Even voorstellen:
nieuwe redactieleden
Na het vertrek van Aart Pool als redactielid kunnen we drie nieuwe enthousiaste leden verwelkomen. Met hun komst is de
redactie uitgebreid met aanvullende deskundigheden en daarmee hopen we nog meer kwaliteit te leveren. Graag stel ik hen
aan u voor.
Jan Mistrate Haarhuis*

Astrid Schat is als docent en onderwijsontwikkelaar werkzaam bij MBO Utrecht en
specifiek bij de Utrechtse Zorgacademie. Ze
leidt jongeren op tot helpende, verzorgende
of verpleegkundige. Zelf was ze als verpleegkundige werkzaam in de psychiatrie.
Drie jaar geleden besloot ze een master Leren
en Innoveren te volgen. Dit heeft naast een
verbreding van kennis en kunde voor haar
ook deuren geopend, omdat ze zich intensief
op het gebied van social media heeft begeven: bloggen en actief op
Twitter. De interesses van Astrid Schat liggen in het MBO onderwijs, professionalisering op de werkplek en toepassingen van social
media in onderwijs en gezondheidszorg. Ze ziet het als haar uitdaging om het blad O&G binnen vijf jaar een prominente plek te geven in de digitale wereld!
Het tweede nieuw lid is Inge Pool. Haar
werk, als onderwijskundig beleidsadviseur
bij het Opleidingscentrum van het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht, heeft
een directe link met onderwijs en gezondheidszorg. Ze adviseert o.a. bij onderwijskundige vraagstukken in het medisch-ondersteunend en verpleegkundig (vervolg)onderwijs.
Verder is ze betrokken bij projecten werkplekleren van studenten en ervaren ziekenhuismedewerkers. Ze werkte aan een promotieonderzoek naar continue ontwikkeling van verpleegkundigen.
Daarbij is ze vooral benieuwd hoe verpleegkundigen in verschillende levens- en carrièrefasen leren en wat hen daarbij stimuleert.
Artikelen over werkplekleren spreken haar zeer aan. Artikelen over
ontwikkelingen in de zorg en in het verpleegkundig beroep volgt ze
om goed te weten waar we het (vervolg)onderwijs op moeten richten. Artikelen over e-learning en social media hebben haar bijzondere belangstelling. Deze helpen haar bij het zoeken naar nieuwe
wegen om het leren van zorgmedewerkers te ondersteunen.
Ze stelt zich ten doel dat O&G over vijf jaar een blad is dat iedere
opleider en praktijkopleider wil lezen. Het blad beantwoordt vragen waar zij tegenaan lopen bij het ontwerpen van leertrajecten en
het begeleiden van lerenden. Ze wil er als redactielid zorg voor dra-

gen dat werkplekleren regelmatig aan bod
komt. En ze gaat zich sterk maken voor het
praktisch vertalen van wetenschappelijke
inzichten.
Jacqueline Dijkstra
werkt als verpleegkundige en verplegingswetenschapper
aan de Hogeschool
Utrecht. Een belangrijk aandachtspunt
binnen haar functie is het praktijkleren en het onderwijs dat daarbij aan de studenten wordt aangeboden. Ze is lid van het
bestuur van V&VN opleiders en houdt zich
onder andere bezig met het organiseren van
het congres voor opleiders in de zorg.
Onderwijs en gezondheidszorg is een tijdschrift waardoor ze zich laat inspireren en
uitdagen. Het is interessant te lezen waar
opleiders van andere opleidingen maar zeker ook opleiders uit de praktijk zich mee
bezighouden. Het lezen over best practices, nieuwe ontwikkelingen binnen de
zorg en het onderwijs vergroten haar kennis. Verpleegkundige werkbegeleiders hebben belangstelling voor thema’s die in O&G
aan bod komen. Vanuit haar expertise wil
Jacqueline graag een bijdrage leveren aan
de inhoud van O&G en ze verwacht dat de
nieuwe formule nog beter zal aansluiten bij
de wensen van de lezers.
We hopen dat de nieuwe redactieleden met
enthousiasme hun taak vervullen en wensen hen daarbij veel succes.
* Jan Mistrate Haarhuis is redacteur van
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