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VERSLAG

Opleiden voor de toekomst
Het was zeer bedrijvig in De Fabrique tijdens de werkveldconferentie van 2 december jl. over ‘Opleiden voor de
toekomst’. Vertegenwoordigers uit het onderwijs (vmbo, mbo, hbo en wo), zorg, bedrijfsleven, beleid en bestuur en
onderzoek participeerden in uitwisseling van kennis, ervaringen en inzichten.
Tineke Schoot*

Er zijn veel veranderingen gaande in zorg
en welzijn. In april 2015 publiceerde de
Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen een eerste advies waaruit duidelijk
wordt dat er een verschuiving plaatsvindt in de verwachte zorgvraag en het
benodigde zorgaanbod. Zo valt te denken
aan: een toename van mensen met een
chronische ziekte, complexere zorgvragen, een grotere rol van mantelzorgers en familieleden, een nieuwe
benadering van gezondheid, het functioneren van mensen als vertrekpunt,
mensen in staat stellen de regie te blijven
voeren over het eigen leven, minder
mensen op de arbeidsmarkt, technologische ontwikkelingen en decentralisatie.
Deze gesignaleerde veranderingen
in zorg en welzijn vragen om andere,
nieuwe competenties van de mensen die
in de zorg werken. En dus ook om zorgonderwijs dat daaraan tegemoet komt.
Het doel van deze landelijke werkdag
was dan ook om stil te staan bij de
gevolgen van de genoemde verschuivingen in zorg en welzijn voor de
opleiding van professionals en voor de
samenwerking van onderwijsinstellingen met zorg- en welzijnsorganisaties,
gemeenten en regio’s. Als vervolg hierop
wordt in september 2016 een tweede
rapport uitgebracht, het Advies toekomstgericht opleiden voor zorg en welzijn. Het
Zorgpact stimuleert samenwerking
tussen zorg- en onderwijsinstellingen en
gemeenten, zodat zij kunnen inspelen
op die veranderingen.
Kete Kervezee, voorzitter van de
adviescommissie, belichtte in haar
presentatie drie uitgangspunten voor
toekomstgericht opleiden: aansluiting
bij de veranderende zorgvraag, gerichtheid op het functioneren van burgers en
een nieuw concept van gezondheid. We
noemen een aantal essentiële elementen
die bij de uitwerking hiervan de revue
passeerden:
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• De veranderende zorgvraag wordt
gekenmerkt door een cumulatie
van chronische aandoeningen en
problemen, maar ook door inzet
op voorzorg bij mensen zonder
aandoeningen en door het versterken van zelfmanagement. Er zal
een toenemende zorgvraag zijn bij
functioneringsproblemen, al dan niet
in combinatie met tijdelijke (laagtot hoogcomplexe) problemen. De
persoon en de context bepalen de
zorgvraag, en niet alleen de aandoeningen.
• Verbreding van een biomedisch naar
een biopsychosociaal model voor
beroepen en opleidingen. Hierbij is
een gemeenschappelijke taal voor
professionals van belang. De ICF
(International Classification of Functioning, Disability and Health) kan
hiervoor gebruikt worden, maar deze
dekt nog niet het nieuwe concept van
gezondheid in al zijn dimensies.
• De inzet van ervaringsdeskundigheid
van cliënten bij ontwikkeling en
uitvoering van onderwijs.
• De verbinding van zorg en welzijn en
het multidisciplinair en interprofessioneel ontwikkelen en uitvoeren van
onderwijs. Er moet meer aandacht
zijn voor communicatieve vaardigheden met burgers en met de omgeving, maar ook voor interprofessionele samenwerking.
• Een opleidingscontinuüm rond kernvraagstukken uit de beroepspraktijk
en daarin gevraagde bekwaamheden.
• Al vroeg in de opleiding kennismaken
met de beroepspraktijk.
• Een professionele en didactische
achtergrond voor alle opleiders, en
didactische scholing voor werkbegeleiders in de praktijk.
• Het bijhouden van verworven
bekwaamheden in een portfolio.
• Investeren in het lerend vermogen
van professionals en teams en het
bevorderen van kennisuitwisselingen kennisontwikkeling.

Alle aanwezigen én een panel van
deskundigen konden aansluitend aan
de presentatie reageren op een aantal
stellingen. De stellingen gingen over de
vakspecifieke rol van zorgverleners en
social workers en de meer generalistische
rollen, over de inzet van ervaringsdeskundigheid van burgers, over interprofessioneel werken en een leven lang
leren. Uit de reacties op de stellingen
blijkt dat de meningen op sommige
gebieden dicht bij elkaar liggen, maar
dat op andere gebieden nog discussie
gevoerd zal moeten worden.
Het opleidingsadvies zal tot stand komen
op basis van intensieve interactie over
genoemde hoofdlijnen met alle betrokken partijen. Kervezee spreekt dan ook
over een stapsgewijze voortgang op basis
van voortschrijdend inzicht.
Het tweede deel van de dag presenteerden organisaties uit het hele land goede
voorbeelden van samenwerkingsinitiatieven, vaak al toegespitst op de centrale
thema’s. Onder meer van werken en leren
in de zogeheten ‘broedplaatsen’.
Het is belangrijk dat de beroepen en
opleidingen in de zorg zich blijven
vernieuwen én optimaal samenwerken
in de regio, om huidige en toekomstige
professionals toekomstgericht te kunnen
opleiden. Drie bewindvoerders bekrachtigden dit belang met hun aanwezigheid
bij de afsluiting van de dag: minister
Edith Schippers, minister Jet Bussemaker
en staatssecretaris Martin van Rijn.
Het was een geslaagde dag met veel
inspirerende initiatieven en samenwerkingsverbanden. De opkomst was
groot, net als het enthousiasme van de
deelnemers en sprekers.
Tot zover deze impressies. De presentatie en het verslag van de ochtend zijn
online beschikbaar op www.zorginstituutnederland.nl.
* Tineke Schoot, redacteur van OenG
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