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Eerste opleiding EVV van start in Den Haag
Voor Florence in Den Haag ging op 19
april de eerste branche-erkende ver-

uitgevoerd door het Sectorfonds Zorg.
Bijzonder is dat deze leergang landelijk

volgopleiding voor verzorgenden in

erkend wordt door de branche, waar-

verzorgings- en verpleeghuizen van

door verzorgenden in de toekomst ge-

start. De opleiding Eerst Verantwoorde-

makkelijker hun carrière in de eigen

lijk Verzorgende (EVV) leidt verzorgen-

branche kunnen vervolgen.

den op tot zorgcoördinator of contactverzorgende. In opdracht van de socia-

Florence is een van de eerste ondernemingen in de zorg in Nederland die

le partners, Arcares, ABVAKABO-FNV,

deelneemt aan deze nieuwe vervolgop-

CNV Publieke Zaak, FHZ, Nu ’91 en De

leiding, die zo’n zeven maanden zal du-

Unie Zorg en Welzijn, wordt dit project

ren.
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Werkplekleren bij ROC leerzaam voor ‘stagiaire’ Nijs
Een week meelopen in de dagelijkse
praktijk van de unit Zorg & Welzijn op
het ROC Utrecht is leerzaam gebleken
voor staatssecretaris Nijs. Dat zei ze vrijdagmiddag 5 maart in Utrecht bij de
evaluatie van haar 'stage'. De stage was
bedoeld om de staatssecretaris meer inzicht te geven in het alledaagse werkproces van deelnemers en werknemers
in beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Vijf dagen lang liep ze mee in
een 'normaal' programma. Ze sprak met
ongeveer vijftig medewerkers en ruim
honderd leerlingen. Na een week ROC
Utrecht kwam Nijs een aantal aanknopingspunten tegen die ze wil meenemen in de beleidsvisie Koers BVEII over
het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. De visie moet voor de zomer

klaar zijn. Zo leerde Nijs uit haar stage
dat het onderwijs meer maatwerk moet
zijn. Het ROC deelt per vak certificaten
uit. Den Haag bekostigt echter de opleiding nog steeds op basis van diploma's.
‘We moeten er iets op vinden dat het
meer op de leerling wordt gericht. Laat
de leerling meer zijn eigen leerplan opstellen.’ Bovendien moeten de ROC's
een sterkere rol in de regio spelen in samenwerking met de bedrijven en instellingen om hen heen, leerde Nijs.
‘Het is toch raar dat leerlingen die iets
in de kinderopvang willen doen, noodgedwongen hun stage lopen in de
thuiszorg? Een idee is om het budget
van de ROC's meer te verbinden aan regionale afspraken. Het is nu nog te vrijblijvend.’ Als derde leerde ze dat het

goed is de strenge eisen voor stage- en
werkplekken wat te versoepelen, zodat
er meer plekken komen en zo tekorten
in de zorg kunnen worden opgevuld.
Nijs: ‘Ik heb hier gezien hoeveel energie
ze stoppen in het vinden van stageplekken.’ ‘Ik vind dat politici meer hun gezicht moeten laten zien. Door de diepte
in te gaan, heb ik kunnen zien hoe de
werkelijkheid hier is’, verklaarde ze. Nijs
heeft aangekondigd elk kwartaal 'reality-checks' te doen met docenten en afdelingsmanagers uit het beroepsonderwijs en volwasseneducatie. Daarbij legt
ze haar beleidsvoornemens voor en
neemt ze van hen praktijkvoorbeelden
over. Ook praat ze binnenkort op tien
regionale bijeenkomsten met studenten
over studiefinanciering en lenen. (HR)

Opleidingskloof bedreigt arbeidsmarkt
Opleidingskloof bedreigt arbeidsmarkt
Een overschot aan laaggeschoolde
werknemers en een tekort aan hogeropgeleiden vormen in de nabije toekomst
een groot knelpunt op de arbeidsmarkt.
Datzelfde geldt voor de sterke vergrijzing van de werkzame beroepsbevolking. Dat stelt de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) in zijn Beleidskader 2004,
dat hij in april jl. heeft aangeboden aan
de bewindslieden van Sociale Zaken.
De vraag naar hogeropgeleiden wordt
de komende jaren groter dan het aan-
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bod, stelt de RWI. De raad wijst erop dat
een half miljoen hoogopgeleide mensen niet werkt en gaat onderzoeken wat
daarvan de reden is. Het overheidsbeleid moet erop gericht zijn te voorkomen dat mensen voortijdig de arbeidsmarkt verlaten. De beste remedie voor
het overschot aan laaggeschooolden is
voortijdige schooluitval voorkomen.
De komende tien tot twintig jaar is er
een stabiel aanbod van werkenden, aldus de RWI. Maar op de werkvloer is
sprake van een sterke vergrijzing. Om

de problemen die dit verschijnsel met
zich meebrengt op te lossen, is per sector maatwerk nodig. Vallen ouderen uit
het arbeidsproces, dan is het moeilijk
hen weer aan een baan te helpen.
Op de reïntegratiemarkt moet de marktwerking worden verbeterd. De RWI
raadt minister De Geus van Sociale Zaken aan ook hier meer ruimte te bieden
voor maatwerk en de regels te versoepelen, zodat de uitkeringsinstantie UWV
en gemeenten samen projecten op dit
terrein ter hand kunnen nemen.
(JMH)
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