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Uitgesproken

Laat het schuren!
Er is een belangrijke ontwikkeling gaande: vanuit het
Zorgpact ontstaan samenwerkingsverbanden tussen
beroepsonderwijs en (zorg)organisaties. Mooie initiatieven,
maar hoe zorgen we ervoor dat daarmee de aansluiting
tussen beroepsonderwijs en werkveld verbetert? Dat de
samenwerking leidt tot een gezamenlijk ontwerp van een
onderwijsmodel waarin een student de beroepscompetenties
leert die passen bij het beroep in deze tijd?
Wat voorbeelden: onze pleegdochter volgt HZW-2 (Helpende Zorg
en Welzijn niveau 2) en moet een
dik boek leren vol ziektebeelden. Zij
kent geen mensen die last hebben
van diabetes, dementie of hersenletsel. De lesstof haakt nergens
aan en de leermotivatie is erg laag.
Wat zou er gebeuren als zij eerst
met mensen in aanraking komt die
te maken hebben met een van die
ziektebeelden? En dat zij met hen in
gesprek gaat over wat dat betekent
voor hun dagelijkse leven? En
waarbij zij graag ondersteuning van
een helpende zouden krijgen om zo
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lang mogelijk zelfstandig te zijn?
Een student MMZ-3 (Medewerker Maatschappelijke Zorg
niveau 3) geeft aan dat hij goed communiceert en dat dus
niet hoeft te leren. Geen motivatie voor de lessen. Totdat hij
de opdracht krijgt om één uur aan tafel te zitten met een oudere dame uit het verpleeghuis. Geflipt kwam hij terug. ‘Jullie
hadden ook wel eens mogen zeggen dat die vrouw bijna niets
terugzegt! Het uur kwam niet om…’ De lessen over communicatie worden interessant, want hoe communiceer je met
ouderen die in hun eigen wereld leven?
Ik noem dat: laat het schuren! Breng als beroepsopleiding
samen met het werkveld én cliënten studenten in beroepssituaties waarin zij voelen dat er iets van hen verwacht wordt
wat zij mogelijk niet in huis hebben. Richt onderwijs zo in
dat elke module, elke periode start met zo’n schuurervaring.
Liefst door iets te doen in de praktijk, maar het kan ook in
gesprek met een cliënt of met ervaren collega’s. Als de studenten de schuurervaring maar krijgen. En weef als werkveld en
beroepsonderwijs om hun ervaringen het leerproces heen.

Joke van Alten
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