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‘Nieuw leren’ waarin de nadruk ligt op actieve kennisconstructie als een sociaal
proces dat door de ‘lerende’ zelf wordt aangestuurd is een belangrijk kenmerk van
een nieuw opgezet duaal traject hbo-v dat in dit artikel wordt beschreven.

14 Elkaar coachen bij het leren op de werkplek
Coaching is een belangrijk middel om het leren op de werkplek te optimaliseren.
Leerlingen, stagiaires, verplegenden en verzorgenden worden niet alleen gecoacht,
ze zijn zelf ook coach.

18 Tekens uit Tanzania Cobi Rietveld, docent verpleegkunde, over evaluatie.

INHOUD

Anja Heida en Jan Mistrate Haarhuis legden een aatal dilemma’s over werkplekleren voor aan de onderzoekers Loek Nieuwenhuis en Cindy Poortman.

I Toolkit: Docenten en praktijkopleiders verbindende schakel van werkplekleren
In deze toolkit worden concepten en modellen gepresenteerd die de relatie tussen ‘het onderwijs binnen de beroepskolom’ en ‘de gezondheidszorginstellingen’ rondom het werkplekleren problematiseren. De modellen en voorbeelden bieden concrete mogelijkheden met elkaar het debat aan te gaan om de kloof tussen onderwijs en werkveld te slechten.

19 De leeromgeving centraal: winst voor leerling, school en leerbedrijf
De OVDB pleit voor het zoeken naar het gemeenschappelijke belang van alle actoren in het
leerproces door het centraal stellen van de leeromgeving.

23 Kennis maken met... lector Frans Meijers
Ans Grotendorst sprak met de nieuwe lector o.a. over de Pedagogiek van de Beroepsvorming.

26 Doorstroom naar een hoger deskundigheidsniveau
In dit artikel wordt het leren op de werkplek in het kader van doorstroombeleid van een
thuiszorgorganisatie beschreven.

30 Leerklimaat in ziekenhuizen
Het belang van het leerklimaat is evident. Aandacht voor het in kaart brengen ervan en aanbevelingen om werkplekleren binnen ziekenhuizen te versterken.

34 De gezondheidszorg als leerrijke werkplek
Een nabeschouwing bij dit themanummer door gastredacteur Prof. dr. Max van der Kamp.

36 Interactief Recensie

In dit themanummer ‘Werkplekleren binnen de beroepskolom gezondheidszorgonderwijs’ wordt vanuit
diverse perspectieven beschreven hoe de werkplek een betekenisvolle leerplek is. Leren op de werkplek is de
oudste manier om een beroep te leren en is bekend als apprenticeship-perspectief. Het apprenticeship-perspectief is afgeleid van het gildenmodel, waarin de meester-gezel relatie centraal staat. De meester (praktijkopleider) wijdt de gezel (student van de beroepsopleiding) in het werk van de meester in. Het onderwijs
vanuit het apprenticeship-perspectief sluit aan bij drie belangrijke sleutelfactoren die het leerproces identificeren als een actief, sociaal en authentiek proces, dat als volgt verloopt:
(1) de authentieke praktijken geven vorm aan het curriculum van studenten;
(2) de student heeft in de beroepspraktijk toegang tot vele activiteiten en tot functionarissen;
(3) de studenten worden door actieve deelname aan de beroepspraktijk lid van de werkgemeenschap.
In dit themanummer wordt gestart met het benoemen van dilemma’s, vervolgens wordt de verbinding gelegd tussen de onderwijspraktijk en arbeidspraktijk, daarna staat het perspectief van coaching van leerprocessen op de werkplek centraal en het hiermee samenhangende leerklimaat en ten slotte wordt het perspectief van de leerwinst en de doorstroom binnen de arbeidspraktijk besproken. De redactie hoopt met dit
themanummer een bijdrage te leveren aan concepten en perspectieven rondom werkplekleren binnen gezondheidszorgopleidingen.
Namens de redactie van Onderwijs & Gezondheidszorg, Henk Ritzen (hoofdredacteur)

R E D AC T I O N E E L

COLOFON

1
nummer 4 – juni 2004

Gedownload van https://onderwijsengezondheidszorg.nl op 5-12-2022 om 12:14. 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

