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Vakblad voor opleiders in het gezondheidszorgonderwijs

Ik werk …
Sinds 1990 als docent aan de
HBO-V van de Hogeschool
Arnhem en Nijmegen. Daarvoor heb ik een aantal jaren
in de jeugdpsychiatrie en
zorg voor mensen met een
verstandelijke beperking gewerkt. Mijn eerste opdracht
op de HBOV was het verzorgen van de differentiatie in het vierde jaar: ‘Mensen met een verstandelijke beperking.’ Daarna werd ik coördinator propedeuse en
lid van de onderwijscommissie (een centrale commissie die verantwoordelijk is voor de inrichting van het curriculum en de aansturing
en evaluatie van onderwijsblokken). Tijdens die periode heb ik de
masters in science of nursing behaald. Op dit moment ben ik betrokken bij het HOF-project (Han Onderwijs Flexibilisering). Dit is een
HAN breed project (61 opleidingen, 18.000 studenten) dat zich richt
op de invoering van competentiegericht onderwijs. Dat betekent het
beschrijven van een onderwijskundig en organisatorisch kader en de
ondersteuning van de implementatie binnen het domein Nursing.

Het belang van O&G is …
Het vakblad O&G is van belang voor alle professionals die te maken
hebben met het opleiden van mensen in de gezondheidszorg. Er zijn
zoveel veranderingen gaande, zowel in de praktijk als in de visie op
leren en opleiden. Hoe dit samengebracht kan en moet worden in
aantrekkelijk onderwijs en praktijkbegeleiding, daar zie ik de plaats
en de kracht van O&G. Het blad biedt de mogelijkheid geïnformeerd
te worden over alle recente onderwijsontwikkelingen en kennis uit te
wisselen. Er worden ook onderwerpen uitgediept die niet altijd in het
brandpunt van de belangstelling staan, maar voor de beroepsontwikkeling wel interessant zijn.

Mijn taak binnen de redactie …
Als nieuw redactielid viel mij de zorgvuldigheid op waarmee er met
de ingezonden artikelen wordt omgegaan. Elk ingezonden artikel
wordt binnen de redactie uitgebreid besproken. Doordat de redactieleden verschillende achtergronden hebben en afkomstig zijn uit zowel onderwijs- als praktijkinstellingen, komen alle aspecten van het
vakgebied aan bod.
Ik wil mij binnen de redactie vooral sterk maken voor de bijdrage
vanuit het hbo en een ambassadeur zijn voor onze sector. In ieder
geval hogescholen benaderen om docenten te bewegen hun ontwikkelingen te delen met anderen door het schrijven van een artikel.

Bestuurswisselingen
Alice Bakker stopt na een aantal intensieve jaren helaas met haar bestuurswerk. De
functie van vice-voorzitter komt hiermee vacant. Ook was Alice de stuwende kracht achter het congres van februari j.l. Het congres
zal voor 2006 worden georganiseerd door
Carolien Sino i.s.m. het nieuwe bestuurslid
Mark Schrier. Mark is opleidingsfunctionaris in de Isala Ouderenzorg te Zwolle. In zijn
dagelijkse werk begeleidt hij studenten van
de niveaus 2 t/m 5 BOL en BBL en verzorgt
vakinhoudelijke bijscholingen. Hij levert een
bijdrage aan het opzetten van leerafdelingen
in het verpleeghuis. Zijn aandachtsgebied in
het bestuur is naast de organisatie van het
congres, de website.
Robbert Gobbens heeft na twee jaar ‘ouderschapsverlof’ de draad van het bestuurswerk
weer opgepakt. Robbert is Hogeschooldocent
bij de Avans Hogeschool, Academie voor Gezondheidszorg in Breda. Binnen de afdeling
verpleegkunde is hij voorzitter van de onderwijscommissie en projectleider ‘invoering
competentiegericht curriculum’. Daarnaast
participeert Robbert als lid van de kenniskring van het lectoraat Gerontologie. Zijn
aandachtsgebied binnen het bestuur is het
HBO.

Congres 2006
Noteert u alvast de congresdatum van 2006
in uw agenda: Datum 2 februari 2006, locatie De Reehorst te Ede.
Anja Heida
Foto: Danièle Wernsen-Aartsen

Sinds de start van dit schooljaar
maakt Joke van der Meer deel
uit van de O&G redactie.

Foto: Roel Pieper

Joke van der Meer nieuwe redacteur

Mijn boodschap voor O&G is ….
… te trachten docenten en praktijkbegeleiders zo enthousiast te maken, dat er over een tijd besloten moet worden het blad niet 7 maar
12 keer per jaar te laten uitkomen omdat er zoveel kopij ligt!
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