‘Meer lessen worden in
de context ervaren’
In het Universitair Medisch Centrum in Groningen (UMCG) vindt een unieke vorm van leren en werken
plaats voor bol-studenten verpleegkunde. Projectleider is Annita van Wijlen van het UMCG. Zij beantwoordt 5 vragen over dit gilde.

Beginner

1. Kun je omschrijven wat het UMCG Gilde voor mbo-studenten
verpleegkunde inhoudt?

‘Het UMCG Gilde voor verpleegkunde is een samenwerkingsverband tussen de drie ROC’s uit de stad Groningen en het
UMCG. Kenmerkend is dat studenten vanaf het derde leerjaar werken en leren in het UMCG. Zowel de lessen als de
stage vinden hier plaats. Dit zorgt voor een unieke wisselwerking tussen de scholen en de praktijk. Vier dagen per week
zijn er een of meer docenten van die verschillende ROC’s aanwezig in het ziekenhuis. Dit maakt dat lessen meer in de
context ervaren worden en ‘problemen’ op de werkvloer snel opgelost kunnen worden.’

2. Vanuit welke behoefte is deze vorm van het opleiden van bol-studenten
ontstaan?
‘De zorg en zo ook het UMCG hebben te maken met tekorten aan goed opgeleid personeel. Gilde Leren is mede gekozen
om de verwachte tekorten aan verpleegkundigen op te kunnen vangen. De ROC’s hebben behoefte aan voldoende en
kwalitatief goede bpv-plaatsen in het ziekenhuis. Met het UMCG Gilde is behoud van een deel van de bpv-capaciteit gerealiseerd. Op de werkvloer wordt ervaren dat theorie en praktijk nauw op elkaar zijn afgestemd. Hierdoor ontwikkelen
studenten een brede basis en doen ruime ervaring op in het klinisch redeneren bij verschillende specialismen. De integratie tussen theorie en praktijk ontstaat mede door de vele gastlessen van verpleegkundigen en andere professionals uit
het UMCG. Daarnaast leren studenten in twee jaar de complexe organisatie van het ziekenhuis goed kennen. Hierdoor
zijn ze na hun opleiding snel inzetbaar.’

3. Op welke manier vindt de samenwerking in het consortium plaats?
‘Het Gilde-leertraject is met elkaar vormgegeven (managers, docenten en mensen van het UMCG) met respect voor
elkaars standpunten. Het curriculum is ontwikkeld door de docenten. Generieke vakken worden door vakdocenten van
de verschillende scholen gegeven.’

4. Hoe ervaren studenten deze manier van opleiden?
‘De studenten zijn erg enthousiast. Ze geven aan dat juist de wisselwerking tussen theorie en praktijk het leren zo leuk
maakt. De theorie kan meteen toegepast worden en praktijkervaringen kunnen vervolgens weer besproken en geanalyseerd worden aan de hand van de theorie. Naast leuk, vinden ze het Gilde Leren ook zwaar.
Het op vier verschillende afdelingen stage lopen vinden ze fijn. Ze krijgen zo een breed beeld van de ziekenhuiszorg.
Studenten zijn erg tevreden over de begeleiding, zowel op de afdeling als van de docenten. Bij problemen is er snel een
docent aanwezig om deze te bespreken en op te lossen.’

5. Geeft het volgen van deze leerwerkroute garantie op een baan bij het
UMCG?
‘Het UMCG kan geen baangarantie geven. Wel heeft zij een inspanningsverplichting. Het UMCG heeft een voorkeur
voor studenten die opgeleid zijn in het eigen ziekenhuis. Studenten worden vaak al halverwege het vierde jaar gepolst
door afdelingen of zij belangstelling hebben voor vacatures.’
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5 VRAGEN

