INTERACTIEF

WERKVELD
Drie werkvelden BBL
Het BOVIG/BOVE-project

NIEUWE MEDIA
Portal www.lerenindepraktijk.nl live

De producten op de site zijn verdeeld

De OVDB heeft - aanvullend op haar reguliere website www.ovdb.nl - een portal laten ontwikkelen. Een portal (digitaal portaal) is een website rondom één

over zeven hoofdthema’s:

werkvelden werd gepresenteerd. De afgelopen jaren hebben het Vlietland ziekenhuis, de Zorggroep Waterweg Noord

of meerdere thema’s of onderwerpen.
Op de portal van de OVDB:

gen
• Vergroten BPV capaciteit: vraag en
aanbod

en Thuiszorg Nieuwe Waterweg Noord
met elkaar gewerkt aan de realisatie van
breed opleiden. De kern van het project

lerenindepraktijk.nl, staan producten
die zijn samengesteld door andere organisaties dan de OVDB. Met de portal

• Matchen van leerlingen met BPV
plaatsen
• Bevorderen kwaliteit BPV/accent op

is het rouleren van externe stages volgens een carrouselmodel. Per instelling
is gewerkt met vijf leerlingen, binnen
een systeem van gesloten beurzen.

beoogt de OVDB een platformfunctie te
vervullen ten behoeve van innovatieve
ontwikkelingen in de beroepspraktijk van de Gezondheidszorg, Welzijn,
Sport en Dienstverlening.

zorg instellingen
• Bevorderen kwaliteit BPV/accent op
onderwijs en zorg
• Bevorderen kwaliteit BPV/accent op
onderwijs

BPV+ producten online

De producten op de site zijn het resul-

Het eerste thema op de portal www.
lerenindepraktijk.nl is BPV+ producten,

Op 30 september vond in het Vlietland
ziekenhuis een symposium plaats waarin het rouleren van leerlingen uit drie

• Versterken regionale samenwerking
• Ontwikkelen visie op zorgopleidin-

De resultaten van het project hebben
betrekking op een aantal factoren:
• Inhoud van de zorg; leerlingen hebben een bredere blik en kunnen
zelfstandiger hun werk doen. De patiëntenoverdracht is verbeterd en er
worden verpleeg- en verzorgingstips
uit andere zorgsettingen overgenomen. Leerlingen weten na het volgen
van deze brede opleiding beter wie ze
in de keten moeten bellen.
• Behoud van personeel. Leerlingen
krijgen door de uitruil een beter
beeld van de andere velden. De beelden die over en weer bestaan worden
bijgesteld. Hierdoor kiezen ze soms
nog bewuster voor de organisatie
waar ze zijn ingestroomd, of kiezen
binnen deze organisatie bewust voor
het volgen van een opleiding op een
passender niveau. Ook een overstap
heeft plaatsgevonden, maar dan wel
met behoud van de leerling voor de
zorg.
Tijdens het symposium werden andere
instellingen uitgedaagd hier voor hun
eigen instelling over na te denken; het
is eigenlijk een heel vanzelfsprekende
opleidingsvariant. Je moet het lef heb-

gemaakt door, in en voor de praktijk.

ben om los te komen van je eigen eiland
en naar elkaar toe te kruipen.

Met deze producten kunt u het praktijkgedeelte van een zorgopleiding effectie-

taat van de samenwerking tussen zorginstellingen, roc’s en hbo’s in de 23
zorgregio’s in Nederland. De naam BPV+
verwijst naar de Stimuleringsregeling
BPV+. Subsidies uit deze regeling stelden
de zorgregio’s in staat om in de periode

De leerlingen die volgens deze variant
zijn afgestudeerd, kregen tijdens het
symposium een speciaal certificaat uit-

ver plannen, uitvoeren en evalueren.
De producten zijn geschikt voor alle
opleidingsniveaus in de zorgbranches
en voor het praktijkgedeelte voor zowel

2000-2004 te werken aan de verbetering
van de beroepspraktijkvorming. De Stimuleringsregeling BPV+ is een gezamenlijk initiatief van de OVDB en de Sector-

gereikt. (AH)

de BBL als de BOL.

fondsen Zorg en Welzijn.
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Vakblad voor opleiders in het gezondheidszorgonderwijs

