V&VN opleiders
Op donderdag 11 juni organiseerde de afdeling V&VN opleiders een online regiobijeenkomst voor
opleiders in de zorg (m.n. praktijkopleiders, docenten uit mbo en hbo en opleidingsfunctionarissen).
Hierbij stond de vraag centraal: ‘Hoe geven we vorm aan opleiden in de zorg op de korte en langere
termijn in het postcorona tijdperk?’ Mayella Stremmelaar, voorzitter van V&VN opleiders, vertelt wat
daarvan de uitkomsten waren en wat de afdeling daarmee gaat doen.

Beginner

1. Waar liepen opleiders tijdens deze coronacrisis tegenaan?
‘In veel ziekenhuizen, VVT-organisaties en in de wijkzorg leidde de coronacrisis tot het stopzetten van eerste- en tweedejaars stages. Dit kwam onder andere doordat er te weinig beschermingsmiddelen beschikbaar waren, er een verschuiving
plaatsvond van zorgverleners naar andere afdelingen en eigen medewerkers vaak geschoold moesten worden waardoor er
onvoldoende begeleiding was voor de stagiaires. Veel studenten kregen een baantje als helpende aangeboden in de zorg
maar deze uren mochten niet altijd meegeteld worden als stage-uren waardoor ze niet aan het vereiste aantal komen. In
het onderwijs zien we dat er problemen zijn ontstaan met examineren (gesprekken voeren, ondertekenen examendocumenten). Verder werd het fysieke onderwijs wel gemist. Ook gaf men aan dat leerlingen en studenten in de VGZ en de
ouderenzorg niet altijd begrip kregen voor hun situatie en de impact hiervan op hun stage. Er werd minder aandacht aan
besteed in de media.’

2. Welke oplossingen en ideeën worden aangedragen voor de korte en
langere termijn?
‘Er wordt veel nagedacht over hoe het onderwijs meer flexibel kan worden aangeboden. Welke onderwerpen lenen zich
goed voor online onderwijs en welke onderwerpen minder? En hoe gaan we dan om met de wat meer “gevoelige” onderwerpen als palliatieve zorg en seksualiteit? Wat is een goede balans tussen online en face-to-face-onderwijs? In het
begin van de coronacrisis handelden veel onderwijsinstellingen alleen, maar er is ook samenwerking tot stand gekomen.
Bijvoorbeeld in Friesland waar meerdere ROC’s met elkaar online onderwijs hebben ontwikkeld.
Daarnaast was er de oproep om weer in de zorg te gaan werken, waren er landelijke initiatieven, en deden zorginstellingen oproepen om je te melden als je weer ingezet wilde worden in de zorg. Onze leden hebben daar ook gehoor aan
gegeven. Onduidelijk was echter welke scholing wel of niet gevolgd moest worden. Er is flink geïnvesteerd in het ontwikkelen van scholingsprogramma’s, maar het is niet helder of er ook geëvalueerd wordt of dit heeft opgeleverd wat van te
voren was beoogd.’

3. Hoe kan men elkaar ondersteunen?
‘Er is veel behoefte aan het delen van kennis en ervaringen met opleidingen, maar ook met zorgorganisaties. Dat kan gaan
over inhoudelijke zaken als hoe zorg je voor voldoende verdieping en betrokkenheid van studenten, maar bijvoorbeeld
ook over hoe kunnen zorgorganisaties en opleidingen elkaar ondersteunen en informeren. Meer gezamenlijk optrekken is
het devies.’

4. Welke rol zien de leden weggelegd voor het bestuur van V&VN
opleiders?  
‘De leden zien vooral een verbindende rol voor V&VN opleiders door bijvoorbeeld vaker soortgelijke online bijeenkomsten te organiseren waarin uitwisseling van kennis en ervaringen van collega’s en experts op een bepaald gebied
(bijvoorbeeld online werkvormen) centraal staat. Daarnaast is er behoefte aan meer landelijke richtlijnen, bijvoorbeeld
ten aanzien van de stages (begeleiden van studenten in crisissituaties als corona). V&VN opleiders kan de wensen en
ervaringen die voortkomen uit de regiobijeenkomsten onder de aandacht brengen van het bestuur van V&VN.’

5. Sluit deze rol aan bij jullie visie?
‘Zeker! Het verbinden van praktijk en onderwijs is volgens ons in deze tijden nog meer van belang evenals de aandacht
voor meer afstemming en samenwerking. Dat zullen we nadrukkelijk onder de aandacht brengen van het bestuur van
V&VN. Het delen van kennis en ervaringen middels regiobijeenkomsten gaan we zeker een vervolg geven.’

10

nummer 4-2020www.ONDERWIJSenGEZONDHEIDSZORG.nl

Gedownload van https://onderwijsengezondheidszorg.nl op 16-5-2022 om 19:51. Alleen voor persoonlijk gebruik. Zonder toestemming van BPM Medica is geen ander gebruik toegestaan. Copyright (C) 2022 BPM Medica.

5 vragen

