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‘Voor een beginner
competent is,
moeten er kilometers
of vlieguren
gemaakt worden’

WWW.ONDERWIJSENGEZONDHEIDSZORG.NL

Ooit zag ik op een Franse autoweg
een auto met een sticker met een rode A
erop. Bij navraag bleek dat Fransen,
wanneer ze hun rijbewijs hebben
behaald, twee jaar moeten rijden met
deze sticker op hun auto. De A staat
voor apprentice (leerling). Hierdoor
weten andere bestuurders dat je een
beginnende bestuurder bent. Voor de
beginnende bestuurder ligt de maximumsnelheid op gewone wegen tien
kilometer en op de snelweg zelfs twintig
kilometer per uur lager dan voor andere
bestuurders. In sommige landen moet
je na het behalen van je rijbewijs eerst
een periode rijden met een coach (lees
een meer ervaren bestuurder) naast
je. Jonge, net geslaagde chauﬀeurs
maken na een periode begeleid rijden
minder ongelukken. Daarom mag je in
Nederland op je zeventiende rijexamen
doen, terwijl je pas als achttienjarige
alleen mag rijden. Tot die tijd moet er,
ook al heb je je rijbewijs, iemand naast
je zitten met meer rijervaring. Als het
over autorijden gaat, snapt iedereen
dat je na het behalen van het rijbewijs
(je diploma) pas echt leert rijden. Het
vraagt nog heel wat kilometers voordat
je je competent voelt (en anderen je vertrouwen). Voor piloten idem, daar komt
de term vlieguren vandaan. Maar hoe
zit dat bij onze studenten? Binnenkort
krijgen weer duizenden jongeren een
diploma dat hen toegang verleent tot de
zorgpraktijk. Hoe lang duurt het voor zij
het vak zelfstandig kunnen uitvoeren en
we hen vertrouwen als professional? Is
dat een paar weken, maanden of jaren?
En wat hebben zij daarvoor nodig? Herkenbaarheid als leerling (met diploma
weliswaar), limieten met betrekking tot
hun handelingen, begeleiders?
Beginners hebben nog geen routines en
overzicht, ze missen contextgebonden
kennis, daarvoor moeten ze kilometers
of vlieguren maken, dat staat buiten
discussie. Toen ik, dertig jaar geleden,

het ziekenhuis inkwam, kreeg ik te
horen dat ik een halfjaar nodig zou
hebben om als beginner competent te
worden. Competent stond gelijk aan
eindverantwoordelijke diensten kunnen
draaien. Dat halfjaar bleek niet overdreven. Nieuwe ziekten, onderzoeken en
behandelingen moest ik leren kennen.
Maar zeker zo belangrijk zijn de vele
verschillende mensen die ik tegenkwam
als patiënt, familie en — niet te vergeten
— al die andere professionals met ieder
zijn of haar eigen gebruiksaanwijzing.
De complexiteit van de zorgverlening is
de afgelopen dertig jaar enorm toegenomen. Ik kan me moeilijk voorstellen
dat een halfjaar nog volstaat om van
beginner uit te groeien tot competente
professional. Tegelijkertijd worden net
afgestudeerden al snel volledig ingezet.
Na een korte intro wordt verwacht dat
ze alle ins en outs begrijpen en er is weinig ruimte voor vragen en leren. In de
huidige crisis in de gezondheidszorg is
dit helemaal een probleem, zelfs mensen
zonder diploma, echte studenten, worden ingezet als volwaardig medewerker.
Ik vraag me af wat het eﬀect hiervan
zal zijn. We zien al langer een trend van
burn-out onder jonge professionals met
als worst case outcome vertrek uit de
professie. Een simpele interventie van
erkenning van de fase tussen student en
competent, in lijn met het denken van
Benner en Dreyfus, lijkt me van groot
belang. Zichtbaarheid van deze status al
dan niet met sticker, gefaseerde entree
(limieten) in de professie en specifieke
ondersteuning/coaching lijken me
zo gek nog niet. De inspanningen en
kosten daarvan zullen zeker wegvallen
tegen die van de te voorkomen uitval
van de beginnende professionals. Zou
het niet mooi zijn als we juist vanuit de
praktijken en opleidingen samen deze
fase tussen student en professional
vormgeven en de term beginner een
nieuwe status geven?
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