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Vakblad voor opleiders in het gezondheidszorgonderwijs

Het nieuwe leren: who cares?
Het congres voor opleiders in het V&V onderwijs
Donderdag 7 februari 2008 is het weer zover. Dan vindt het congres van Opleiders V&VN plaats in Congrescentrum ‘De Reehorst’ in Ede.
Bij velen ligt de congresbrochure reeds in de bus. In deze bijdrage wordt vooruitgeblikt op het congresthema ´Het Nieuwe Leren’.
Karin in ’t Hout *

De term het Nieuwe Leren is in 1995 geïntroduceerd door prof. Robert-Jan
Simons. Hij bedoelt daarmee het samenhangende geheel van nieuwe leeruitkomsten, nieuwe leerprincipes, nieuwe onderwijsvormen en nieuwe vormen van toetsing (Simons & Lodewijks, 2007). In de workshops en masterclasses komen verschillende voorbeelden aan bod.

planning. Lia Bijkerk zal u inspireren om variatie in werkvormen aan te brengen in uw les op
basis van de theorie van de ‘Meervoudige intelligenties’. Bij Wilma van der Heide is leren een
avontuur waarbij u activerende lesconcepten leert

Dr. Frans Meijers (zie interview in Onderwijs en Gezondheidszorg nummer
6, 2007) zal in de openingslezing betogen dat er méér praktijksturing, méér
dialoog over zin en betekenis van de leerstof en ook méér zeggenschap over
het eigen leren moet komen.
Als het gaat om meer zeggenschap over het eigen leren is het traject Fc-XL
van het Friesland College interessant. Amir Farokhi directeur van FC-XL, laat
u kennis maken met een werkelijk vernieuwd concept, waarbij zeer brede
en diverse keuzemogelijkheden leiden tot een officieel erkend mbo-diploma.
Tegenwoordig zijn vriend en vijand het er over eens dat nieuw leren qua
vorm betrekking heeft op zoveel mogelijk samenwerken, contextueel (authentiek) en actief (zelfstandig) moet zijn. Het gaat hierbij meer om uitkomsten van het onderwijs dan om de vorm of vrijheidsgraden van onderwijs.
De vorm is afhankelijk van wat we willen bereiken. Dat kan dus vorm krijgen in probleemgestuurd onderwijs, natuurlijk leren, projectonderwijs, duaal onderwijs, samen leren in authentieke situaties, e-learning enzovoort.
In diverse workshops staat de vorm
centraal. In de workshop van STING
medewerker Merel
van Uden komt ‘leren door toeval’ en
hoe u dat ‘toeval’
een handje kunt
helpen aan de orde.
In de workshop van
Calibris door Ineke van Aken wordt
de cyclus van de
leervraag
besproken. Dr. Toni Andreoli en Ir. Kees de
Jong laten u kennis
maken met competentiegericht onderwijs en vraagsturing in combinatie
met roostering en

gebruiken op basis van de leercyclus van Kolb. In
de workshop van Joke Opzeeland en Peter Hogenhuis gaat u in een simulatie een leerteam in
de thuiszorg ontwerpen. U gaat naar huis met een
projectplan voor uw eigen situatie.
Wilt u weten hoe u Evidence Based Practice toepast in onderwijs en praktijk? Schrijf u dan in
voor de workshop van Dr. Bea Tiemens.
Natuurlijk is coaching niet meer weg te denken
uit nieuwe onderwijsconcepten. Drs. Adriaan
Hoogendijk laat u ervaren dat ‘coachen mensen
herinneren aan hun eigen overvloed is’.
U kunt kennis maken met ICT toepassingen in de
workshop E-learning in de zorg. Installeer de RRS
lezer op je PC en beschik altijd over de juiste informatie. Vergeet in de pauze niet even te ‘gamen’
in de zorg. Een echte aanrader!
De grote toegankelijkheid van het onderwijs heeft
tot gevolg dat er een breed scala van typen studenten in de opleidingen te vinden zijn. In de
masterclass van Hans Kaldenbach leert u door te
oefenen met een acteur de door uzelf ingebrachte moeilijke cultuurverschillen onder controle
te krijgen. Ervaart u als opleider stress bij al dat
‘Nieuwe Leren’? Volg dan de masterclass van Corma Ruigrok en oefen met behulp van het stressreductiemodel in ontwikkelingsgericht denken,
voelen en handelen, zodat de probleem- en oplossingsgerichte focus in uw eigen en andermans
gedrag meer herkend wordt.
Schrijf u nu in via www.opleidersvenv.nl
* Karin in ’t Hout is voorzitter van de congrescommissie van Vrienden van het Congres Opleiders V&VN en is werkzaam als docent bij ROC ID
College.
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