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5 vragen

SAMEN hbo-v, wat kan ik ermee?
Het landelijk project SAMEN hbo Verpleegkunde, uitgevoerd door de zeventien bachelorverpleegkundeopleidingen van Nederland, heeft zich als doel gesteld om een platform op te zetten
om leermaterialen te delen (https://hbo-vpk.wikiwijs.nl/). In een actieve community kunnen docenten daarnaast gemakkelijk met elkaar in contact komen via https://hbovpk.nl/welcome. Vorig jaar is
hierover gepubliceerd in OenG (nummer 7). Hoe is de stand van zaken nu? Dat vroegen we aan Marja
Versantvoort en Nienke Verduijn.

1. Wat is de stand van zaken op het platform?
‘Het afgelopen jaar is het platform verder uitgebreid. Op de Wikiwijs-hbovpk pagina staan steeds meer leermaterialen
en worden er dagelijks leermaterialen toegevoegd. Daarnaast worden er regelmatig keurmerken uitgedeeld waarmee
duidelijk wordt gemaakt wat de kwaliteit van de materialen is. Hergebruik neemt toe en de gebruikers geven steeds vaker
feedback en ranken het product met sterren.
Nieuw dit jaar is dat er overstijgende leermaterialen worden ontwikkeld. Docenten van minimaal twee hogescholen ontwikkelen samen leermaterialen over vernieuwende thema’s uit BN2020. Hierbij valt te denken aan thema’s als leven lang
leren, internationalisering, ondernemerschap en technologie. Uiteraard komen deze materialen ook open beschikbaar op
het platform.’

2. Wat levert het platform op?
‘Als ontwikkelaar is het geweldig om de waardering en credits te krijgen van collega’s uit het hele land. Het geeft een
goed gevoel iets bij te kunnen dragen en je krijgt er andere leermaterialen of inspiratie voor terug. Door als hogescholen
samen te werken, kunnen we sneller anticiperen op de veranderende beroepspraktijk. Gezamenlijk ontwikkelen we
materialen van nieuwe thema’s die nog ontbreken in het curriculum. Het zorgt dus niet alleen voor tijdsbesparing, maar
ook voor een verhoging van de kwaliteit van het onderwijs.’

3. Wat zijn de ontwikkelingen op de community?
‘De community heeft inmiddels meer dan zeshonderd leden. Een belangrijke mijlpaal. Aanvankelijk was de community
bedoeld voor bachelor-verpleegkundedocenten. Gebleken is echter dat het toevoegen van studenten en verpleegkundigen
uit het werkveld aan de community een toegevoegde waarde heeft. Er is daarom voor gekozen om de volgende stap te
zetten: iedereen die affiniteit heeft met verpleegkunde kan lid worden. Het is mooi om met elkaar kennis te kunnen
delen!’

4. Wat levert de community op?
‘We zien dat de community een steeds belangrijkere rol speelt in het up-to-date houden en stimuleren van hergebruik
van de gedeelde leermaterialen op Wikiwijs. Daarnaast worden in de community bijvoorbeeld ook oproepen geplaatst
tot samenwerking of gevraagd naar specifiek leermateriaal. In de vakcommunity vind je snel collega’s die op hetzelfde
specifieke vakgebied aan het stoeien of pionieren zijn met nieuwe leermaterialen. Er ontstaan nieuwe samenwerkingen,
waarbij er zelfs face-to-face wordt afgesproken. Want het is natuurlijk wel prettig om te weten wie je fans zijn of van
wie je materialen hergebruikt.’

5. Wat zijn de plannen op de lange termijn?
Door de ervaringen die opgedaan zijn in de afgelopen twee jaar is iedereen zo enthousiast dat de zeventien
bachelor-verpleegkundeopleidingen dit project willen continueren. Een mooi streven hierbij is om een actieve
community te behouden met een diversiteit aan leden die allen betrokken zijn bij verpleegkunde. Daarnaast
natuurlijk een up-to-date databank met voldoende leermaterialen. Om onze successen samen te vieren en om live
te ervaren wat het platform en de community te bieden hebben, wordt er op 24 april 2020 een groot feest bij Fontys
Hogescholen Eindhoven georganiseerd. Save the date, informatie volgt op de community!’
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