De zorg verandert
Binnen gezondheidszorg Nederland zoekt men naarstig naar mogelijkheden om de kosten van
de zorg binnen de perken te houden. En dan niet alleen door veel verdienende zorgbestuurders
prominent te vermelden in honoreringslijsten met de balkenendenorm. Nee, ook andere mogelijkheden worden onderzocht. Voor Proteion Thuis in Noord- en Midden Limburg en Hogeschool
Zuyd is deze gedachte om de kosten te beperken aanleiding geweest om een project te starten
‘zorg op afstand’. Daarin onder andere aandacht voor ‘wat betekent zorg op afstand voor de
medewerkers, de cliënt en mantelzorger?’ Naast economische motieven binnen de zorg heeft
Calibris verschillende trajecten uitgezet om de kwaliteit van het zorgaanbod te verbeteren. En
daarbij zijn initiatieven genomen om in te spelen op de veranderde zorgvraag. Deze arbeidsproblematiek is op een aantal regionale bijeenkomsten met als thema ‘De zorg verandert….’ besproken. Dat heeft een aantal innovatieve
ideeën opgeleverd. Jos de Blok van Buurtzorg Nederland ziet als oplossing voor de problemen in de zorg een eigen hbo-v opleiding om
toekomstige verzorgenden en verpleegkundigen beter voor te bereiden op het beroep en een toekomst in de zorg. Dit nummer van onderwijs en gezondheidszorg bevat ook een boeiende beschrijving van de opleiding tot verpleegkundig specialist aan de Hogeschool Utrecht.
De Advanced Practice Nurse combineert als verpleegkundige verschillende beroepsprofielen namelijk zorgverlening op expert niveau,
consulentschap, deskundigheidsbevordering, onderzoek en verpleegkundig leiderschap. De rubriek Praktijkonderzoek geeft ook deze keer
weer een aardig kijkje in de ontwikkeling binnen de zorg. In dit nummer een bijdrage over integratie tussen theorie en beroepspraktijk
op een leerafdeling. Het genoemde onderzoek is verricht op ROC ID College te Gouda. En als het om veranderen gaat: de Commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen (IZO) is speciaal opgericht, omdat het beter, efficiënter, slimmer, toekomstgericht en minder duur
moet. Ans Grotendorst sprak daarover met voorzitter Marian Kaljouw.
De inhoud van dit eerste nummer in het nieuwe jaar 2013 geeft aan dat er wederom voldoende interessante ontwikkelingen te noemen
zijn. Dat geeft de redactie het vertrouwen om ook dit jaar wederom samen met u enthousiast vorm te geven aan de inhoud van het
blad. We hopen dat het blad ook u dit jaar weer inspiratie mag geven om het onderwijs binnen de gezondheidszorg te verbeteren. En
dat u dat vooral in goede gezondheid mag doen.
Jan Mistrate Haarhuis

NIEUWS
Update toelatingsregeling mbo-hbo
Mbo-studenten vallen relatief vaak uit in het hbo. Uit
onderzoek van de Onderwijsraad (2009) blijkt dat de
grootste groep uitvallers zich
bevindt onder de groep studenten die doorstroomt naar
een niet-verwante opleiding.
Om de uitval onder deze
groep tegen te gaan is in de
Strategische Agenda voor
het hbo aangekondigd dat er
vanaf schooljaar 2014-2015
nadere vooropleidingseisen
komen voor mbo-studenten
die doorstromen naar het
hbo.
De toelatingsregeling wordt
gebaseerd op verwantschap
tussen mbo-domeinen en de
CROHO-onderdelen uit het

hbo. In uitzonderlijke gevallen kan daarvan afgeweken
worden. Dit is bijvoorbeeld
het geval als er verwantschap bestaat tussen opleidingen zonder dat de domeinen direct aansluiten op de
CROHO-indeling.
Bij
niet-verwante
doorstroom van het mbo naar
het hbo is de weg niet definitief afgesloten. Een hogeschool kan besluiten een
aspirant-student na een deficiëntieonderzoek toch toe te
laten. De hogeschool bepaalt
zelf hoe dit onderzoek wordt
ingevuld. (Bron: MBO Raad)

Extra tijd invoering
referentieniveau taal
en rekenen
Scholen krijgen extra tijd

voor de invoering van de
referentieniveaus taal en rekenen. Dit maken minister
Bussemaker en staatssecretaris Dekker bekend in de
‘Voortgangsrapportage implementatie referentiekader
taal en rekenen’ die zij op
19 december naar de Tweede Kamer stuurden.
Hiermee komen ze tegemoet aan de zorgen die in
het onderwijs leven over
de consequenties van een
te snelle invoering van de
slaag-/zakregeling voor voleerlingen en mbo-studenten. Op 12 december verwoordden MBO Raad, AOC
Raad, VO-raad, de NRTO,
SPV en de JOB deze zorgen
in een brief aan minister en
staatssecretaris.
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