Verhouding onderwijs en zorg: liefde of verstandshuwelijk?
Het beroepsonderwijs vormt de inhoudelijke schakel tussen de wereld van het onderwijs (leren)
en de wereld van de zorg (arbeid). De titel van dit themanummer suggereert dat de verhouding
tussen onderwijs en zorg op gespannen voet staat; van de ene kant wordt constructief tussen
onderwijs en zorg samengewerkt (liefde) en van de andere kant is sprake van een ‘moetje’ (verstandshuwelijk). De verhouding tussen onderwijs en zorg is heel lang gedomineerd vanuit economische drijfveren. De wereld van het leren daarentegen door pedagogische en leerpsychologische
principes. De veranderende verhoudingen tussen onderwijs en zorg zijn van invloed op zowel het
leerproces van de student, als op de bijdrage die dit leerproces levert aan een flexibele en duurzame inzetbaarheid van de gediplomeerde student in een zorginstelling (employability). Een liefdevolle benadering tussen actoren uit onderwijs en zorg is gebaseerd op kwalificaties voor zorgverleners die flexibel inzetbaar zijn en die de mobiliteit van de zorgverlener, zowel intern als extern, bevorderen. Liefde gedijt in netwerken
(communities of practice) tussen onderwijs- en zorginstellingen, terwijl verplichte netwerken tot een verstandshuwelijk leiden. In dit themanummer worden good practices gegeven, die de verhouding tussen onderwijs en zorg bevorderen, bijvoorbeeld: Ontwikkelen en integreren van vormen van kennis: de rol van de lecturer practitioner (p.6); Bruggen Bouwen tussen onderwijs en zorg (p.11); Het gebruiken van
meetinstrumenten (p.22). Artikelen die actoren uit onderwijs en zorg als het ware verplichten tot samenwerking, zijn; ‘Onderwijs en zorg:
huwelijk of geregistreerd partnerschap?’ (p.19); Je kunt in Den Haag veel regelen, maar het moet op regionaal niveau gebeuren (p.27); Wie
is meester over het leerplan? (p.29); Studenten aan het woord: de sleutel is communicatie (p.32). Tenslotte artikelen die leiden tot verdieping op het thema onderwijs en zorg, zoals: Welke kloof tussen theorie en praktijk? (p.3); Ans Grotendorst in gesprek met Mathieu Weggeman (p.16); Co-makership: mechanismen die de samenwerking tussen onderwijs en zorginstelling bevorderen (toolkit).
De redactie hoopt met de keuze van dit thema, artikelen en auteurs een bijdrage te hebben geleverd aan de verbetering van de relatie tussen onderwijs en zorg. Dat kan door samen met de werkers uit het onderwijs en de zorg een goede balans na te streven, gebaseerd op liefde
én verstand! Dit is het laatste nummer van dit schooljaar; de redactie van ‘Onderwijs en gezondheidszorg’ wenst u een prettige en inspirerende vakantie!
Henk Ritzen

AG E N DA
COMPETENT VOOR
DE TOEKOMST?!
Hoe laten we het beroepsonderwijs beter aansluiten
bij ontwikkelingen in de beroepspraktijk van de zorgbranches?’.
Deze vraag staat centraal
tijdens de landelijke zorgonderwijsconferentie ‘Competent voor de Toekomst?!’
op 18 november 2010 in het
WTC te Rotterdam.
De zorgbranches bieden u,
in samenwerking met het
Ministerie van VWS en Calibris, een dynamisch programma om mee te bouwen aan
de brug tussen zorgbranches,
kenniscentrum en beroepsonderwijs! Deelname is kosteloos voor zorg-, onderwijs- en
overheidsinstellingen.
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De urgentie om de zorgvraag
en het onderwijsaanbod beter op elkaar aan te sluiten is
groot. De zorgsector constateert een gat tussen enerzijds
de generieke kennis, kunde en
competenties van schoolverlaters en anderzijds de differentiatie in branches. Hierdoor ontbreekt de specifieke kennis en
kunde binnen de zorgsector.
Daarom wordt nu volop ingezet om het mbo-beroepsonder-

wijs beter te laten aansluiten
bij ontwikkelingen in de beroepspraktijk. In verband met
de grote belangstelling en de
gelijkwaardige samenstelling
van de gastenlijst (50% zorg
en 50% onderwijs), informeren wij u over een zorgvuldig
toegangsbeleid. Dien nu alvast uw verzoek tot deelname
in. Wij berichten u zo spoedig
mogelijk. Zie voor meer info:
www.competentvoordezorg.nl
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