Samenvatting
In de hiervoor beschreven opzet van
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een duaal leertraject hbo-v hebben
wij aangegeven hoe wij het binnenen buitenschools leren inhoudelijk
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met elkaar hebben verbonden om
‘nieuw leren’ in diverse contexten te
realiseren.
Samenvattend is deze inhoudelijke
verbinding het meest duidelijk zichtbaar in:
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•
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de consensus over de beroeps en

hbo-competenties

tussen

school en werkveld
•

•

•

•

•

de gemeenschappelijke visie op
competentiegericht en vraag gestuurd leren
de beoordeling van het POP
door een gezamenlijke POPcommissie die tot consensus
dient te komen ten aanzien van
de beoordeling van het POP
de leerwerkpakketten met kernopgaven en -problemen uit de
beroepspraktijk die gezamenlijk
zijn ontwikkeld.
de beoordeling waarin zowel
werkveld als school beoordeelt,
mits criteria gebaseerd zijn op
daarvoor geldende kwaliteitsstandaarden, bij voorkeur evidence-based of best- practice en
relevante literatuur.
consensus over de manier waarop leerprocessen begeleid en gestimuleerd worden in de diverse
leercontexten

Inmiddels is ook een regionaal samenwerkingsorgaan tussen de hogescholen
en de zorginstellingen tot stand gekomen die de inhoudelijke verbinding
structureel consolideert en in de toekomst verder zal ontwikkelen.
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Blauwdruk hbo-v Duaal. Een co-productie
van drie Hogescholen en Zorginstellingen
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in een kennissamenleving.
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als krachtige leeromgeving. In K. Schlusmans, R. Slotman, C. Nagtegaal & G. Kinkhorst, Competentiegerichte leeromgevingen. Utrecht.
Griffiths, T., Guile, D. (2003). A Connective Model of Learning: the implications for
work process knowledge. In European
Educational Research Journal. Vol. 2,
number 1. Appendix 1: A Typology of
Work Experience.
Pool, A. e.a. (2001). Met het oog op de toekomst. Beroepscompetenties van hbo-verpleegkundigen. N.I.Z.W. Utrecht.
De Bie, D. en J.de Kleijn.(2001) Wat gaan
we doen. Het construeren en beoordelen
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ALV
De Vereniging heeft in zijn jaarlijkse ledenvergadering het beleidsplan voor
2004-2006 goedgekeurd. Richtinggevende doelen zijn optimale ondersteuning
aan alle doelgroepen binnen de Vereniging, meer voordelen voor leden; niet alleen financiële voordelen maar ook betere toegang tot kennis. Ook wordt ingezet
op meer invloed in ontwikkelingen op
gebied van opleiden door middel van
contacten met organisaties als BVE,
OVDB en HBO. De contributie is tijdens de
ALV vastgesteld op € 50,– (lidmaatschap &
nieuwsbrieven) en € 80,– (lidmaatschap,
nieuwsbrieven en abonnement op Onderwijs & gezondheidszorg). Na afloop van de
ALV is een workshop georganiseerd door
Ina van der Schaaf (Opleidingscentrum
UMCUtrecht) over Leerplaatsanalyse en
leerklimaat. De combinatie van ALV gevolgd door een workshop is een mooi formule gebleken om de opkomst bij de ALV
te vergroten.

Werkgroep profiel praktijkopleiders
De werkgroep profiel praktijkopleider
heeft drie profielen beschreven, gerelateerd aan direct leerlinggebonden taken,
taken gericht op leerprocesbegeleiding
en taken op beleidsmatig niveau. Deze
profielen worden op dit moment door
een klankbordgroep getoetst op bruikbaarheid en overeenkomsten met de dagelijkse praktijk. We hebben het streven
om voor de zomervakantie de notities te
presenteren.

Congres 3 februari 2005
Het onderwerp van het congres is vastgesteld en luidt ‘de opleider na 2005’,
de inhoud is gericht op het presenteren
van de laatste landelijke ontwikkelingen
en de betekenis hiervan voor de uitoefening van ons vak. Noteert u de datum
alvast in uw agenda?
Actuele informatie vindt u op de website
www.OpleidersVenV.nl
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