De transitie van zorgprofessional naar docent
De transitie van zorgprofessional naar docent verloopt
voor velen niet zonder slag of stoot. Veel zorgprofessionals die de overstap maken hebben geen formele training
gehad voor hun nieuwe onderwijs- en/of onderzoeks
taken. Bovendien komen de verwachtingen ten aanzien
van hun nieuwe rol als docent niet altijd overeen met
de praktijk. Onvoldoende voorbereiding op de functie
als docent kan leiden tot onzekerheid, stress en zelfs
burn-out. In deze literatuurstudie werd onderzocht
welke veranderingen in rollen en identiteit ervaren
worden en wat bevorderende en belemmerende
factoren zijn voor een succesvolle transitie.
Er werden 25 studies geïncludeerd en vier thema’s gevonden.
Het eerste thema betreft het hebben van meerdere rollen en
identiteiten. Veel docenten moeten wennen aan het feit dat zij
eerst ‘ervaren’ zorgprofessional waren en nu een ‘beginnend’
docent. Een belangrijke motivatie voor docenten om naast
hun onderwijs nog in de praktijk blijven werken is dat zij bang
zijn anders hun zorgidentiteit te verliezen.
Thema twee beschrijft de transitie van zorgprofessional naar
docent als een emotioneel beladen proces. Voor zorgprofessio
nals voelt het als echt opnieuw beginnen en het loslaten van
hun oude wereld, de zorgpraktijk.
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Het derde thema beschrijft bevorderende en belemmerende
factoren voor de transitie naar docent. Zowel persoonlijke
factoren (passie, vermogen om veranderingen te omarmen)
als interpersoonlijke factoren (een goede mentor) kunnen
de transitie naar docent versoepelen. Ook organisatorische
factoren spelen een rol, zoals de mogelijkheid om te collega’s
te kunnen observeren.
Het laatste thema beschrijft zowel de positieve gevolgen, zoals
het werkplezier dat docenten halen uit het zien ontwikkelen
van studenten, als de negatieve gevolgen, zoals stress, spanning,
angst en onzekerheid. Ook ervaren docenten een gevoel van
verlies; verlies van identiteit en cliënten.
De auteurs concluderen dat de transitie van zorgprofessional
complex kan zijn en raden aan om thema’s als identiteit en
angst op te nemen in het mentorschap en andere
inwerkprogramma’s.
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