Gedownload van https://onderwijsengezondheidszorg.nl op 4-10-2022 om 21:49. Alleen voor persoonlijk gebruik. Zonder toestemming van BPM Medica is geen ander gebruik toegestaan. Copyright (C) 2022 BPM Medica.

Vakblad voor opleiders in het gezondheidszorgonderwijs

doen hoe ik dat bed moet opmaken?’.
Vanuit de praktijk waren de berichten niet altijd even positief. ‘Ze zegt
niks’, ik weet niet of ze me begrijpt’, ‘ik heb het drie keer uitgelegd,
maar ze doet het nog steeds niet zoals ik het heb gezegd’, ‘ze kan niet
tegen kritiek’, allemaal opmerkingen van werkbegeleiders en/of praktijkopleiders. Gelukkig kwam dit alles niet onverwacht. Natuurlijk gingen er ook dingen goed. Bijvoorbeeld de leergierigheid van de cursisten en de band die met collega’s en bewoners opgebouwd werd.

Theorie en praktijk hand in hand
Als opleiding schatten we in dat de begeleiding van deze cursisten
specifieke aandachtspunten met zich mee bracht. Vanuit de visie
dat opleiden ‘hand in hand’ moet gaan met de praktijk hebben we
een themamiddag georganiseerd voor alle betrokkenen van dat moment en verdere belangstellenden. Dat aan een behoefte werd voldaan bleek uit het aantal inschrijvingen. Waar wij hoopten op zo’n
twintig mensen, kwamen uiteindelijk tweeëndertig werkbegeleiders
en praktijkopleiders naar de themamiddag. Met theoretische ondersteuning vanuit het ITTA was dit een zeer geslaagde middag. Uit gesprekken met werkbegeleiders bleek later dat de informatie en de tips
direct toegepast konden worden in de praktijk.

Tips
• Praat langzaam en duidelijk. Je hoeft niet harder te praten, de stagiaire hoort je vaak goed, maar begrijpt je (nog) niet.
• Gebruik vaak dezelfde woorden, zodat de stagiaire eerder herkent
wat je bedoelt.
• Laat de stagiaire de zin (gedeeltelijk) herhalen. Bijvoorbeeld:
Begeleider vraagt: ‘Wil je koffie inschenken voor deze drie zorgvragers?’
Stagiaire antwoordt: ‘Ja ik zal koffie inschenken’ (voor deze drie
zorgvragers).
• Laat de cursist zinnen opschrijven in een aantekenboekje en deze
elke stagedag meenemen.
• Probeer om duidelijke zinnen te maken zonder populaire uitdrukkingen. Een stagiaire zal niet begrijpen wat een ‘bakkie doen’ is,
maar begrijpt het goed als je voorstelt om koffie te drinken.
• Probeer duidelijke afspraken te maken over hoe laat iets gedaan
moet worden of klaar moet zijn.
• Vertel de stagiaire waar jij zelf bent, zodat ze je kan vinden en bijvoorbeeld iets kan vragen.
• Geef tips door aan collega’s als je zelf een manier hebt ontdekt
waarop je goed met de stagiaire communiceert.
• Wees eerlijk naar de stagiaire. Ook al begrijpt ze je woorden niet altijd, lichaamstaal zegt vaak ook heel veel.

AG E N DA
Conferentie ‘De Blik naar Buiten’
op 23 februari 2005
Een van de belangrijkste opgaven voor
de BVE-sector is het maken van verbindingen met het bedrijfsleven en andere
onderdelen van de samenleving. Daarom organiseert het Platform BVE-Leren
woensdag 23 februari 2005 op de locatie
Hotel de Nieuwe Wereld van ‘Vakschool
Wageningen’, onderdeel van ROC Rijn
IJssel, een platformdag met als titel ‘De
Blik naar Buiten’. De keynote speaker is
Marc Veldhoven, voorzitter van het College van Bestuur van ROC de Leijgraaf.
Hij zal zijn visie en de uitwerking hiervan op zijn instituut uit de doeken doen.
Daarna zullen in twee rondes workshops
8 best practices, vooral voor en door
ROC’s, belicht worden. Onderwerpen die
aan de orde zullen komen zijn: ROC’s en
maatschappelijk ondernemen, geaccrediteerde BPV en andere samenwerking
met vrijwilligersorganisaties, relatiebeheer
in de Regio, buitenrollen‚ van ROC- medewerkers, opleiden als co-productie van
school en bedrijf. Voor meer informatie:
Drs Marlieke Ketelaars, Adviseur Onderwijs Innovatie CINOP, Tel: 073-6800643,
E-mail: mketelaars@cinop.nl
Opgave voor deelname bij uw contactpersoon op het ROC.

De stand van zaken bij de diplomering
Van de eerste groep cursisten had bij de diplomering niemand een
vaste aanstelling in een zorginstelling. Wel hadden drie cursisten een
oproepcontract en waren er nog sollicitatieprocedures gaande. In november worden de oud cursisten op het Nova College uitgenodigd
voor een terugkommiddag.
1

ITTA: Instituut voor Taalonderwijs en Taalonderzoek Anderstaligen, coach Tiba Bolle

* Heleen van Huizen is docent aan het Nova College.
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‘Innovatie inZicht’
op donderdag 24 februari 2005
Het netwerk lectoren beroepsonderwijs en
Het Platform Beroepsonderwijs nodigen u
uit om deel te nemen aan de conferentie ‘Innovatie inZicht’ op donderdag 24
februari 2005 in de Haagse Hogeschool.
U ontmoet uw collega’s: sleutelfiguren
in het vernieuwingsproces en besluitvormers. Samen met de lectoren verdiept u
het inzicht in wat werkt in innovatie. En
hoe de condities voor innovaties kunnen worden verbeterd. U kunt zich op de
hoogte stellen van:
• de huidige stand van zaken m.b.t. innovatie in het beroepsonderwijs
• praktijkervaringen en onderzoek op
het gebied van onderwijsvernieuwing
• de speerpunten voor de (nabije) toekomst
• het innovatiebeleid vanuit de overheid/
Innovatieplatform.
De dag gaat van start met een inleiding
van Frans Leijnse, lector Kenniscirculatie
aan de Hogeschool van Utrecht. Daarna
vinden er twee sessies rondetafelgesprekken plaats gevolgd door een plenaire afsluiting. Relevante links:
http://www.hetplatformberoepsonderwijs.
nl/uploads/Programma_InZicht.doc
http://www.hetplatformberoepsonderwijs.
nl/uploads/Rondetafels_inZicht.doc
http://www.hetplatformberoepsonderwijs.
nl/form.iinzicht.php
Info: t.vernooy@hpbo.nl (030) 691 91 90

Toetsen & Beoordelen in de BVE
op 16 en 17 maart
Nu in de BVE-sector de nieuwe kwalificatiestructuur en de profielen bekend
zijn, dienen de instellingen het onderwijs
competentiegericht vorm te geven en te

V E RVO L G AG E N DA
beoordelen. Daarom vindt op 16 en 17 maart 2005 het 2e jaarcongres plaats: ‘Toetsen & Beoordelen in de BVE’. Naast de deskundige sprekers vinden ook acht praktijksessies plaats. Kijk voor
het volledige programma op www.sbo.nl/toetsenbve.htm

Managementconferentie BVE-sector
Leidinggeven in BVE & VMBO op 16 en 17 maart 2005
Locatie: ROC Nijmegen, Nijmegen, Kalkar (D).
De managementconferentie voor de BVE-sector is met 800 à 1000
deelnemers inmiddels uitgegroeid tot een begrip in de sector door
het succes van eerdere managementconferenties. In het kader van
de doorstroom in de beroepskolom zal bij de conferentie in 2005
ook het VMBO betrokken worden. Deze editie gaat over de vraag
of leidinggevenden in de BVE in staat zijn hun organisaties aan te
passen en de juiste koers uit te zetten om aan de steeds veranderende maatschappelijke eisen te voldoen.

Open Minds Open Source
op 30 (avond), 31 maart en 1 april (ochtend) 2005
Locatie: School voor de Toekomst, ‘s-Hertogenbosch
De Amerikaanse Sedona-group heeft een reputatie hoog te houden op het gebied van spectaculaire conferenties rond onderwijsinnovatie. School voor de Toekomst is er dan ook trots op om
samen met de Sedona-groep een dergelijk evenement in Nederland te kunnen organiseren. Het onderwerp is de rol van Open
Source‚ voor onderwijsinnovatie. De conferentie-website is vanaf
begin januari te bezoeken.

Studiedag Klachtenrichtlijn Gezondheidszorg
op woensdag 30 maart 2005
Locatie Congrescentrum De Eenhoorn te Amersfoort
De Klachtenrichtlijn Gezondheidszorg is ontwikkeld door en voor
het veld en bevat aanbevelingen over klachtenmanagement. De
Klachtenrichtlijn Gezondheidszorg kent twee varianten: één variant voor instellingen en één variant voor vrij gevestigde beroepsbeoefenaren.
Meer info en aanmelding: tel. (030) 6984222
E-mail: studiecentrum@kerckebosch.nl en www.kerckebosch.nl

HGZO-Congres 2005 op 31 maart en 1 april
Het congres kent een ‘voor en door elkaar-principe’. Deelnemers
verzorgen ook zelf bijdragen. Gevolg: laagdrempelig informatie en
ervaringen uitwisselen en leren van elkaar. Verder plenaire lezingen, impressieronden en workshops waarin u ervaring op doet en
uw docentvaardigheden verbreedt. Volop ruimte voor informeel
contact met HGZO-collega’s tijdens de lunches, de borrels, het diner en een ontspannend donderdagavondprogramma.
Aanmelden: http://docentenopleiding.fbw.vu.nl/

Digitaal portfolio en assessment op 22 april 2005
De Vrije Universiteit te Amsterdam start op 22 april met de cursus
‘Digitaal portfolio en assessment’. De dag begint om 9.30 en eindigt om 16.00 uur. Informatie over deze cursus bij het secretariaat
van de Werkgroep Docentenopleiding, tel.: (020) 4448600, of via
de website: http://docentenopleiding.fbw.vu.nl/
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