Kennis is macht, kennisdeling is kracht
Het is zo langzamerhand traditie geworden dat nummer vier van Onderwijs en gezondheidszorg gewijd is aan een speciaal thema. Een thema dat de verbondenheid weergeeft tussen de onderwijsinstellingen uit de beroepskolom en de instellingen uit de gezondheidszorg.
Het eerste themanummer ging over competenties, het tweede over didactiek van het gezondheidszorgonderwijs, het derde over het leren op de werkplek en dit themanummer gaat over
kennisdeling. Kennisdeling kent vele aspecten en perspectieven. Het bezit van kennis gaf in
het midden van de vorige eeuw personen toegang tot bronnen, die voor een ander niet toegankelijk waren. De school was per definitie een kennisinstituut en leidde op tot machtige
burgers. In deze eeuw, de eeuw waarin we met moeite kennis kunnen bijhouden, wordt kennis opgevat als transfer, deling, diffusie, creatie en communicatie. Kennis heeft in tegenstelling tot de vorige eeuw niet alleen persoonlijke waarde, maar vooral ook maatschappelijke, economische en organisatorische waarde. Mensen in onderwijsinstellingen
en in de zorginstellingen zijn letterlijk druk in de weer om kennis met elkaar te delen. Op deze wijze dragen zij bij aan verbetering
van de opleidingen gericht op verzorging en verpleging. Het delen van kennis in netwerken geeft de deelnemer fysieke en geestelijke
kracht; inspiratiebron voor verbetering van de opleidingspraktijk. In dit themanummer wordt vanuit vele perspectieven aandacht
geschonken aan kennisdeling, gericht op het bieden van ‘kracht’ aan docenten en praktijkopleiders. Namens de redactie van Onderwijs en gezondheidszorg wensen ik u met dit nummer veel leesplezier.
Henk Ritzen, hoofdredacteur

NIEUWS
Afstemming van vraag en
aanbod op de zorgmarkt

Organisatie en schooluitval
op het vmbo

De vier ziekenhuizen in de regio
Arnhem-Nijmegen zijn erin geslaagd de vraag naar zorgpersoneel
af te stemmen op het aanbod. De
Alysis Zorggroep uit Arnhem, het
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis,
de Sint Maartenskliniek en het
UMC St Radboud uit Nijmegen
(de CARS-ziekenhuizen), hebben
hiertoe een monitormodel ontwikkeld. Met behulp van het model wordt de opleidingsbehoefte
berekend en afgestemd op het
verloop in de betreffende beroepsgroep. Aanleiding waren beddensluitingen en uitval van operaties
enige jaren geleden door tekort
aan gekwalificeerd personeel. Dit
model kan zonder grote aanpassingen door ziekenhuizen in andere regio’s worden toegepast.

Het Risbo heeft verbanden onderzocht tussen schoolorganisatie en schooluitval op het vmbo.
Leerlingen, docenten en managers van negen scholen zijn ondervraagd. Opmerkelijke verbanden zijn:
• huiswerkbeleid: meer huiswerk
betekent meer uitval;
• lesinstructie: meer groepsgericht
werk betekent minder uitval;
• pedagogisch klimaat: meer aandacht voor de leerling betekent
minder uitval;
• intakebeleid: gericht gesprek
voorafgaand aan plaatsing betekent minder uitval;
• organisatiekenmerken: een innovatieve school heeft minder
schooluitval)
zie ook: www.dso.rotterdam.nl

Visie op examinering
De BVE-Raad en de AOC-Raad
dragen in een notitie met bovenstaande titel hun visie op examinering uit. Afnemers van onderwijs moeten kunnen vertrouwen
op de kwaliteit van examinering
omdat het civiel effect van het
diploma hiermee sterk samenhangt. Met dit document wil
men een eerste stap zetten in het
meedenken met KCE over de externe borging van competentiegericht onderwijs. Ook dient dit
document als uitgangspunt voor
de discussie met externe partijen.
Aanleidingen voor het verschijnen van deze notitie zijn de invoering van competentiegericht
leren en opleiden, de nieuwe
kwalificatiestructuur en de regio
aan zet. U kunt de notitie downloaden van: www.bveraad.nl.
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