
De genomineerde artikelen zijn in 2016 
gepubliceerd in Onderwijs & Gezond-
heidszorg  in de vorm van een best prac-
tice, onderzoeksverslag of leerpraktijk. 
De minimale omvang van het artikel is 
1200 woorden en het artikel is beoor-
deeld en begeleid door de redactie. De 
inhoud moet voor docenten en praktijk-
opleiders (werkbegeleiders in zorgin-
stellingen) vernieuwend en innovatief 
zijn en aansluiten op actuele thema’s op 
het gebied van verzorging en verpleging. 
Artikelen van redactieleden, freelancers 
en commerciële bureaus zijn uitgesloten 
van nominatie. 

Een moeilijke keuze
Het was deze keer een moeilijke klus; 
artikelen niet nomineren, voelt als verlie-
zen. Ze zijn goed, en toch zijn andere fac-
toren doorslaggevend voor de nominatie 
van een artikel. Over welke factoren heb-
ben we het dan? De nominatie van alle 
artikelen moet evenwichtig zijn verspreid 
over de rubrieken van het blad. Bijna alle 
artikelen uit de rubriek “Onderzoek actu-
eel uitgelicht” gaan in op actuele proble-
men, hanteren een goede wetenschappe-
lijke opbouw, en leveren een belangrijke 
bijdrage aan het kennisdomein. Maar, 
onderzoek dat afkomstig is uit promo-
tietrajecten en waarvan de eerste auteur 
door excellente wetenschappers wordt 
begeleid, wordt (vergeleken met auteurs 
uit het mbo en hbo) zwaarder meege-
wogen. De kwalitatieve voorsprong van 
deze onderzoeksgroepen is evident. Soms 
is het zelfs een samenvatting van een 
prachtig proefschrift. Het is dus zoeken 
naar de juiste balans in de factoren die 
meewegen om als artikel genomineerd 
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Vijf nominaties Henk Ritzen-
prijs 2016 

Artikel van Hester Smeets, 
Claudy Cobben-Crefcoeur 
en Albine Moser

Interprofessioneel samenwerken is een 
belangrijk thema in de gezondheidszorg. 
Zorginnovaties slagen als medewerkers 
van verschillende kwalificatieniveaus 
goed samenwerken, zowel tussen als 
binnen de verschillende zorgdisciplines. 
Geen eenvoudige opgave! Vooral niet 
om vanuit het thema “interprofessioneel 
samenwerken” onderwijsleersituaties te 
ontwerpen. De auteurs zijn erin geslaagd 
om vanuit de theorie over “Communities 
of Practice” een module te ontwikkelen 
voor eerste- en tweedejaarsstudenten 
hbo van de faculteit Gezondheidszorg 
van Hogeschool Zuyd. De module omvat 

te worden. Ook wordt in deze nominatie 
rekening gehouden met de leesbaar-
heid van het artikel voor de doelgroep 
van Onderwijs en Gezondheidszorg. 
Genomineerde artikelen moeten voor de 
lezer herkenbaar zijn, bijvoorbeeld voor 
de praktijkopleiders in zorginstellingen, 
de docenten in het mbo en hbo, maar 
ook voor de beleidsadviseurs die zich 
bezighouden met professionaliserings-
trajecten, en de curriculumontwikkelaars 
die druk doende zijn met herontwerp van 
curricula in mbo en hbo. Na veel wikken 
en wegen, terugleggen, er een dagje over-
heen laten gaan, weer opnieuw lezen en 
vervolgens verwerpen of nomineren, zijn 
vijf artikelen gekozen.

De “Henk Ritzen–prijs 2016” is de bekroning van het beste artikel dat in 2016 in Onderwijs en Gezondheids-

zorg is gepubliceerd. De voormalige hoofdredacteur heeft voor de tweede keer vijf artikelen genomineerd, 

waaruit de jury één artikel kiest als beste O&G-artikel van 2016. De prijs is bedoeld als jaarlijkse onderschei-

ding en tegelijkertijd als aanmoediging voor de lezers die een boeiend en innovatief artikel willen schrijven. 

De prijs bestaat uit een trofee (wisselbeker), een oorkonde en een gratis jaarabonnement. 

Redactie
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Hester Smeets, Claudy 

Cobben-Crefcoeur en 

Albine Moser

Interprofessionele Communities of 

Practice. Het ontwerpen, uitvoeren en 

evalueren van een onderwijsinnovatie.

Best Practices

(nummer 3)

Willeke Baronner en 
Christian Wallner

Ontwerpcriteria voor een Learning 
Community. De Learning Community 
als krachtige praktijkleeromgeving.

Onderzoek
(nummer 3)

Selena Welling, Wilma 

Vonk Noordegraaf, 

Natasja Looman en 

Cornelia Fluit

Hoe professionals en patiënt samen 

(leren) werken. Knights of the round 

table.

Best Practices
(nummer 4)

Ad Bergsma en Marit 
van de Dijk

Zelfregie in de opleiding hbo-ver-
pleegkunde BN2020. Hoe integreert de 
hbo-v van Saxion zelfmanagement in 
onderwijs en toetsing?

Best Practices
(nummer 5)

Margriet van Iersel, 
Corine Latour, 
Rien de Vos, Paul 
Kirschner, Wilma 
Scholte op Reimer

Beeldvorming van hbo-v-studenten 
over wijkverpleegkunde en ouderenzorg

Onderzoek 
(nummer 6)
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De genomineerde artikelen



drie bijeenkomsten en een digitale 
leeromgeving. Het artikel bevat een 
overzicht van de bijeenkomsten, een 
conceptueel model van de bijeenkom-
sten, een voorbeeld, evaluaties en een 
kritische beschouwing op het gebruik van 
de module in de praktijk. De opbrengsten 
van het artikel zijn makkelijk toepasbaar 
in beroepsopleidingen gezondheidszorg.

Artikel van Willeke Baronner en 
Christian Wallner
In hun artikel “Ontwerpcriteria voor een 
Learning Community” passen de auteurs 
de methodiek van ontwerponderzoek 
toe. Deze onderzoeksvorm moet leiden 
tot een conceptueel model (ontwerpon-
derzoekers spreken dan van prototype) 
waarvan de effectiviteit in de stage van 
de studenten wordt onderzocht. Geen 
gemakkelijke opgave, vooral niet vanwege 
het feit dat weinig bekend is over de peda-
gogiek en didactiek van werkplekleren. 
De auteurs starten met een behoefte- en 
contextanalyse in de zorginstellingen, 
verbonden aan de Haagse Hogeschool, en 
voeren ook een literatuurstudie uit.  Op 
basis van deze analyses ontwikkelen de 
auteurs 18 ontwerpcriteria voor de Learn-
ing Community en plaatsen deze criteria 
in een model, dat de basis vormt voor het 
opzetten van een Learning Community. 
Het model kan ook door andere zorg-
opleidingen worden beproefd en levert 
hiermee een belangrijke bijdrage aan het 
kennisdomein “Learning Community”. 

Artikel van Selena Welling, Wilma 
Vonk-Noordegraaf, Natasja 
Looman en Cornelia Fluit
In het artikel “Hoe professionals en 
patiënt samen (leren) werken” wordt 
een zogenaamde hackathon georgani-
seerd. Dit is een ICT-concept waarin 

de woorden hacking en marathon zijn 
samengevoegd. Het woord hacking wil 
zeggen dat al experimenterend een oplos-
sing voor een complex probleem moet 
worden gevonden. Het woord marathon 
staat voor de (relatief korte) hoeveelheid 
tijd die hiervoor beschikbaar is gesteld. In 
het voorbeeld dat de auteurs beschrijven, 
werken studenten begeleid door vier 
coaches (docenten) tijdens hun school-
vakantie aan de casus “Overbruggen van 
de kloof tussen praktijk en opleiding”. 
Uit het artikel blijkt het enthousiasme 
waarmee docenten, studenten en 
mantelzorgers aan de hackathon hebben 
deelgenomen. Ook wordt de hackathon 
kritisch geëvalueerd. De auteurs geven 
aanbevelingen en beschrijven de voor-
waarden om een hackathon uit te voeren. 
Met dit artikel hebben de auteurs als 
“ronde-tafel-knechten” een belangrijke 
bijdrage geleverd aan het organiseren van 
studiedagen, werkconferenties, innova-
tion days, hei- en themadagen waaraan 
studenten, docenten, praktijkopleiders en 
zorgvragers gezamenlijk deelnemen. 

Artikel van Ad Bergsma en 
Marit van de Dijk
Het artikel “Zelfregie in de opleiding 
hbo-verpleegkunde BN2020” geeft 
antwoord op de vraag hoe zelfmanage-
ment in het verpleegkundeonderwijs kan 
worden geïntegreerd. Zelfmanagement 
is zowel van toepassing op (chronisch) 
zieke mensen als op mensen die gezond 
willen blijven.  De auteurs hebben aan 
de hand van de CanMEDS-rollen het 
begrip zelfmanagement uitgewerkt en 
vervolgens met andere rollen in het oplei-
dingscurriculum verweven. Deze rollen 
hebben de auteurs duidelijk beschreven. 
Voor iedere rol zijn de implicaties voor 
het gezondheidszorgonderwijs weergege-

ven. De aandacht voor zelfmanagement 
in het curriculum leidt bij toekomstige 
verpleegkundigen tot bewustwording 
van het maatschappelijke krachtenveld 
waarin zij straks gaan werken. Met dit 
artikel leveren de auteurs een evidente 
onderbouwing van zelfmanagement in 
het curriculum van hbo-verpleegkundi-
gen.  

Artikel van Margriet van Iersel, 
Corine Latour, Rien de Vos, Paul 
Kirschner en Wilma Scholte op 
Reimer
Dit artikel over “Beeldvorming van 
hbo-v-studenten over wijkverpleeg-
kunde en ouderenzorg” gaat in op de 
beroepsbeeldontwikkeling van studen-
ten over wijkverpleegkunde. Voor deze 
literatuurstudie hebben de auteurs 39 
artikelen bestudeerd. Het oorspronke-
lijke artikel is in 2016 gepubliceerd in het 
International Journal of Nursing Studies. 
De auteurs constateren dat het werken 
met ouderen in de beeldvorming van 
studenten een belemmerende stereo-
typering is. Wijkverpleegkunde vraagt 
volgens de auteurs om specifieke kennis 
en vaardigheden, die verschillen met de 
overige werkvelden van de hbo-verpleeg-
kunde. De beroepspraktijk is diverser 
en complexer en daarin zit volgens de 
auteurs de potentie om de beeldvor-
ming binnen de opleiding te verande-
ren. Volgens de auteurs moet het werk 
van de wijkverpleegkundige tijdens de 
opleiding worden gepresenteerd als een 
complex en boeiend kennisdomein. Een 
advies dat aanzet tot de oplossing van het 
maatschappelijk probleem ter vervulling 
van de vele vacatures om in de wijk met 
ouderen te werken.   
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participeren docenten van de verschillende opleidingen. Zij hel-

pen om onder meer de naamsbekendheid van IPOS te vergroten 

binnen de verschillende opleidingen van de faculteit Gezond-

heidszorg. Dit zijn de IPOS-ready docenten, de early adopters. 

Binnen de module waren acht tutoren nodig die de groepen 

begeleidden. We hebben ervoor gekozen om de leden van de 

IPOS werkgroep hiervoor in te zetten. Uit eerdere ervaring bleek 

dat bij de implementatie van IPOS onderwijsactiviteiten veel 

docenten nog niet IPOS-ready waren. Zij zagen bijvoorbeeld het 

belang er nog niet van in. Wij probeerden daarnaast de overige 

docenten mee te nemen als tutor in het interprofessioneel 

opleiden in het kader van docentprofessionalisering. 

Een ander heet hangijzer voor IPOS betrof de vaststaande curricula. 

De betrokken opleidingen konden de pilotmodule IP CoP slechts 

inpassen als ‘vrije studieruimte’ of een vergelijkbaar kader. Bij een 

aantal opleidingen konden studenten hierdoor alleen op vrijwil-

lige basis deelnemen aan de module. Dit leidde tot een geringe 

deelname van studenten van deze opleidingen. Ook hielp het niet 

mee dat er binnen de faculteit nog meer dan de eerder genoemde 

‘speerpunten’ in de curricula verwerkt moesten worden, waaronder 

evidence based practice, internationalisering, meten in de zorg en 

technologie in de zorg, hetgeen leidde tot een overload. 

Andere uitdagingen bij de implementatie van de module betroffen 

logistieke en organisatorische aspecten. Vijf opleidingen bij elkaar 

krijgen is een hele klus omdat alle opleidingen hun lessen en col-

leges op verschillende dagen verzorgen. Zoals eerder aangegeven 

is de module nog niet bij alle opleidingen verankerd in het curri-

culum. De bijeenkomsten moesten daarom worden gepland bui-

ten het reguliere onderwijs om. Overdag zou het niet lukken om 

én studenten van alle opleidingen bij elkaar te krijgen én lokalen/

faciliteiten te regelen. Er is daarom voor gekozen het onderwijs 

telkens dinsdag van 17:30 tot 19:30 uur te laten plaatsvinden. 

Opzet van de pilot module Interprofessionele Communi-

ties of Practice (IP CoP)

Communities of Practice zijn groepen studenten en/of profes-

sionals die samenwerken om te komen tot een gezamenlijk doel: 

samen beter worden in dat wat ze doen (Wenger, 1998). In de 

IP CoP-module is dat samen leren hoe samen te werken. In het 

voorjaar van 2015 is de pilotmodule IP CoP van start gegaan 

binnen de faculteit Gezondheidszorg. Eerste- en tweede-

jaarsstudenten konden zich aanmelden om deel te nemen aan 

deze module. De module heeft een studielast van 1 EC. Uitein-

delijk hebben 41 studenten meegedaan aan de pilot: dit waren 

studenten van de opleidingen ergotherapie, logopedie, fysio-

Aanleiding 

In Nederland staat de gezondheidszorg voor grote veranderingen. 

Er wordt een toename van oudere mensen verwacht en ouderen 

met complexe gezondheidsproblemen blijven langer thuis en 

worden in de eerste lijn verzorgd. Door de toenemende com-

plexiteit zullen steeds meer hulpverleners hierbij betrokken zijn. 

Van hen wordt verwacht dat zij in staat zijn succesvol samen te 

werken. Het rapport van de Commissie Innovatie Zorgberoepen & 

Opleidingen (Kaljouw & van Vliet, 2015) geeft aan dat samenwer-

ken in teams essentieel is om goede zorg te kunnen verlenen. 

Ook de Wereld Gezondheidsorganisatie (2010) (WHO) geeft aan 

dat samenwerken positieve gevolgen heeft: interprofessioneel 

samenwerken kan leiden tot een verbetering van zorg en veilig-

heid voor de cliënt, tevredenheid over de zorg en toegang tot en 

de coördinatie van gezondheidsdiensten. Ook kan interprofes-

sioneel samenwerken leiden tot een vermindering van onder 

meer de lengte van verblijf in het ziekenhuis, de duur van de 

behandeling en daarmee van de kosten van de zorg (WHO, 2010). 

Interprofessioneel opleiden en samenwerken (IPOS) 

De WHO (2010) definieert interprofessioneel opleiden in een 

interactief perspectief: niet alleen als leren met studenten binnen 

de eigen opleidingscontext, maar ook als leren met studenten 

van andere opleidingen. In die zin is samenwerken meer dan 

naast of bij elkaar werken. De WHO omschrijft interprofessioneel 

opleiden als volgt: interprofessioneel opleiden gebeurt wanneer

twee of meer professionals leren over, van en met elkaar om 

te komen tot een effectievere samenwerking en een betere 

gezondheidszorg.

Zuyd Hogeschool hanteert de definitie van de WHO als fundering 

voor interprofessioneel opleiden en samenwerken. Het is een 

hele uitdaging om ‘leren over, van en met’ mogelijk te maken 

binnen de verschillende opleidingen. Vaak wordt er enige aan-

dacht besteed aan het leren over elkaar, maar niet aan het leren 

van en met elkaar. De faculteit Gezondheidszorg benoemde

InterProfessioneel Opleiden en Samenwerken (IPOS) als een 

speerpunt om deze innovatie in de gezondheidszorg kracht bij 

te zetten. We vertaalden de inzichten rond het interprofessio-

neel leren in de gelijknamige leerlijn IPOS. Een nieuwe manier 

van leren is het werken in Communities of Practice (CoP). Wij 

hebben getracht in één module twee innovaties, IPOS en CoP, 

te koppelen om te komen tot innovatief onderwijs. De module is 

genaamd ‘Interprofessionele Communities of Practice’ (IP CoP).

Uitdagingen bij de ontwikkeling van de module 

We hebben de module ontwikkeld in het najaar van 2014 in 

samenwerking met de IPOS werkgroep. In deze werkgroep 
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van een onderwijsinnovatie
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De Learning Community als 
krachtige praktijkleeromgevingWilleke Baronner (MEd) en dr. Christian Wallner

Ontwerpcriteria voor een Learning Community 

Inleiding
In het nieuwe beroepsprofiel voor verpleegkundigen worden 

hoge eisen gesteld aan competenties van de toekomstige en 

huidige professionals. Omdat de huidige stageplaatsen voor 

hbo-v-studenten veelal niet de krachtige praktijkleeromgeving 

kunnen bieden om deze vereiste competenties te ontwikkelen, 

adviseert de Commissie Westerlaken (2013) de hbo-opleidingen 

binnen de gezondheidszorg onder meer om te streven naar de 

totstandkoming van Learning Communities (LC). 

Over het begrip LC blijkt veel onduidelijkheid te bestaan. Doel 

van het onderzoek dat hier beschreven wordt, is dan ook om 

in kaart te brengen welke ideeën, wensen en verwachtingen er 

leven binnen het werkveld en het team hbo-v van de Haagse 

Hogeschool. Met deze informatie willen de auteurs komen tot 

ontwerpcriteria voor LC van hbo-v en werkveld die een krachtige 

leeromgeving vormen. 
Methode
Er werden naast een literatuurstudie veertien semigestructu-

reerde interviews afgenomen met in totaal 29 respondenten. 

De literatuurstudie stuurde op definiëring, doel, kenmerken en 

opbrengsten van een LC en bracht tevens succesfactoren, valkui-

len en belemmeringen bij de totstandkoming en instandhouding 

ervan in kaart. Topics vanuit de literatuur vormden de leidraad 

voor de vragenlijst waarmee de interviews afgenomen werden. 

Binnen de hbo-v werden acht interviews afgenomen. Zes inter-

views zijn afgenomen in partnerinstellingen, in een algemeen 

ziekenhuis, een ggz-instelling, een verpleeghuis, een instel-

ling voor revalidatie, wijkverpleging en een sociaal wijkteam. 

Deelnemers waren onder andere managers, verpleegkundigen, 

docenten, opleidingsfunctionarissen, lectoren en studenten. Na 

elk interview werd een member check gedaan om de uitkom-

sten van de interviews bij de respondenten te valideren. Daar-

naast werd een logboek bijgehouden, werden methodologische 

memo’s geschreven en was er tijdens het hele onderzoek, 

inclusief de fase van coderen, feedback van een afstudeerkring 

en critical friend van de hbo-v.
Resultaten: totstandkoming ontwerpcriteria voor een LC

Op grond van de literatuurstudie en geanalyseerde data is een 

ontwerpmodel met 18 ontwerpcriteria voor een LC ontwikkeld 

(zie figuur 1). Hoe de 18 criteria tot stand zijn gekomen lichten 

we hieronder toe. 

Definiëring en kenmerken (1)Stroll et al. (2006) komen op grond van een review van literatuur 

tot de volgende definitie: ‘Een LC bestaat uit een groep mensen 

die gezamenlijk en kritisch hun praktijk onderzoeken, op een 

continue, reflectieve, samenwerkende, inclusieve, op leren 

georiënteerde en groei stimulerende wijze.’

De respondenten geven in de interviews aan dat een LC zou 

moeten bestaan uit zowel leden van school als de praktijk, die 

gezamenlijk vanuit verschillende perspectieven kijken ‘naar een 

praktijkprobleem’. Hierbij is het van belang dat zij gebruikmaken 

van elkaars expertise en professionaliteit. Het ‘onderzoeken van 

de praktijk’ sluit aan bij de driehoek van theorie-praktijk-onder-

zoek die in de interviews veelvuldig genoemd wordt. 

Wat opvalt is dat vrijwel alle respondenten spreken over een LC 

die in de beroepspraktijk gesitueerd is. Hierbij kan er sprake zijn 

van gezamenlijk leren van ‘deskundigen’ zoals zorgprofessio-

nals en docenten en ‘nieuwkomers’ zoals studenten. Er wordt 

gebouwd aan de professionele identiteit van alle deelnemers. 

Het beeld dat de respondenten in het algemeen hebben, komt 

overeen met de kenmerken die in de eerder gegeven definitie 

benoemd worden.  

Pijlers van de LC (2, 3, 18)Westerlaken (2013) stelt dat duurzame samenwerking tussen 

hoger onderwijs en werkveld vereist is om de snelle ontwikkelin-

gen in de zorg gezamenlijk aan te kunnen. Kessels (1993, 1999, 

in Lappia, 2010) spreekt in dit verband van ‘externe consistentie’ 

als de logische samenhang die bestaat tussen de opvattingen van 

bijvoorbeeld docenten, studenten, praktijkopleiders en managers 

van praktijkinstellingen. Streven zij met de LC als leerwerk-

arrangement dezelfde doelen na en is er consensus over de 

wijze waarop dit gebeurt? Zijn managers betrokken bij het ont-

wikkelproces en is er voldoende overeenkomst tussen de leer- 

en de werksituatie? Kessels stelt dat wanneer externe consisten-

tie (deels) ontbreekt, dit leidt tot een leeromgeving waar minder 

geleerd kan worden dan beoogd wordt. In vrijwel alle interviews komt duurzame samenwerking ter 

sprake als randvoorwaarde om een LC vorm te kunnen geven. 

De LC start met commitment en bereidwilligheid bij het manage-

ment van alle deelnemende partijen om gezamenlijk in de LC te 

investeren en om dit te borgen. Gesteld wordt dat binnen de top 

van de organisatie(s) duidelijk moet zijn of een LC past binnen 
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experimentele aanpak geprobeerd wordt een oplossing te vinden 

voor een complex probleem. Het woord marathon staat voor de 

(relatief korte) hoeveelheid tijd waarin veel energie wordt geïnves-

teerd in het vinden van oplossingen voor dat probleem. 

De organisatie van het EIPEN-congres wilde studenten van 

verschillende opleidingen bij elkaar brengen en actief betrekken 

bij het congres en deed dit middels de hackathon. De studenten 

werkten aan een casus gerelateerd aan het thema van het con-

gres Bridging the Gap between Practice and Education. 

Deelnemers gingen in gesprek met een mantelzorger die jaren 

achtereen voor haar zieke zoons zorgde en als woordvoer-

der met hun hulpvragen het doolhof van de zorg doorliep. De 

opdracht was om voor deze casus oplossingen te bedenken, met 

implicaties voor de praktijk en het onderwijs binnen de gegeven 

tijd.

Er was veel animo, ook al viel de hackathon in de vakantie van de 

studenten. De eerste avond van de hackathon bestond uit een work-

shop over persoonlijkheidskenmerken en samenwerken. Er vond 

een verkenning van de eigen kwaliteiten plaats aan de hand van de 

Jungian Type Index (JTI). Deze Index is gebaseerd op de theorie van 

C.G. Jung over psychologische typen, dat wil zeggen eigenschappen 

van de persoonlijkheid in termen van psychologische voorkeuren 

(Ringstad & Ødegård, 2002). Met de JTI-vragenlijst werden psycho-

logische voorkeuren van de deelnemers in kaart gebracht. Het 

bespreken van die eigen en andermans voorkeuren gaf de studenten 

inzichten in zichzelf en in teamgenoten. Op deze manier ontstond 

meer begrip voor elkaars sterke en zwakke kanten, waardoor de 

samenwerking vanaf het begin goed op gang kon komen.

De volgende ochtend stond een groepsinterview met de 

mantelzorger op het programma die diverse problemen in 

de zorgverlening had ervaren. De studenten kregen de kans 

zo veel mogelijk vragen te stellen over de casus en alles wat 

daarbij hoorde. Daarna gingen de studenten als team, zonder 

de mantelzorger, aan de slag om samen een oplossing te for-

muleren voor de knelpunten die de mantelzorger heeft ervaren. 

Gedurende anderhalve dag werd non-stop gewerkt. Tot in de 

late uurtjes spraken, analyseerden en dachten de studenten na 

over oplossingen. De hackathon werd de derde dag van het 

congres afgerond met een presentatie in aanwezigheid van de 

mantelzorger.

De hackathon vond plaats onder begeleiding van vier coaches 

(docenten), die de studenten vrijlieten in de uitvoering, voor-

namelijk faciliteerden en ideëen inbrachten waar nodig. De 

coaches ondersteunden het proces door de studenten te coa-

chen en te voorzien van opbouwende feedback. De coaches 

waren ook een rolmodel voor hoe je op een gelijkwaardige 

manier kunt samenwerken met waardering voor ieders expertise. 

Samenvatting

Middels een vernieuwende onderwijsvorm (hackathon) hebben 

studenten van verschillende gezondheidszorgopleidingen drie 

dagen achtereen samengewerkt aan een praktijkcasus. Hiermee 

leerden ze hun eigen rol en die van andere professies kennen en 

ervoeren zij bewust de kracht van interprofessionele samen-

werking. De studenten stelden ter plekke vragen aan de patiënt 

(mantelzorger), waarna zij als team oplossingen bedachten voor 

de door de mantelzorger genoemde problemen en aanbevelin-

gen formuleerden voor de zorg en het onderwijs. De belangrijk-

ste aanbeveling was de Knights of the round table: een inter-

disciplinair team van professionals én patiënt die samen om de 

tafel gaan zitten bij complexe problematiek. 

Inleiding 

Door een toename van chronische ziekten en vergrijzing van de 

samenleving zien we dat de problematiek van cliënten steeds 

complexer wordt. Hierdoor zijn meer zorgverleners van verschil-

lende disciplines bij eenzelfde cliënt betrokken. Deze zorgteams 

moeten naast complementariteit en coördinatie ook continuïteit 

van zorg garanderen. Dit vraagt om professionals die niet alleen 

goed zijn in hun eigen vak, maar ook kennis hebben van de exper-

tise van anderen, en die zich samen willen inzetten voor kwalitatief 

goede zorg (Kaljouw & van Vliet, 2015; Institute of Medicine, 2015).

Om interprofessioneel te kunnen samenwerken, is het van belang 

dat dit al in de opleiding wordt geleerd. Echter, dit onderwerp is 

momenteel niet altijd duidelijk in de curricula opgenomen. 

Tijdens de opleiding vindt identificatie met het latere beroep 

plaats. De student leert het eigen beroep goed kennen, onder 

meer door rolmodellen, maar leert weinig over wat andere 

professionals doen in de zorg. Dit kan leiden tot een moeizame 

samenwerking als zij eenmaal in de praktijk werkzaam zijn 

(Bolhuis, 2002). Daarom is het belangrijk dat studenten al in de 

opleiding leren over en met andere disciplines binnen de ge-

zondheidszorg. Momenteel gebeurt dit vaak pas als ze in de prak-

tijk gaan werken, zonder dat hier specifiek aandacht aan wordt 

besteed. Dit kan verbeterd worden door studenten meer expliciet 

op te leiden op het gebied van interprofessioneel werken (Pahor, 

Vyt & Tervaskanto-Maentausta, 2015; Thistlethwaite, 2012).

In dit artikel beschrijven we een innovatieve onderwijsvorm 

(hackathon) waarin studenten van diverse gezondheidszorg-

opleidingen leren samenwerken aan de hand van een casus. 

De hackathon 

Augustus 2015 vond in Nijmegen het internationale EIPEN 

(European Interprofessional Practice and Education Network)-

congres plaats. Parallel aan dit congres werd een zogenaamde 

hackathon georganiseerd. De hackathon is een concept dat voort-

komt uit de ICT-wereld en is een samenvoeging van de woorden 

hacking en marathon. Het woord hacking houdt in dat door een 

Knights of the round table

Selena Welling, Wilma Vonk Noordegraaf, MSc., drs. Natasja Looman, dr. Cornelia Fluit 
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deren) valt onder het kernbegrip zelfmanagement versterken, 

maar preventie of leefstijlbegeleiding niet, terwijl dit activiteiten 

zijn die vergelijkbare competenties van verpleegkundigen vragen. 

2) Kennis over de financiering van welzijnsdiensten valt onder 

het kernbegrip zelfmanagement versterken, terwijl dit meer zou 

passen bij de rol Organisator. 3) Zorgethische theorieën en ver-

pleegkundige visies vallen onder het kernbegrip zelfmanagement 

versterken, terwijl deze onderwerpen een veel bredere scope 

hebben dan zelfmanagement. 
Het kernbegrip zelfmanagement versterken is in de BoKS niet 

duidelijk begrensd. Soms vallen bredere onderwerpen onder de 

noemer zelfmanagement en soms is een duidelijke overlap in 

competenties niet gesignaleerd. Onder de rol Communicator 

staat: ‘Patiënten hebben regie over en verantwoordelijkheid voor 

hun eigen leven en gezondheid, binnen de mogelijkheden en 

omstandigheden van elk individu afzonderlijk.’ Dit is een element 

van zelfmanagement, maar dat blijft daar onbenoemd. Voor stu-

denten ontstaat zo geen duidelijke lijn. In een opleidingsprofiel 

moeten begrippen bovendien helder van elkaar te onderscheiden 

zijn, zodat dezelfde kennis of vaardigheid niet zomaar overlap-

pend wordt aangeboden.
Oplossingen in het curriculum
Je kunt op verschillende manieren in het onderwijs invulling ge-

ven aan de BOKS en de opleidingsprofielen. Een manier zou kun-

nen zijn om met onderwerpen in de BoKS te schuiven en ervoor 

te zorgen dat zelfmanagement meer op zichzelf komt te staan in 

het curriculum. Dit zou echter kunstmatig zijn, omdat zelfma-

nagement een onderdeel is van klinisch redeneren, uitvoeren van 

zorg, visies op verpleging en zorgethische theorieën. Een andere 

manier is zelfmanagement versterken te verweven met de ande-

re rollen of competenties. Deze oplossing is gekozen bij AGZ. In 

het nieuwe curriculum (BN2020) komt zelfmanagement slechts 

in enkele lessen als apart onderwerp aan de orde. Zelfmanage-

ment is verder verweven in alle leerlijnen: Verpleegkundige zorg, 

Gezondheid & Preventie, Technologie, Communicatie & Gedrag, 

Onderzoek & Innovatie, Maatschappij & Organisatie en Professi-

onalisering.

Invulling zelfmanagement in rollen en perspectieven

De oplossing van het verweven van zelfmanagement is hier-

onder verder uitgewerkt aan de hand van de CanMEDS-rollen 

(RCPSC, 2005). Wat bij BN2020 in de BoKS is geplaatst onder het 

kernbegrip zelfmanagement versterken, is in ons curriculum ver-

weven met andere rollen. Hieronder geven we een advies, met 

een toelichting, hoe we dat gedaan hebben. Tevens beschrijven 

we enkele onderwerpen die relevant zijn voor zelfmanagement, 

maar die onbenoemd blijven in de BoKS.

Hoe integreert de hbo-v van Saxion zelf-

management in onderwijs en toetsing?
Ad Bergsma en Marit van de Dijk

Zelfregie in de opleiding hbo-verpleegkunde BN2020

Zelfmanagement is “hot”. In het nieuwe landelijke opleidings-

profiel voor verpleegkundigen ‘Bachelor of Nursing 2020’ 

(BN2020) komt het begrip zelfmanagement 27 keer voor. Het 

is een kernbegrip en het komt het nadrukkelijkst aan de orde 

in de competenties Zorgverlener, Samenwerkingspartner en 

Gezondheidsbevorderaar. In dit artikel geven we een advies om 

zelfmanagement niet als op zichzelf staande leer- en oefenstof 

te zien. Daarbij beschrijven we in diverse toelichtingen, hoe we 

zelfmanagement in het onderwijs verweven met andere elemen-

ten van het opleidingsprofiel bij de Academie GezondheidsZorg 

(AGZ) van hogeschool Saxion. Hoe kan zelfmanagement gestalte 

krijgen binnen het verpleegkunde-onderwijs, zodat het geen 

papieren innovatie blijft?
Zelfmanagement in het opleidingsprofiel BN2020 

Zelfmanagement is een belangrijk thema in het verpleegkundig 

werkveld van de toekomst (Schuurmans et al., 2012). Dit hangt 

samen met bezuinigingen, de noodzaak om de zorg te con-

centreren op de groep die dit het hardst nodig heeft en met het 

verpleegkundig ideaal van het centraal stellen van de persoon 

achter de patiënt (Bergsma en Van de Dijk, 2015).

In het opleidingsprofiel BN2020 is zelfmanagement versterken 

als een cirkelredenatie omschreven als: ‘Het ondersteunen van 

zelfmanagement van mensen, hun naasten en hun sociale net-

werk, met als doel het behouden of verbeteren van het dagelijks 

functioneren in relatie tot gezondheid en ziekte en kwaliteit 

van leven’ (Stuurgroep BN2020, 2015, p.17; cursivering door de 

auteurs). De definitie van Barlow (2002, p.178; vertaling door 

auteurs) voor de chronische patiëntenzorg geeft meer houvast: 

‘Zelfmanagement verwijst naar het vermogen van het individu 

om de symptomen, behandeling, fysieke en psychosociale 

gevolgen en veranderingen in levensstijl te hanteren, die inherent 

zijn aan het leven met een chronische aandoening. Doeltreffend 

zelfmanagement omvat het vermogen de eigen gezondheids-

situatie te bewaken met de cognitieve, gedrags- en emotionele 

reacties die nodig zijn om een bevredigende kwaliteit van leven 

te handhaven. Zo krijgt een dynamisch en continu proces van 

zelfregulering vorm.’In dit artikel beperken we de bevordering van zelfmanagement 

niet tot mensen met een chronische ziekte; de eigen regie heeft 

evengoed betrekking op mensen die gezond willen blijven (Sas-

sen, 2014).

Zelfmanagement in de BoKS BN2020
Als we kijken welke specifieke kennis en vaardigheden onder de 

noemer zelfmanagement zijn geschaard, valt een aantal incon-

sistenties op in de Body of Knowledge and Skills (BoKS) uit de 

BN2020. We geven drie voorbeelden. 1) Therapietrouw (bevor-
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Beeldvorming van hbo-v-studenten over 

wijkverpleegkunde en ouderenzorgEen literatuurstudie 

Beeldvorming bepalend

Tijdens de hbo-v-opleiding doet de student binnen- en buiten-

schoolse ervaringen op die bepalend zijn voor de voorkeur voor 

een toekomstig werkveld (Robinson et al., 2008). Praktijkstages 

zijn hierbij zeer waardevol: zij helpen de student een mening 

over de patiëntenpopulatie te ontwikkelen en geven richting aan 

een werkveldkeuze voor het toekomstig beroep. In een uitno-

digende stageomgeving ervaart de student een ontspannen 

atmosfeer, voelt zij zich welkom, gestimuleerd en ondersteund, 

en er zijn professionele rolmodellen en gemotiveerde werk-

begeleiders (Stuhlmiller, 2005). Het is belangrijk dat studenten 

met hun begeleiders samenwerken, verpleegkundige vaardig-

heden oefenen en de mogelijkheid krijgen hun beroepsgroep te 

leren kennen (Murphy et al., 2012). 

Ook het ‘theorieonderwijs’ is van invloed: de belangstelling voor 

een werkveld neemt af wanneer het beperkt vertegenwoor-

digd is in het curriculum (Bjørk et al., 2014). Docenten die een 

werkveld met enthousiasme presenteren, fungeren als positieve 

rolmodellen. Verwerven van meer diepgaande kennis helpt bij 

het bestrijden van misconcepties en stereotyperingen: het idee 

dat de geestelijke gezondheidszorg ver van de student af staat 

strookt bijvoorbeeld niet met het feit dat één op de vijf mensen 

ooit een psychiatrische aandoening krijgt (Stuhlmiller, 2005). Het 

curriculum, met daarin het theorie- en praktijkonderwijs, moet 

verschillen in complexiteit expliciet zichtbaar maken: zelfma-

nagement bevorderen bij patiënten thuis is bijvoorbeeld com-

plexer dan zelfzorg overnemen. Indien het curriculum dit verschil 

onvoldoende zichtbaar maakt, zal het beeld van complexiteit ten 

onrechte als te eenvoudig worden gepresenteerd (Koh, 2012). 

In een literatuurstudie is de beeldvorming van studenten hbo-

verpleegkunde over werkvelden in de gezondheidszorg bestu-

deerd. In dit artikel een rapportage van een deel daarvan, namelijk 

de beelden die studenten hebben over de wijkverpleegkundige, de 

zorg aan ouderen en factoren die hierop van invloed zijn.

 

Beelden van studenten over verschillende werkvelden  

Veel studenten denken hetzelfde over de aantrekkelijkheid van 

werkvelden, maar wat hierbij bepalende factoren zijn verschilt. 

Studenten kiezen voor een werkveld, omdat het aansluit op hun 

persoonlijke kwaliteiten, maar ook vanwege het type patiënt, de 

omgeving waarin zorg plaatsvindt en de eisen die gesteld wor-

den aan kennis en vaardigheden (Kloster et al., 2007). ‘Medisch 

georiënteerde’ verpleegkunde met veel verpleegtechnische 

handelingen is populair, terwijl werken met chronisch zieken, 

psychiatrische patiënten en ouderen, ook in de thuissituatie, 

minder belangstelling krijgt (McCann et al., 2010). Veel studenten 

vinden bijvoorbeeld acute zorg in het ziekenhuis aantrekkelijk. 

Deze omgeving wordt als uitdagend en interessant beschouwd 

vanwege de dynamiek, de verpleegtechnische vaardigheden en 

het gebruik van complexe technologieën (Kloster et al., 2007). 

De ambitie om met kinderen te werken hangt vaak samen met 

ervaringen in de eigen familie en het romantische beeld dat wer-

ken met kinderen altijd plezierig is omdat ze jong zijn (Happell & 

Gaskin, 2012).

De geestelijke gezondheidszorg is minder populair en kent een 

lager aanzien. Studenten kunnen bezorgd raken over hun eigen 

psychisch welbevinden en angstig zijn voor patiënten vanuit het 

idee dat zij suïcidaal zijn, zichzelf beschadigen, agressief en niet 

coöperatief zijn. Ook wordt de psychiatrische instelling als een 

onaangename werk- en leeromgeving gezien (Happell & Gaskin, 

2012).

Bij de ouderenzorg is vooral het beeld over de patiënt zelf 

bepalend voor de beeldvorming, vanuit de stereotypering dat 

ouderen weinig mogelijkheden hebben, afhankelijk zijn, slecht 

kunnen communiceren en er weinig gezondheidswinst mogelijk 

is. Ouderen zijn, naar het beeld van de student, ‘alleen maar oud’. 

De zorg wordt als saai en weinig uitdagend en de zorgomgeving 

als deprimerend gezien (Koh, 2012).

  

De toename van patiënten met complexe gezondheidsproblemen thuis, waaronder ouderen met multi-

morbiditeit, leidt tot een grote behoefte aan goed opgeleide wijkverpleegkundigen. Nog te weinig studen-

ten hbo-verpleegkunde oriënteren zich tijdens hun opleiding op het werken in de wijk doordat zij een vrij 

negatief en beperkt beeld hebben van dit werkveld. Dit artikel beschrijft de beeldvorming van studenten 

hbo-verpleegkunde over de wijkverpleegkunde, de zorg aan ouderen en factoren die hierop van invloed 

zijn. Wellicht kunnen opleidingen met gerichte interventies deze beeldvorming in positieve zin beïnvloeden. 
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