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De Ontmoeting
Carin de Boer, Hogeschool InHolland,
en Britt Jansen, Participe Amstelland,
zijn betrokken bij een interprofessioneel
Leer- en Innovatienetwerk in de wijk.

Leerpraktijk
Evidence-based practice binnen
de mbo-verpleegkundige opleiding. Door Majella Pannekoek.
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Best Practices
Samen opleiden, leren en verbeteren in de Amsterdamse verpleeghuiszorg. Door Petra Boersma et al.
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Interview
In gesprek met
Lisette Schoonhoven.

24 Henk Ritzen-prijs
De vijf nominaties voor
het beste OenG-artikel
van 2020 zijn bekend.

Onderzoek actueel
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Uitgelicht
Integratie van zorgtechnologie in het zorgonderwijs:
competenties van mbo-docenten. Door Theo Olthuis et al.

Signalering
De transitie van leren naar werken. Door N. Aldosari et al.

Signalering
De educatieve voordelen van drama. Door D. Jefferies et al.

Redactioneel

Frisse start
Het eerste nummer in dit nieuwe jaar, tijd voor vernieuwing. De vormgeving is aangepast en opgefrist en we
besteden het komende jaar in verschillende rubrieken
specifiek aandacht aan de thema’s ‘zorgtechnologie’ en
‘toetsing’. We starten ook met twee nieuwe rubrieken. In
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Diana Kalsbeek

‘Mijn lichtend voorbeeld’ vertellen opleiders, verpleegkundigen en verzorgenden over hun bron van inspiratie
en in de rubriek ‘Blik op de toekomst’ belichten we technologieën die zowel

10	Column

Marieke Schuurmans

in de zorg als het onderwijs van waarde kunnen zijn (vanaf nummer 2). Mocht
u over een van deze thema’s willen publiceren, uw verhaal willen doen of uw
ervaringen delen, of heeft u een tip voor de redactie, laat het ons weten! Verder
in dit nummer wat u van ons gewend bent. En... de bekendmaking van de vijf
nominaties voor de Henk Ritzen-prijs voor beste artikel van 2020.
Jacqueline Dijkstra
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