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De ontmoeting
Erna de Wolff, docent VIG bij het Albeda
College, en Marijke Noordam, docent VIG-VPK
bij het Zadkine College, ontwikkelen een
eenduidig BPV-examenplan voor de
Verzorgende Individuele Gezondheidszorg.

Student aan het woord
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App-bespreking
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Column Joke van Alten

		
Risicoscan.

Laat het schuren!

Monique van Zadelhoff is derdejaarsstudent
Management in de Zorg aan de HU.

10

Opinie

13

5 vragen

26

Henk Ritzen-prijs 2015

Interview
Een rondetafelgesprek over de vraag
hoe verpleeg- en verzorgingshuizen
hbo-verpleegkundigen kunnen aantrekken.

De reacties op de stelling: ‘Online onderwijs betekent
vooral dat opleiders veel in eigen tijd moeten doen’.

Inge Pool promoveerde op onderzoek naar een leven
lang leren.

Column Gonny ten Haaft

		
Elke patiënt is anders.
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De 5 genomineerden.

Verslag landelijke werkdag

		
Opleiden voor de toekomst.

Onderzoek actueel
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Uitgelicht
Artikel: Continue professionele ontwikkeling gedurende een
verpleegkundige loopbaan, door Inge Pool.

De Leerpraktijk
Van bekwaam worden naar
bekwaam blijven, door Karin
Beelen, Simone van ’t Wout
en Petra van Knippenberg.

Signaleringen
Samenvatting van het proefschrift van Mary Dankbaar:
De effecten van serious games en blended learning op de
prestaties en motivatie binnen het medisch onderwijs.
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Mbo-kwalificatie		dossiers
Keuzedelen in de herziene
Kwalificatiestructuur, door
Ineke van Aken.

Redactioneel

Een leven lang leren
Met nummer 1 van 2016 starten we een nieuwe jaargang van OenG. Vol met actuele en gevarieerde bijdragen, onder meer
over hbo-v’ers in de ouderenzorg. We verwelkomen een nieuwe columnist: Gonny ten Haaft en bedanken Bianca den Outer
voor haar columns in 2015. Veel aandacht gaat uit naar een leven lang leren, onder meer in het proefschrift van Inge Pool en
in de leerpraktijk. De zorg verandert zo snel dat blijven leren pure noodzaak is. Dat kan door het volgen van bij- en nascholing, maar we zien een
toenemend belang van de werkplek als leeromgeving van verpleegkundigen en verzorgenden. Daar vinden in hoog tempo de ontwikkelingen plaats.
Ook in de komende afleveringen van OenG zullen we aandacht besteden aan dat ‘informele leren’.
Ans Grotendorst
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