent de invoering van competentiegericht opleiden nu voor 

het opleiden in de beroepspraktijk van verpleeg- en verzorgingshuizen? 

In de volgende paragrafen gaan we in op de negen aspecten die hierbij van belang zijn. 
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2. Visie op leren en opleiden 
 

Om competentiegericht opleiden goed in te kunnen voeren is het noodzakelijk dat het 

management van de verpleeg- en verzorgingshuizen tijdig overtuigd is van het belang van 

deze verandering.  

Het begint er mee dat het management op de juiste wijze geïnformeerd is over de nieuwe 

ontwikkelingen en daar ook een mening over heeft. 

Vervolgens is het nodig dat de organisatie een visie heeft op leren en opleiden. Een visie 

die aansluit bij de strategische doelen van de organisatie en die gedragen en uitgedragen 

wordt door het lijnmanagement. Dat betekent ook dat een leidinggevende het oude los kan 

laten, weet waarom een verandering nodig is en mensen in beweging krijgen in de 

gewenste richting.  

Zodra lijnmanagers een duidelijke visie hebben op leren en opleiden en deze concreet 

uitdragen door bijvoorbeeld het creëren van voorwaarden en eigen voorbeeldgedrag, dan is 

het  vaak goed mogelijk om competentiegericht opleiden in te gaan voeren.  

Is er sprake van een opvatting over leren en opleiden die meer weg heeft van het ‘tolereren 

van noodzakelijk kwaad’ en is er een grote afstand tussen management en medewerkers 

dan vergt invoering van cgo nadrukkelijk meer en andere vormen van aandacht. 

Cgo gedijt het best bij een ontwikkelingsgerichte managementstijl en minder bij een stijl 

van leidinggeven die gericht is op beheersing en controle. 

Wordt de visie op leren en opleiden alleen gedragen door de opleidingsverantwoordelijke 

en de praktijkbegeleiders, dan wordt het invoeren van cgo erg ingewikkeld. 

 

Het mooiste is als de visie op leren en opleiden en de visie op zorg op elkaar aansluiten en 

elkaar versterken.  

Dat kan bijvoorbeeld bij de visie op vraaggerichte en vraaggestuurde zorg. In deze visie 

zijn de wensen en behoeften van een cliënt uitgangspunt voor de verleende zorg en 

dienstverlening. De kwaliteit van wonen en leven staan centraal. De cliënt houdt zoveel 

mogelijk zelf de regie in handen. 

 

Vraaggerichte of vraaggestuurde zorg heeft, evenals cgo, haar wortels in een aantal 

ontwikkelingen in de samenleving: We willen niet meer dat zorgverleners bepalen wat 

goed voor ons is. We hechten veel waarde aan het behouden van de regie over het eigen 

leven en aan zelf kunnen kiezen wat passend is bij onze leefstijl en bij wie we als persoon 

zijn.  Belangrijke vragen van zorgverleners bij vraaggerichte zorg zijn dan ook: ‘Waarmee 

kan ik u van dienst zijn’ en ‘Hoe tevreden bent u over de geleverde zorg en 

dienstverlening?’ 

Om vraaggericht te kunnen werken is het nodig om steeds in de schoenen van de cliënt te 

gaan staan om zich in iemands belevingswereld te kunnen inleven. Dit is in feite een open 

en lerende houding. Kennis van iemands levensverhaal en steeds zoeken hoe daar op aan te 

sluiten is erg belangrijk. In een werkomgeving die vraaggericht is, staat de cliënt centraal 

en vindt er veelvuldige onderlinge communicatie plaats. De zorgverlener stelt veel open 

vragen om zoveel mogelijk informatie in te winnen. Het omgaan met regels en protocollen  
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is ook anders. Ze zijn er wel maar worden minder rigide toegepast en aangepast aan de 

situatie van de cliënt.  

Creatief omgaan met vragen en het vinden van oplossingen is een belangrijke vaardigheid. 

Daarbij mag je van de gebaande paden afwijken en mag je van fouten leren. Dit betekent 

niet dat iedereen maar wat kan doen.  

Integendeel, er is meer ruimte voor eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid. Je moet 

weten uit te leggen waarom je bepaalde dingen doet. Daarom is kunnen reflecteren
2
 op je 

handelen noodzakelijk. 

Het mag duidelijk zijn dat in de visie op vraaggerichte of vraaggestuurde zorg veel 

elementen zitten die aansluiten bij de visie op cgo en dat deze elkaar kunnen versterken. 

Daarom is het belangrijk dat lijnmanagers goed op de hoogte zijn van de visie op cgo, zich 

dit gedachtegoed eigen maken en de parallellen ontdekken tussen beide visies. 
 

Praktijkvoorbeeld: Zorg Innovatie Centrum ( ZIC) van De Hazelaar 

Het ZIC is een afdeling binnen de Hazelaar, een verpleeghuis in Tilburg dat onderdeel is 

van stichting De Wever. Het ZIC combineert leren met zorginnovatie en werkt daarbij 

nauw samen met de opleiding hbo verpleegkunde van Fontys Hogeschool en het ROC 

Tilburg.  

De kerntaken van het ZIC binnen De Hazelaar zijn: 

 

- Het verlenen van zorg door medewerkers samen met studenten. 

- Het stimuleren van leren, zowel het opleiden van studenten als 

deskundigheidsbevordering van medewerkers. 

- Zorginnovatie: het ontwikkelen en onderzoeken van nieuwe en effectievere 

manieren van zorg en verplegen.  

 

Binnen het ZIC speelt de zorgmanager een sleutelrol bij het uitdragen van de visie op 

leren, het scheppen van een goed leerklimaat en het vertalen van de visie op vraaggerichte 

zorg. Haar voorbeeldgedrag omvat de volgende aspecten: 

• Reageert oplossingsgericht en niet probleemgericht wanneer iets fout loopt. 

• Neemt als gelijkwaardige partner deel aan het dagelijkse overleg met medewerkers 

en leerlingen, waarin leerpunten voor de dag benoemd worden en geeft hier ook 

eigen leer- en aandachtspunten aan. 

• Draagt consequent uit naar medewerkers en leerlingen dat ‘je mag leren’ en dat 

openheid naar elkaar over wat je bezighoudt daaraan bijdraagt. 

• Draagt uit en laat zien naar medewerkers en leerlingen dat je leerproces nooit stopt. 

Ook als manager en/of ervaren medewerker blijf je nieuwe dingen leren. 

• Legt nadruk op het leerproces en relativeert tegenvallend resultaat: leren is een 

proces waarin je steeds iets tegen komt wat nog verbeterd kan worden. Dat is niet 

erg maar dat hoort er juist bij. 

• Stelt vragen bij vanzelfsprekendheden; probeert als probleem ervaren zaken te 

herkaderen en zodoende bepaalde denkpatronen te doorbreken. 

                                                 
2 Reflecteren wil zeggen dat je terugkijkt op je ervaringen om daarvan te leren 
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Tip: 

De opvattingen van de afdelingsmanager en de wijze waarop deze zijn of haar rol vervult is 

cruciaal bij het vormgeven van een goed leerklimaat . 

Wanneer er een afdeling geselecteerd moet worden om een opleidingsfunctie te vervullen, dan is 

het belangrijk om goed te kijken naar de visie en competenties van de betreffende 

afdelingsmanager. Hoe meer hij of zij een enthousiaste kartrekker kan zijn, affiniteit heeft met 

leren, opleiden en begeleiden en durf om te experimenteren, des de groter de kans op een goede 

leeromgeving voor studenten en medewerkers.  

 

Praktijkvoorbeeld Paletgroep: 

Het Friesland College (roc) is drie jaar geleden gestart met de ontwikkeling van het 

competentiegerichte curriculum. Dit doet zij onder andere samen met de Paletgroep, een 

zorgorganisatie voor thuiszorg, verzorging, verpleging en dienstverlening in Friesland.  

De basisgedachte bij het invoeren van competentiegericht opleiden is ‘het 

praktijkgestuurde leren’. Deze vorm van leren is door een projectgroep uitgewerkt en naar 

de praktijk vertaald door het inzetten van zogenaamde ‘Praktijkexperts’. Dit is een nieuwe 

functie die in de plaats komt van de functie van praktijkopleider. In de projectgroep werkt 

het roc samen met diverse zorgorganisaties, waaronder verpleeg- en verzorgingshuizen. 

Door deze samenwerking is een gezamenlijke visie op leren en opleiden ontstaan. 

 

In Swettehiem, een wijkzorgcentrum in Leeuwarden en onderdeel van de Paletgroep is een 

‘Praktijkexpert’ werkzaam. Zij werkt boventallig mee op de afdeling en fungeert als 

zodanig als rolmodel voor zowel de werkbegeleider als de leerling. Ze is voor beiden 

dagelijks op de werkvloer beschikbaar en dus gemakkelijk aan te spreken.  

De praktijkexpert is op twee terreinen deskundig. Ze is een vakvrouw, die haar eigen vak 

als verzorgende of verpleegkundige goed verstaat en uitstekend weet wat er binnen de 

locatie op welk niveau en met betrekking tot welk opleidingsonderdeel te leren is. Ze heeft 

als het ware diverse leerplaatsprofielen en hun specifieke kenmerken in haar hoofd 

beschikbaar. Daarnaast fungeert ze als praktijkdocent en coach. Ze weet hoe leerprocessen 

in de praktijk plaatsvinden en is goed op de hoogte van de inhoud van het 

beroepsonderwijs. Het is juist deze combinatie die de praktijkexpert onderscheidt van de 

huidige praktijkopleider. Hiermee is zij in staat om het leren op maat in de beroepspraktijk 

vorm te geven en de zo gewenste betekenisvolle leerinhouden en realistische contexten op 

te zoeken en aan te bieden voor individuele leerlingen.  

In Swettehiem begeleidt de praktijkexpert dus zowel de werkbegeleiders als de leerlingen. 

Evenals de leerlingen leren ook de werkbegeleiders door middel van reflectie en feedback 

op elkaars houding en gedrag. Het mes snijdt aan twee kanten. De werkbegeleiders leren 

bijvoorbeeld door goed te kijken op welke manier een leerling zijn of haar competenties 

weet te behalen. Door haar opstelling tijdens haar begeleidende activiteiten maakt de 

praktijkexpert de visie op leren van Swettehiem concreet. Ze legt niet de nadruk op wat 

fout is, maar maakt situaties en gebeurtenissen tot aandachtspunten om van te leren.  
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Tegelijkertijd met de invoering van de praktijkexperts is Swettehiem gestart met de 

invoering van belevingsgerichte zorg. Daarbij is ‘spiegelen op gedrag’ vanuit de 

beschreven kernwaarden van de Paletgroep een vanzelfsprekendheid geworden. Uit 

tevredenheidsonderzoek blijkt dat de score met betrekking tot de omgang met bewoners is 

verhoogd. Deze kernwaarden zijn tevens integraal onderdeel geworden van de 

praktijkbegeleiding van leerlingen.  
De locatiemanager van Swettehiem is zeer tevreden met de invoering van de nieuwe functie van 

praktijkexpert. 

 

 

Tip: 

� Ontwikkel gezamenlijk (roc en verpleeg- en verzorgingshuizen) een leerconcept en vertaal dat 

naar het begeleiden in de beroepspraktijk. Daardoor is er draagvlak en worden beide belangen 

gediend.  

� Ook leren we uit dit voorbeeld dat de invoering van belevingsgerichte zorg een positieve 

uitwerking heeft op het leerklimaat. Het bevordert reflectie en feedback
3
 geven en past prima bij 

de invoering van cgo. Van leerlingen wordt immers verwacht steeds meer verantwoordelijkheid 

te nemen voor het eigen leerproces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Met feedback wordt bedoeld: een informatieve reactie geven aan iemand over het functioneren van de  

  betreffende persoon, volgens de regels die daarbij horen. 
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3. Personele capaciteitsplanning en opleiden 
 

Naast een duidelijke visie op leren en opleiden is het van belang dat je als verpleeg- en 

verzorgingshuis weet hoeveel mensen je op moet leiden om te voorzien in de behoefte aan 

personeel op de korte en middellange termijn. Dit inzicht in de personeelsbehoefte en de 

daaruit voortkomende capaciteitsplanning vormt de basis voor het opleidingsbeleid. Op 

basis van de capaciteitsplanning kan de manager in de opleidingsjaarplanning vaststellen 

hoeveel leerlingen via de beroepsopleidende (bol) en beroepsbegeleidende (bbl) leerweg 

opgeleid gaan worden. Dit onderwerp dient jaarlijks op de agenda van de zorgorganisatie 

te staan. Op basis van het aantal leerlingen dat men wil opleiden kan de formatie voor 

praktijkopleiders en werkbegeleiders vastgesteld worden. Een veel gehanteerde norm 

hiervoor is 1,5 uur per week per leerling voor de gehele begeleiding. 

 

Als voorbeeld een grofmazig rekenvoorbeeld: 

Een organisatie heeft 800 verzorgenden in dienst. Per jaar vertrekken 40 medewerkers. De  

zorgvraag groeit jaarlijks en hiervoor zijn per jaar 10 medewerkers extra nodig.  

In een dergelijke situatie zijn jaarlijks 50 nieuwe medewerkers nodig, in een periode van 

drie jaar dus 150 . Wanneer deze organisatie ervan uit gaat dat de helft van deze vijftig 

medewerkers op de arbeidsmarkt geworven kan worden, dan moet ze 25 medewerkers per 

jaar via de initiële opleidingen toeleiden. Is het rendement van de opleidingen 70%, dan 

dient deze uitval ingecalculeerd te worden. De organisatie moet in deze situatie jaarlijks 35 

leerlingen in laten stromen via een bbl en bol variant. Daarmee zijn er continu 90 

leerlingen in huis. Lukt dit niet, dan moet deze organisatie dus meer medewerkers via de 

arbeidsmarkt zien te werven of andere maatregelen treffen (zoals het bevorderen van de 

interne doorstroming of medewerkers grotere contracten aanbieden). 

De benodigde begeleidingscapaciteit bij een jaarlijkse instroom van 35 leerlingen 

(BOL+BBL) is ongeveer 3400 uur op jaarbasis. Daarbij is uitgegaan van: 

- een driejarige opleiding, 

- het rendement is 70%,  

- leerlingen zijn gemiddeld 60% in de praktijk, 

- per leerling wordt per week in de praktijk uitgegaan van 1,5 uur begeleiding (inclusief 

coördinerende taken) Bij een netto arbeidsduur van de opleidingsfunctionaris van 1550 uur 

op jaarbasis is er dan 2,2 fte voor de begeleiding nodig.  

 

Praktijkvoorbeeld Friesland College 

In de praktijk blijkt het niet altijd eenvoudig om te voorzien in het aantal benodigde 

leerlingen. Het Friesland College heeft bijvoorbeeld in 2008 te maken gekregen met een 

forse teruggang van het aantal leerlingen voor de opleiding tot verzorgende.  

Dat heeft gevolgen voor de beroepspraktijkplaatsen die kunnen worden ingevuld. 

Ongeveer twee jaar geleden had Swettehiem nog 35 bol-stagiaires. Nu zijn er nog zeven 

bbl leerlingen en achttien bol-stagiaires. Het aantal stagiaires is door de afname van het 

aantal leerlingen, maar ook door de toename van het aantal leerafdelingen in ziekenhuizen 

sterk gedaald. Doordat er meer stagiaires naar de ziekenhuizen gaan, concurreren verpleeg-  
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en verzorgingshuizen met elkaar om leerlingen binnen te halen. Het Friesland College 

bespreekt nu met de zorgorganisaties in de regio hoe, met behulp van een gezamenlijke 

aanpak, de instroom te vergroten en toekomstige leerlingen enthousiast te maken voor de 

zorgsector.  
 

 

Tip: 

Doordat het aantal leerlingen terugloopt en er meer concurrentie ontstaat tussen 

zorgorganisaties, is samen optrekken als branche en onderwijs aan te raden. Gezamenlijk 

kan men effectievere maatregelen nemen om de totale instroom van leerlingen in de zorg te 

stimuleren. 
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 4. Van kwalificatiedossier tot (praktijk)curriculum 
 

De nieuwe kwalificatiedossiers voor de verplegende en verzorgende opleidingen vormen 

het kader voor de inrichting van de nieuwe competentiegerichte opleidingen. 

In deze kwalificatiedossiers worden voor de verzorgende IG opleiding de volgende 

branches onderscheiden: 

- verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg 

- kraamzorg 

- geestelijke gezondheidszorg 

- gehandicaptenzorg 

 

De roc’s staan voor de opgave deze kwalificatiedossiers om te zetten in een werkbaar 

curriculum (opleidingsprogramma) voor de theorie en voor de praktijk. Iedere roc zal daar 

de eigen visie op opleiden in verwerken. Het is van belang om als verpleeg- en/of 

verzorgingshuis tijdig bij deze ontwikkeling betrokken te raken. Dit om ervoor te zorgen 

dat deze opleidingen zowel qua inhoud als vormgeving aansluiten bij de beroepspraktijk. 

Diverse roc’s kiezen voor een opzet van de opleiding die flexibeler en opener is dan het 

oude curriculum. De leerling krijgt meer keuzemogelijkheden maar tegelijkertijd meer 

eigen verantwoordelijkheden. Dit kan er toe leiden dat de planning van de leerroute van 

deze leerlingen niet meer of misschien juist beter aansluit bij de gang van zaken in het 

eigen verpleeg- of verzorgingshuis. 

 

De meeste verpleeg- en verzorgingshuizen hebben een beroepspraktijkvormingsplan (bpv-

plan) of bpv handboek waarin beschreven staat hoe leerlingen geïntroduceerd worden, wat 

leerlingen in welke fase van de opleiding gaan doen, hoe de begeleiding en toetsing er uit 

ziet en wat er van hen zelf wordt verwacht. 

Met de invoering van competentiegericht opleiden zal dit handboek en de wijze waarop er 

mee gewerkt wordt moeten wijzigen. 

Het is van belang dit handboek tijdig in te brengen in het overleg met de roc’s en na te 

gaan wat daarin moet of kan worden gewijzigd. 

 

Voorkomen moet worden dat je als verpleeg- en verzorgingshuis plotseling geconfronteerd 

wordt met allerlei wijzigingen die je niet hebt zien aankomen. 

Daarbij moet vooral gedacht worden aan: 

- Welke informatie, begeleiding en structuur heeft de leerling nodig? Zowel 

voorafgaand als tijdens de bpv. 

- Welke eisen stel je als leerbedrijf aan vakkennis en vaardigheden voordat 

leerlingen kunnen starten op een stageplaats? 

- Welke informatie, competenties en structuur heeft de werkbegeleider nodig om 

haar taak goed uit te kunnen oefenen? 

- Op welke wijze en door wie wordt de voortgang en de toetsing bewaakt en 

uitgevoerd? 
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Praktijkvoorbeeld Vivre 

Vivre is een aanbieder van wonen- , welzijn- en zorgdiensten in Zuid Limburg. Vivre 

werkt samen met het ROC Leeuwenborg. Dit roc is bezig met het omzetten van de 

opleidingen naar een competentiegericht curriculum. Dit proces is nog in volle gang. Het 

omschakelen van ‘oud’ naar ‘nieuw’ gebeurt in voortdurende dialoog met het werkveld. 

Bijvoorbeeld: ROC Leeuwenborg ontwikkelt opdrachten en bedenkt de context. In 

werkveldbijeenkomsten en in overleg met deskundigen uit het werkveld wordt gekeken of 

de opdrachten en de contexten realistisch en bruikbaar zijn. 

 

Er wordt bewust niet gezamenlijk ontwikkeld. Het werkveld toetst achteraf en op basis 

hiervan wordt bijgesteld. Argumenten hiervoor zijn: ‘Ieder zijn vak’ en het niet willen 

overvragen van het werkveld. 

Dat het bouwen en invoeren van een competentiegericht curriculum niet eenvoudig is, 

blijkt wel uit het feit dat, ondanks deze goede samenwerking, het curriculum voor de 

werkbegeleiders en leerlingen nog lang niet even duidelijk is.  

 

Tip: 

Het is belangrijk om als roc en werkveld elkaars sterke kanten en specifieke deskundigheid 

te kennen en te erkennen. Schoenmaker blijf bij je leest! In dit voorbeeld wordt erkend dat 

de deskundigheid om een curriculum te ontwikkelen bij uitstek het werkterrein van het 

onderwijs is en dat de deskundigheid om dit curriculum te toetsen aan de praktijk juist 

weer bij het werkveld ligt.  

Van het roc vraagt dit de vaardigheid om dicht bij en in nauwe afstemming mét de praktijk 

het onderwijs te ontwikkelen.  

 

Praktijkvoorbeeld stichting Humanitas 

Stichting Humanitas is een zorgaanbieder in de regio Rijnmond. Stichting Humanitas 

werkt in het kader van de opleidingen samen met het ROC Zadkine en het Albeda College. 

In navolging van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn op niveau 2 is in samenwerking 

met ROC Zadkine een nieuwe opleiding op niveau 3 ontwikkeld. Daarbij is de reguliere 

opleiding tot Verzorgende IG, aangevuld met onderdelen uit de opleiding Sociaal 

Pedagogisch Werk (SPW). Met deze opleiding wil men beter aansluiten bij de 

ontwikkelingen binnen de ouderenzorg waarin meer aandacht voor het wonen en welzijn 

van ouderen vereist is. 

Stichting Humanitas heeft daarnaast zelf zeven competenties met gedragsvoorbeelden 

opgesteld en deze zijn onderdeel van de opleiding geworden. Deze competenties moeten in 

het derde jaar als ‘voldoende’ beoordeeld worden. De leerlingen hebben dus ruim de tijd 

om hierin te groeien.  

 

Deze ‘Humanitascompetenties’ zijn overigens opgesteld voor alle medewerkers van de 

organisatie. Leerlingen en stagiaires worden op dezelfde competenties beoordeeld als de 

zittende medewerkers. De competenties hebben betrekking op: een klantvriendelijke, 

servicegerichte houding, het welbevinden van de cliënt centraal stellen, probleemoplossend 

vermogen en sociale vaardigheden. 
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Tip: 

Gebruik de vrije ruimte die de opleiding biedt. Vooral wanneer je organisatie werkt of wil 

gaan werken met kernwaarden en kerncompetenties moet het mogelijk zijn om deze (voor 

een deel) al tijdens de opleiding te integreren en te laten toetsen. 

 

Praktijkvoorbeeld Stichting Zorgcentra Rivierenland (SZR): 

SZR in Tiel werkt samen met ROC RIVOR. De ontwikkeling van het competentiegerichte 

curriculum is niet zonder slag of stoot verlopen. Achteraf gezien had SZR graag vanaf het 

begin meer bij deze onderwijsvernieuwing betrokken willen worden. Nu werden ze als 

zorgorganisatie als het ware overvallen met de nieuwe onderwijsvorm en wisten ze, zeker 

in het begin, niet hoe hiermee om te gaan.  

De start was mede daardoor moeizaam. De invoering van cgo ging gepaard met het ad hoc 

inspelen op problemen die zich achtereenvolgens voordeden. Vanuit het roc werd wel 

informatie verspreid, maar die sloot niet altijd goed aan. SZR had nog onvoldoende inzicht 

in de betekenis van de op handen zijnde veranderingen voor de praktijk. Weliswaar was er 

sprake van een werkveldoverleg, maar ook daar zijn de veranderingen in de beleving van 

SZR niet duidelijk aan bod gekomen.  

Enkele problemen die vervolgens in de praktijk voorkwamen: 

• Het nieuwe curriculum was voor het eerste jaar ontwikkeld. Hierdoor was er geen 

totaalbeeld. Dit riep onzekerheid op bij werkbegeleiders. Ze kwamen met vragen 

als: Welke verwachtingen kun je hebben van leerlingen/stagiaires, welk 

beheersingsniveau is van belang in deze fase van de opleiding etc.?  

• Er werd gesproken over kernactiviteiten. Deze kernactiviteiten en de planning 

daarvan in het curriculum sloten echter niet aan bij de praktijk. De leerlingen 

startten bijvoorbeeld met de kernactiviteit ‘Wonen en welzijn’ maar werden in de 

praktijk ingeroosterd om ook ADL taken te verrichten. Werkbegeleiders en 

praktijkopleiders wisten bij het nieuwe curriculum niet wat ze mochten verwachten 

van de leerlingen. Met een toenemende werkdruk gaf dit spanningen op de 

werkvloer. 

• De praktijkbegeleiders en werkbegeleiders wisten niet wat kernactiviteiten, 

beroepsprestaties, POP
4
, PAP

5
 en portfolio

6
 betekenden en hoe zij daarmee om 

moesten gaan in de praktijk. Het heeft veel tijd gekost om hiermee goed te leren 

werken.  

 

 

 

 

 

                                                 
4
 In een Persoonlijk Ontwikkelings Plan beschrijft de leerling aan welke doelen ze gaat werken, met wie,   

  wanneer en op welke wijze. 
5 In een Persoonlijk Actie Plan beschrijft de leerling welke leeractiviteiten ze gaat verrichten. Vaak is het PAP  

  een onderdeel van het POP 
6 Een portfolio is een persoonlijke bewijsmap (soms digitale) waarin de leerling beschrijft wat ze kan, waaruit  

  dat blijkt en hoe ze zichzelf verder wil ontwikkelen. 
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Tip: 

Het is belangrijk dat de praktijk van het begin af aan betrokken is bij de ontwikkeling van 

een nieuw curriculum. Als zorgorganisatie kun je het roc informeren over de gevolgen van 

bepaalde ontwikkelingen voor het leren en begeleiden in de praktijk om vervolgens naar 

een werkbare afstemming te komen. Zorg dat je dus weet in welke fase de ontwikkeling 

van het curriculum zich bevindt en bij wie je hierop invloed kan uitoefenen. Zo niet, dan 

loop je het risico geconfronteerd te worden met invoeringen die onvoldoende aansluiten bij 

de praktijk. Vaak kost het bijstellen hiervan veel extra tijd en energie. 
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5. De opbouw van het curriculum 
 

Gezien de kenmerken van veel leerlingen is het verstandig om bij de opbouw van het 

curriculum uit te gaan van de volgende fasering: in de beginfase is er sprake van begeleid 

leren, vervolgens wordt overgegaan naar zelfstandig leren onder begeleiding, om daarna 

over te kunnen stappen naar zelfstandig leren.  

Dit betekent dat de leerling bij aanvang voldoende structuur krijgt aangeboden om goed te 

kunnen leren en dat er voldoende evaluaties worden gepland om samen met de leerling te 

kunnen bepalen of deze toe is aan een volgende stap in de richting van een grotere 

zelfsturing. 

 

Een wezenlijk onderdeel van de opbouw van het curriculum is de planning van de bpv-

periodes. Roc’s hanteren daarbij diverse indelingen. Zo zijn er roc’s die blokken hanteren 

van tien weken. Maar er zijn ook roc’s die uitgaan van periodes van 6 maanden. Deze 

laatste periode-indeling wordt vaak bij leerafdelingen gehanteerd. 

 

De inhoudelijke opbouw van het curriculum (wat kun je in welke fase in je opleiding leren) 

wordt mede bepaald door de mogelijkheden die de praktijk biedt. Het is dan ook van 

belang dat je als verpleeg-/verzorgingshuis aan kunt geven wat er op welke afdelingen kan 

worden geleerd.  

Dat kan bijvoorbeeld met behulp van leerplaatsprofielen. Deze leerplaatsprofielen zijn nu 

nog vaak opgesteld in termen van deelkwalificaties en zullen moeten worden aangepast op 

basis van de nieuwe kwalificatiedossiers en de daarbij behorende werkprocessen en 

competenties. Daarbij is het wenselijk om tevens te omschrijven welke ‘kritische situaties’ 

leerlingen kunnen tegenkomen. Kritische situaties zijn situaties die typerend zijn voor de 

uitoefening van het beroep. Dit zijn situaties waarin bij uitstek een appèl wordt gedaan op 

de beroepscompetenties van de medewerker. 

 

Het is van belang dat verpleeg- en verzorgingshuizen goed kijken welke teams of 

afdelingen in aanmerking komen om leerlingen op te leiden. Cgo vraagt immers meer van 

de professionele kwaliteit van begeleiders en opleiders. In dat licht is het beter om op 

enkele afdelingen goed op te leiden, dan op veel afdelingen maar half. 

 

Wat betekent dit in de praktijk? 

In de huidige praktijk van verpleeg- en verzorgingshuizen worden leerlingen vaak 

geplaatst volgens het principe van ‘de pijn zoveel mogelijk verdelen’. Wij pleiten voor een 

benadering die uitgaat van de visie, motivatie en deskundigheid van een afdeling om te 

fungeren als afdeling met een opleidingsfunctie. Dit betekent dat per organisatie enkele 

afdelingen deze functie krijgen. Het moeten dan wel afdelingen zijn waar de leerlingen de 

benodigde, verschillende leerervaringen op kunnen doen voor hun opleiding. 
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Deze afdelingen met opleidingsfunctie dienen aan bepaalde basisvoorwaarden te voldoen. 

Daar moet tegenover staan dat zij extra faciliteiten krijgen. Een belangrijke voorwaarde is 

dat zowel de afdelingsmanager, de praktijkopleider en de medewerkers die de rol van 

werkbegeleider hebben, dezelfde visie op leren en opleiden delen en deze gezamenlijk 

vorm willen geven. Met andere woorden; zij dienen zelf een lerende afdeling te zijn. 

Daarnaast is vertrouwdheid met de principes van competentiegericht leren en opleiden en 

bekendheid hiermee, zo mogelijk vanuit eigen opleidingservaring, belangrijk. Tevens 

dienen er duidelijke uitgangspunten en afspraken te zijn over het leerklimaat.  
 

Praktijkvoorbeeld Vivre 

Binnen Vivre wordt gewerkt aan het omzetten van de huidige leerplaatsprofielen. Deze 

zijn nog gericht op eindtermen en deelkwalificaties. Een beperkt aantal leerplaatsprofielen 

is momenteel omgezet in termen van werkprocessen en competenties. Op termijn moeten 

alle leerplaatsprofielen omgezet zijn omdat deze onmisbaar zijn bij het opzetten van 

individuele leerroutes en om de kwaliteit van de leerplaatsen te bewaken. Duidelijk moet 

worden welke competenties op welke afdeling, op welk beheersingsniveau en in welke 

fase van de opleiding kunnen worden verworven.  

De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de bpv-leerplaatsen ligt bij elke 

afdelingsmanager die leerplaatsen onder zijn hoede heeft.  

De dienst opleidingen bewaakt en ondersteunt het geheel. Als leerplaatsen (tijdelijk) niet 

aan de kwaliteitsnorm voldoen, komen er geen leerlingen op die leerplaatsen.  

 

Tip: 

Om flexibele leerwegen en individuele routes mogelijk te maken is het noodzakelijk dat er 

leerplaatsprofielen zijn van afdelingen, waaruit blijkt wat er op welk niveau geleerd kan 

worden (welke werkprocessen, welke kritische leersituaties, welke competenties). Deze 

profielen moeten zowel bij medewerkers op de afdeling als bij opleidingsfunctionarissen 

bekend zijn en door hen gebruikt worden. 

 

Praktijkvoorbeeld Paletgroep 

In Swettehiem zijn afdelingsprofielen beschreven. Daarbij zijn ook de meest voorkomende 

werkzaamheden weergegeven. Deze zijn overigens niet per werkproces of competentie of 

fase weergegeven. Dit wordt gecompenseerd door het feit dat de praktijkexpert optimaal 

op de hoogte is van de actuele situatie van bewoners en diverse afdelingen. Op deze manier 

kan ze leersituaties aanwenden die passen bij de leervragen van leerlingen.  

Indien een leerling bijvoorbeeld bij een toetsing onvoldoende bekwaam blijkt, zoekt de 

praktijkexpert samen met de leerling naar verdere leermogelijkheden. Samen komen zij tot 

afspraken en met behulp van de gedetailleerde kennis van de praktijkexpert wordt een 

individueel leertraject samengesteld. Dit kan betekenen dat de betreffende leerling 

meegenomen wordt naar een andere afdeling omdat daar gunstiger voorwaarden zijn om 

zich de gewenste kennis, houding en vaardigheden alsnog eigen te maken.  
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Tip: 

Het is belangrijk dat degene die leerlingen begeleidt goed op de hoogte is van wat voor 

soort afdelingen er zijn en wat geleerd kan worden bij verschillende bewoners. Dit vraagt 

kennis van de verschillende afdelingen en hun bewoners met de meest voorkomende zorg- en 

begeleidingsvragen en ziektebeelden. 
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6. De aansluiting bij individuele kenmerken van leerlingen 
 

Leerlingen komen niet blanco de organisatie binnen. Ze brengen niet alleen eigen ervaring 

en inzicht mee maar ook een bepaalde houding én vaak ook persoonlijke problemen. 

Bij competentiegericht opleiden is het zaak om enerzijds aan te sluiten bij de beginsituatie 

van de leerling en anderzijds de leerling aan te laten sluiten bij de mogelijkheden en 

onmogelijkheden van het verpleeg- en verzorgingshuis. Daarvoor is het nodig dat de 

beginsituatie van een leerling in beeld wordt gebracht. Dat kan bijvoorbeeld via het 

portfolio dat door veel scholen is ingevoerd, of met behulp van het leerlingenvolgsysteem 

van het roc.  

 

Verder is het mogelijk om bij aanvang van een opleiding, via een EVC toets de 

beginsituatie van leerlingen met de nodige levens- en werkervaring in kaart te brengen. 

EVC staat voor “Erkennen van Verworven Competenties”. Met behulp van een EVC 

procedure kan onderzocht worden welke competenties al ontwikkeld zijn en welke nog 

verder ontwikkeld moeten worden. Een EVC toets kan leiden tot vrijstellingen en verkorte 

leerroutes. Het roc dient dan wel in staat te zijn om een individueel leertraject samen te 

stellen dat past bij deze leerling. Dit is nog niet in alle gevallen mogelijk. Diverse roc’s 

geven aan dat ze nog niet toegekomen zijn aan het inrichten van versnelde individuele 

leertrajecten. 

 

Zoals eerder aangegeven hebben veel leerlingen, zeker in het begin van de opleiding, 

behoefte aan structuur en houvast. Deze zullen in de beginfase aanwezig moeten zijn. 

Diverse opleidingsfunctionarissen geven aan dat er meer uitval van leerlingen dreigt 

doordat de keuze voor minder structuur en houvast niet past bij de leerlingen. Dit komt 

vooral voor bij leerlingen van de opleiding tot Helpende Zorg en Welzijn. Dit zijn vaak 

jongeren vanaf zestien jaar die minder goed kunnen omgaan met een grote mate van 

vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Het moeten werken met hulpmiddelen als een 

portfolio, een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) en een Persoonlijk Activiteiten Plan 

(PAP) stelt hen nogal eens voor grote problemen. Daarnaast lijkt deze groep steeds vaker 

in de persoonlijke leef- en woonsituatie te maken te hebben met problemen, die de leer- en 

werkprestaties negatief beïnvloeden. 

 

Om goed aan te kunnen sluiten bij de kenmerken van individuele leerlingen wordt onder 

meer veel flexibiliteit gevraagd van de werkbegeleiders. 

Dit vergt vaak een andere houding tijdens het leerproces. Meerdere zorginstellingen 

onderstrepen dit en geven aan dat werkbegeleiders hierin extra ondersteund en gecoacht 

moeten worden. Hierbij is het belangrijk dat zij affiniteit ontwikkelen met leerprocessen en 

het coachen van leerlingen. Daarnaast  dienen ze te blijven staan voor de inhoud van het  

beroep.  
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Praktijkvoorbeeld Paletgroep 
Uit de onderstaande voorbeelden blijkt op welke manier de Paletgroep de begeleiding 

aanpast aan de kenmerken van individuele leerlingen:  

• De Paletgroep heeft afgesproken met het Friesland College dat leerlingen een 

sollicitatiebrief schrijven ten behoeve van een bpv-plaats. Op basis van de brief 

wordt er een uitnodigingsgesprek georganiseerd waarbij de beginsituatie van de 

leerling in kaart wordt gebracht. De leerling bespreekt in dit gesprek aan welke 

doelen zij wil werken en wat ze graag wil leren.  

• Bij aanvang van de stage wordt de leerling ingewerkt. Er wordt individueel 

bekeken wanneer een leerling “los kan worden gelaten”. Dit is niet op voorhand 

vastgesteld en hangt af van individuele vermogens en mate van zelfstandigheid van 

de leerling.  

• De praktijkexpert signaleert in haar contact met leerlingen toenemende problemen 

op sociaal-emotioneel gebied. Het Friesland College beaamt dit en geeft aan veel 

individuele aandacht aan leerlingen met privé-problemen te schenken om deze 

binnen de opleiding te kunnen houden.  

• Begeleiden lijkt soms op het opnieuw ‘opvoeden’ van leerlingen. Vooral op het 

terrein van waarden en normen in de omgang met cliënten, familie en collega’s. Als 

voorbeeld wordt genoemd dat leerlingen cliënten soms aanspreken met: ‘Ga eens 

staan’ in plaats van: ‘Wilt u alstublieft even gaan staan omdat ik graag even ….’     

• Iedere leerling krijgt individueel feedback en op basis daarvan worden individuele 

afspraken en verbeterpunten vastgesteld.  

     

Tip: 

• Laat leerlingen zich goed voorbereiden op de bpv-plaats. 

• Zorg voor een goed en flexibel inwerkprogramma. 

• Ben voorbereid op persoonlijke problematiek van leerlingen. 

• Ben helder over je eigen normen en waarden. 

 

 

Praktijkvoorbeeld SZR: 

Ook het ROC Rivor heeft geleerd van de ervaringen uit de beginperiode en heeft ingezien 

hoe belangrijk de afstemming van het onderwijs op de individuele kenmerken van 

leerlingen is:  

• Bij de start van het cgo werden leerlingen geheel losgelaten. Dit gaf in de 

beroepspraktijk nogal wat problemen. Leerlingen wisten niet wat ze wilden of 

moesten leren en hoe ze hun eigen leerproces vorm konden geven. Deze ervaring 

heeft geleid tot meer structuur en begeleiding in de beginfase en betere opbouw in 

de begeleiding tot zelfstandiger leren.  

• De wijze waarop een POP tot stand moest komen was niet duidelijk voor de 

leerlingen en stagiaires en gaf veel onrust en onduidelijkheid. De instructies en de 

begeleiding hierbij zijn in de loop der jaren verbeterd.  
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Met als gevolg meer structuur, houvast en dus rust voor zowel de leerling als voor 

de begeleiders in de praktijk. 

• Werkbegeleiders kregen plots een andere rol in de begeleiding: meer coachend en 

individueel gericht. Met name dit laatste betekende een grote verandering. Het is 

niet meer een tweedejaars leerling niveau drie maar een individu met een eigen 

leerplan die je moet begeleiden en coachen. 
 

 

Tip: 

Gooi leerlingen niet in het diepe voor ze kunnen zwemmen. Veel leerlingen hebben in het 

begin structuur, duidelijke sturing en houvast nodig. Van daaruit kunnen ze telkens met 

kleine stappen groeien naar meer zelfstandigheid en zelfsturing van het eigen leerproces.  

 

 

De omslag naar een vorm van onderwijs waarbij aansluiten op de individuele kenmerken 

belangrijk is, betekent een flinke wijziging voor de werkbegeleiding. Werkbegeleiders 

hebben tijd nodig om mee te groeien naar een nieuwe vorm van begeleiding. Leerlingen als 

individuen benaderen en coachen in hun ontwikkelproces blijkt een andere manier van 

werken dan leerlingen instrueren hoe ze iets moeten doen. Het veranderen van de manier 

van begeleiden vergt aandacht en training. 
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7. Het begeleiden van leerlingen 
 

In verpleeg- en verzorgingshuizen wordt tot nu toe van iedere gediplomeerde verzorgende 

en verpleegkundige verwacht dat zij de rol van werkbegeleider kan vervullen. Met de 

invoering van het competentiegerichte opleiden verandert dit. Er worden meer eisen 

gesteld aan de overdrachts- en beoordelingsvaardigheden van werkbegeleiders. In diverse 

verpleeg- en verzorgingshuizen die bezig zijn met de invoering van cgo krijgen 

werkbegeleiders de gelegenheid om een cursus te volgen en ontvangen zij coaching van 

hun praktijkbegeleider. Niet iedere verzorgende of verpleegkundige wordt meer als 

werkbegeleider ingezet. De zorgorganisatie kan bijvoorbeeld als voorwaarde stellen dat 

men een cursus ‘Competentiegericht opleiden’ gevolgd heeft en dat men daarnaast 

affiniteit heeft met de rol van werkbegeleider. Wanneer een medewerker deze affiniteit 

aantoonbaar niet heeft, wordt deze ook niet ingezet als werkbegeleider 

 

Met de invoering van cgo ontstaat de mogelijkheid/noodzaak om de begeleiding van de 

leerling in de praktijk opnieuw te gaan regelen. Daarbij moet voorkomen worden dat de 

leerling niet goed meer weet wie waarvoor verantwoordelijk is en met welke vragen ze bij 

wie terecht kan.  

Een leerling wordt tijdens zijn of haar leerproces geconfronteerd met werkbegeleiders, 

praktijkopleiders, loopbaanbegeleider, mentor van school, docenten etc. Het vergroot de 

kans op rolverwarring bij begeleiders en opleiders en onduidelijkheid bij de leerling. 

Aandacht voor een heldere structuur en taakverdeling is dan ook gewenst. 

 

Een oplossing die helderheid verschaft voor leerlingen, die recht doet aan het opleiden 

voor een beroep en die bedrijfsmatig interessant kan zijn, ziet er als volgt uit: 

Stel als verpleeg- en verzorgingshuis en roc gezamenlijk per vijftien leerlingplaatsen
7
 (bpv 

plaatsen die een jaar lang bezet zijn) een cgo-functionaris aan met een hbo werk- en 

denkniveau die: 

- Een rolmodel kan zijn voor de uitoefening van het beroep.  

- Oog heeft voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening en daar een bijdrage aan kan  

   leveren.  

- In staat is om het vak inhoudelijk over te dragen en uit te leggen, zowel naar leerlingen 

als naar werkbegeleiders.  

- Oog heeft voor leerprocessen en in staat is om verantwoord te toetsen 

- In staat is om de communicatie met betrekking tot het leerproces van de leerling vanuit de 

praktijk te onderhouden.  

 

De hier geschetste cgo-functionaris komt in de plaats van de “klassieke” praktijkopleider, 

die meer op afstand begeleidt. De functie vertoont op een aantal punten overeenkomsten 

met de eerder genoemde ‘Praktijkexpert’ en met de rol van docenten die vanuit het roc een 

of meer dagen per week op een leerafdeling binnen een zorgorganisatie aanwezig zijn. 

                                                 
7 Het aantal van 15 is een eerste indicatie en zal verder moeten worden onderbouwd 
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De hier genoemde aanpak zou ook in zorgorganisaties zonder leerafdeling gerealiseerd 

kunnen worden. Het gaat om een functionaris, die op gezette momenten, daadwerkelijk 

met leerlingen samenwerkt, zodat deze direct feedback kan geven op houding en gedrag.  

Dit vereist dat deze functionaris (boventallig) op de werkvloer aanwezig is en verbonden is 

aan één of meerdere teams. Deze functionaris moet immers goed weten wat er in de 

dagelijkse praktijk bij bewoners en medewerkers speelt.  

 

Werkbegeleiders in verpleeg- en verzorgingshuizen geven aan behoefte te hebben aan 

actuele informatie en hulp bij praktische vraagstukken in de werkbegeleiding. Het kan hier 

gaan om specifiek onderwijskundig taalgebruik, het vertalen van opdrachten naar de 

praktijk, het organiseren van leersituaties of het aanspreken van de leerling op het gedrag 

wat deze laat zien ten opzichte van cliënten. Doordat de cgo-functionaris de 

werkbegeleiders hierbij ter plaatse ondersteunt, leren deze direct in de praktijk en wordt 

hun functioneren versterkt.  

Op deze manier wordt leren, begeleiden en beoordelen onderdeel van de cultuur van het 

team en van de afdeling. Binnen diverse verpleeg- en verzorgingshuizen zien we 

ontwikkelingen in deze richting. 

 

Praktijkvoorbeeld leerklimaat ZIC; De Hazelaar 

De manier waarop wordt begeleid, bepaalt voor een belangrijk deel het leerklimaat. Binnen 

het ZIC van de Hazelaar zijn uitgangspunten en spelregels opgesteld om inhoud te geven 

aan de begeleiding en het leerklimaat. Regelmatig wordt met elkaar geëvalueerd of de 

uitgangspunten en spelregels ook werken. 

 

Uitgangspunten 

• Iedereen (zowel management als individuele medewerker) is verantwoordelijk voor 

het scheppen van een open sfeer en cultuur en een opbouwend leerklimaat. 

• Er is ruimte om jezelf te ontwikkelen en jezelf te blijven. 

• Domme vragen bestaan niet. 

• Fouten bestaan niet, wel feedback. 

 

Spelregels 

• We werken samen, ondersteunen elkaar en staan open om van elkaar te leren; 

• We geven feedback volgens de regels.  

• We communiceren open en eerlijk en spreken elkaar direct aan. 

• Er wordt regelmatig geëvalueerd en gereflecteerd. Er zijn geplande 

overlegmomenten en er is ruimte voor niet-structurele overlegmomenten. 

• We nemen een lerende houding aan en reflecteren op het eigen handelen. 

• Iedereen levert een actieve bijdrage aan de samenwerking en stimuleert een 

optimaal leerklimaat. 

• We laten een positiefkritische houding zien. Er is altijd tijd om vragen te stellen en 

we bevragen onszelf en de ander. 
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Structuur 

Het ZIC is een leerafdeling waar voornamelijk leerlingen werkzaam zijn onder begeleiding 

van een beperkt aantal gediplomeerde werkbegeleiders. Deze werkbegeleiders begeleiden 

in duo’s vier leerlingen waarbij iedere leerling een werkbegeleider heeft die ‘eerst 

verantwoordelijke’ is. Deze werkbegeleider zit bij de evaluatiegesprekken en de 

beoordelingsgesprekken. De werkbegeleiders overleggen onderling vaak. 

Men noemt als voordeel hiervan dat een leerling minder het gedrag van één 

werkbegeleider gaat kopiëren, omdat ze door meerdere mensen uit het team begeleid 

worden.  

Iedere vaste medewerker is namelijk werkbegeleider en kan door een leerling ingeschakeld 

worden. 

De werkbegeleiders zijn gekoppeld aan een Lecture Practitioner (LP) Deze begeleidt de 

werkbegeleiders en kijkt vooral naar hun manier van kennis- en vaardigheidsoverdracht  

en de effectiviteit daarvan. Deze LP is een master opgeleide verpleegkundige die zowel in 

de praktijk als in het onderwijs werkt. Zij ondersteunt de integratie van binnen- en 

buitenschools leren, begeleidt de onderzoeken waar studenten en professionals aan werken 

en levert een bijdrage aan het verpleegkundig beroep. De nadruk ligt hierbij op het 

innoveren van de zorg op basis van de praktijk. Deze LP’s zijn vanuit de Fontys 

Hogeschool gedetacheerd naar De Hazelaar.  

 

Tip: 

Denk goed na wat de effecten zijn van de begeleidingstructuur die je opzet. In dit 

voorbeeld is de kans op verkeerd voorbeeldgedrag verkleind door een leerling of 

student meerdere werkbegeleiders toe te wijzen. Van de andere kant zorgt de 

constructie van de eerste verantwoordelijke toch voor overzicht. De Lecture 

Practitioner versterkt vooral de begeleidende en didactische vaardigheden van de 

werkbegeleiders en evalueert met hen de effecten van hun handelen. 

   

Praktijkvoorbeeld Paletgroep 

Zoals eerder aangegeven werkt de Paletgroep met een praktijkexpert. De 

praktijkexpert is het rolmodel voor zowel leerling als werkbegeleider en begeleidt 

beiden in de praktijk. Zij is volledig boventallig en werkt op alle afdelingen van 

de locatie Swettehiem. Op basis van het rooster plant ze zichzelf in zodat ze grip 

houdt op het leerproces van alle leerlingen en werkbegeleiders. De praktijkexpert 

wordt binnen de Paletgroep ook wel afgeschilderd als “superverzorgende”. Ze 

geeft voortdurend feedback op de houding en het gedrag van leerlingen. Ze laat 

daarbij steeds voorbeeldgedrag zien en prikkelt leerlingen tot het experimenteren 

en vervolgens eigen maken van nieuw gedrag. De praktijkexpert is de 

contactpersoon voor het roc. Ze heeft twee keer per week contact met de coach 

van school over de leerlingen en andere onderwijszaken. Op deze manier vindt er 

uitwisseling plaats tussen de praktijk en school op leerling-niveau. 

De praktijkexpert wordt bekostigd door het Friesland College gedurende de 

projectperiode. Daarna wordt bekeken op welke wijze de financiering van de 

praktijkexpert voortgezet kan worden. 
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Tip: 

Leren in de praktijk vraagt om een functionaris die én een voorbeeldrol kan vervullen voor 

het beroep én kennis heeft van leren en opleiden. De praktijkexpert leert ons dat deze 

functie een uitstekende manier is om als spin in het web tussen leerling, school en de 

praktijk te bewegen. Voorwaarde is wel dat deze persoon boventallig is en in staat is om 

haar werk in te richten ten behoeve van de leerlingen.  

 

Hulpmiddelen bij de begeleiding 

Invoering van cgo waarbij de leerling zelf in toenemende mate verantwoordelijk is voor 

het ontwikkelen van de eigen competenties, vraagt om nieuwe onderwijshulpmiddelen. 

POP, PAP en het portfolio zijn momenteel veel geïntroduceerde hulpmiddelen om het 

leren te ondersteunen en inzichtelijk te maken.  

Op dit moment zijn er grote verschillen zichtbaar in de manier waarop deze hulpmiddelen 

worden gebruikt. Het is niet altijd duidelijk waartoe ze dienen. Is het portfolio bedoeld als 

harde bewijslast ten behoeve van de beoordeling of is het bedoeld om inzicht te geven in 

het leerproces?  

Werkbegeleiders en leerlingen dienen vooraf geïnstrueerd en ondersteund te worden in het 

gebruik van deze hulpmiddelen.  

Voorkomen moet worden dat werkbegeleiders (en leerlingen) niet weten wat hun rol hierin 

is en wat vanuit school van hen verwacht wordt. Bovendien moeten de hulpmiddelen geen 

doel op zich worden. Soms wordt er veel energie gestoken in het opzetten van een POP, 

maar wordt er vervolgens nauwelijks iets mee gedaan. Met name het roc zal hierin een 

voortrekkersrol dienen te vervullen. 

 

Praktijkvoorbeeld SZR 

Het al dan niet maken van een POP werd in het begin nog helemaal vrij gelaten voor de 

leerlingen en stagiaires. Dit gaf veel onrust en onduidelijkheid. In de loop van de jaren is 

meer voorgeprogrammeerd wat op welk tijdstip moet plaatsvinden. Dat heeft meer rust, 

structuur en houvast gegeven voor zowel de leerling als de werkbegeleiders. 

De Studie Loopbaan Begeleider (SLB) van het roc begeleidt de leerling tijdens de bpv en 

is betrokken bij de beoordelingen. De leerling kan terecht bij deze SLB bij het maken en 

vaststellen van het POP. In de beginfase was er geen afspraak over het totstandkomen en 

de voortgang van het POP. Dit kon maanden onduidelijk blijven. Nu is afgesproken dat de 

SLB na twee weken het POP met de leerling heeft besproken zodat het individuele leren 

kan starten. Door deze afspraak is het POP een instrument geworden wat ook 

daadwerkelijk gebruikt wordt door zowel de praktijk als het onderwijs. 
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Tip: 

Spreek vooraf goed af hoe hulpmiddelen worden ingezet: wat is het doel, wie gaat ermee 

werken en op welke wijze? Zorg dat je weet wat er van je verwacht wordt en welke 

vaardigheden dit vraagt zodat je voorbereid bent. Vraag hulp bij het roc als er vragen of 

onduidelijkheden zijn zodat je samen tot concrete afspraken kan komen. Het blijkt in de 

praktijk veelal een gezamenlijke zoektocht! 

 

Praktijkvoorbeeld Paletgroep 

Uit de ervaring van de praktijkexpert blijkt dat het werken met POP, PAP en portfolio 

zowel de leerling als de begeleiders veel inzicht biedt in het verloop van het individuele 

leerproces. Door middel van reflectieverslagen, feedback en werkstukken werkt de leerling 

aan het eigen leerproces en maakt dit proces zichtbaar en beoordeelbaar. Kwam het in de 

oude opleidingsstructuur nog wel eens voor dat een leerling onzichtbaar kon blijven, nu is 

dat vrijwel niet meer mogelijk. 
 

Tip: 

Als de hulpmiddelen POP, PAP en portfolio door alle betrokkenen goed gebruikt worden, 

blijken ze een duidelijke meerwaarde voor het individuele leerproces te hebben. Leerlingen 

maken het leerproces hiermee inzichtelijk en meetbaar en zijn veel meer zelf expliciet in 

beeld. 
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8. Het beoordelen van leerlingen 
 

Een van de onderdelen die nadrukkelijk zal veranderen bij cgo en die ook leidt tot verdere 

professionalisering, is het beoordelen van leerlingen. Dit geldt zowel voor de beoordeling 

in het geheel van de opleiding als voor het beoordelen in de beroepspraktijk. 

Bij het beoordelen kan een onderscheid gemaakt worden in: beoordelen gericht op 

ontwikkeling en beoordelen gericht op kwalificeren (de beoordeling telt in dit laatste geval 

mee voor het behalen van het diploma). 

 

Om te kunnen beoordelen of een leerling het beroep in de praktijk goed kan uitoefenen 

moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 

• Er moet sprake zijn van een mix aan methoden en momenten om de beoordeling 

valide en betrouwbaar te maken. (Valide betekent dat je meet wat je moet weten en 

betrouwbaar betekent dat iedere beoordelaar binnen een bepaalde marge tot 

dezelfde conclusie moet komen.) 

• De situaties waarin de leerling beoordeeld wordt moeten een afspiegeling vormen 

van de beroepspraktijk. 

• De criteria waarop wordt beoordeeld moeten duidelijk zijn: wanneer wordt er 

voldaan aan de criteria en wanneer niet? 

• Er moeten deskundige beoordelaars zijn, die kunnen aangeven wanneer iemand 

voldoet en wanneer niet. 

 

Verpleeg- en verzorgingshuizen kunnen op diverse manieren betrokken zijn bij het 

beoordelen: 

- bij de ontwikkeling en vaststelling van het beleid. 

- bij de afname van toetsen. 

- bij de evaluatie van de manier waarop wordt beoordeeld. 

 

De manier waarop verpleeg- en verzorgingshuizen betrokken zijn bij het beoordelen zal op 

hoger managementniveau tussen roc’s en verpleeg- en verzorgingshuizen moeten worden 

afgestemd. Het management heeft er immers alle belang bij om de eigen opvattingen over 

de kwaliteit van het (toekomstig) personeel en het binden en boeien van personeel af te 

stemmen met het “toeleverende” roc. Zeker als er tevens sprake is van onderlinge inzet van 

personeel (zorgorganisatie en roc) bij het begeleiden en beoordelen. 

 

Voor het beoordelen in competentiegerichte opleidingen is inmiddels al een veelheid aan 

toetsinstrumenten ontwikkeld. Voor een deel nieuw, voor een deel bekend. Voorbeelden 

zijn: proeve van bekwaamheid, beoordelingsportfolio, kennistoets, casustoets, 

criteriumgericht interview, praktijksimulatie, werkstuk etc. 

De ontwikkeling van toetsinstrumenten gaat nog steeds door. De kunst voor de verpleeg- 

en verzorgingshuizen zal zijn om de juiste instrumenten zo te laten ontwikkelen dat ze 

bruikbaar zijn in de eigen beroepspraktijk. In die beroepspraktijk zullen er dus ook 

medewerkers moeten zijn die deze beoordelingsinstrumenten kunnen toepassen. 
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Om dit goed te kunnen doen zullen medewerkers moeten worden geselecteerd en toegerust 

om de rol van beoordelaar te kunnen vervullen. Voor deze rol dienen ze te beschikken over 

de vaardigheid om effectief feedback te kunnen geven, een beoordeling helder te kunnen 

verantwoorden en toe te lichten en goed zicht te hebben op de ontwikkeling van de 

leerling.  

 

Praktijkvoorbeeld Vivre 

Iedere toets of proeve van bekwaamheid die wordt geïntroduceerd wordt met de 

werkbegeleiders geëvalueerd. Op basis daarvan vinden steeds kleine bijstellingen plaats. 

Vivre streeft ernaar om op termijn de beoordeling uit te laten voeren door een 

onafhankelijke werkbegeleider. 

Praktijkopleiders zullen de taak krijgen de werkbegeleiders bekwaam te maken in hun rol 

als beoordelaar (assessor). De praktijkopleiders gaan hiertoe een assessorentraining bij het 

roc volgen. Vervolgens gaan ze de verworven inzichten en vaardigheden overdragen aan 

de werkbegeleiders.  

Op het terrein van het ontwikkelen en beoordelen van toetsen moet er zowel door het roc 

als door Vivre nog veel werk worden verricht. 

De ervaringen van de werkbegeleiders met de nieuwe manier van toetsen zijn overigens 

positief. Ze vinden de proeven van bekwaamheid een beter instrument en hebben de 

ervaring dat ze nu meer dan voorheen datgene toetsen waar het in de dagelijkse 

beroepsuitoefening daadwerkelijk om draait.  

De nieuwe, tijdrovender, vorm van toetsen leidt wel weer tot andere problemen bij de 

werkbegeleiders, daar waar het gaat om de inpassing van deze nieuwe taak binnen het 

uitvoerende werk.  

 

Praktijkvoorbeeld Humanitas 

Per afdeling zijn twee werkbegeleiders bij het roc opgeleid als beoordelaar om proeven van 

bekwaamheid uit te kunnen voeren. De betrokken werkbegeleiders ervaren dit als een 

taakverrijking.  

De opleiding tot beoordelaar wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid. In deze 

proeve staan de competenties centraal die nodig zijn om als beoordelaar te kunnen 

optreden. Wanneer de proeve met succes is afgerond ontvangt de deelnemer een certificaat 

van de Examenbank voor Gezondheidszorg- en Welzijnsopleiding. 

 

Praktijkvoorbeeld SZR en ROC Rivor 

Bij aanvang van cgo waren geen criteria vastgesteld bij de kernactiviteiten. De 

kernactiviteit stond centraal bij de beoordeling en werd tezamen met een 360 graden 

feedback score  en het feedbackformulier gebruikt. Op basis van deze gegevens werd door 

de werkbegeleider en de leerling een gesprek gevoerd.  

Dit maakte het eenduidig beoordelen erg moeilijk. De ene werkbegeleider was kritisch en 

gaf op basis van eigen inzicht een opsomming van verbeterpunten. Een andere 

werkbegeleider vond het allemaal prima waardoor leerlingen “er gemakkelijk vanaf 

kwamen”.  
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Deze procedure is inmiddels aangepast. Men werkt nu met een beoordelingsformulier. Dit 

is een soort checklist met criteria en drie niveaus waarop de competenties beheerst kunnen 

worden. Op dit beoordelingsformulier wordt aangegeven in welke mate een leerling 

bepaalde competenties heeft laten zien in de praktijk. 

 

SZR werkt nu ongeveer twee jaar met onafhankelijke beoordelaars. Deze beoordelen 

samen met een praktijkopleider de leerling. Het ROC Rivor streeft eveneens naar 

onafhankelijke beoordeling en heeft een groep assessoren, die in de praktijk werkzaam 

zijn, kosteloos opgeleid.  

Het afnemen van een integrale eindproef blijkt lastig te zijn. Niet alles wat in de proeve 

vereist wordt, komt in de praktijk voldoende aan bod, waardoor niet alles getoetst kan 

worden. SZR geeft aan dat hun voorkeur uitgaat naar het stap voor stap beoordelen van de  

beroepsprestaties in plaats van één integrale (eind) proeve.  

 

Het ontwikkelen van toetsen, die goed aansluiten bij wat in de praktijk geleerd is, blijkt een 

gezamenlijke zoektocht te zijn.  

 

Het op deze wijze beoordelen levert volgens SZR het volgende op: 

• Objectiviteit in beoordelen. 

• Vertrouwen en een beeld van het niveau dat we als SZR verwachten van de 

toekomstige beroepsbeoefenaars. 

 

Tip: 

- Zorg voor onafhankelijke beoordelaars in de praktijk. 

- Laat deze scholen door het roc. Er zijn roc’s die deze scholing gratis aanbieden. 

- Als integrale toetsing van een proeve niet mogelijk is, splits deze dan op. 
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9. Communicatiestructuur  

 
Met de komst van het competentiegericht opleiden lijkt de samenwerking tussen verpleeg- 

en verzorgingshuizen en roc op veel plaatsen intensiever geworden en wordt deze 

positiever gewaardeerd. 

De wijze waarop deze samenwerking vorm krijgt is overigens heel divers. Op een aantal 

plaatsen zijn structurele vormen van overleg ontstaan tussen roc en verpleeg- en 

verzorgingshuizen, terwijl er elders nog nauwelijks sprake is van samenwerking. 

 

De communicatiestructuur zal op verschillende niveaus moeten worden vormgegeven: 

- Op strategisch niveau, als onderdeel van het HRM- en arbeidsmarktbeleid van de 

verpleeg- en verzorgingshuizen.  

- Op managementniveau voor het inrichten en afstemmen van opleidingen en 

opleidingsvarianten en voor het opzetten en realiseren van vernieuwingen. 

- Op operationeel niveau voor het monitoren en afstemmen van de begeleiding op 

leerlingenniveau. 

 

Het verschijnen van de roc-docent of de studieloopbaanbegeleider in de praktijk, biedt veel 

meer mogelijkheden tot informatie- en kennisuitwisseling dan voorheen. 

Het lijkt erop dat bij roc’s de afgelopen jaren een veel grotere gevoeligheid ontstaan is 

voor de wensen vanuit de praktijk en men serieus inzet voor een goede afstemming tussen 

binnen- en buitenschools leren. Zoals een coördinator van het ROC Leeuwenborgh in 

Maastricht verwoordde: ‘Er gaat hier niets meer de deur uit, dat niet de instemming van de 

praktijk heeft’ 

 

Een aandachtspunt voor het inrichten van een werkbare communicatiestructuur is de 

overzichtelijkheid ervan. Zeker daar waar verpleeg- en verzorginghuizen met meerdere 

roc’s te maken hebben en met verschillende functionarissen en werkwijzen.  

De communicatie tussen een roc en een verpleeg- of verzorgingshuis op operationeel 

niveau zou kunnen plaatsvinden door één centrale figuur binnen de zorgorganisatie en één 

centrale figuur binnen het roc. Door deze manier van werken wordt de onderlinge 

samenwerking en uitwisseling bevorderd. De roc-docent kan zich zo optimaal inwerken in 

de betreffende zorginstelling en is op deze manier op de hoogte van ontwikkelingen en 

culturele aspecten. Vanuit de zorginstelling gezien weet de werkbegeleider bij wie ze 

terecht kan voor vragen en/of onduidelijkheden.  

 

Dit werkt drempelverlagend. Mogelijk een open deur, maar toch: uit meerdere interviews 

blijkt het relationele aspect dé drager te zijn van een goede samenwerking waarin het 

geven en nemen is. 
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Praktijkvoorbeeld: samenwerking ROC Leeuwenborgh en Vivre 

Ongeveer tien jaar geleden zijn de eerste experimenten gestart om de samenwerking en 

afstemming tussen opleiding en zorgsector op gang te brengen. De aanleiding was 

ontevredenheid van zowel docenten, studenten en het werkveld zelf over de inhoud van de 

initiële zorgopleidingen en de aansluiting op de praktijk. Deze experimenten hebben de 

basis gelegd voor de structurele samenwerking, die op dit moment tussen roc en werkveld 

bestaat. 

 

De overlegstructuur ziet er als volgt uit: 

Op beleidsniveau bestaat het Regionaal Overleg Opleidingsmanagers (RoCoCo). Dit 

overleg komt tien keer per jaar bij elkaar. In dit overleg zitten zowel vertegenwoordigers 

vanuit de zorgorganisaties als vanuit het roc. De agenda wordt door zowel roc als werkveld 

bepaald. Calibris is als adviseur aanwezig. Punt van aandacht is dat dit overleg nog teveel 

op operationeel niveau blijft hangen. Tot nu toe is het nog niet gelukt om een overleg op 

strategisch niveau tussen directies en hoofden P&O van zorgorganisaties en roc van de 

grond te krijgen.  

Naast deze bijeenkomsten worden voor praktijkbegeleiders en werkbegeleiders 

werkveldbijeenkomsten belegd. Deze hebben een voorlichtend karakter. De inhoud en 

opzet van het competentiegerichte opleiden en de gevolgen voor de begeleiding in de 

beroepspraktijk wordt er in toegelicht.  
 

Tip: 

Veel overleg tussen roc en zorgorganisatie (s) vindt plaats op operationeel niveau met 

praktijkopleiders en werkbegeleiders en op het niveau van het opleidingsmanagement. Het 

is belangrijk om alle niveaus, dus ook het strategische niveau, op te nemen in de 

communicatiestructuur.  

 

Praktijkvoorbeeld ZIC 

De docent van het ROC Tilburg is een dag per week op het ZIC aanwezig en wordt door 

het  roc betaald. De docent werkt af en toe mee en doet dan aan ‘participerende observatie’. 

Na bijvoorbeeld signalen dat een leerling steken laat vallen op het terrein van bejegening 

en gespreksvaardigheid, loopt een docent mee en geeft daarna feedback en eventuele 

verdere leeropdrachten.  

Voor de toekomst heeft men voor ogen dat er meer uitwisseling kan plaatsvinden tussen 

deskundigheid van het roc en het ZIC. Als ideaal wordt gezien dat men bij elkaar les gaat 

geven: een roc docent bij het ZIC en een verpleegkundige van het ZIC op het roc. Dit moet 

nog nader uitgewerkt worden. 
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Tip: 

Het is belangrijk dat er korte lijnen zijn tussen het roc en de begeleiders in de 

beroepspraktijk. Dit blijkt positief te werken in de onderlinge uitwisseling en 

samenwerking. Het is hierbij het meest wenselijk dat het roc op vaste momenten en in de 

vorm van één vaste persoon aanwezig is.  

 

Praktijkvoorbeeld Paletgroep 

Het roc en de Paletgroep hebben een projectgroep samengesteld die de pilot met de 

praktijkexpert begeleidt. Binnen de Paletgroep vindt regelmatig een afstemmingsoverleg 

plaats waarbij alle afdelingshoofden, de praktijkexpert en de docent van het Friesland 

College aanwezig zijn. Naast de voortgang van de pilot staat ook de samenwerking tussen 

werkbegeleiders, leerlingen, praktijkexpert, docent en leidinggevende steeds op de agenda. 

Dit vraagt een open opstelling van iedereen en wordt als erg waardevol ervaren omdat het 

leerrendement groot is. ‘Het is goed voor de organisatie en de leerlingen. Het houdt elkaar 

in balans. Dit met het uiteindelijke doel goede en warme cliëntenzorg door vakbekwame 

beroepskrachten te geven.’ 
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10. (Financiële) randvoorwaarden 
 

De invoering van competentiegericht opleiden in de beroepspraktijk van verpleeg- en 

verzorgingshuizen heeft gevolgen voor de (verdeling van) de kosten die samenhangen met 

het opleiden. 

 

Allereerst zijn er de kosten die samenhangen met de ontwikkeling van competentiegerichte 

leerwegen. Daarbij moet gedacht worden aan het opnieuw inrichten van de leerwegen, het 

ontwikkelen van nieuwe leermiddelen en procedures, het toerusten van betrokkenen in het 

verpleeg- en verzorgingshuis voor een andere manier van werken, het ontwikkelen van 

beoordelingsinstrumenten en het toerusten van medewerkers voor het toepassen daarvan. 

De eerste verantwoordelijkheid voor het gehele ontwikkelproces ligt bij het roc, maar ook 

de verpleeg- en verzorgingshuizen zullen mee moeten ontwikkelen, intern 

opleidingsprocedures aan moeten passen en medewerkers moeten toerusten. Daar zullen 

middelen voor vrij gemaakt moeten worden. Soms worden daartoe (gratis) trainingen 

verzorgd door roc’s en Calibris. 

 

Vervolgens zijn er de kosten die samenhangen met de uitvoering van competentiegericht 

opleiden. Deels zijn deze kosten vergelijkbaar met de kosten zoals deze tot nog toe worden 

gemaakt.  

De mogelijkheid bestaat om met de invoering van competentiegericht opleiden nieuwe 

afspraken te maken tussen roc en verpleeg- en verzorgingshuizen. In bovenstaande teksten 

zijn daar al voorbeelden van gegeven: 

- docenten van het roc die dagdelen meedraaien op afdelingen waar veel leerlingen 

hun beroepspraktijkvorming doen. 

- praktijkexpert die werkzaam is op een locatie van het verpleeghuis en voor 20 uur 

per week bekostigd wordt door het roc gedurende het project.  

- “eigen” competenties inbouwen in de opleiding, waardoor afgestudeerden daar al 

mee zijn toegerust. 

 

Voor verpleeg- en verzorgingshuizen zijn er diverse subsidiemogelijkheden voor het 

regulier opleiden van leerlingen. Daarbij moet onder meer gedacht worden aan de Wet 

Vermindering Afdracht, het Stagefonds van VWS, subsidie op EVC procedures, subsidies 

voor het inrichten van leerteams. 

Daarnaast is de productiefactor van de leerlingen een bron van inkomsten. Daarbij moet 

uiteraard een onderscheid gemaakt worden tussen bbl- en bol-leerlingen. Over de aard en 

omvang van deze productie bestaat overigens nog vrij veel onduidelijkheid of verschil van 

mening.  

 

Duidelijk is dat de invoering van competentiegericht opleiden meer opleidingsinspanning 

vergt van de verpleeg- en verzorgingshuizen. Dit zit besloten in de uitgangspunten van cgo 

waarbij leren in de beroepspraktijk nadrukkelijk belangrijker wordt. Gegeven een 

gelijkblijvende bekostiging van het roc en de verpleeg- en verzorgingshuizen zal dit  
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logischerwijs betekenen dat roc’s meer zullen moeten bijdragen aan het begeleiden en 

toetsen van leerlingen in de beroepspraktijk.  

Uit de interviews komt naar voren dat diverse roc’s daartoe bereid zijn. Ook blijkt dat de 

financiële paragraaf over de invoering van competentiegericht opleiden in de 

beroepspraktijk nog sterk onderbelicht is en vaak ad hoc en impliciet wordt geregeld. 

 

Het is van belang om de ontwikkelkosten, de implementatiekosten en de uitvoeringskosten 

van het competentiegericht opleiden duidelijk(er) in beeld te brengen en daar op strategisch 

niveau afspraken over te maken tussen roc en verpleeg- en verzorgingshuizen. Gebeurt dit 

niet dan is het risico groot dat verpleeg- en verzorgingshuizen geconfronteerd worden met 

extra kostenposten of een grotere werkdruk die niet is voorzien.  

 

Hieronder wordt een eerste indicatie gegeven van de kosten die samenhangen met de 

aanloopfase van de invoering van cgo in de beroepspraktijk.  

We gaan daarbij uit van een verpleeg-/verzorgingshuis met 90 leerlingen gespreid over de 

diverse leerjaren. Een organisatie die actief participeert in de ontwikkeling van cgo, 

waarbij 100 werkbegeleiders toegerust worden voor hun veranderende rol bij de 

begeleiding (4 dagdelen), en waarbij 5 medewerkers worden toegerust als bedrijfsassessor 

(4 dagdelen).  

Verder gaan we ervan uit dat er sprake is van een open inschrijving voor de trainingen en 

dat het verpleeg-/verzorgingshuis de kosten zelf voor haar rekening neemt. 

 

Deelname projectgroepen en extra inzet praktijkopleiders:  €   5.000,- 

Kosten training cgo 100 werkbegeleiders:    € 14.000,- 

Verletkosten:        € 34.500,- 

Kosten training 5 assessoren:       €   3.250,- 

Verletkosten:           €      800,- 

Onvoorzien 10%       €   5.700,- 

 

Totaal          € 63.250,- 
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Bijlage 1:  

Lijst van gebruikte afkortingen 

 

ADL  Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen 

BBL  Beroeps Begeleidende Leerweg 

BOL  Beroeps Opleidende Leerweg 

BPV  Beroeps Praktijk Vorming 

CGO  Competentiegericht Opleiden 

EVC  Eerder Verworven Competenties 

FTE  Fulltime Equivalent 

IG  (Verzorgende) Individuele Gezondheidszorg 

LP  Lecture Practitioner 

NP  Nurse Practitioner 

POK  Praktijk Overeenkomst 

PAP  Persoonlijk Activiteiten Plan 

POP  Persoonlijk Ontwikkelingsplan 

ROC   Regionaal Opleidingscentrum 

SLB   Studie Loopbaanbegeleider 

SPW  Sociaal Pedagogisch Werk 

ZIC  Zorg Innovatie Centrum 
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Bijlage 2:  

Voorbeelden uit de praktijk 
 

 

Inleiding 

De hierna volgende beschrijving van vijf verschillende praktijkvoorbeelden is gebaseerd 

op interviews die met diverse betrokkenen uit de vijf organisaties en vertegenwoordigers 

van de samenwerkende roc’s zijn gemaakt. 

We hebben deze beknopte beschrijvingen als bijlage opgenomen om de lezer, die hier 

behoefte aan heeft, een totaal overzicht te bieden van deze voorbeelden.  

  

a. ZIC de Hazelaar i.s.m. Fontys Hogeschool en ROC Tilburg 

 

Een ZIC (Zorg Innovatie Centrum) is een afdeling of combinatie van werkeenheden die (in 

dit geval) samen met Fontys Hogeschool Verpleegkunde samenwerkingsafspraken hebben. 

De Hazelaar in Tilburg, onderdeel van De Wever, heeft in samenwerking met ROC 

Tilburg en Fontys Hogeschool zo’n afdeling opgezet. Kerntaken van dit ZIC zijn het 

verlenen van zorg door medewerkers samen met studenten, leren (opleiden van studenten 

en leren van medewerkers), zorginnovatie (ontwikkeling en onderzoek in de zorg aan 

bewoners c.q. patiënten). Bij het opzetten van het ZIC is gebruik gemaakt van een 

projectsubsidie van Calibris.  

 

Bij de start van het ZIC zijn veel zaken tegelijkertijd aangepakt. De nieuwe experimentele 

leerafdeling is gestart met nieuwe medewerkers vanuit een aangescherpte visie op 

vraaggericht werken. Achteraf blijken deze veranderingen elkaar versterkt te hebben. Om 

het ZIC op te bouwen is een leidinggevende met duidelijke visie aangetrokken die een 

voorbeeldrol kan vervullen als lerende manager. 

 

Op het ZIC werken een beperkt aantal gediplomeerde werkbegeleiders en voornamelijk 

leerlingen. De leerlingen zijn in opleiding voor kwalificatieniveau 2 tot en met 5.  

De werkbegeleiding vindt plaats door gediplomeerde werknemers in duo’s. Samen 

begeleiden zij vier leerlingen waarbij iedere leerling een ‘eerste verantwoordelijke’ heeft. 

Deze werkbegeleider zit bij de evaluatiegesprekken en de beoordelingsgesprekken.  

Men heeft bewust gekozen om de werkbegeleiders competentiegericht op te leiden om ze 

van binnenuit vertrouwd te laten worden met de principes van cgo. Men heeft een 

competentieprofiel voor werkbegeleiders opgesteld. De werkbegeleiders hebben hun eigen 

competentieontwikkeling aan dit profiel getoetst en op basis daarvan zijn leerpunten 

ontwikkeld. Ze maken gebruik van diverse instrumenten zoals 360 graden feedback, POP 

en PAP. Hierdoor raken de werkbegeleiders vertrouwd met de principes van cgo. Vanuit 

deze persoonlijke ervaring zijn ze in staat de leerlingen beter te begeleiden. Er is steeds 

veel aandacht voor deskundigheidsbevordering van de werkbegeleiders zowel op 

individueel niveau als op collectief niveau. 
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Iedere werkbegeleider is gekoppeld aan een Lecture Practitioner (LP). Deze functionaris 

begeleidt de werkbegeleiders en kijkt vooral naar hun manier van kennis- en 

vaardigheidsoverdracht en de effectiviteit daarvan. Deze functionaris is gedetacheerd 

vanuit  Fontys Hogeschool. Er is tevens een Nurse Practitioner (NP) verbonden aan het 

ZIC die op dit moment met name een rol heeft bij vaardigheidstrainingen.  

De werkbegeleiders, leerlingen en LP werken samen aan praktijkgericht onderzoek dat 

altijd een relatie heeft met verbetering van zorg.  

 

Op woensdagen is iedereen ingepland waardoor er gelegenheid is om elkaar te ontmoeten 

en leeractiviteiten te ondernemen (projectgroepen, intervisie, klinische lessen). De 

leidinggevende geeft aan dat een belangrijk onderscheid tussen leren binnen het ZIC en 

leren op een ‘gewone’ afdeling zit in het feit dat leerlingen zich niet kunnen onttrekken aan 

hun leerproces en aan hun verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het leerklimaat. Door 

de openheid in het team en de structurele aandacht voor leren is ‘het leren’ een logisch 

onderdeel geworden van het dagelijkse werk.  

 

De docent van het roc werkt af en toe mee en observeert tegelijkertijd. Ze is op een vaste 

dag per week aanwezig en gedurende die tijd direct aanspreekbaar voor werkbegeleiders en 

leerlingen. Zijn er bijvoorbeeld signalen dat een leerling steken laat vallen op het terrein 

van bejegening en gespreksvaardigheid, dan loopt de docent mee en geeft daarbij feedback 

en eventuele verdere leeropdrachten.  

 

b. Paletgroep en Friesland College 

 

Het Friesland College is in 2005 gestart met de invoering van competentiegericht opleiden. 

De centrale gedachte daarbij was om het leren praktijkgestuurd vorm te geven.  

Vanuit de gedachte dat effectief praktijkgestuurd leren vraagt om adequate begeleiding zijn 

de volgende functies ontstaan: coaches, vakspecialisten en praktijkexperts. Bij de 

begeleiding leggen de coaches het accent op persoonlijke ontwikkeling, de vakspecialisten 

op inhoudelijke kwaliteit en de praktijkexperts op de continuïteit van de (werk)uitvoering.  

 

De Paletgroep in Leeuwarden is betrokken bij de pilotgroep cgo en heeft als belangrijke 

taak het  invoeren van de functie van praktijkexpert in het kader van het praktijkgestuurde 

leren. Er zijn twee praktijkexperts door de Paletgroep geselecteerd die werkzaam zijn voor 

de locaties Skillhiem en Swettehiem. Zij geven gedurende de pilot in de praktijk inhoud 

aan het praktijkgestuurde leren. Deze praktijkexperts worden gedurende het project 

bekostigd door het Friesland College met behulp van subsidies vanuit het MBO Platform 

en Calibris. 

 

De rol van praktijkexpert wordt omschreven als ‘Rolmodel naar de werkbegeleider én 

leerling’. In de functiebeschrijving wordt gerefereerd aan ‘superverzorgende’.  

Er is 20 uur beschikbaar voor de praktijkexpert in Swettehiem. De praktijkexpert richt zich 

op de praktijkbegeleiding van diverse (roc) opleidingen en is volledig boventallig.  



Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor 
de Branche Verpleeg- & Verzorgingshuizen 

 

 

 

 

  

 

© SAB-V&V/voorlopig document 39 

 

 

 

 

Ze is dus werkzaam op alle afdelingen waar leerlingen/stagiaires werkzaam zijn. De 

praktijkexpert werkt onder de directe verantwoordelijkheid van de centrummanager van 

Swettehiem.  

De praktijkexpert weet wat je op welke afdeling kan leren. Ze is op de hoogte van 

afdelingsprofielen en soms zelfs klantprofielen.  

 

Vanuit het Friesland College is een docent als coach verbonden aan Swettehiem. Zij komt 

op vaste momenten twee keer twee uur per week naar Swettehiem. Via deze werkwijze is 

een constructieve wederzijdse samenwerking gegroeid waarbij men elkaar weet te vinden.  

Deze docent is hierdoor goed op de hoogte van het reilen en zeilen in de organisatie en is 

een bekend gezicht voor de werkbegeleiders en de praktijkexpert.  

De praktijkexpert en de coach werken nauw samen in de begeleiding van de leerling. In 

viertallen (leerling, coach, praktijkexpert, werkbegeleider) wordt de voortgang en  

beoordeling van de BPV besproken en gevolgd zodat, indien nodig, bijstelling kan 

plaatsvinden. De docent heeft op school contact met de vakspecialist over de leerling.  

Indien een leerling vakinhoudelijke informatie of bepaalde vaardigheden mist, wordt dit in 

de praktijk bijgespijkerd door de praktijkexpert.  

 

Betrokkenen in dit project geven aan dat de nieuwe functie van praktijkexpert onmisbaar is 

geworden. Voor de komst van de praktijkexpert werd verbinding gemist tussen de leerling, 

de werkbegeleider en het onderwijs. De praktijkexpert brengt nu deze verbinding tot stand 

en brengt deze op een hoger plan. De lijnen zijn kort en de samenwerking wordt als 

bijzonder prettig ervaren.  

 

c. Stichting Vivre en ROC Leeuwenborgh, Maastricht  

 

ROC Leeuwenborgh en Vivre Maastricht werken al geruime tijd structureel samen. In 

2003 is gestart met een projectteam cgo. In dit projectteam dat op dit moment (2009) nog 

steeds functioneert, is ook de zorgsector vertegenwoordigd. Dit projectteam stuurt en 

bewaakt de ontwikkeling, implementatie van het cgo. 

Zowel het roc als Vivre ervaren de invoering van cgo tot nu toe als positief en zij zien de 

meerwaarde.  

De focus met betrekking tot de implementatie van cgo ligt op dit moment nog bij het 

binnenschoolse leren. Het is de wens van Vivre dat het roc meer aandacht gaat besteden 

aan de ontwikkeling van het competentiegerichte leren in de beroepspraktijk en de 

begeleiders in de bpv meer gaat ondersteunen. Volgens Vivre onderschat het roc wat de 

verandering voor de bpv begeleiders betekent. De praktijk volgt niet vanzelf. 

 

Binnen Vivre is men volop bezig om kansen te creëren op de werkvloer om qua 

leerklimaat en competenties van praktijkopleiders en werkbegeleiders zo goed mogelijk 

toegerust te zijn voor competentiegericht leren. Men heeft hiervoor niet de beschikking 

over extra financiële middelen. 

 



Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor 
de Branche Verpleeg- & Verzorgingshuizen 

 

 

 

 

  

 

© SAB-V&V/voorlopig document 40 

 

 

 

 

De werkbegeleider is de (directe) begeleider van de leerling. Zij ontvangt coaching van de 

praktijkbegeleider. Over de praktische toepasbaarheid van het nieuwe competentiegerichte 

curriculum is nog niet veel te zeggen. Vivre verkeert in een overgangsfase. Oude cohorten 

lopen naast nieuwe (experimentele) cohorten. 

 

De rol van praktijkbegeleider is binnen Vivre aan het evolueren van een beheersmatig 

omgaan met de bpv en relatief veel leerling-contact naar een groter accent op de rol als 

coach voor de werkbegeleiders. 

 

De werkbegeleider is het aanspreekpunt voor de aan haar toegewezen leerling(en). 

De werkbegeleider coördineert alle leeractiviteiten van de leerling en betrekt ook haar 

medecollega’s op de afdeling hierbij. 

Vivre is van mening dat je als werkbegeleider affiniteit moet hebben met het begeleiden 

van leerlingen. Een medewerker die deze affiniteit niet heeft, wordt niet ingezet in de 

functie van werkbegeleider. 

Voor de werkbegeleiders heeft Vivre inmiddels een eigen scholingstraject ontwikkeld. 

Jaarlijks worden een tot twee groepen geschoold. Deelname aan deze scholing is 

voorwaarde om als werkbegeleider te kunnen werken. De scholing wordt uitgevoerd door 

eigen praktijkopleiders. 

 

Binnen Vivre is het streven er op gericht om toetsen en proeven van bekwaamheid te laten 

afnemen door een onafhankelijke beoordelaar. Deze rol zal aan enkele werkbegeleiders 

toebedeeld worden. De praktijkbegeleider heeft hierbij een faciliterende rol. Nieuwe 

toetsen die via het roc worden geïntroduceerd worden met de werkbegeleiders geëvalueerd 

en bijgesteld. 

De ervaringen van de werkbegeleiders met de nieuwe manier van toetsen zijn positief. Ze 

vinden de proeven van bekwaamheid een beter instrument en hebben de ervaring dat ze nu 

meer dan voorheen datgene toetsen waar het in de dagelijkse beroepsuitoefening 

daadwerkelijk om draait.  

De nieuwe, tijdrovender, vorm van toetsen leidt wel tot problemen bij de werkbegeleiders 

daar waar het gaat om de inpassing van deze nieuwe taak binnen het uitvoerende werk.  

 

Om individuele leerroutes voor leerlingen mogelijk te maken beschikt Vivre over 

leerplaatsprofielen. Deze worden nu opgesteld op basis van competenties. Het is de 

bedoeling ze iedere twee jaar bij te stellen. 
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d. Humanitas Rotterdam 

 

Humanitas werkt samen met het Albeda College en met het ROC Zadkine. Op dit moment 

is alleen de opleiding tot helpende op niveau 2 volledig competentiegericht opgezet. 

 

Werkbegeleiders bij Humanitas vinden het nog erg lastig het oude systeem los te laten. 

Het werken met proeven van bekwaamheid en de rol als beoordelaar ervaren zij als 

volkomen nieuw. 

Het curriculum voor de opleiding tot helpende niveau 2 is duidelijk voor de 

werkbegeleiders. De praktijkbegeleiders hebben veel tijd geïnvesteerd aan uitleg geven op 

de afdelingen. Ook is er voorlichting over het curriculum gegeven door de contactpersoon 

van het roc. 

 

De ervaringen met de veranderende rol van de werkbegeleider in de richting van coach zijn 

verschillend. Sommigen pakken deze rol makkelijk op. Anderen vinden het erg moeilijk 

om uit de rol van inhoudsexpert te stappen en vallen gemakkelijk terug in de rol van 

instructeur. 

Humanitas vindt dat niet iedereen meer automatisch werkbegeleider kan zijn. De motivatie 

voor deze rol is belangrijk en men moet aantoonbaar aan de competenties voldoen, wil 

men als werkbegeleider ingezet worden. Er is een cursus opgezet voor werkbegeleiders en 

daarnaast zijn per afdeling twee werkbegeleiders opgeleid om proeven van bekwaamheid 

uit te kunnen voeren. Zij hebben hiervoor een training tot assessor gevolgd en ervaren dit 

als taakverrijking. De proeven van bekwaamheid en de opdrachten worden aangeleverd 

door het roc. Over de inhoud daarvan is verder geen afstemming geweest. 

 

Naast de werkbegeleider heeft de praktijkbegeleider een duidelijke rol in de begeleiding 

van de leerlingen. Humanitas heeft er bewust voor gekozen om de praktijkbegeleiders 

direct contact met het werk op de afdeling te laten hebben. Daar waar gewenst lopen 

praktijkbegeleiders met de leerling mee, observeren, leren nieuwe vaardigheden aan. 

Praktijkbegeleiders zijn in die zin altijd op de achtergrond voor leerlingen beschikbaar. 
 

Op dit moment is er nog geen structurele aandacht voor het ontwikkelen van 

coachingsvaardigheden van praktijkbegeleiders en voor het coachen van werkbegeleiders. 

Dit gebeurt wel op individuele basis maar de wens is om hier op korte termijn een duidelijk 

beleid voor te ontwikkelen. 

 

In samenwerking met het roc is een nieuwe opleiding ontwikkeld die bestaat uit de 

reguliere opleiding tot verzorgende IG, aangevuld met onderdelen uit de opleiding SPW 

niveau 3. Humanitas heeft daarnaast zelf competenties opgesteld en deze zijn onderdeel 

van de opleiding geworden. De gewenste competenties hoeven pas in het derde jaar als 

voldoende beoordeeld te worden. De leerlingen hebben dus ruim de tijd om daar naar toe te 

groeien. 

Deze ‘Humanitas competenties’ zijn overigens opgesteld voor alle medewerkers. 
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Door de toevoeging van deze competenties aan deze opleiding is er sprake van een 

tussenvorm tussen het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ opleiden. 

 

Zowel het Albeda College als het ROC Zadkine organiseren bijeenkomsten voor het 

werkveld. Het Albeda College heeft drie keer per jaar overleg met 

opleidingscoördinatoren. 

Verder is er op strategisch niveau overleg met name voor de planning van stagiaires.  

 

e. Stichting Zorgcentra Rivierenland (SZR) en ROC Rivor 

 

In 2005 is ROC Rivor gestart met de ontwikkeling van het competentiegericht curriculum. 

ROC Rivor is aangesloten bij de Stichting Consortium Beroepsonderwijs MBO. Het ROC 

Rivor heeft een ontwikkelaar voor één dag per week vrijgemaakt ten behoeve van het 

Consortium en het gezamenlijk ontwikkelen van het curriculum en van beroepsproducten. 

De leeractiviteiten die zijn ontwikkeld zijn onderverdeeld in werkprocessen en deze 

bevatten competenties en prestatie-indicatoren. Deze prestatie-indicatoren zijn leidend bij 

de toetsing. 

Er is geen directe betrokkenheid geweest van de praktijk bij de ontwikkeling van het 

competentiegerichte curriculum. Deze wijze van invoeren leverde een moeizame start op 

waarbij SZR geconfronteerd werd met het nieuwe onderwijs en niet wist hoe hiermee om 

te gaan. Na een half jaar tot driekwart jaar is het onderwijs bij ROC Rivor aangepast. Uit 

de opgedane ervaring bleek dat leerlingen tijd nodig hebben om zelfstandig te leren leren 

en werken.  

 

Inmiddels vindt structureel overleg plaats tussen ROC Rivor en SZR en wordt er nauw 

samengewerkt. Dit is van groot belang geweest bij de verdere invoering van 

competentiegericht onderwijs. Veranderingen in de duale bpv structuur (twee dagen stage, 

twee dagen school) dienen bijvoorbeeld qua planning ingepast te kunnen worden in de 

praktijk.  

De samenwerking krijgt onder meer gestalte doordat de manager praktijkopleiding één dag 

per week les geeft op het ROC Rivor. Dit biedt beide partijen veel gelegenheid tot 

informatie uitwisseling.  

 

De roc docenten hebben met de invoering van cgo een andere rol gekregen. Ze zijn nu ook 

studieloopbaanbegeleider (SLB). Als zodanig hebben ze een groep van maximaal twaalf 

leerlingen die ze gedurende het schooljaar volgen en begeleiden. In de praktijk betekent dit 

dat het SZR met veel verschillende SLB-ers te maken heeft en dat de afstemming tussen 

theorie en praktijk over veel schijven gaat.  

 

Het SZR kent zowel praktijkbegeleiders als werkbegeleiders. De praktijkbegeleiders 

hebben een procesbewakende rol. De werkbegeleiders begeleiden de leerlingen concreet 

op de afdeling.  
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Bij de invoering van het competentiegericht onderwijs zijn twee groepen werkbegeleiders 

(totaal 34 personen) via het roc door Calibris kosteloos geschoold. 

Het SZR heeft zelf een interne scholing voor werkbegeleiders ontwikkeld waarin zij 

kennismaken met het competentiegericht curriculum, kernactiviteiten, beroepsprestaties en 

bijbehorende instrumenten. Deze scholing wordt mede door een roc docent uitgevoerd.  

Daarnaast heeft het roc enkele assessoren uit de praktijk getraind (kosteloos voor SZR), 

met als doel de praktijk mee te nemen in het nieuwe denkproces en om draagvlak en 

motivatie tot stand te brengen. De bedoeling is dat de gediplomeerde assessor de 

benodigde informatie overdraagt aan de werkbegeleiders. 

 

De vakbekwaamheid (basiskennis van het beroep) wordt met name formatief getoetst. Het 

is afhankelijk van de docent op welke wijze hij of zij daar inhoud aan geeft. Aangegeven 

wordt dat het ‘op de oude manier’ toetsen van kennis zinvol kan zijn en dat het goed is om 

af te wisselen met diverse vormen van toetsing. In de SZR werkt men sinds twee jaar met 

onafhankelijke beoordelaars. Dat betekent dat een andere werkbegeleider dan de directe 

begeleider samen met een praktijkbegeleider de leerling met behulp van de criteria 

beoordeelt inzake beroepsprestaties.  
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Bijlage 3: 

Aandachtspunten invoering competentiegericht opleiden 

 

Inleiding 

De onderstaande lijst van aandachtspunten is samengesteld uit diverse bronnen. Een 

referentiegroep, bestaande uit enkele vertegenwoordigers uit V&V organisaties en Calibris 

heeft zich over de inhoud van deze lijst gebogen en de nodige aanvullingen gegeven. 

We zijn ons ervan bewust dat deze lijst met aandachtspunten behoorlijk uitgebreid is. Niet 

alle items hebben specifiek betrekking op cgo. De overweging om deze lijst als bijlage in 

deze brochure op te nemen is dat deze bruikbaar kan zijn als checklist.  

Deze checklist kan een hulpmiddel zijn om een overzicht te krijgen van de stand van zaken 

met betrekking tot de invoering van cgo binnen de organisatie. Uit de resultaten van een 

check kunnen enkele aandachtspunten of verbeterpunten gehaald worden. Op deze manier 

kan de checklist een rol spelen bij het opstellen van bijvoorbeeld een plan van aanpak en 

bij de evaluatie van de voortgang van de invoering van cgo 

 

1. De randvoorwaardelijke en bedrijfsmatige kant van competentiegericht opleiden 

 

1.1.  Algemeen en financieel 

- Is er expliciet aandacht voor de invoering van competentiegericht opleiden en 

welke onderwerpen en welke aanpak staan daarbij op de voorgrond? 

- Zijn de kosten voor de invoering van cgo in de praktijk begroot? 

- Wat zijn de incidentele en wat zijn de structurele kosten van de invoering van 

cgo? 

- Door wie worden de kosten van de invoering van cgo gedragen? Zijn daar 

expliciete afspraken over met het roc? 

- Welke bronnen kunnen er worden aangeboord om eventuele meerkosten voor 

de praktijk te bekostigen? 

 

1.2.  Uitgangspunten en personele inzet competentiegericht opleiden in de 

praktijk 

- In hoeverre is er sprake van een (gedragen) visie op leren en opleiden binnen de 

organisatie.  

- Zijn de opvattingen van het verpleeg- en verzorgingshuis op leren en opleiden 

afgestemd op die van het roc? 

- In hoeverre is er inzicht in het benodigd aantal initieel op te leiden  

functionarissen
8
 te onderscheiden naar de bol- en bbl leerweg? 
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- Welke functionarissen hebben een rol bij het leerproces van de leerling
9
 in de 

beroepspraktijk? 

- In hoeverre vindt er uitwisseling plaats van deskundigen uit de praktijk naar het 

onderwijs en vice versa? 

- Is er een heldere beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en 

competenties van de bij de bpv betrokken functionarissen en zijn ze hiervan op 

de hoogte? 

- Is er een duidelijke begeleidingssystematiek van de zorginstelling en wordt deze 

(h)erkend door de diverse functionarissen 

- Zijn er formatienormen voor betrokken functionarissen? 

- Wat zijn de afspraken tussen de zorginstelling en het roc omtrent de 

financiering van de begeleidingsformatie? 

- Welke gevolgen heeft competentiegericht opleiden voor de aanstelling van, de 

overeenkomst met de leerling?  

- Zijn er concrete meetbare afspraken met betrekking tot begeleidingscapaciteit 

van zowel het roc als vanuit de zorginstelling? 

- Is er een beschrijving van de organisatie voor het competentiegericht leren en 

opleiden in de praktijk qua tijd, ruimte, middelen, begeleiding, beoordeling, 

regels, procedures en POK?  

- In hoeverre worden werkbegeleiders geselecteerd en toegerust om 

competentiegericht te begeleiden? Wie is daarvoor verantwoordelijk? 

1.3. Leerplaatsen 

- In hoeverre wordt (bijvoorbeeld middels leerplaatsprofielen) duidelijk welke 

competenties op welke afdeling, op welk beheersingsniveau en in welke fase 

van de opleiding kunnen worden verworven? 

- Waar ligt de verantwoordelijkheid voor het bewaken van de kwaliteit van de 

BPV leerplaatsen binnen de organisatie? 

- Zijn er afspraken hoe de zorginstelling omgaat met het toewijzen van 

leerplaatsen aan leerlingen en zo ja welke? 

1.4. De deskundigheidsbevordering van betrokken functionarissen 

- Is er een regeling deskundigheidsbevordering, ondersteuning en coaching van 

de werkbegeleiding gericht op competentiegericht opleiden? 

- Wat voor rol heeft het roc en het verpleeg- en verzorgingshuis in dit verband en 

door wie wordt dit bekostigd? 

 

 

 

                                                                                                                                                    
8 Hiermee wordt bedoeld: alle medewerkers in het primaire proces 
9
 Hiermee wordt ook bedoeld: student/deelnemer 
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2. De wijze waarop het kwalificatiedossier is omgezet in een competentiegericht 

curriculum (theorie- en praktijkcomponent) 

- Is er voor de verpleeg- en verzorgingshuizen een duidelijk onderwijskundig 

kader als kapstok voor de invulling van competentiegericht onderwijs? 

- Welke competenties zijn het uitgangspunt in het curriculum (wat is de plaats 

van beroepscompetenties)? 

- Hoe wordt de context van verpleeg- en verzorgingshuizen vormgegeven in het 

curriculum? 

- Hoe is de structuur in de totale programmering? 

- Op welke manier is de praktijk betrokken bij de ontwikkeling van  het 

curriculum of anderszins; op welke wijze is het curriculum aan de praktijk 

kenbaar en inzichtelijk gemaakt? 

- Zijn de werkbegeleiders, praktijkopleiders en afdeling opleidingen bekend met 

het curriculum en is deze herkenbaar voor de beroepspraktijk?  

- In hoeverre is het curriculum praktisch toepasbaar en helder qua taakverdeling 

en verantwoordelijkheden met betrekking tot de werkbegeleider en 

praktijkopleider? 

- Op welke wijze is het voor de praktijk inzichtelijk waar de leerling in het 

curriculum zich bevindt? (Bijvoorbeeld op welk beheersingsniveau van welke 

competentie) 

- In hoeverre is er aandacht voor (tussentijdse) evaluatie? 
 

 

3. De aansluiting bij de leerling-kenmerken 

- In hoeverre wordt de beginsituatie van de leerling in kaart gebracht en door 

wie? 

- Op welke manier wordt er rekening gehouden met persoonlijke ervaringen en 

reeds verworven bekwaamheden? 

- Op welke wijze kan de leerling voor zichzelf een leerarrangement 

samenstellen? 

- In hoeverre wordt er een match gezocht tussen de leerling en de 

werkbegeleider? 

- Op welke wijze wordt de leerling op maat begeleid tijdens het leerproces, 

aansluitend bij de leerstijl en beginsituatie en toewerkend naar kwalificering? 

- Op welke wijze mag/kan de leerling zelf de snelheid bepalen van de 

ontwikkeling van competenties? 

- In hoeverre wordt de mate van eigen verantwoordelijkheid tijdens de bpv mede 

bepaald door het individueel vermogen van de leerling? 

- Wat zijn de mogelijkheden van de leerling om op afroep bijvoorbeeld een 

studieloopbaanbegeleider/coach in te schakelen? 
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4. De rollen van medewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen en van het roc bij 

de begeleiding en toetsing van leerlingen 

 4.1. Algemeen 

In hoeverre zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot kwaliteit en verbetering 

van de bpv in de organisatie en wat is de inzet van het roc en het verpleeg- en 

verzorgingshuis hierbij? 

4.2. Kennismaking 

- Op welke wijze en door wie wordt de leerling geïnformeerd en voorbereid?  

- Vindt er bij aanvang van een bpv een kennismakingsgesprek plaats op de 

zorgeenheid. Met wie? 

- Hoe vindt de toewijzing van een werkbegeleider aan een leerling plaats?  

- In hoeverre kan de leerling, voorafgaand aan de bpv over het 

leerplaatsprofiel/informatie van de zorgeenheid beschikken? 

4.3. Introductie 

- Heeft de zorgeenheid een competentiegericht introductieprogramma dat wordt 

gevolgd? 

- In hoeverre start de leerling met een introductieperiode waarvan de tijdsduur 

vastligt (per zorgeenheid genormeerd, uitgesplitst naar opleidingsniveau en –

vorm)? 

- Worden er normen vastgelegd voor de duur van boventalligheid voor BBL en is 

er ruimte om hier flexibel mee om te gaan in belang van de leerling? 

- Hoe wordt de introductieperiode afgesloten? 

4.4.  Bpv leerperiode 

- In hoeverre komt de leerling in contact met de zorgvrager(s), met de organisatie 

van het zorgproces, met de middelen die nodig zijn bij de uitoefening van de 

zorg, met het team en met communicatiekanalen binnen en buiten de leerplaats? 

- In hoeverre kunnen de beroepsvaardigheden in de dagelijkse praktijk door de 

leerling worden uitgevoerd? 

- In hoeverre liggen het leren van de “theorie”, het binnenschoolse leren, en het 

leren van en in de praktijk inhoudelijk in elkaars verlengde? 

- Kan de leerling zich op de werkplek identificeren met beroepsgenoten? 

- In hoeverre is er op de werkplek informatie beschikbaar voor de leerling? Te 

denken valt hierbij aan de gezondheidsproblematiek van de categorie 

zorgvragers, de geboden zorg- en dienstverlening, de geldende procedures, 

richtlijnen en protocollen en kwaliteitszorg. 
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4.5. Begeleiding 

- Zijn werkbegeleiders voorbereid op en toegerust voor competentiegericht 

opleiden? 

- Vindt er onderlinge begeleiding van leerlingen plaats o.a. door peer-support 

en/of intervisie? 

- In hoeverre komen begeleiders vanuit school met regelmaat naar de praktijk? 

Zijn er afspraken hieromtrent? 

- Hoe wordt de continuïteit van begeleiding van leerlingen gegarandeerd en door 

wie? 

- Hoe is de balans bij werkbegeleiders in de rol van coach versus expert? 

- Is de werkbegeleider op de hoogte van de visie op leren en 

begeleidingssystematiek van het ROC én de eigen zorginstelling en kan ze deze 

vertalen naar de eigen concrete manier van begeleiden en de rol in de praktijk? 

- Is het leerklimaat binnen de zorginstelling geschikt voor competentiegericht 

leren en opleiden? 

- Worden er (binnen het team) afspraken gemaakt over hoe men het leerklimaat 

vorm geeft? 

- Is er een werkplan BPV en op welke wijze wordt het werkplan afgestemd op de 

manier van werken van de leerling en de fase van praktijkleren? 

- In hoeverre is het werkplan bpv haalbaar en uitvoerbaar? 

- Zijn er afspraken en zo ja wat zijn de afspraken omtrent de frequentie van 

voortgangsgesprekken?  

- In hoeverre zijn er afspraken omtrent evaluatie van het werkplan bpv en leidt dit 

tot eventuele bijstellingen? 

- Zijn er individuele afspraken ten aanzien van het monitoren van POP/PAP? 

- Hoe wordt zelfverantwoordelijkheid en zelfreflectie van de leerling bevorderd? 
       

4.6. Toetsing 

- Ligt er een beoordelingssystematiek die hanteerbaar is voor verpleeg- en 

verzorgingshuizen? 

- Op welke wijze wordt de beoordelingssystematiek ontwikkeld en door wie? 

- Wat zijn de afspraken met betrekking tot de tussen- en eindbeoordeling? 

- Wie zijn de deelnemers aan het beoordelingsgesprek?  

- Wie is verantwoordelijk voor de inhoud van het verslag van de tussen- en 

eindbeoordeling? 

- Is er duidelijkheid over de gedragscriteria/beoordelingscriteria en de wijze 

waarop bewijsstukken verzameld worden? 

- Is voor het bepalen van voortgang en toetsing in de verschillende fases duidelijk 

voor betrokkenen wat het te toetsen beheersingsniveau van de competenties is? 

- In hoeverre hanteert de werkbegeleider de beoordelingsystematiek zoals 

vastgesteld? 

- In hoeverre zijn er professionele beoordelaars aanwezig die hiervoor 

geselecteerd en opgeleid zijn?  
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5. Communicatiestructuur roc en verpleeg-/verzorgingshuizen  

- Is er structureel overleg op strategisch, tactisch en operationeel niveau 

vormgegeven? 

- In hoeverre is per overlegniveau duidelijk wat de taken, verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden binnen het overleg zijn? 

- Wat wordt er in het overleg besproken en in hoeverre worden de agendapunten 

als relevant ervaren voor betrokkenen? 

- Hoe wordt de invloed ervaren met betrekking tot overlegvormen inzake 

besluitvorming? 

- Hoe is de informatievoorziening vormgegeven voor alle betrokkenen tussen het 

ROC en de verpleeg- en verzorgingshuizen? 

- Hoe ziet de interne overlegstructuur voor de betrokkenen in de bpv eruit?  

 
 

 

Bronnen: 

1. Checklist succesfactoren competentiegerichte onderwijsprogrammering (MBO 2010) 

2. Evaluatie conferenties “werkbegeleiding in uitvoering” 2007 (G&D/SAB-V&V) 

3. Handboek Kwaliteit van de BPV leerplaats (BPV +Project, Midden Brabant) 

4. Ontwerpprincipes CGO ( ROC Twente) 

5. QuickScan kwaliteit van opleiden in uw organisatie ( Calibris) 

6. Werkwijzer Beroepspraktijkvorming in bedrijf ( Calibris) 

 

 


