‘Een leven lang leren
spreekt mensen aan’
Inge Pool, redactielid van OenG en beleidsadviseur bij de UMC Utrecht Academie, promoveerde
17 november jl. op een onderzoek naar een leven lang leren door verpleegkundigen (zie ook
pagina 28).

1. Wat was de aanleiding voor je promotie?
‘Ongeveer acht jaar geleden was ik bezig met een project met als centrale vraag: hoe weet je dat iemand, ook
na jaren werkervaring, bekwaam is voor het uitoefenen van zijn of haar vak? Dat leidde onder meer tot
verplichte e-learning-modules. Dat riep bij mij echter vragen op. Wat doet een verplichte cursus met
zorgprofessionals die al lang werkzaam zijn in een organisatie? Ik wilde mij meer richten op continue
ontwikkeling. Iemand met vijftien jaar werkervaring wil misschien iets anders dan iemand die pas begint.
In mijn onderzoek heb ik gekeken naar het perspectief van de verpleegkundige zelf, met als uitgangspunt
dat behoeften veranderen met ouder worden. Een persoonlijke aanleiding voor het doen van promotieonderzoek was dat ik als leidinggevende veelal bezig was met de waan van de dag. Ik wilde meer expertise
ontwikkelen, expert worden in een onderwijskundig onderwerp.’

2. Wat voor effect heeft je onderzoek op je huidige werk?
‘Van onderwijskundig adviseur in het onderwijs ben ik steeds meer beleidsadviseur voor managers in
het ziekenhuis geworden. Ziekenhuizen wordt bijvoorbeeld gevraagd om aan te tonen dat hun personeel
bekwaam is in het gebruik van medische technologie. Ik ben met leidinggevenden en beleidsadviseurs in
gesprek over hoe je dat nu het beste kan doen, waarbij mensen ook nog hun intrinsieke motivatie behouden en niet alleen terugvallen op het afvinken van e-learning-modulen. Interessant is hoe je het leren in het
dagelijks werk kunt stimuleren, ondersteunen én inzichtelijk maken voor verantwoording.’

3 Wat zijn je toekomstplannen?
‘Ik zou graag de praktijk blijven combineren met onderzoek. Bijvoorbeeld naar de rol die leertechnologieën kunnen spelen bij het ondersteunen van leren op de werkvloer. Wat kunnen
we doen met sociale media, apps en Performance Support Systems? Of bijvoorbeeld naar hoe
we ervoor kunnen zorgen dat artsen en verpleegkundigen meer met en van elkaar leren? Het
enorme potentieel aan leermogelijkheden in het dagelijks werk blijft mijn interesse houden.
Hoe kun je dat versterken zonder dat je dat allemaal formaliseert?’

4. Hoe was de dag van je promotie?
‘Het was een fantastische dag. Ik heb me regelmatig afgevraagd of iemand wel op mijn onderzoek zat te wachten. Zowel het symposium, dat eerder die dag werd gehouden, als de promotie
zijn erg goed bezocht en ik heb veel enthousiaste reacties gehad. Men vindt het blijkbaar een
interessant onderwerp. Een leven lang leren spreekt mensen aan.’

5. Wat heeft je promotie je opgeleverd? Zou je het nog een
keer doen?
‘Ja, ik denk het wel. Ik heb nu meer inhoudelijke expertise, kan veel sneller literatuur zoeken,
(Engelstalige) artikelen lezen en schrijven en word meer gevraagd voor ziekenhuisbrede projecten gericht op ontwikkeling van zorgprofessionals. Verder heeft dit promotietraject mij een
groot netwerk opgeleverd. Onderzoek combineren met werk en een gezin vond ik soms zwaar,
maar het heeft me dus ook veel gebracht.’
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