Onderwijs en gezondheidszorg, het vakblad voor opleiders
in het gezondheidszorgonderwijs, wordt uitgegeven
in samenwerking met de Stichting OVDB landelijk
orgaan voor het beroepsonderwijs gezondheidszorg,
dienstverlening, welzijn en sport en de Vereniging
Opleiders VenV .

2 Nieuws
3 Interactief en samenwerkend leren via internet De computer als
communicatiemiddel en leren via internet. In dit artikel worden ervaringen
beschreven uit het project ‘Websquash, e-leeractiviteiten voor de zorg’.

8 Opleiden: het leerbedrijf in de regio De verantwoordelijkheid voor kwalitatief
goed opleiden in de regio gaat verder dan de schoolbanken. Leerlingen en stagiaires
‘neem’ je niet zomaar in de organisatie; dat impliceert het maken van keuzes.

11 Advies ACOA op de nota ‘Samen Werken aan Leren’ Redacteur Jan Mistrate
Haarhuis bespreekt deze nota van het COLO.

Levering en diensten geschieden volgens de voorwaarden van
Bohn Stafleu Van Loghum, gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 30073597 op 7
februari 2003. De voorwaarden zijn in te zien op www.bsl.nl,
of worden de koper op diens verzoek toegezonden.
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12 Communities of Practice Deze bijdrage bespreekt de
achtergronden van het informeel leren in ‘communities of
practice’ waarvan in de Toolkit een lesopzet is opgenomen.

I Toolkit Coachen van studenten in communities of practice
in verzorging en verpleging.

15 Verpleegkundig onderwijs in Vlaanderen: wat is nieuw in de BAMAstructuur? (I)
Aan de vooravond van de omschakeling van het hoger onderwijs in de BachelorMasterstructuur grijpt ook in Vlaanderen de verpleegkundige opleiding de kans om zich
aan te passen aan de verwachtingen van de nieuwe eeuw. In een korte serie komen visie en
uitgangspunten voor een opleidingsprofiel en curriculumontwikkeling aan de orde.

19 Onderwijs actueel De Bedrijfstakgroep Gezondheidszorg Dienstverlening en Welzijn
(BTG-GDW) startte een nieuw project voor beroepscompetenties V&V. Het ging daarbij om
het in beeld brengen van de beroepscompetenties van de zorghulp, helpende, verzorgende en
verpleegkundige van kwalificatieniveau 4.

21

U inspireert mensen. Wie inspireert u? Op 6 februari jongstleden
vond in de Reehorst te Ede het jaarlijkse congres van Opleiders V en V
plaats. Redacteur Anja Heida doet verslag.

24

Interactief Selectie uit de vakliteratuur, Recensies, Persberichten,
Congresagenda en Nieuwe media

CONTEXTRIJKE LEEROMGEVINGEN
Sinds de jaren ’80 is het gemeengoed geworden in het beroepsonderwijs dat de aansluiting
onderwijs-arbeid van cruciaal belang is. Zowel onderwijs als werkveld dragen daar hun
steentje aan bij. In de bijdrage van Sabine Uitslag wordt ingegaan op de keuzes die een leerbedrijf moet maken om een goed leerbedrijf te kunnen zijn. Een leerbedrijf dient te beseffen dat toelaten van stagiaires een investering vraagt van het leerbedrijf. In deze bijdrage
wordt beschreven hoe Adhesie GGZ Midden Overijssel te Deventer daar invulling aan
heeft gegeven. Centraal bij Adhesie staat de keuze voor functiedifferentiatie. Dat de sociale
omgeving een grote invloed heeft op het leren bij studenten blijkt in het artikel Communities of practice; een sociale theorie van leren. Het formele leren van beroepsvaardigheden vindt
maar ten dele plaats in school. Studenten leren het meest binnen de context van leerrijke
werkgemeenschappen. De leeromgevingen in de gezondheidszorg is contextrijk omdat
studenten hier de kans krijgen om met andere zorgverleners die deel uitmaken van de
community of practice te onderhandelen over betekenis van begrippen en zorgtaken en
zorghandelingen. Daardoor is integratie mogelijk in bestaande kennis van het beroep en
het eigen handelingsrepertoire. De bijbehorende Toolkit sluit daar goed bij aan. Van de
Vlaamse Maria Deneire is in dit nummer het eerste deel opgenomen van een beschrijving
van het Verpleegkundig Onderwijs in Vlaanderen in het licht van de omschakeling van het
hoger onderwijs in de Bachelor-Masterstructuur. In dit deel beschrijft zij de context in visie
en uitgangspunten voor een toekomstgerichte opleiding verpleegkunde die tegemoet
komt aan de eisen en verwachtingen van de arbeidsmarkt.
Op het ROC Utrecht is met succes het project Websquash; e-leeractiviteiten voor de zorg uitgevoerd.
Mario de Jong beschrijft de ervaringen die opgedaan zijn met internet als communicatiemiddel.
Leren via internet bleek een nieuw communicatiekanaal te zijn dat een zinvolle aanvulling bleek te
zijn op en een gedeeltelijke vervanging kon zijn voor klassieke onderwijsmiddelen. Met name de
deelkwalificaties 301 en 401-1, 306 en 404 leenden zich daar bij uitstek voor.
Tevens wordt in dit nummer aandacht geschonken aan het advies van de ACOA op de nota Samen
Werken aan Leren van het COLO. Een speels verslag van het jaarlijkse congres van de Opleiders in
V&V completeert dit nummer. Ik wens u veel leesplezier.
Namens de redactie van Onderwijs en gezondheidszorg, Jan Mistrate Haarhuis
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