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Voorwoord

Samen bouwen we aan een groter 
opleidrendement
Er is de laatste jaren ontzettend veel veranderd 

in de verpleeg- en verzorgingshuizen en de 

thuiszorg. Er is een groot tekort aan personeel 

en tegelijkertijd ontwikkelt de zorgvraag zich 

onder andere doordat mensen langer thuis 

blijven wonen. De vragen waar collega’s zich 

nu voor gesteld zien, zijn anders dan die van 

tien jaar terug. In de regio Noord-Midden 

Limburg hebben we daarom de handen ineen-

geslagen. Dit deden we vanuit het motto:  

“Alleen ga je snel, samen kom je verder”

Regionale pilots om te 
experimenteren
We hebben als regionaal samenwerkings-

verband ZorgConnect Noord-Midden Limburg 

verschillende initiatieven genomen om aan een 

hoger opleidrendement te werken. Zo ontwik-

kelden we een blended leertraject voor werk-

begeleiders en leidden we interne collega’s op 

tot trainer van dit traject. Er gebeurde nog veel 

meer en van al die initiatieven is de pilotfase 

inmiddels afgerond. In de pilotfase is gewerkt 

met een relatief kleine schaalgrootte. Het is 

in onze ogen daarom tijd voor een pas op de 

plaats. In samenwerking met bureau Kessels 

& Smit, The Learning Company hebben we 

daarom een impactonderzoek uitgevoerd om 

erachter te komen wat onze initiatieven tot 

nu toe al teweegbrengen. En om na te gaan 

wat er nodig is om de initiatieven te integreren 

in elke organisatie en om op grotere schaal 

te kunnen gaan werken, zodat we de impact 

kunnen versterken. Hopelijk met als ultiem 

resultaat het behalen van de initiële doelstel-

lingen door meetbare verbeteringen in het 

opleidrendement.  

Er is meer dan wat er in dit magazine 
staat 
Dit magazine laat zien hoe de regionale 

initiatieven doorwerken in het dagelijkse werk. 

Het is goed om te beseffen dat er naast de 

impact die in dit magazine aan bod komt, nog 

veel meer gerealiseerd is. Elke VVT-organisatie 

heeft naast de gezamenlijke initiatieven ook 

zelf interventies in gang gezet die passen bij de 

uitgezette beleidsstrategieën per organisatie. 

We staan voor een regionale 
uitdaging om het opleidrende-
ment te verhogen en uitval te 
verkleinen. Anders gezegd: we 
willen er samen voor zorgen 
dat collega's in opleiding de 
best passende begeleiding en 
opleiding van ons krijgen. Hier 
hebben we de afgelopen 2,5 jaar 
aan gewerkt. Samen, lerend van 
elkaars successen en zoekend naar 
nieuwe wegen. Dit impactonder-
zoek magazine laat de resultaten 
zien van de initiatieven die we 
hiertoe in de regio Noord-Midden 
Limburg hebben genomen.

Ook van deze initiatieven is doorwerking te 

zien. Ze dragen daarmee ook substantieel

bij aan de doelstelling, maar zullen hier niet 

worden weergegeven omdat ze buiten 

de ‘scope’ van onze opdracht vallen. We 

monitoren deze interventies, we inspireren 

elkaar hiermee en gebruiken ze soms voor 

het ontwerpen van regionale interventies. 

In dit magazine richten we ons op de 

initiatieven die door alle zeven 

VVT-organisaties werden 

ontwikkeld, en in minstens 

drie VVT-organisaties zijn 

uitgevoerd. 

Enkele voorbeelden van zulke initiatieven: 

• Sint Jozef bouwde aan een Leerhuis-

kamer. Dit is een hybride leerafdeling die 

als doel heeft de afstand tussen theorie en 

praktijk te verkleinen. Collega’s in opleiding 

worden ter plaatse begeleid en onder-

wezen binnen VVT-zorgafdelingen. Andere 

organisaties zijn of gaan hier ook mee aan 

de slag, met accentverschillen passend bij 

de 'couleur locale'.

• Proteion introduceerde een leercoach 

voor collega in opleiding. In 2022 wordt  

dit initiatief gedeeld en bekijken de andere 

organisaties hoe dit regionaal opgepakt 

kan worden.  

• De Zorggroep start een hybride leer- 

afdeling en neemt de ervaringen van  

St. Jozef hierin mee.

Zie 
blz. 21 om 

meer te lezen 
over de aanlei-

ding om regionaal 
samen te 
werken.

Zie 
blz. 10 

om meer te 
lezen over de 
aanpak van dit 

onderzoek.
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Dit impactmagazine vormt de 
afronding van fase 1
De initiatieven zijn allemaal gestart als pilot. 

Met een kleine groep, om erachter te komen 

of het concept werkt en waar het bijgesteld 

moet worden. Het is daarom nog te vroeg om 

te meten of de inspanningen ook tot hoger 

opleidrendement leiden. Wel is het al mogelijk 

om waar te nemen wat de werking en de 

doorwerking is van de pilots. Kortgezegd, 

of het de betrokken mensen lukt om in hun 

dagelijkse praktijk wat anders te gaan doen. 

Lukt het bijvoorbeeld een werkbegeleider die 

deelneemt aan de blended leerlijn om daarna 

effectiever te handelen bij de begeleiding van 

een collega in opleiding? Het uitgevoerde 

impactonderzoek laat zien op welke manier 

de pilots invloed hebben in het dagelijkse 

werk van mensen die eraan deelnamen. In de 

volgende fase zullen alle initiatieven verder 

geïntegreerd worden in de verschillende 

organisaties, in hun strategie en beleids-

plannen. Zodat we ook kwantitatief meetbare 

resultaten kunnen gaan boeken in de VVT-

organisaties in de regio Noord-Midden 

Limburg. 

We wensen je veel leesplezier en hopen dat 

de input uit dit magazine ons gaat helpen om 

nog meer goed toegeruste collega’s te krijgen 

die zich samen met ons inzetten voor de zorg 

voor onze cliënten!

Namens het hele actielijnteam  

Praktijkbegeleiding & Leerklimaat 

Zie 
blz. 6 voor 

de inhoudsopgave. 
Hier staat per thema 
vermeld welke initia-

tieven onderzocht zijn 
op hun doorwerking 

in de praktijk.

Sigrid SmeeleRené Seuren

Thea RennebergMarleen Maas

Nicole JacobsRob Hermans

Barbara HaarmeijerMarcella Grasmeyer

Miriam DirkxAnette Beurskens

Wie is Zorg Connect? 
Het is belangrijk dat ook in de toekomst 

genoeg mensen ervoor kiezen om te 

werken in de zorg, dat zij hiervoor goed 

opgeleid zijn, zich kunnen blijven ontwik-

kelen en het werk samen met plezier blijven 

doen. Alleen op deze manier is het mogelijk 

om de beste zorg te bieden. In Noord-

Midden Limburg werken verschillende  

organisaties daarom samen in samenwer-

kingsverband Zorg Connect. ZorgConnect 

bestaat uit verschillende verpleeghuis-, 

verzorgingshuis- en thuiszorgorganisaties

(VVT), uit onderwijsinstellingen en een 

zorgverzekeraar. Het gaat om de volgende 

organisaties:

Carin Overbosch

Wilma Sillekens
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Vier hoofdstukken met de vier ‘knoppen’ van 
actielijnteam Praktijkbegeleiding en Leerklimaat

De mensen die werken binnen actielijnteam Praktijkbege- 

leiding en Leerklimaat richten zich met hun initiatieven op  

het omhoog krijgen van het opleidrendement en -kwaliteit. 

Zij ontdekten dat er verschillende ‘knoppen’ zijn waar je aan 

kunt draaien. Ze grijpen als tandwielen in elkaar; als je bijvoor-

beeld werkbegeleiders beter opleidt, dan verbetert dat niet 

alleen het traject dat collega’s in opleiding doorlopen, maar 

draagt dat ook bij aan een gunstig leerklimaat in de teams. 

De ‘knoppen’ bestaan uit vier thema’s. 

Deze thema’s vormen ook de vier hoofdstukken van dit 

magazine. Dat zijn: 

In het kader van elk thema zijn verschillende initiatieven 

ondernomen en als pilot vormgegeven. Alle initiatieven 

richten zich op: 

 MBO niveaus 2,3 en 4

 BBL-collega's in opleiding 

 Werkbegeleiders

Inhoud

Regionaal 

opleiden 

en begeleiden
Toekomstgericht 

opleiden

Gunstig 

leerklimaat

Vakbekwaam 

werkbegeleiden

Impactmagazine6

Benieuwd 
naar de 

aanleiding om 
regionaal samen  

te werken? 
Zie blz. 21
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Aanpak van dit 
impactonderzoek 

Iemand die zich oriënteert op 
een loopbaan in de zorg en 
solliciteert bij de ene zorg-
instelling maar beter past bij een 
andere instelling in de regio... 
Een werkbegeleider die goed 
opgeleid wordt in de ene orga-
nisatie en later die vaardigheden 
in praktijk brengt bij een andere 
organisatie in de regio... Een 
ROC dat nauw samenwerkt 
met verschillende VVT-organi-
saties om voor elke student 
een werkplek te vinden... Als je 
uitzoomt en vanaf een afstand 
kijkt naar de ouderenzorg in 
Noord-Midden Limburg, zijn dit 
scenario’s die heel goed mogelijk 
zijn. En zelfs wenselijk zijn. Om 

Waarom een impactonderzoek?
Er vinden op dit moment verschillende initiatieven 

plaats die passen bij het regionaal opleiden en 

begeleiden. De initiatieven richten zich op het 

Toekomstgericht opleiden, het bouwen aan een 

gunstig leerklimaat en versterken van vakbekwame 

werkbegeleiding. De wens vanuit actielijnteam 

Praktijkbegeleiding & Leerklimaat is om een pas 

op de plaats te maken en vast te stellen wat er op 

dit moment in beweging is gezet en na te gaan 

wat er nodig is in 2022 en daarna om de samen-

werking verder vorm te geven en integratie van de 

initiatieven in de staande organisaties te realiseren. 

Zodat de betrokkenen in de regio Noord-Midden 

Limburg het opleidrendement duurzaam en op 

grote schaal kunnen verhogen.

Wie voert het impactonderzoek uit?
Het impactonderzoek is uitgevoerd door bureau 

Kessels & Smit, The Learning Company. De 

gedachte hierbij was dat een extern bureau met 

ervaring op het vlak van impactonderzoek goed 

de rol van ‘critical friend’ op zich kan nemen. 

Realiseren 

van pilots

Impactonderzoek
• Wat is er in 

beweging 
gekomen?

• Hoe dit  
bestendigen?

Kansrijke 

initiatieven 

uitbouwen in 

staande 

organisatie

Impactonderzoek waarin 
kwantitatieve resultaten 
mbt opleidrendement 
zichtbaar kunnen worden

2021 2022 2023 2024

goede zorg ook de komende 
jaren te blijven garanderen met 
voldoende personeel is het 
nodig om samen te werken. 
Deze samenwerking krijgt op 
dit moment volop vorm. Door 
bijvoorbeeld een gezamenlijk 
georganiseerd leertraject voor 
werkbegeleiders, en door ronde-
tafelgesprekken over een gunstig 
leerklimaat. In dit magazine staan 
de verschillende initiatieven die 
genomen zijn in de regio Noord-
Midden Limburg op een rij en 
wordt duidelijk hoeveel impact er 
al gerealiseerd is en wat er nodig 
is voor versterking van de impact 
en verdere implementatie van de 
initiatieven. Dit hoofdstuk geeft 
weer welke methode gebruikt is 
tijdens het onderzoek.



Impactmagazine12 13

Van welke initiatieven is de impact onderzocht?
De actielijnteam Praktijkbegeleiding en Leerklimaat heeft vier ‘knoppen’ waar zij 

aan draaien om hun doelstelling te realiseren. De interventies die we onder-

zochten in het impactonderzoek zijn verbonden aan alle vier deze knoppen:

Voor ‘Regionaal opleiden & begeleiden’ onderzochten we de impact van: 

• De samenwerking tussen VVT-organisaties onderling en die met Gilde Opleidingen

Voor ‘Toekomstgericht opleiden’ onderzochten we de impact van: 

• Regionale blauwdruk verzorgende IG opleiding voor BBL-ers

• Verrijkend opleiden, waarbij kritische werksituaties worden opgehaald als 

voeding om opleidtrajecten te verrijken voor een betere aansluiting tussen werkveld 

en opleiding

Voor ‘Samen bouwen aan een gunstig leerklimaat’ onderzochten we de impact van:

• Actieonderzoek leerklimaat 

Voor ‘Vakbekwaam werkbegeleiden’ onderzochten we de impact van: 

• Blended leerlijn voor vakbekwame werkbegeleiders

• Train-de-trainer, waarbij praktijkopleiders en leer- en ontwikkelcoaches als trainer zijn 

opgeleid om de interventies van de blended leerlijn te begeleiden

• Leerfestivals voor werkbegeleiders en trainers

Wat was de aanpak van het impact-
onderzoek?
We hebben een aanpak gekozen die helpt 

om op een pragmatische manier en in korte 

tijd zicht te krijgen op de gerealiseerde 

impact tot nu toe. Onder impact verstaan 

we veranderingen in de dagelijkse werk 

praktijk, die bijdragen aan het gezamenlijke 

doel. Voor elke interventie bepaalden we 

de ‘Facts & figures’, stelden we de impact 

in de praktijk vast met behulp van een 

tijdlijn en een impactanalyse, en deden 

we aanbevelingen om impact te versterken. 

Stap 1. Overzicht van ‘Facts & figures’

Stap 2. Vaststellen van impact in de praktijk

Stap 3. Doen van aanbevelingen 

Meer 
weten 

over deze 
knoppen? Zie 

blz. 6

We namen elke inter-
ventie onder de loep

Gesprekken met mensen 
uit het kernteam *

Documentanalyse

Overzicht per interventie 
van Wat Waarom en Wie 
in ‘Facts & figures’

* hierin zijn mensen uit alle VVT-organisaties 
en vanuit Gilde Opleidingen betrokken

We namen 
elke interventie 
onder de loep

Interviews 

Groepsinter-
views met 
groepjes 

Checken van 
het verslag van 
elk gesprek

Analyseren van 
de gespreks-
verslagen en 
de ‘Facts & 
Figures’

Tijdlijn per interventie 
met impactvolle 
momenten 
• Mijlpalen onderweg
• Momenten die in 

de ogen van de 
geïnterviewden 
impactvol zijn

Bepalen van impact per 
onderdeel van de tijdlijn










Op zoek naar 
manieren om de 
impact van de inter-
venties te versterken

Wat zeggen de 
betrokkenen zelf?

Aanbevelingen om 
impact te versterken

Wat is er nu nodig 
om de gerealiseerde
impact te besten-
digen in de staande 
organisaties?

Wat zijn de geleerde 
lessen die in het 
onderzoek naar 
voren komen?

Wat was 
jullie ervaring? 

Hoe heb je de inter-
ventie gebruikt in jouw 
dagelijkse werk?Wat 

leverde dat op?



Impactmagazine14 15

Vaststellen van de mate van impact... hoe doe je dat eigenlijk?
In dit impactonderzoek wilden we per interventie een indicatie geven van de gerealiseerde impact. Dit 

deden we door te werken met vijf gradaties van impact, oplopend in sterkte. Elk punt op de tijdlijn kreeg 

een bepaald aantal sterren toegekend. Hieronder zie je hoe we te werk gingen. 

Hoe kan impact in de praktijk eruitzien?
In het overzicht hieronder staan voorbeelden uit de praktijk bij elk van de gradaties van impact. 

Voor elk moment op de 
tijdlijn bepaalden we de 
impact

Is er inspiratie en 
enthousiasme ontstaan?

We gaven dit moment 
één ster: 











Deden de betrokkenen 
nieuwe inzichten op 
of werden bestaande 
inzichten bevestigd?

Zijn er ideeën of plannen 
om dingen anders te 
doen? 

Zijn mensen aan het 
experimenteren met ander 
gedrag op de werkvloer? 

Vragen mensen zich af 
‘waarom doen we wat we 
doen’ en ontwikkelen zij 
een ander referentiekader?

We gaven dit moment 
twee sterren:  











We gaven dit moment 
drie sterren: 











We gaven dit moment 
vier sterren: 











We gaven dit moment 
vijf sterren: 











Tijdens 
een rondetafelbijeen-

komst ontstaat er bij de aanwezigen 
bewustzijn over het belang van een gunstig 

leerklimaat. Er vindt uitwisseling plaats over dingen 
die je kunt doen om zo'n leerklimaat te versterken. 
Ieder vertelt wat zij zelf al doen in hun organisatie. 
Dit leidde tot inspiratie en ideeën bij deelnemers 

van de andere organisaties over wat zij 
zouden kunnen gaan doen.

Een 
medewerker van het 

opleidingsbureau die deelnam aan de 
train-de-trainer vertelt dat het in de training 

duidelijk werd hoe je het rollenspel goed kunt 
inzetten. Eerder deden zij veel gesprekken van a tot z. 
Maar het inzicht ontstond dat het daar niet om gaat. 

Dat het veel belangrijker is dat iedereen aan bod 
komt en dat deelnemers kunnen oefenen met 

de essentie van het gesprek.

Alle teamleden 
van het actielijn-

team geven aan dat zij het 
gevoel hebben dat zij elkaar 
versterken en dat ze op basis 
van ieders ideeën concrete 

afspraken maken.

Een 
werkbegeleider die heeft 

deelgenomen aan de blended leerlijn 
vertelt dat zij nu bewuster nieuwe collega’s in 

opleiding begeleidt. Zo checkt zij de leerstijl en past 
haar begeleiding hier op aan. Zij hangt met collega’s 
samen welkomstwoorden op de deur op de eerste 

werkdag van de nieuwe collega in opleiding.

Eerder werd 
vaak gesproken over ‘leerlingen’. 

Nu spreekt men consequent over ‘collega’s in 
opleiding’. Men wil hiermee uitdrukken dat het een gelijk-

waardige collega is, die in opleiding is. Een ervaren collega kan 
iets leren van de collega in opleiding en andersom. Dit is iets waar het 
actielijnteam zelf bewust over gesproken heeft. Maar het kwam ook 

naar voren bij de zorgteams. Dit ‘nieuwe denken’ uit zich in 
nieuwe taal waar men elkaar ook scherp op houdt.
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Hoofdstuk 1 
Regionaal 

opleiden en 
begeleiden 
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Elke VVT-organisatie in Noord-Midden Limburg staat voor 
dezelfde uitdagingen. Of je nu een heel grote organisatie bent 
of juist een kleine. Zie ook het kader hiernaast. De ambitie is 
om samen regionaal initiatieven op te pakken en elkaar hierin te 
versterken. Dit is efficiënter en als het goed is ook effectiever. In 
dit hoofdstuk hebben we de meest betekenisvolle momenten 
in de samenwerking afgelopen periode op een tijdlijn gezet. We 
maken hierbij onderscheid tussen enerzijds de samenwerking 
tussen de VVT-organisaties onderling en anderzijds de samen-
werking tussen VVT-organisaties met Gilde Opleidingen. 

De aanleiding voor regionaal 
opleiden en begeleiden:
• Arbeidsmarktprobleem: teveel 

verloop collega's in opleiding, te 

weinig aanwas nieuwe collega's in 

opleiding

• Capaciteit opleidingsplekken binnen 

zorgteams; sensatie dat collega in 

opleiding veel tijd kost

• Grote diversiteit in instroom- 

profielen van met name BBL- 

collega's in opleiding 

• Veranderende zorg- en welzijn-

vragen van cliënten zorgen voor 

verschuiving in benodigde kennis en 

kunde zorgprofessional

Algemene doelstelling:
• Issues zijn sector- en regio-

naal-breed

• Combineren van elkaars best 

practices en expertises is van  

meerwaarde

• Speerpunten gekozen: Vakbekwaam 

werkbegeleiden, Gunstig leerklimaat 

en Toekomstgericht opleiden

• Issue is complex. Op zichzelf 

staande initiatieven brengen niet de 

oplossing. De juiste combinatie en 

samenhang van initiatieven zal wél 

een beweging in gang zetten en 

daarmee resultaat opleveren

De aanleiding om regionaal samen te werken
Er is landelijk en in de regio Noord-Midden Limburg een tekort aan mensen op de arbeids-

markt, en daarnaast relatief veel uitval en uitstroom binnen de VVT-sector. De vraag neemt 

toe en er zijn lange wachtlijsten. De zorg kan niet goed geleverd worden omdat er te weinig 

plaatsen voor nieuwe cliënten zijn, er een tekort aan personeel is en omdat er veel uitval is in 

de opleidingen. Daarnaast is de zorgvraag ook sterk veranderd en nog steeds in beweging.

De zorgvraag verandert

Mensen blijven langer thuiswonen en als zij opgenomen worden is de zorgvraag complexer. 

Naast zorg wordt welzijn steeds belangrijker in het werk van de zorgprofessional. Ook 

werken families vaak al langer als mantelzorgers en dat zorgt voor sterke betrokkenheid bij 

het zorgproces. 

Veel uitval tijdens de opleiding 

In de eerste twee jaar van de opleiding vallen relatief veel mensen uit. Dit heeft verschillende 

oorzaken. Mensen haken bijvoorbeeld af omdat hun verwachtingen niet matchen met de 

praktijk van de opleiding. Of omdat zij het lastig vinden een prettige werk-privé-balans te 

vinden. Of omdat de theorie in de opleiding niet goed aansluit op de dagelijkse werkpraktijk. 

Ambitie: meer nieuwe mensen opleiden 

Het is dus zaak om meer nieuwe mensen op te leiden die graag willen en blijven werken in 

verpleeghuizen, verzorgingshuizen of de thuiszorg. Zowel BOL-ers als BBL-ers. Want een 

meer diffuse instroom gaat zorgen voor een diverse groep nieuwe collega’s. 

Met hulp van transitiemiddelen VWS

In 2018 zijn door het ministerie van VWS transitiemiddelen uitgegeven. De middelen zijn 

bedoeld om bovenstaande problemen aan te pakken. Elke regio heeft middelen gekregen 

om deze punten samen te gaan aanpakken. Een voorwaarde bij deze middelen is dat ze 

samen gebruikt worden. Er is enkel subsidie voor initiatieven die VVT-organisaties samen 

ontplooien. 

De actielijnteam Praktijkbegeleiding & Leerklimaat aan zet

Eén van de actielijnen in de regio Noord-Midden Limburg is de actielijnteam 

Praktijkbegeleiding en leerklimaat. Hun opdracht is: ontwikkel regionaal gedragen  

initiatieven die gaan bijdragen aan een hoger opleidrendement. Alle initiatieven  

die zij gezamenlijk hebben genomen zijn als pilot gestart. In dit magazine komt  

aan bod wat de impact van deze pilots tot nu toe (februari 2022) is. 
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Facts & figures 
Samenwerking tussen de VVT organisaties  
onderling en met Gilde Opleidingen 

Waarom 
Deze samenwerking is nodig om het arbeids-

marktprobleem aan te pakken, kwaliteit 

van opleiden en begeleiden te verbeteren, 

de capaciteit te vergroten voor opleidings-

plekken binnen organisaties, de grote  

diversiteit aan instroomprofielen van collega’s 

in opleiding te managen en tot slot om  

de benodigde kennis en kunde van de  

zorgprofessional af te stemmen op de 

verschuivende zorg- en welzijnvragen  

van cliënten. 

Wat 
De zeven VVT organisaties werken 

onderling samen om complexe vraag-

stukken regionaal aan te pakken. Ook 

delen zij ‘good practices’ van individuele 

initiatieven. De zeven VVT-organisaties 

werken samen met Gilde Opleidingen om 

onderwijs toekomstbestendig te maken 

en goed aan te laten sluiten op de steeds 

veranderende werkpraktijk. 

Doel 
• Aanpakken van sectorbrede en regionale 

vraagstukken 

• Meerwaarde ervaren van de combinatie 

van elkaars expertise en ‘good practices’

• Vakbekwaam werkbegeleiden van collega 

in opleiding in zijn/haar leerproces, gunstig 

leerklimaat en Toekomstgericht opleiden 

als speerpunten 

• Met de juiste combinatie van initiatieven 

een beweging in gang zetten en  

resultaat opleveren

Wie 



Impactmagazine24 25

Impact in de praktijk (1 van 2)
van de samenwerking tussen de VVT organisaties onderling 
en met Gilde Opleidingen

Ontwikkelen 
gezamenlijke 

ambitie 
Mei 2019 

Oerknal van 
de Blended 

Leerlijn
Mei 2019 

In mei 2019 delen de 7 VVT- 

organisaties en Gilde Oplei-

dingen hun perspectieven 

om vanuit daar hun regionale 

ambitie te ontwikkelen. Deze 

gezamenlijke ambitie, waar 

iedereen achter staat, wordt 

samengevat in een plaat (zie 

blz. 30). Deze plaat vormt 

de ideale situatie, het ijkpunt 

waar de 7 VVT-organisaties

en Gilde Opleidingen waar

zij naartoe werken en 

gaandeweg steeds op 

herijken. De plaat vormt de 

start van de samenwerking.  

De organisaties 

brengen hun visies 

en beelden bij elkaar, 

waardoor een geza-

menlijk droombeeld 

ontstaat voor de 

Blended Leerlijn. 

Daarnaast wisselen 

organisaties eigen 

ontwikkelingen t.a.v. 

opleiden en begeleiden 

met elkaar uit om zo 

de eerste behoeften 

en best practices te 

inventariseren.




















Aantal sterren Betekenis hiervan

 Inspiratie en enthousiasme

 Nieuwe inzichten of bevestiging van bestaande inzichten 

 Ideeën of plannen om dingen anders te doen

 (Experimenten met) ander gedrag op de werkvloer

 Naast experimenteren met ander werkgedrag, bekijken 

waarom je doet wat je doet.

Tijdens rondetafel-

bijeenkomsten ontstaat 

bij zorgprofessionals 

van de aan het actieon-

derzoek deelnemende 

organisaties bewustzijn 

over het belang van een 

gunstig leerklimaat. Er 

vindt uitwisseling plaats 

over het gunstige leer-

klimaat, en samen met 

andere initiatieven en 

ervaringen uit de andere 

organisaties, leidde dit 

tot verdere activering 

en bewustwording van 

ieder zijn invloed op het 

leerklimaat.

Bouwen aan een 
gunstig leerklimaat

Eind 2019











De zeven VVT-organisa-

ties verdiepen onderling 

het samenwerkings-

proces. Het gaat om 

samen stil te staan bij alle 

initiatieven, na te gaan of 

deze op koers liggen en 

of er nog interventies bij 

moeten komen. 

Samen herijken
December 2019











De VVT-organisaties en 

Gilde Opleidingen slaan 

handen ineen voor de 

vernieuwing van de 

opleiding Verzorgende IG. 

In een workshop wordt 

de verbinding met elkaar 

gelegd voor deze vernieu-

wing. Twee belangrijke 

nieuwe ingrediënten zijn 

1- dat een voorbereidende 

periode wordt geintrodu-

ceerd om te leren leren. 

2- dat collega's in opleiding 

gepersonaliseerd leren en 

van actuele vraagstukken 

die zij zelf meenemen uit 

het werkveld.

Opzetten en 
uitvoeren 

van regionale 
Blauwdruk 

verzorgende IG
Augustus 2019 











Vaststellen 
van enkele 
‘spelregels’

Er wordt afgesproken 

dat bij alles wat 

ontwikkeld wordt op 

z’n minst drie van de 

zeven VVT-organisa-

ties actief instappen. 

Ieder is daarnaast vrij 

om zelf zaken op te 

pakken. Wel is het idee 

dat zij dit met elkaar 

delen zodat je er 

samen van kunt leren.











Elkaar leren 
kennen

April 2019 

Het team dat samen-

werkt in de actielijn-

team Praktijkbege-

leiding & Leerklimaat 

leert elkaar in april 

2019 kennen.  

Zij bouwen een 

werkrelatie op door 

te experimenteren 

met een paar kleine 

nieuwe werkvormen. 

 




















Meer 
weten over 

hoe de sterren 
zijn toegekend? 

Zie blz. 14



Impactmagazine26 27





Leer- en ontwikkel- 

coaches worden 

opgeleid om de blended 

leerlijn te gaan bege-

leiden Er zijn nu in elk 

van de zeven organisatie 

minstens twee mensen 

die de rol van trainer op 

zich kunnen nemen. Zij 

kunnen de workshops 

en intervisie begeleiden. 

Zowel offline als online. 

 

Het manifest van de 7 VVT- 

organisaties met Gilde Oplei-

dingen bestaat uit vier samen-

werkingsprincipes ontstaan 

tijdens een ronde-tafelsessie. 

De principes:  

• De medewerkers in 

opleiding staan centraal

• Onze relatie en commu-

nicatie als basis voor 

samenwerking

• De combinatie van onze 

expertise gaat het verschil 

maken 

• Regelmatig evalueren 

leidt tot betere trajecten 

en samenwerking

In drie bijeenkomsten 

met tekenaar wordt de 

reis van de collega in 

opleiding gevisualiseerd. 

Per stap bespreken de 

VVT- en Onderwijs-

collega's het best 

passende werf- en 

opleidproces waarin 

de collega in opleiding 

centraal staat en niet de 

belangen van de organi-

saties. Hieruit volgen de 

beoogde veranderingen 

en verbeteringen t.o.v. 

de bestaande manier van 

werken. Dit werd uitge-

werkt tot het niveau: 'wie 

doet wat en in welke rol'.

De volgende fase gaat 

van start. Deze fase staat 

in het teken van advies, 

het maken van een  plan 

van aanpak en integratie 

in staande organisaties. 
Ontwerp en 

uitvoering 
Train-de-trainer
September 2020

4 samenwerkings- 
principes 
Juni 2021

Reis van de collega 
in opleiding
Juli 2021 - 

februari 2022

Integratie in 
staande organisatie
Vanaf februari 2022































Impact in de praktijk (2 van 2)
van de samenwerking tussen de VVT organisaties onderling 
en met Gilde Opleidingen


De zeven 

VVT-organisaties 

verdiepen samen 

met Gilde oplei-

dingen het samen-

werkingsproces.

. 

 

Samen herijken
Oktober 2020












Middels 8 

workshops worden 

kenmerkende 

beroepssituaties 

in kaart gebracht 

met de VVT’s, 

om vervolgens 

onderwijs en 

werkveld beter op 

elkaar af te kunnen 

stemmen.

Onderzoek naar 
verrijkend leren
September 2021












In het kader van de Blended 

Leerlijn vinden er twee 

leerfestivals plaats. Eén voor 

werkbegeleiders en één 

voor trainers. Voor het eerst 

komen de werkbegeleiders 

van alle organisaties bij elkaar 

om hun skills te verdiepen na 

het volgen van de  Blended 

Leerlijn. Ze leren met en van 

elkaar over de uitdagingen die 

bij werkbegeleiding komen 

kijken. Over organisaties heel 

leert men met en van elkaar. 

Er wordt ambassadeurschap 

geactiveerd doordat deze 

festivalgangers koplopers zijn 

die hun eigen organisatie  in 

gaan om uit te leggen hoe 

belangrijk de leerlijn is voor 

hun werk. 

Leerfestivals
September /

 oktober 2021












Het impactonderzoek 

vormt de afronding 

van de eerste fase 

waarin allerlei 

regionale pilots plaats-

vonden. Het impact-

onderzoek moet 

input opleveren die 

helpt de initiatieven te 

gaan integreren in de 

staande organisaties.

.

Impactonderzoek
September 2021-

januari 2022











Aantal sterren Betekenis hiervan

 Inspiratie en enthousiasme

 Nieuwe inzichten of bevestiging van bestaande inzichten 

 Ideeën of plannen om dingen anders te doen

 (Experimenten met) ander gedrag op de werkvloer

 Naast experimenteren met ander werkgedrag, bekijken 

waarom je doet wat je doet.
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Inspiratie en 
Enthousiasme

Gezamenlijke principes 
en visie op wat je wil 

realiseren

Ideeën of plannen 
om dingen anders 

te doen

Experimenteren met 
ander werkgedrag op 

de werkvloer

Naast het experimenteren 
met ander werkgedrag, 

bekijken waarom je doet 
wat je doet

De impact 
Samenwerking tussen de VVT organisaties  
onderling en met Gilde Opleidingen 

E
lkaar leren

 ken
n

en

“De kleine organisaties 

zijn bezig met de positionering van 

werkbegeleiders. Zij komen dan sparren en 

vragen: hoe doen jullie dat nou? Op die manier 

scherp je elkaars beelden aan.” 

Lid actielijnteam



"Er is ook een moment 

geweest dat we elkaar hebben 

gevraagd: vertrouwen we elkaar hierin?  

We hebben toen ook bewust gekozen om 

eerst onderling (VVT) op één lijn te komen 

en daarna pas met Gilde.” 

Lid actielijnteam 



“Door het er met elkaar  

over te hebben (van formulieren tot  

begeleidingsmanieren) hebben we het voor elkaar 

gekregen om één gezamenlijk beeld te maken en  

het leren hiermee vorm te geven.”

 Lid actielijnteam 



"Ik heb het gevoel dat 

we elkaar versterken en dat ieders 

ideeën helpen om te komen 

tot concrete afspraken. Dat 

ontstaat hier wel." 

Lid actielijnteam 



“Als we de handen 

ineenslaan, maakt het niet uit 

vanuit welke hoek je komt, dan zorgen we 

samen dat we een nieuwe collega voor de zorg 

opleiden. Het team/de afdeling staat op de achter-

grond en is ook onderdeel van het grote geheel. 

Je hebt elkaar nodig: de collega in opleiding, de 

school, de praktijk en het team.” 

Lid actielijnteam 
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INSTROOM
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M
BO2

MBO3

MBO4

LEERPRAKTIJKCENTRUM

personalisatie
en maatwerk

toekomstgericht

nu en in de toekomst

opvang vroegtijdige

op basis van functieprofielen

verschillen in
- diploma’s
- achtergrond
- leeftijd
- wensen

eenvoudig 
aanpasbaar

samen werken aan:
kennis van opleiding

beoordelen

reflecteren

gespreksvoering

generaties

onderzoek kritische werk- 
en begeleidingsituaties

modulair

open voor 
collega’s

coördinatie
instroom

DOCENT WERK-
BEGELEIDER

Het gezamenlijke 
toekomstbeeld van 
regionaal opleiden en 
begeleiden
Mei 2019 

In deze plaat brachten de 

zeven VVT-organisaties 

samen met Gilde Oplei-

dingen hun gezamenlijk 

ambitie in kaart. Het is een 

ijkpunt voor wat ze beogen 

te bereiken samen en het 

hielp om daar letterlijk op 

terug te kunnen pakken. 

Naar aanleiding van deze 

plaat ontstonden ook de 

vier thema’s (de ‘knoppen 

waar aan gedraaid kan 

worden’) om het opleidren-

dement omhoog te krijgen. 

Zie voor een overzicht van 

deze thema’s ook blz. 6.
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De reis van de collega 
in opleiding in beeld

Op deze plaat brachten de 

VVT-organisaties samen 

met Gilde opleidingen 

in kaart welke stappen 

een collega in opleiding 

neemt. Van de oriëntatie 

op werken in de zorg tot 

aan landen in het werk. De 

plaat brengt ook in kaart 

wat er nodig is om op dit 

gebied beter samen te 

werken.
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Aanbevelingen om de 
impact te versterken 

Samenwerking tussen de VVT organisaties 
onderling en met Gilde Opleidingen 

In dit hoofdstuk staat de 

samenwerking tussen de 

VVT-organisaties centraal, en 

de samenwerking tussen de 

VVT’s met Gilde Opleidingen. 

De volgende hoofdstukken in 

dit magazine laten zien welke 

concrete initiatieven uit deze 

samenwerking voortkomen en 

welke impact er gerealiseerd 

is. Per hoofdstuk komen de 

aanbevelingen aan bod om de 

impact te versterken. 

Gezamenlijke ambitie in beeld brengen 
Op verschillende momenten stond het actielijnteam stil bij 

wat voor hen belangrijk is, en waar zij in geloven. Dit 

leidde bijvoorbeeld tot de plaat op blz. 30-31. Door 

zo’n gezamenlijk beeld op een aantrekkelijke manier 

vast te leggen gaat het werken als een soort anker in de 

samenwerking. Op momenten waarop je elkaar kwijt 

bent kun je teruggrijpen op dit beeld en lukt het om 

een volgende stap te bedenken. Uit de concreetheid 

van zo’n gezamenlijk beeld volgt wat er nodig is om 

beleidsplannen en strategieën in de staande organisaties  

op elkaar af te stemmen.

Wat we daarnaast leren over wat er goed werkt 

in het samenwerken tussen de VVT-organisaties 

onderling en met Gilde Opleidingen:

Mogelijkheden om de impact te versterken 

Leernetwerken opzetten en ondersteunen 
De afgelopen periode heeft het actielijnteam samengewerkt 

met elkaar. Zij kwamen op regelmatige basis samen om de 

initiatieven verder te brengen. Het zou de moeite waard 

kunnen zijn om deze samenwerking uit te breiden met 

één of meerdere lerende netwerken. Een lerend netwerk 

kan een behulpzame vorm zijn voor andere collega’s uit 

de VVT-Organisaties en Gilde om samenwerking vorm 

te geven. Een lerend netwerk bestaat uit collega’s uit 

verschillende organisaties die een bepaald vraagstuk delen. 

Ze starten met het in kaart brengen van hun ‘stip op de 

horizon’, hun ambitie. En komen vervolgens op regelmatige 

basis samen om hier voortgang op te boeken. 

Zie blz. 50: 
Aanbevelingen 

om de impact te 
versterken 

“Blauwdruk verzor-
gende IG”

Zie blz. 60: 
Aanbevelingen 

om de impact te 
versterken 
“Verrijkend 
opleiden”

Zie blz. 74: 
Aanbevelingen 

om de impact te 
versterken 

“Leerklimaat”

Zie blz. 94: 
Aanbevelingen 

om de impact te 
versterken 
“Blended 
Leerlijn”

Zie blz. 104: 
Aanbevelingen 

om de impact te 
versterken 
“Train-de-

trainer”

Zie blz. 116: 
Aanbevelingen 

om de impact te 
versterken 

“Leerfestival”
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Hoofdstuk 2 
Toekomstgericht 

opleiden 
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De ouderenzorg staat niet stil: mensen leven langer, 
de zorgvraag verschuift, er wordt steeds meer gebruik 
gemaakt van zorgtechnologie en er ontstaan nieuwe 
ziektebeelden. Dit vraagt van ervaren zorgverleners en 
ook de zorgverleners in opleiding om continu te antici-
peren op wat er speelt en verandert in de ouderenzorg. 
Om toekomstige zorgprofessionals zo op te leiden dat 
zij met deze ontwikkelingen kunnen omgaan in hun 
werk, is het van belang dat het onderwijs en werkveld 
op duurzame manier met elkaar vervlochten worden. 
Dat wat nu speelt op de werkvloer en wat in de nabije 
toekomst relevant wordt, moet de basis zijn voor het 
opleiden van verpleegkundigen en verzorgenden. 

Toekomstgericht opleiden vraagt om een goede 
samenwerking tussen de opleider en het werkveld en 
het continu samen aanscherpen van het opleidings- 
programma en de begeleiding. De zeven VVT- 
organisaties en Gilde Opleidingen slaan handen ineen 
om een nieuwe blauwdruk te maken van de opleiding 
Verzorgende IG, waarin de collega in opleiding zelf 
de casussen meeneemt vanuit het werkveld naar de 
opleiding. Ook ontstaat er het initiatief Verrijkend
Opleiden, waarin kenmerkende beroepssituaties 
worden verzameld die het onderwijs kunnen verrijken. 
Deze twee initiatieven komen aan bod in dit hoofdstuk. 

De aanleiding om te inves-
teren in Toekomstgericht 
opleiden:
• Grote diversiteit in instroom- 

profielen BBL-kandidaten

• Groot verloop collega's in 

opleiding in eerste twee jaar van 

de opleiding

• Afstand werkveld-onderwijs

• Verbeterde inhoudelijke afstem-

ming nodig voor effectief en 

relevant beroepsonderwijs, dat 

aansluit bij verschuivende zorg- 

en welzijnsvragen van cliënten

Algemene doelstelling:
• Curriculum opbouw zodanig 

dat flexibele & gedifferentieerde 

instroom mogelijk is

• Beter samenwerken en 

afstemmen in de keten

• Collega's in opleiding optimaal 

voorbereid laten zijn voor inzet 

in werkveld

• Opgeleide collega's in opleiding 

willen in het werkveld werkzaam 

blijven

• Opleidcapaciteit vergroten door 

gezamenlijk lesgroepen te vullen
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Blauwdruk 
verzorgende IG
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Wat 
Blauwdruk verzorgende IG is een nieuwe 

vorm van opleiden van collega’s in opleiding tot 

verzorgende IG waarbij de collega’s in opleiding 

heel diverse achtergronden hebben. Het traditionele 

onderwijs met didactisch model is in de blauwdruk 

losgelaten en best practices en expertises zijn 

gebundeld. Collega’s in opleiding leren nu vanuit 

hun eigen actuele vraagstukken die ze tegenkomen 

in het werkveld. Ze werken op hun eigen manier en 

tempo. De opleiding begint met een voorbereidende 

periode waarin leren leren centraal staat. De onderlinge 

lijnen tussen de VVT-organisaties en Gilde Opleidingen 

zijn korter en inhoud en diepgang van de materie is 

gezamenlijk beoordeeld en aangepast waar nodig . 

De VVT-organisaties willen gezamenlijke klassen 

vormen, en uiteindelijk ook met elkaar recruteren 

en uitwisseling over de organisaties daarmee 

mogelijk maken.


Wie

Collega’s bij Gilde 

opleidingen Collega’s bij 5 

VVT-organisaties Collega’s in opleiding 

Facts & figures 
Blauwdruk verzorgende IG

Samenwerking VVT 
& Gilde opleidingen

Leren vanuit 
actuele vragen 
in het werk

Werken op 
eigen tempo

Doel
Blauwdruk verzorgende IG is opgezet om aan de  

verschillende behoeften en wensen tegemoet te komen.

• De opleiding zorgt ervoor dat collega’s in opleiding in de 

regio uniform worden opgeleid zodat het mogelijk is om 

over en weer uit te wisselen. 

• Collega’s worden modulair en gepersonaliseerd opgeleid 

wat eraan bijdraagt dat collega’s in opleiding goed voor- 

bereid zijn om in het werkveld aan de slag te gaan en ook 

zin hebben om dit werk te blijven doen. 

• Betere samenwerking en afstemming in de keten. Naast de 

onderlinge samenwerking tussen VVT-organisaties leidt de 

blauwdruk verzorgende IG ook tot partnerschap tussen de 

VVT-organisaties en Gilde Opleidingen. 

• De collega’s in opleiding bereiken een basisniveau van 

kennis en kunde tijdens de voorbereidende periode, 

waardoor ze gemakkelijker een start op de  

leerplek kunnen maken.

Waarom
Aan de ene kant zijn er wensen vanuit de VVT-organisaties 

en Gilde Opleidingen over het opleiden:

• Er is een groot verschil in instroomprofielen van collega’s in 

opleiding. De wens van Gilde Opleidingen is om de collega’s  

in opleiding een bepaald basisniveau te geven.

• Wens van de VVT-organisaties is: gezamenlijk nieuwe te  

rekruteren en uitwisselen van collega’s in opleiding.

Aan de andere kant zijn er wensen over het partnerschap tussen  

de VVT-organisaties en Gilde Opleidingen:

• De werkprocessen binnen het werkveld en het onderwijs  

goed op elkaar afstemmen.

• Didactische en inhoudelijke behoeftes beter op elkaar af  

te stemmen.

• Elkaars expertise bundelen.

• Collega in opleiding centraal.



Impactmagazine46 47

Impact in de praktijk
Blauwdruk verzorgende IG

Start opleiding met twee 
groepen collega’s in 

opleiding 
Februari 2020 

De opleiding begint met een 

voorbereidende periode van 

tien weken waarin ‘leren leren’ 

centraal staat. Vervolgens gaan 

collega’s in opleiding één dag 

in de week naar school gaan 

en de overige vier dagen in de 

praktijk werken en leren. 











Ontwerp Blauwdruk 
verzorgende IG

Eind 2019 

De VVT-organisaties 

en Gilde Opleidingen 

gaan om de tafel om 

samen de blauwdruk 

te ontwerpen. Eerst 

wordt het curriculum 

inhoudelijk ontworpen 

daarna didactisch. 

 















Verwacht eind 
opleiding van eerste 

twee groepen
Juli 2023

Covid heeft veel gevolgen voor 

collega’s in opleiding. Zo ligt er meer 

druk op de zorg en verandert het 

onderwijs van fysiek naar online. In 

deze tijd ervaren docenten van het 

Gilde opleidingen dat de collega’s 

in opleiding van de opleiding 

blauwdruk verzorgende IG beter 

in staat zijn om regie te nemen op 

hun eigen leren dan de collega’s in 

opleiding van andere opleidingen. 

COVID-pandemie 
breekt uit

Maart 2020  













Aantal sterren Betekenis hiervan

 Inspiratie en enthousiasme

 Nieuwe inzichten of bevestiging van bestaande inzichten 

 Ideeën of plannen om dingen anders te doen

 (Experimenten met) ander gedrag op de werkvloer

 Naast experimenteren met ander werkgedrag, bekijken 

waarom je doet wat je doet.
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“Als opleiding hebben we 

geïnvesteerd in het nieuwe leren. Onder 

andere door de voorbereidende periode wat ging 

over leren leren. We zagen dat bij de start collega’s in 

opleiding veel meer in staat waren om regie en verant-

woordelijkheid te nemen. Zo gaven docenten aan dat de klas 

actiever was. Ook tijdens Covid werkten de collega’s in 

opleiding zelfstandig door.” 

Teammanager Gilde Opleidingen

   

“Doordat we samen een 

start hebben gemaakt werken we nu veel 

beter in de driehoek (school, praktijk en collega in 

opleiding) samen. Dit heeft geleid tot meer duidelijkheid 

voor de collega in opleiding en kortere lijnen in de 

onderlinge samenwerking." 

Praktijkopleider

    

“In de zorginstelling 

hebben wij een zorgvrager met een 

bepaalde vorm van dementie. In mijn opleiding 

waren we net bezig met het behandelen van de verschil-

lende vormen van dementie toen de zorgvrager binnen 

kwam. Toen heb ik mijn collega’s voorlichting kunnen geven 

over de vorm van dementie die de zorgvrager heeft.” 

Collega in opleiding  

   











Inspiratie en 
Enthousiasme

Gezamenlijke principes 
en visie op wat je wil 

realiseren

Ideeën of plannen 
om dingen anders 

te doen

Experimenteren met 
ander werkgedrag op 

de werkvloer

Naast het experimenteren 
met ander werkgedrag, 

bekijken waarom je doet 
wat je doet

De impact 
Blauwdruk verzorgende IG

Ontwerp 
Blauwdruk 

verzorgende 
IG

Start opleiding 
met twee 
groepen 

collega’s in 
opleiding 

COVID-
pandemie 
breekt uit

Verwacht eind 
opleiding van 
eerste twee 

groepen
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Aanbevelingen om de  
impact te versterken 

Blauwdruk verzorgende IG

1. 
Stilstaan bij een vraag met de juiste mensen. 
Het ontwerpen van de blauwdruk ontstond toen men 

samen stilstond bij diverse vraagstukken die de VVT-organi-

saties en Gilde Opleidingen hadden. Het om de tafel gaan 

met verschillende partijen zorgde voor een kijkje in elkaars 

keuken. Dit leidde tot wederzijds begrip en inzicht in de 

knelpunten. Resultaat is een gezamenlijke opleiding. Maken 

van een pas op de plaats is een nuttige strategie gebleken 

die men vaker kan inzetten. 

“Als een begeleider naar ons 

- Gilde Opleidingen – toe komt dat ze graag 

een student willen plaatsen zorgen we ervoor dat we 

sneller een lijntje maken met zorginstellingen. Zij kunnen 

dan samen in gesprek over de behoeften. (...) Van een klant 

– leveranciersdynamiek zijn we naar een gelijkwaardig 

partnerschap aan het toebewegen.” 

Teammanager Gilde Opleidingen

2. 
Gedurende de opleiding diverse 
checkmomenten inbouwen om na 
te gaan: hoe gaat het in de begelei-
dersdriehoek? 
De begeleidersdriehoek helpt collega’s in 

opleiding bij het leren. De driehoek bestaat 

uit de collega in opleiding, de werkbege-

leider en de begeleider vanuit de opleiding. 

De driehoek is stevig op het moment dat hij 

in balans is. In de gesprekken met collega’s 

in opleiding hoorden we dat bij de één 

de driehoek in balans was en bij de ander 

niet. Door de driehoek te evalueren is het 

mogelijk om hier actief verandering in aan 

te brengen. Bijvoorbeeld door iemand 

actief uit te nodigen voor een gezamenlijk 

gesprek. 

“De begeleiding is goed 

afgestemd vind ik. Je stemt af met je 

werkbegeleider, en je bent constant met heel je 

team bezig over je werkproces. Het ligt ook een stukje 

bij jezelf. Het is wel de bedoeling dat je zelf initiatief toont. 

Ik heb fijne werkbegeleiders gehad. Sommige klasgenoten 

hebben een andere ervaring, werkbegeleiders nemen soms 

weinig initiatief naar de collega in opleiding toe, bijvoor-

beeld met opdrachten nakijken.” 

Collega in opleiding

“Waar ik nu werk heb 

ik minimale begeleiding. Als ik met een 

opdracht bij mijn werkbegeleider kom, moet ik geluk 

hebben dat ik een antwoord krijg. Er komt weinig vanuit 

hem. Ik heb wel aangegeven dat dit niet goed werkt. Ik heb 

het er nog niet met de trajectbegeleider over gehad. Wel 

met iemand anders van de opleiding.”  

Collega in opleiding

“De 10 weken les waren 

heel prettig. Als je heen en weer gaat naar 

de praktijk moet je continu gaan schakelen. Op 

school heb je de ruimte om het eerst zelf te ervaren, 

dan kun je echt experimenteren.” 

Collega in opleiding

3. 
Ruimte bieden voor een 
voorbereidende periode  
Diverse werkende ingrediënten 

van blauwdruk verzorgende IG 

zijn overgenomen in andere 

opleidingen. Zo is er meer ruimte 

gecreëerd voor regie nemen 

op je eigen leren. De voorberei-

dende periode is nog niet vast 

opgenomen in opleidingen. Dit 

werd echter als zeer waardevol 

ervaren. Het zou de moeite waard 

zijn na te gaan hoe en in welke 

vorm dit meer mogelijk gemaakt 

kan worden. 
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Verrijkend 
opleiden 
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Wie

Het kernteam Verrijkend 

Opleiden organiseert 

de critical incidents 

workshops. 

Facts & figures 
Verrijkend opleiden 

Waarom 
Verrijkend opleiden is een initiatief om het 

werkveld en het onderwijs voor verzorgenden 

en verpleegkundigen in opleiding beter af te 

stemmen. Uit het actieonderzoek blijkt dat er 

kansen liggen om verzorgenden en verpleeg- 

kundigen beter voor te bereiden op de praktijk 

waar ze aan de slag gaan. Om een goede bege-

leiding te kunnen bieden tijdens het opleiden en 

de collega’s in opleiding klaar te stomen voor het 

werkveld, slaan onderwijs en werkveld handen 

ineen om het onderwijs te verrijken op basis 

van voorbeelden uit de werkpraktijk.   

Wat 
Het initiatief bestaat uit 10 workshops waarin 

kenmerkende beroepssituaties, ook wel ‘critical 

incidents’ genoemd, werden opgehaald. Dit gebeurde 

met verzorgenden en verpleegkundigen uit de intramu-

rale en extramurale zorg. Kenmerkende beroepssituaties 

zijn situaties waarin zij het verschil maken. We organi-

seerden een extra workshop rondom zorgtechnologie. 

Per kenmerkende situatie zijn bekwaamheden geformu-

leerd die nodig zijn om te beheersen als verzorgende of 

verpleegkundige. Met deze kenmerkende situaties, in de 

vorm van een boekje en een digitale database, bekijken 

Gilde Opleidingen en de zeven VVT organisaties 

hoe zij onderwijs en werkveld continu op 

elkaar af kunnen stemmen. 

Doel 
• De kenmerkende beroepssituaties 

worden onderdeel van het onderwijs, 

waardoor verzorgenden en verpleeg-

kundigen beter begrijpen wat belang-

rijk is om te weten en kunnen in het 

vak. 

• Met het onderwijs en werkveld 

inspelen op de dilemma’s waar 

verzorgenden en verpleegkundigen 

tegenaan lopen in de praktijk.

46 Verpleegkundigen en 

verzorgenden van de 7 

VVT-organisaties deden 

mee aan de workshops en 

de ronde tafels. 
18 Mensen deden mee aan 

de ronde-tafelgesprekken. 

Dit waren docenten en 

onderwijskundigen van Gilde 

Opleidingen, behandelaren, 

cliënten, collega's in opleiding, 

leercoaches en L&O 

       adviseurs. 
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Samen met verzor-

genden en verpleeg-

kundigen worden extra 

beroepssituaties

opgehaald over thuis-

zorg en zorgtechnologie 

om het repertoire aan te 

vullen. 

Het actielijn team wil de 

kenmerkende beroeps-

situaties als onderlegger 

gaan gebruiken bij 

interne opleidzaken, 

waarbij dilemma's uit 

deze situaties input zijn 

voor leermaterialen. 

De VVT-organisaties 

slaan handen ineen 

met Gilde Opleidingen 

om het onderwijs op 

basis van de kenmer-

kende beroepssituaties 

te verrijken. Er worden 

plannen gemaakt om dit 

in 2022 te gaan doen. 

Voorstel is om de 

kenmerkende beroeps-

situaties die zijn 

opgehaald te verwerken 

in een regionale 

databank. Het idee 

is dat deze databank 

aangevuld wordt en blijft 

groeien met kenmer-

kende beroepssituaties 

die op dat moment 

spelen. Met het oog op 

kennisdeling en ook het 

continu koppelen van 

werkveld en onderwijs. 

Zo kan men blijven 

leren van hedendaagse 

thema’s. 



2 Extra Critical 
Incidents 

workshops
Januari 2022

Herijken van 
interne 

leeraanbod 
2022 - toekomst

Samen met Gilde 
Opleidingen het 

onderwijs verrijken
2022- toekomst 

Een duurzame, 
regionale databank 
met kenmerkende 
beroepssituaties 
2022 - toekomst 
























Oerknal van 
Verrijkend opleiden: 

actieonderzoek
2019 

8 Critical 
Incidents 

workshops 
Najaar 2021

Tijdens het actieonderzoek naar het 

leerklimaat kwam naar voren dat bij 

het afstemmen van onderwijs en 

werkveld kansen lagen. Uit interviews 

met collega’s in opleiding bleek dat er 

met weinig voorkennis over en ervaring 

met bv. dementie, op de werkvloer 

al veel van hen verwacht werd. Daar-

naast hadden andere organisaties 

gelijksoortige klachten structureel 

ook van verschillende zorgprofes-

sionals vernomen. Er ontstond een 

pilot project Verrijkend 

opleiden om onderwijs 

en werkveld beter op 

elkaar af te stemmen. 

Kessels & Smit wordt 

gevraagd om critical 

incidents workshops te 

begeleiden. Eerste stap is 

om te kijken wat het beroep 

van de verpleegkundige 

en verzorgende kenmerkt. 

Samen met verzorgenden 

en verpleegkundigen uit het 

werkveld worden kenmer-

kende beroepssituaties 

opgehaald. In de workshops 

delen zij verhalen van werksi-

tuaties waarin zij het verschil 

maakten en benoemen zij 

bekwaamheden die hierbij 

van belang zijn. 

Afgevaardigden van de VVT-

organisaties en Kessels & Smit 

bekijken samen met collega's 

in opleiding, L&O adviseurs, 

leercoaches, verpleegkundigen, 

verzorgenden, cliënten, behan-

delaren onderwijskundigen en 

docenten van Gilde Opleidingen 

in hoeverre de beroepssituaties 

een compleet beeld geven van 

het werk dat verzorgenden en 

verpleegkundigen doen. Het zet 

de deelnemers aan het denken 

hoe zij deze situaties kunnen 

gebruiken in hun leerlijnen en 

onderwijs. Ook blijkt dat er 

behoefte is aan een verrijking 

van de situaties, namelijk dat er 

meer situaties bij mogen over de 

thuiszorg en zorgtechnologie.  

 



2 Ronde tafels
Najaar 2021  































Impact in de praktijk
Verrijkend opleiden 

Aantal sterren Betekenis hiervan

 Inspiratie en enthousiasme

 Nieuwe inzichten of bevestiging van bestaande inzichten 

 Ideeën of plannen om dingen anders te doen

 (Experimenten met) ander gedrag op de werkvloer

 Naast experimenteren met ander werkgedrag, bekijken 

waarom je doet wat je doet.
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Inspiratie en 
Enthousiasme

Gezamenlijke principes 
en visie op wat je wil 

realiseren

Ideeën of plannen 
om dingen anders 

te doen

Experimenteren met 
ander werkgedrag op 

de werkvloer

Naast het experimenteren 
met ander werkgedrag, 

bekijken waarom je doet 
wat je doet

Oerknal van 
Verrijkend 
opleiden: 

actieonder-
zoek

8 Critical 
Incidents 

workshops 

2 Ronde 
tafels

2 Extra 
Critical 

Incidents 
workshops

Herijken van 
het interne 
leeraanbod 

Samen met 
Gilde Oplei-
dingen het 
onderwijs 
verrijken

Een 
duurzame, 
regionale 
databank 

met 
kenmer-

kende 
beroepssi-

tuaties 

“De beroepssituaties 

verrijken je kijk op het vak. En wat opvalt 

is dat wij als mensen die er verder vanaf staan 

denken: wow, wat krijgen zij veel op hun bord. Terwijl 

de verpleegkundigen en verzorgenden het heel normaal 

lijken te vinden” 

Adviseur Leren & Ontwikkelen  

  

“Het waren herkenbare 

situaties. Deze situaties zouden we  kunnen 

gebruiken in om casuïstiek te kunnen ontwikkelen 

die dan heel dicht bij de praktijk ligt. Hierdoor kunnen we 

de studenten nog beter voorbereiden op de praktijk.”  

Docent Gilde Opleidingen

 

”Ik ben een groot voor-

stander van samen opleiden en denk dat dit 

ook echt een meerwaarde is. Het samen vormgeven, 

niet alleen in de ontwikkeling van nieuw materiaal maar 

juist in de uitvoering ervan.”

Onderwijskundige Gilde Opleidingen  

  

De impact 
Verrijkend opleiden 
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Mogelijkheden om de impact te versterken: 

 � Gilde Opleidingen kan de kenmerkende beroeps- 

situaties inzetten voor collega's in opleiding en ook 

voor docenten. Een docent van Gilde Opleidingen 

legt uit waarom dit van belang is: “Als docent hebben 

we veel praktijkkennis maar het is goed om steeds te 

blijven evalueren en aan te blijven sluiten bij de veran-

deringen in het werkveld.”

 � Binnen Gilde Opleidingen deelde een onderwijs- 

kundige de kenmerkende beroepssituaties met 

collega’s. Op basis daarvan constateerden zij dat 

er in het onderwijsprogramma meer aandacht 

moet komen voor communicatieve vaardigheden. 

Zij wachten het eindresultaat (het boekje met alle 

kenmerkende beroepssituaties) af om er concreet 

mee aan de slag te gaan. 

 � Naast dat de VTT-organisaties en Gilde Opleidingen 

bezig zijn om de kenmerkende beroepssituaties in  

te zetten in het opleiden van verzorgenden en 

verpleegkundigen, kan het voor de VVT organisaties 

ook interessant zijn om te kijken hoe dit materiaal 

past binnen hun interne leeraanbod. Door hierover 

met elkaar in contact te blijven, kunnen kansen benut 

worden om van elkaar te leren hoe dit werkt en welke 

impact het heeft.

Wat we leren over het initiatief Verrijkend 
opleiden en wat goed werkt: 

 � Uit de beroepssituaties blijkt dat de samenwer-

king tussen een verpleegkundige/verzorgende 

en andere spelers zoals de familie, de arts, het 

team en andere zorgprofessionals, vaak het 

verschil maakt.

 � Het ophalen van deze kenmerkende beroeps-

situaties helpt bij alle spelers om opnieuw te 

kijken wat er van toekomstige zorgprofessionals 

wordt gevraagd. Het verrijkt de kijk op het vak. 

 � In alle VVT-organisaties lopen verpleegkundigen 

en verzorgenden tegen vergelijkbare situaties en 

vraagstukken aan. Hierdoor ontstond er tijdens 

de workshops erkenning en ook kennisdeling 

over de aanpak tussen de zorgprofessionals van 

de verschillende VVT organisaties. 

 � De situaties vormen de basis voor het verder 

kijken naar noodzakelijke competenties en 

hoe Gilde Opleidingen het onderwijs zo kan 

inrichten dat deze competenties aan bod 

komen. 

Aanbevelingen om de 
impact te versterken 

Verrijkend opleiden
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Hoofdstuk 3
Gunstig 

leerklimaat
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De VVT-organisaties staan voor de uitdaging 
om mensen te behouden binnen de zorg en 
meer opleidingsplekken te realiseren. 
Het samen bouwen aan een positief leer- 
klimaat binnen de organisaties draagt hieraan 
bij. Een gunstig leerklimaat biedt een effec-
tieve en prettige omgeving voor collega’s in 
opleiding om opgeleid te worden. Ook zorgt 
een dergelijk leerklimaat voor een aantrekke-
lijke werkomgeving voor collega’s. Zodat de 
werkomgeving een plek wordt waar iedereen 
van en met elkaar kan en mag leren; en waar 
collega’s graag willen blijven werken. De 
ambitie is dat dit leidt tot betere kwaliteit van 
de samenwerking én van de zorg die geleverd 
wordt. In dit hoofdstuk is meer te lezen over 
het actie-onderzoek leerklimaat en de door-
werking ervan. 

De aanleiding om werk te maken 
van een gunstig leerklimaat is:
• Groot verloop van collega's in 

opleiding in de eerste twee jaar van 

de opleiding 

• Capaciteit van opleidingsplekken 

binnen zorgteams is niet optimaal; 

de sensatie is dat collega’s opleiden 

veel tijd kost/vraagt 

• Reactief contact school-werkplek in 

geval van ‘issues’ 

• Regelmatig onveilig ervaren leer-

klimaat werkplek en/of school of 

combinatie hiervan 

De algemene doelstellingen 
zijn de volgende: 
• Behoud collega's in opleiding; 

hoger rendement van opleiden 

door gunstig leerklimaat 

• Bewustzijn vergroten op 

werkvloer van belang van 

gunstig leerklimaat 

• Bewustzijn vergroten op 

werkvloer van eigen rol in reali-

seren van een prettig leerklimaat 

• Activatie van team- en peer-to-

peer-leren; met en van elkaar 

leren 
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Wat 
In de genoemde organisaties zijn zorg- 

medewerkers geïnterviewd over het leerklimaat en/

of is er het stellingenspel gedaan met het hele team. 

Hier zijn verschillende producten van gemaakt. Er 

zijn ronde-tafelbijeenkomsten georganiseerd waarbij 

mensen van verschillende organisaties aanwezig 

waren. Zij wisselden ervaringen uit met betrekking tot 

het leerklimaat. Het doel was om van elkaar te leren 

en meer mensen te betrekken bij het bouwen aan 

het leerklimaat in de organisaties. Nu kijkt elke 

organisatie naar hoe ze verder kunnen 

bouwen aan het leerklimaat in 

de organisaties.

Facts & figures 
Actie-onderzoek leerklimaat

Waarom 
Diverse organisaties hebben een actie-

onderzoek gedaan om het leerklimaat in teams 

te versterken en regionaal van elkaar te leren. 

Andere organisaties volgden een ander pad. 

Doel is dat mensen graag komen werken in 

de zorg en ook blijven werken. De manier 

waarop leren plaatsvindt in de 

organisatie noemen we 

het leerklimaat. 

Wie
Het actie-onderzoek is gedragen door 

alle VVT-organisaties en uitgevoerd bij 

vier organisaties. Andere al lopende 

initiatieven bij andere organisaties zijn 

meegenomen en gedeeld met elkaar.

Er waren ongeveer 105 mensen 

betrokken vanuit

Proteion

 La Providence

 Beek en Bos

 Sint Jozef

 

Doel 
De doelen van het actie-onderzoek zijn  

onder andere:

1. Bewustwording bij individuen van hun 

eigen invloed op het vormen van een 

gunstig leerklimaat. Invloed nemen levert 

resultaten op voor jezelf maar ook voor 

collega’s en collega’s in opleiding.  

2. Activeren van teamleren. Door met elkaar 

te praten over het leerklimaat leer je van 

elkaar.

3. Mensen die zelf initiatieven nemen die 

bijdragen aan het leerklimaat.
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Happy hour 
leerklimaat

Februari 2021

Diverse bijeenkomsten 
met  praktijkopleiders 

2021

Op 8 en 9 februari 2021 zijn 

er ‘happy hour ronde tafel 

bijeenkomsten’ georganiseerd. 

Hier deden mensen van La 

Providence, Proteion en Sint 

Jozef aan mee. Tijdens deze 

bijeenkomsten ontstaat er bij 

de deelnemende organisaties 

bewustzijn over het belang van 

een gunstig leerklimaat. Ook 

ontstaan er plannen om het 

leerklimaat te verbeteren. Er 

vindt uitwisseling plaats over 

het gunstige leerklimaat, wat 

leidt tot inspiratie en ideeën bij 

de andere organisaties. 

Een aantal praktijkopleiders zijn 

nauw betrokken geweest met 

het actieonderzoek leerklimaat. 

De diverse bijeenkomsten die 

hebben plaats gevonden om 

samen het actie-onderzoek te 

ontwerpen, zorgden voor inspi-

ratie. Het zet aan het denken 

waarom een organisatie en 

individu doet wat het doet. 

Ook leidt het tot waardevolle 

initiatieven zoals een happy 

hour binnen La Providence.  





















Impact in de praktijk
Actie-onderzoek leerklimaat




Startpunt 
actie-onderzoek 

leerklimaat
Juni 2019

Interviews en 
werkbijeenkomsten

September 2019

Productlancering
Juli 2020

Op basis van de praatplaat (zie blz. 

30/31) maakten de VVT-organisaties 

en Gilde Opleidingen in juni 2019 

keuzes over wat te doen en hoe aan 

te pakken. Het leerklimaat kwam naar 

voren als belangrijk thema en het idee 

ontstond voor een actie-onderzoek 

leerklimaat. Uitgangspunt hierbij was 

om te starten bij wat er al was en dat 

uitbouwen. Hoe ervaren mensen het 

leerklimaat nu? Hoe kunnen we dat 

verder ontwikkelen? In de zomer van 

2019 besloten de organisaties om het 

actie-onderzoek bij Proteion te starten 

en andere organisaties zouden later 

volgen.

Het actie-onderzoek 

begon bij Proteion in 

september 2019. Sint 

Jozef, La Providence en 

Beek & Bos volgden in 

september 2020. In elke 

organisatie zijn zorgme-

dewerkers geïnterviewd 

over het leerklimaat en/

of is er het stellingenspel 

gedaan met het hele 

team. 

Met de input van de interviews 

en de werkbijeenkomsten zijn 

er diverse producten gemaakt 

en in de organisatie verspreid. 

Bij Proteion is er juli 2020 

magazine verspreid. Bij Sint 

Jozef en La Providence zijn er 

in januari 2021 posters opge-

hangen. Zo wordt het thema 

leerklimaat organisatie breed 

onder de aandacht gebracht. 

Ook staan er handige tools in 

hoe je zelf aan de slag kunt. 































Aantal sterren Betekenis hiervan

 Inspiratie en enthousiasme

 Nieuwe inzichten of bevestiging van bestaande inzichten 

 Ideeën of plannen om dingen anders te doen

 (Experimenten met) ander gedrag op de werkvloer

 Naast experimenteren met ander werkgedrag, bekijken 

waarom je doet wat je doet.
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“Ik zal mijn team vragen om 

met mij het "stellingspel" te gaan doen dat op 

de poster staat. Ik ga samen met twee collega’s kijken of 

een "leerlingenteam" te realiseren is. Dank jullie wel allemaal 

voor dit samen zijn. Het heeft me er vooral ook aan herinnerd dat 

ook ik zelf een verantwoordelijkheid heb voor 

het leerklimaat.”  

Zorgmedewerker

  

“Tijdens deze meeting heb ik 

meer inzichten gekregen in het begeleiden van 

nieuwe collega's in opleiding, om ze een veilig gevoel te 

geven en om hierin ook fouten te mogen maken en zo te leren. 

Ik zal deze meeting aan mijn collega's voorleggen zodat wij als team 

kunnen kijken hoe wij hier een verbetering in kunnen maken.”

Zorgmedewerker

  

Startpunt 
actie-

onderzoek 
leerklimaat

Interviews en 
werkbijeen-

komsten

Product-
lancering

Happy hour 
leerklimaat

Diverse 
bijeenkomsten 

met  praktijk 
opleiders 











Inspiratie en 
Enthousiasme

Gezamenlijke principes 
en visie op wat je wil 

realiseren

Ideeën of plannen 
om dingen anders 

te doen

Experimenteren met 
ander werkgedrag op 

de werkvloer

Naast het experimenteren 
met ander werkgedrag, 

bekijken waarom je doet 
wat je doet

De impact 
Actie-onderzoek leerklimaat 

“Uit het actie-onderzoek bleek hoe 

belangrijk het is hoe je kijkt naar leerlingen. We kozen 

ervoor om voortaan te spreken van collega’s in opleiding.”

Adviseur Leren en Ontwikkelen
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1. 
Het creëren van materialen en tools 
waar anderen (teams, organisaties) 
ook gebruik van kunnen maken en 
het integreren in de werkpraktijk. 
Voor Proteion zijn diverse materialen 

gemaakt om binnen de organisatie met het 

leerklimaat aan de slag te gaan zoals het 

stellingenspel. Deze tools bleken later ook 

waardevol te zijn voor Sint Jozef en La  

Providence. Maak tools die anderen ook 

kunnen gebruiken. Integreer de tools  

vervolgens in de werkpraktijk van alle dag, 

zoals in een teamoverleg.

2. 
Ergens klein beginnen 
en later uitbouwen. 
Het onderzoek naar het leer-

klimaat begon bij Proteion 

en is later uitgebouwd naar 

andere organisaties. Om 

te bewegen helpt het om 

ergens klein te starten. Elke 

organisatie doet unieke 

dingen. Blijf nieuwsgierig 

naar wat ze ergens anders al 

hebben gedaan. Onderzoek 

hoe je daar als organisatie 

gebruik van kan maken.

3. 
Het creëren van momenten 
waarop kruisbestuiving plaats 
kan vinden binnen organisa-
ties en de VVT-organisaties 
onderling. 
Tijdens het actieonderzoek zijn er 

meerdere happy-hours geïnitieerd

waar mensen elkaar konden 

ontmoeten om over het leerklimaat 

te praten. Creëer ontmoetingen waar 

mensen ervaringen en ideeën kunnen 

uitwisselen. Dit leidt tot herkenning, 

nieuwe ideeën en energie om te 

bewegen.

“Na een interne happy 

hour bij La Providence wisten collega’s 

in opleiding elkaar beter te vinden met  

betrekking tot de medicatie module.”

Praktijkopleider

Aanbevelingen om de 
impact te versterken 

Actie-onderzoek 
leerklimaat 
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Hoofdstuk 4 
Vakbekwaam 

werkbegeleiden
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De ambitie is om de begeleiding van de ontwikkeling 
van werkbegeleiders te professionaliseren en verdere 
ontwikkeling toegankelijk te maken voor iedereen - 
ongeacht hoe lang je werkt en welk niveau je hebt. 
De gedachte is daarnaast dat je die vakbekwaamheid 
verwerft tijdens je werk, just in time. En dat regionaal 
algemene competenties voor werkbegeleiders gelijk 
zijn. Daarnaast is het belangrijk om de begeleidings-
driehoek werkbegeleider – collega in opleiding 
– school te optimaliseren. In dit hoofdstuk komt 
de blended leerlijn aan bod. Ook wordt het train-
de-trainer traject uiteengezet dat interne collega’s 
volgden om zelf de blended leerlijn te kunnen  
begeleiden. Tenslotte komt ook de doorwerking  
van het leerfestival aan de orde in dit hoofdstuk. 

De aanleiding om te inves-
teren in Vakbekwaam werk-
begeleiden:
• Groot verloop collega's in 

opleiding in eerste twee jaar 

van de opleiding

• Werkbegeleiding vaak onder-

geschikt in relatie tot inzet-

baarheid op de werkvloer

• Vormen voor bekwamen 

werkbegeleider op papier, niet 

consistent en verschillend per 

organisatie

• Wens tot professionaliseren en 

uniformeren competentie- 

ontwikkeling werkbegeleiding 

in de regio

• Reactief contact school-werk-

plek en regelmatig verschil-

lende beelden bij ontwikkelpad 

collega in opleiding

Algemene doelstelling:
• Behoud collega's in opleiding; 

hoger rendement van opleiden 

door passende begeleiding

• Professionaliseren van  

werkbegeleiders

• Leermateriaal passend bij  

de dagelijkse praktijk van de 

werkbegeleider

• Leermateriaal makkelijk  

toegankelijk en beschikbaar 

wanneer nodig

• Andere, vernieuwende leer-  

en begeleidingsvormen

• Grotere capaciteit om op te 

leiden binnen zorgteams

• Proactief contact en beter laten 

aansluiten onderwijs en werkveld
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De Blended 
Leerlijn voor 

vakbekwame 
werkbegeleiders  
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Waarom 
De Blended Leerlijn is ontworpen om toe te 

werken naar persoonsgerichte begeleiding voor 

collega’s in opleiding. Ook stimuleert het de werk-

begeleider om samen met het zorgteam en de 

teamleider te begeleiden. Er ontstaat zo bewust-

wording over het belang van goede begeleiding. 

Een derde doel is dat deze leerlijn zorgt voor 

verbinding tussen werkbegeleiders van verschil-

lende organisaties. Ze leren elkaars werkwijze 

kennen en delen good practices. 

Wie
Nu in gebruik door de 7 VVT organisa-
ties in Limburg.

Voor ervaren en onervaren werkbegeleiders. 

In Leiden gaan 6 VVT organisaties de 

leerlijn inzetten. 





Bij 14 andere 
organisaties in 

Nederland is er interesse. 

















60 mensen volgden 

de pilot. 

Wat 
De Blended Leerlijn is middels een pilot 

ontwikkeld en getest met en voor werkbege-

leiders. Het bestaat uit een combinatie van een 

interactief digitaal leer-platform en live vaardig-

heden workshops en intervisie. 

Werkbegeleiders volgen een gepersonaliseerd 

leerpad, doen oefeningen en delen ervaringen 

met andere werkbegeleiders binnen de 

organisatie en ook over organisaties heen. 

De werkpraktijk en ook leerstijlen staan 

centraal. 

Facts & figures 
De Blended Leerlijn voor 
vakbekwame werkbegeleiders  

Waarom 
Er was behoefte aan een goed leertraject voor 

werkbegeleiders. De leerlijn die er was, sloot 

niet goed aan en was niet te raadplegen op het 

moment dat het nodig was. De online modules 

gaven onvoldoende ondersteuning aan de 

werkbegeleiders. Men wilde graag de professio-

nalisering van werkbegeleiders vanuit een goed 

doordacht ontwerp vormgeven, met 

competenties als basis. 

Doel 
• Een passende begeleiding bieden 

voor de collega in opleiding

• De werkbegeleider heeft de regie 

over het eigen leerpad

• Begeleiding bieden in samenwerking 

met het zorgteam

• Werkbegeleiders leren elkaar kennen 

en delen best practices 

• De praktijkopleider/l&o coach en 

teamleider worden actief betrokken

• De begeleiding is regionaal uniform, 

consistent en professioneel 

8 interactieve 
online modules

Offline en online 
workshops 

Intervisiegroepen  
Wie

• Voor ervaren en 

onervaren werk-

begeleiders. 
• T/m december 2021 

volgden 150 werkbege-

leiders de leerlijn en het 

uitgangspunt is om alle 

500 werkbegeleiders  

deel te laten nemen. 

• Nu in gebruik door de 

7 VVT organisaties in 

Noord-Midden Limburg. 

• 60 mensen volgden de 

pilot. 

• In Leiden gaan 6 VVT organisa-

ties de leerlijn inzetten. 

• Bij 14 andere organisaties in 

Nederland is er interesse. 
+
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60 werkbege-

leiders uit de 7 

organisaties gaan 

aan de slag met 

de live en online 

interventies. 

Er ontstaat kruis-

bestuiving en 

kennisdeling 

tussen de 

organisaties 

Vanaf maart 2021 

is de doelstelling

om binnen 1,5 

jaar zo’n 500 

werkbegeleiders 

de leerlijn te laten 

starten. De eerste 

groepen van La 

Providence, de 

Zorggroep en 

Proteion zijn 

gestart. Werk-

begeleiders 

kunnen zichzelf 

inschrijven. 

Ook in andere 

delen van het 

land wil men de 

leerlijn inzetten. 

14 organisaties 

tonen interesse en 

6 VVT organisaties 

uit Leiden gaan 

er mee starten. 

Van de filmpjes 

tot aan de zachte 

G, ze nemen alles 

over en draait op 

hetzelfde platform 

als de leerlijn voor 

Noord-Midden 

Limburg. 

De 60 werk-

begeleiders die 

de pilot volgden 

zetten intervisie 

door. Zij sluiten 

aan bij de intervisie 

met werkbegelei-

ders die beginnen 

met de leerlijn. 

Over de organisa-

ties heen ontstaat 

er kennisdeling en 

kruisbestuiving. 

Ondertussen zijn 

ruim 200 werkbe-

geleiders al bezig 

met de leerlijn en 

intervisies.




De pilot-
leerlijn

 gaat van start 
September 2020

Opschalen 
van het aantal 

deelnemers
Maart 2021

De leerlijn 
verspreidt 

zich door het 
land 

September 
2021

Duurzame intervisie 
bijeenkomsten
November 2021









































Impact in de praktijk
Blended leerlijn





Oerknal van 
de Blended 

Leerlijn
Mei 2019 

Het 
ontwerpen 

van de leerlijn 
Mei 2019

De organisaties 

brengen hun verschil-

lende visies en 

beelden bij elkaar, 

waardoor een geza-

menlijk droombeeld 

ontstaat voor de 

Blended Leerlijn. Dit 

is het begin van het 

ontwerp. 

Binnen de Zorggroep vinden 

in mei 2018 snelkookpan 

ontwerpsessies plaats met 

als doel om de behoefte 

vanuit de werkbegeleiders 

op te halen en vanuit daar de 

leerlijn te gaan ontwerpen. 

Dit is gedaan m.b.v. de critical 

incidents methode met twee 

blended leren specialisten 

Joke en Sibrenne. In mei 2019  

start er een ontwerp kick-off 

met alle zeven organisaties. 

Werkbegeleiders worden 

zelf ook betrokken bij het 

ontwerp. 

RMMBR wordt in de 

arm genomen om 

het digitaal leerplat-

form vorm te geven 

en om de blended 

leerlijn te voorzien 

van interactieve en 

moderne leertools 

passend bij verschil-

lende leerstijlen. 

Ze verzorgen de 

interface en op maat 

gemaakt beeldmate-

riaal middels inter-

views en filmpjes. Kijk 

op pagina 90 voor 

een weergave van 

het leerplatform.  

Leer- en ontwikkel- 

coaches en praktijk- 

opleiders worden 

opgeleid door NOBI om 

de blended leerlijn te 

gaan begeleiden. Er 

zijn nu in elk van de 

zeven organisaties 

minstens twee mensen 

die de rol van trainer op 

zich kunnen nemen. Zij 

kunnen de workshops 

en intervisie begeleiden. 

Zowel offline als online. 



Samen met 
RMMBR aan de 

slag met het 
online platform

Maart 2020 
 

Ontwerp en 
uitvoering 

Train-de-trainer
September 2020









































In het kader van de 

Blended Leerlijn vinden 

er twee leerfestivals 

plaats. Eén voor werk-

begeleiders en één voor 

trainers. Voor het eerst 

komen de werkbegelei-

ders van alle organisaties 

bij elkaar om hun skills te 

verdiepen na het volgen 

van de  Blended Leerlijn. 

Ze leren met en van 

elkaar over de uitda-

gingen die bij werk- 

begeleiding komen 

kijken. Over organisa-

ties heel leert men met 

en van elkaar. Er wordt 

ambassadeurschap 

geactiveerd doordat 

deze festivalgangers 

koplopers zijn die hun 

eigen organisatie  in 

gaan om uit te leggen 

hoe belangrijk de leerlijn 

is voor hun werk. 













Leerfestivals
September / 
oktober 2021

Aantal sterren Betekenis hiervan

 Inspiratie en enthousiasme

 Nieuwe inzichten of bevestiging van bestaande inzichten 

 Ideeën of plannen om dingen anders te doen

 (Experimenten met) ander gedrag op de werkvloer

 Naast experimenteren met ander werkgedrag, bekijken 

waarom je doet wat je doet.
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“Ik merk dat ik nu bewuster 

begeleid doordat ik handvatten heb gekregen. 

Ik check nu bij de collega in opleiding wat zijn of haar 

leerstijl is om de begeleiding beter te laten verlopen. Ook zet 

ik gesprekstechnieken nu bewuster in. Aan een warm welkom 

besteden we nu meer aandacht, voor zowel collega’s in opleiding 

als nieuwe medewerkers. Zo hangen we bijvoorbeeld welkomst-

woorden op de deur.”   

Werkbegeleider



“Ik merk dat werkbege-

leiders nu sneller aan de bel trekken 

als er iets niet lekker zit. Ze zoeken elkaar 

meer op om van elkaar te leren. En ik zie ze 

nu ook meer aandacht besteden aan een warm 

welkom voor de collega in opleiding.” 

Leercoach



“Ik heb de leerlijn 

afgerond en nu doe ik nog steeds 

mee met intervisie met andere werkbege-

leiders die net zijn gestart met de leerlijn. De bal 

blijft zo rollen en de scholing die je krijgt valt dan 

niet gelijk weg. Dit doen we met mensen van verschil-

lende organisaties wat erg leuk is. Zo ontstaat er 

kruisbestuiving. Hun tips en struggles krijg 

je mee en zo help je elkaar verder.” 

Werkbegeleider



“Een van de mooiste 

momenten, waar mijn collega 

trainer en ik niet op voorbereid waren, 

is wanneer collega’s die elkaar niet kennen in 

gesprek komen met elkaar. Het is waardevol om 

te zien dat beide partijen daar tevreden mee zijn en 

er veel uit halen. Je wordt dan geprikkeld om buiten je 

eigen afdeling en kaders te kijken. Wat ook vaak helpt is 

wanneer een teamleider mede verantwoordelijk is voor 

het leerproces van de werkbegeleider.”  

Trainer Blended Leerlijn



"Bij de workshop examineren 

ontstonden nieuwe inzichten. Iemand die 

besefte: er is echt verschil tussen beoordelen en exami-

neren. Er waren werkbegeleiders die zeiden: ik doe dat nu zo 

terwijl het anders zou moeten. Die gesprekken kwamen op gang. Dat 

vond ik mooi om te zien. En mensen realiseerden zich: ik vind exami-

neren toch moeilijker dan ik dacht. Zij springen toch snel in de begelei-

dende rol terwijl je die niet meer moet hebben. Ik vond het knap dat 

zij dat ook eerlijk benoemden."

 Trainer Blended Leerlijn



“De intervisie helpt mij 

om mezelf te toetsen, om te checken 

of ik het goed doe. Want daar twijfelde ik over. 

Ik kom er door het delen van mijn casussen achter 

dat ik meer op mezelf mag vertrouwen, dat ik het 

goed doe en ook nog lerende mag zijn.”  

Werkbegeleider













Inspiratie en 
Enthousiasme

Gezamenlijke principes 
en visie op wat je wil 

realiseren

Ideeën of plannen 
om dingen anders 

te doen

Experimenteren met 
ander werkgedrag op 

de werkvloer

Naast het experimenteren 
met ander werkgedrag, 

bekijken waarom je doet 
wat je doet

De impact van de blended leerlijn
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Een inkijkje in het leerplatform

Het leerplatform is een online omgeving waar de Blended 

Leerlijn in uitgezet is. Het is ontworpen op basis van de 

behoefte van de werkbegeleider en is toegankelijk voor 

alle 7 VVT-organisaties. Iedere organisatie kan een identiek 

programma volgen in een herkenbare huisstijl per 

organisatie. Samen met kritische vrienden (stakeholders 

rondom werkbegeleiders) is de leerlijnopzet aangescherpt. 

De rode draad van de leerlijn is het begeleidingsproces van 

de collega in opleiding, door de werkbegeleider. Regionaal 

is besloten welke basisvaardigheden en competenties 

van een werkbegeleider verwacht worden, dit vormt de 

basis van de leerlijn. Daarnaast kan een werkbegeleider 

een gepersonaliseerd leerpad volgen door middel van een 

zelfscan. De volgorde van de modules op het platform kan 

bepaald worden door de werkbegeleider zelf.

Op het leerplatform kunnen werkbegeleiders interactief 

online leren. De modules zijn via een laptop/computer 

en een smartphone te volgen. Daarnaast zijn er fysieke 

vaardigheidstrainingen en wordt casuïstiek in interventie-

bijeenkomsten besproken om samen te leren. 

Het regionale platform is uit te breiden met meerdere 

leerlijnen en dit is ook de intentie van de 7 VVT-

organisaties om dat te gaan doen. 
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Sigrid Smeele

31-08-2020

Anne Bakker
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Wat we leren over wat goed werkt: 

 � De leerlijn past bij de ontwikkelbehoefte 

van de werkbegeleider in hun dagelijkse 

werkpraktijk. 

 � Er is meer bewustwording over het belang 

van faciliteren van goede begeleiding aan 

collega’s in opleiding. 

 � De activatie van het zorgteam in de rol 

van begeleiding van collega in opleiding is 

nodig.

 � De commitment van teamleiders is nodig 

om goede begeleiding te onderkennen 

als middel tegen uitval en als basis voor 

een goed werk- en leerklimaat. 

Mogelijkheden om de impact te versterken 

 � Op dit moment blijft het leren en toepassen van onderdelen uit de 

leerlijn vooral bij de werkbegeleider. Om ervoor te zorgen dat er 

consistentie komt in de begeleiding en om als locatie/organisatie te 

blijven leren is het van belang om het hele zorgteam te betrekken. 

Zo zouden andere leden van het zorgteam ook een leerlijn kunnen 

volgen en mee kunnen doen met het delen van casuïstiek en erva-

ringen. 

 � Door het team- en peer-2-peerleren verder te integreren op de 

werkvloer en in werkroutines creëer je ruimte in het werk om te 

experimenteren met wat je leert bij de Blended Leerlijn. 

 � Iedere organisatie is anders en heeft kennis in huis over een goede 

manier van begeleiden. Workshops en intervisie organisatie-breed 

organiseren zorgt voor kruisbestuiving en optimale kennisdeling. 

“Meer uitwisseling zou waardevol zijn. Je leert zo van elkaar en 

hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden.” Aldus een trainer van de 

Blended Leerlijn die achter deze kruisbestuiving staat. Een ander 

voordeel hiervan is dat er een centrale coördinatie van de leeractivi-

teiten mogelijk is, wat kosten-baten technisch aantrekkelijk is. 

 � De teamleider betrekken bij het start- en eindgesprek van een werk-

begeleider die de leerlijn volgt, zorgt voor enthousiasme en inzicht 

in hoe een werkbegeleider het werk aanpakt. Daarnaast biedt het 

kansen voor de teamleider om positief bij te dragen aan het leer- en 

carrière pad van de werkbegeleider. “Ze zijn medeverantwoordelijk 

gemaakt en dat helpt. Ze zijn nu onderdeel van het proces en dat 

is wenselijk om te blijven doen. Dit zette de teamleider ook aan het 

denken over: ‘zou het ook iets voor hem of haar uit mijn team zijn?’” 

. Aldus een trainer van de Blended Leerlijn. 

Aanbevelingen om de 
impact te versterken 

Blended Leerlijn
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Train-de-trainer



Impactmagazine98 99







In totaal zijn er 25 praktijkopleiders
en leer- & ontwikkelcoaches 
opgeleid als trainer. Binnen Land 
van Horne heten zij Medewerker 
opleidingsbureau.

















Deze 25 trainers hebben 
in samen +/- 150 werk-
begeleiders opgeleid in 
de 1,5 jaar dat de pilotfase 
duurde. 

Wat 
In alle 7 VVT-organisaties zijn mensen 

opgeleid om de workshops en intervisie 

in de blended leerlijn online en offline 

te begeleiden. Sommigen hadden nog 

nooit voor een groep gestaan, anderen 

al wel. Zij zijn nu toegerust om de 

workshops en intervisie-sessies voor 

werkbegeleiders te begeleiden. 

Generiek 
draaiboek  

Zelf ervaren en 
dan voordoen 

Workshop 
gespreks-
technieken

Workshop 
examinering 

Intervisie-
sessies 

Facts & figures 
Train-de-trainer

Waarom 
Er was behoefte aan een goed leertraject voor 

werkbegeleiders dat vakkundig begeleid zou 

worden door eigen collega’s. Met behulp van 

de ontwikkelde train-de-trainer worden interne 

collega’s professioneel opgeleid om de professi-

onalisering van werkbegeleiders te ondersteunen.  

Een belangrijke reden om te werken met interne 

collega’s is dat zij feeling hebben met de werk-

context en hier goed bij kunnen aansluiten.

Doel 
• Intern faciliteren en opleiden van 

trainers

• Professionaliseren in het zelf (online) 

faciliteren en interveniëren

• Voorbeeldrol nemen en gedachte-

goed van de leerlijn uitdragen 

• Het professionaliseren en versterken 

van de begeleidingsondersteuning 

door werkbegeleiders
























Wie
Alle 7 VVT-organisaties  









Proteion
De Zorggroep
Land van Horne
Beek & bos 
La Providence 
St Jozef
Vincent Depaul
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Impact in de praktijk
Train-de-trainer





Ontwerp van de 
blended leerlijn 
September 2019

Klaar om deel 
te nemen 

Januari 2020 

Interne collega’s 
worden getraind  

Februari 2020

In september 2019 worden 

de behoeftes van de werk-

begeleiders opgehaald. 

Op basis van de sessies 

die binnen Proteion en de 

Zorggroep plaatsvonden  

met werkbegeleiders, 

wordt de blended leerlijn 

ontworpen. 

In januari 2020 stapt 

RMMBR in. Zij zorgen 

ervoor dat het online 

gedeelte van de blended 

leerlijn klaar is om veel 

deelnemers te krijgen. 

In februari 2020 start de eerste groep 

van +/- 10 interne collega’s met het 

train-de-trainer traject. Rond de zomer 

wordt ook een tweede groep van +/- 15 

interne collega’s opgeleid als trainer. Er 

heerst veel enthousiasme en inspiratie. 

De trainers die wij hebben gesproken 

vinden het erg leuk om deze rol op te 

pakken. Zij hebben met plezier deelge-

nomen aan de train-de-trainer. Net toen 

de train-de-trainer startte moest alles 

vanwege Covid-maatregelen online. De 

trainers leerden interactieve en persoon-

lijke sessies online te begeleiden.

De trainers hebben zich bekwaamd 

in het begeleiden van de workshop 

gesprekstechnieken, de workshop 

examineren en intervisiebijeenkomsten. 

Sommigen hadden al wel eens een 

rollenspel begeleid maar leerden er veel 

bij. Voor anderen was het begeleiden 

helemaal nieuw. 














Impact maken 
als trainer – 

September 2020 

Het traject 
loopt door 

2022 

In september 2020 hebben 

de eerste opgeleide trainers 

hun eerste training gegeven 

aan werkbegeleiders die 

deelnamen aan de blended 

leerlijn. Met behulp van draai-

boeken konden de trainers 

aan de slag. Zij maakten het 

draaiboek naar eigen inzicht 

op maat voor hun situatie. 

Niet alle trainers hebben ook 

al sessies begeleid. De trainers 

verzorgden workshops en 

intervisiebijeenkomst telkens 

samen met een collega trainer. 

Dit zorgde ervoor dat ze 

konden overleggen over lastige 

situaties of de aanpak ter 

plekke konden bijstellen.

Het train-de-trainer traject 

loopt door en steeds meer 

werkbegeleiders van alle 

VVT-organisaties zijn opgeleid. 

De bedoeling is dat alle 500 

werkbegeleiders in de regio 

opgeleid worden door de 

interne trainers. 









 Aantal sterren Betekenis hiervan

 Inspiratie en enthousiasme

 Nieuwe inzichten of bevestiging van bestaande inzichten 

 Ideeën of plannen om dingen anders te doen

 (Experimenten met) ander gedrag op de werkvloer

 Naast experimenteren met ander werkgedrag, bekijken 

waarom je doet wat je doet.
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Ontwerp van 
de blended 

leerlijn 

Klaar om deel 
te nemen 

Interne 
collega’s 
worden 
getraind 

Impact maken 
als trainer 

Het traject 
loopt door 











Inspiratie en 
Enthousiasme

Gezamenlijke principes 
en visie op wat je wil 

realiseren

Ideeën of plannen 
om dingen anders 

te doen

Experimenteren met 
ander werkgedrag op 

de werkvloer

Naast het experimenteren 
met ander werkgedrag, 

bekijken waarom je doet 
wat je doet

De impact 
Train-de-trainer

“Door de training leerde 

ik hoe je het rollenspel goed inzet. In onze 

oude training deden we vaak gesprekken van a tot z. 

Dat vonden we belangrijk. Maar het gaat om de essentie en 

dat iedereen aan bod komt.”  

Medewerker opleidingsbureau

 

“Ik vond het heel prettig dat 

we samen het draaiboek hebben door-

genomen. Dat gaf duidelijkheid. Een soort houvast in 

het nieuwe. En ook een vorm van eenduidigheid. 

Dat we het samen op dezelfde manier doen, en een 

eenduidige boodschap overbrengen.” 

Projectmedewerker P&O

 

“We gingen elkaar ook 

bellen. Over organisaties heen. Iemand 

uit een andere organisatie gaf dan bijvoorbeeld 

aan: intervisie vind ik lastig. Dan begonnen we 

elkaar te helpen.” 

Leer & Ontwikkelcoach 

   

De ultieme 

impact die de 

trainers bereiken is ook 

terug te zien in het effect 

van de Blended Leerlijn, 

zie blz. 82.

“Ik heb zowel de workshop 

gesprekstechnieken als de workshop exami-

nering gegeven. Het lukte verrassend goed om in 

praktijk te brengen wat ik geleerd heb.” 

Medewerker opleidingsbureau 

   

““We hebben 

onszelf uitgedaagd om de 

online sessies interactiever te 

maken. Door te werken met menti-

meter bijvoorbeeld. Ik kreeg mooie 

feedback van iemand na afloop. Zij zei: 

‘dit was precies wat ik wilde: praktische 

tips en samen oefenen’.”

Projectmedewerker P&O

   



Impactmagazine104 105

Aanbevelingen om de 
impact te versterken 

Train-de-trainer

Met de train-de-trainer is impact gerealiseerd. We 

interviewden drie trainers die zijn opgeleid en zij 

hebben elk ook al in de praktijk gebracht wat zij 

hebben geleerd. Soms door het begeleiden van de 

workshop examinering of gesprekstechnieken en soms 

door het begeleiden van intervisie. Niet alle trainers 

hebben dit ook al in praktijk gebracht. 

1. Blijf interne collega’s opleiden als trainer
We horen terug dat het opleiden van interne collega’s tot trainers werkt. Het intern opleiden van 

collega’s draagt bij aan drie functies:

Het zorgt ten eerste voor 

een professionaliseringsslag 

binnen de eigen organi-

satie.

Ten tweede zorgt het 

ervoor dat je van dichtbij 

hoort wat er speelt bij de 

werkbegeleiders en hierop 

als nodig actie kan nemen. 

Ten derde versterkt het de 

voorbeeldfunctie die interne 

leer- en ontwikkelcoaches 

innemen. In alle interviews 

kwam terug hoe belangrijk 

het werd gevonden om zelf 

te zijn en te doen wat je 

verkondigt.
“Het begon voor 

mij spannend met veel nieuwe 

mensen. Maar de oefening die we 

deden creëerde meteen veiligheid. Dat 

neem ik ook meteen mee naar mijn 

eigen groepen.” 

Projectmedewerker P&O

“Veiligheid en 

vertrouwen is belangrijk. Dat 

heb ik zelf zo ervaren en daardoor sta 

ik er zelf ook bij stil. Dat breng ik nu in de 

praktijk. Ik vertel wat mij overkomt. En in de 

groep merk ik dat het werkt. Dan zie ik dat 

mensen elkaar gaan helpen bijvoorbeeld, 

in een rollenspel of bij het oefenen.”

Leer- en ontwikkelcoach 

“Er zit wel een 

groot voordeel aan het 

trainen van eigen medewerkers. Je 

hoort in de workshops wat er speelt. 

Je signaleert waar mensen moeite mee 

hebben. Daarop pak ik later weer terug 

als ik met de teams zit.” 

Leer- en ontwikkelcoach



Impactmagazine106 107

Op basis van het onderzoek komen we op de volgende mogelijke invulling van zo’n bijeenkomst:

Elkaars draaiboeken 
bekijken en delen 
welk onderdeel bij jou 
goed uitpakte

Intervisie over lastige 
momenten die je 
tegenkwam 

Interviews met werk-
begeleiders en leren 
van hun ervaring

Een succesingrediënt van 

de train-de-trainer bestaat 

uit de draaiboeken. Daar 

leerden de trainers mee 

werken. En zij maakten die 

zelf voor hun eigen sessies 

op maat. Het uitwisselen 

over ieders ervaring aan 

de hand van zo’n concreet 

product is leerzaam.

Trainers geven aan dat zij 

in bijna elke sessie wel een 

moment hadden waarop ze 

niet precies wisten hoe ze 

het beste konden handelen. 

Door deze concrete situaties 

met behulp van intervisie te 

bespreken kunnen de trainers 

zich verder bekwamen.

Voorafgaand aan zo’n 

opfrisbijeenkomst kan elke 

trainer 1 interview doen 

met een werkbegeleider 

die deelgenomen heeft. 

Als iedereen één interview 

doet kun je samen de 

bevindingen bespreken. Je 

krijgt daardoor zicht op de 

impact en op wat nodig 

is om de doorwerking te 

versterken.

“Wat ik echt volgde 

uit het draaiboek was een 

bepaald format voor de tijdsindeling, 

en ook de verdiepende vragen. Maar de 

manier om voor te stellen heb ik vertaald 

en net wat anders gedaan.”

Projectmedewerker P&O

“Wat ik zelf wel 

lastig vind is goed om te 

gaan met onverwachte gebeurte-

nissen. Stel, je loopt heel erg uit, wat 

voor keuzes ga je maken. Of wat doe 

je als iemand heel erg aanwezig is of 

iemand die passief is?” 

 Medewerker opleidingsbureau

“Ik mis het om 

zicht te hebben op hoe 

mensen ermee verder gaan. 

Ik zou wel iets meer zicht willen 

hebben op hoe het doorwerkt 

bij de werkbegeleiders” 

Projectmedewerker P&O

2. Behoud het werken in duo’s 
De trainers werkten meestal in duo’s 

om de workshops en intervisies te 

begeleiden. Dat werkt sterk omdat de 

tweetallen elkaar aanvullen en elkaar 

helpen verbeteren.

“Dat begeleiden lukt ook 

beter met z’n tweeën. We reflecteren 

altijd even achteraf. We zijn ook altijd blij als we 

het samen mogen doen want we vullen elkaar erg 

aan. Mijn collega is echt een doener. En ik wil goed 

voorbereid zijn, en ik doe alles wat met techniek en 

tijd te maken heeft.” 

Medewerker opleidingsbureau 

3. Organiseer opfrismomenten 
waarop men kan leren van elkaar 
Op dit moment is er na de train-de-trainer 

geen georganiseerde mogelijkheid om elkaar 

te ontmoeten en van elkaar te leren. Zulke 

opfrismomenten zouden de impact kunnen 

versterken. 
“Voor mij is de eenmalige 

dag toen we het hadden over gespreks-

technieken en examinering alweer best lang 

geleden. Voor mij zou het fijn als we weer een 

opfrisser zouden hebben met de andere trainers. Ook 

omdat we niet zo erg met elkaar in contact zijn. Die 

uitwisseling zou fijn zijn.” 

Projectmedewerker P&O
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Leerfestival
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Wat 
Een georganiseerde dag op een mooie locatie 

waar mensen uit de verschillende VVT-organi-

saties zich voor aan konden melden. De dag 

had een festival setting met diverse workshops 

en doorlopende festiviteiten waar de deelne-

mers aan mee konden doen. Het leerfestival 

stond in het teken van het verdiepen van de 

vaardigheden opgedaan tijdens de blended 

leerlijn. De aftrap begon met de uitnodiging: 

‘laat je inspireren, verrassen en ontwikkel jezelf 

zowel persoonlijk als professioneel.’. In totaal 

hebben er drie leerfestivals plaats gevonden.

Facts & figures 
Leerfestival

Waarom 
In september 2020 startte de pilot van de 

blended leerlijn waar zowel werkbegeleiders 

als trainers aan meededen. Zorg Connect wilde 

deze koplopers graag middels een leerfestival 

bedanken door ze in het zonnetje zetten, hen een 

boost te geven in hun rol en zichtbaar maken dat 

zij de ambassadeurs zijn van de blended leerlijn 

voor de toekomst. 

Wie

Werkbegeleiders uit de 
zeven VVT-organisaties 

Trainers uit de zeven VVT- 
organisaties die mee hebben 
gedaan aan train-de trainer, 
onderdeel van de blendend 

leerlijn. 





















Coachgesprek 

Hoe voer ik een 
lastig gesprek?

Leren van 
je fouten

Kijk hier voor een 
eerste indruk:

 

Zie 

hoofdstuk 

train-de-trainer,  

blz. 96 
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Impact in de praktijk
Leerfestival




Leerfestival voor 
werkbegeleiders  

14 september 2021 

Leerfestival voor 
werkbegeleiders

23 september 2021

Leerfestival voor trainers: 
praktijkopleiders en leer- & 

ontwikkelcoaches
12 oktober 2021 

































Ontwerp van 
het leerfestival-

concept  
 

Om alle 7 organisaties 

samen te brengen op 1 

dag en het geleerde uit 

de leerlijn te verdiepen 

en met elkaar te delen, 

hebben NOBI en 

projectleider van 

het actielijnteam 

leerfestivals ontworpen.

Leren kan op vele manieren en in vele settings. Dat 

hoeft niet altijd op een klassikale manier. Werkbege-

leiders leren samen met en wisselen uitdagingen en 

dilemma's over en weer uit.

De trainers krijgen volgens 

hetzelfde concept en met 

veelal dezelfde werk-

vormen ook een samen 

leren en uitwisseldag. 

Centraal hier staat hoe 

je voorop kunt gaan in 

anders leren en vanuit 

eigen regie.



Verandering in de 
praktijk

Naar aanleiding van het 

leerfestival hebben mensen 

bij hun leidinggevende 

aangegeven dat ze een 

praktijkopleider nodig 

hebben om hun werk goed 

te kunnen doen. 











Aantal sterren Betekenis hiervan

 Inspiratie en enthousiasme

 Nieuwe inzichten of bevestiging van bestaande inzichten 

 Ideeën of plannen om dingen anders te doen

 (Experimenten met) ander gedrag op de werkvloer

 Naast experimenteren met ander werkgedrag, bekijken 

waarom je doet wat je doet.
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Leerfestival 
voor werk-
begeleiders 

Leerfestival 
voor werk-
begeleiders  

Verandering 
in de praktijk











Inspiratie en 
Enthousiasme

Gezamenlijke principes 
en visie op wat je wil 

realiseren

Ideeën of plannen 
om dingen anders 

te doen

Experimenteren met 
ander werkgedrag op 

de werkvloer

Naast het experimenteren 
met ander werkgedrag, 

bekijken waarom je doet 
wat je doet

De impact 
Leerfestival 

“Naar aanleiding van 

het leerfestival heb ik gehoord dat er 

mensen naar hun leidinggevende zijn toegestapt. 

Zij hebben aangegeven dat ze een praktijkopleider 

nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.” 

Organisator leerfestival 

   

“Het leerfestival mag 

wat ons betreft jaarlijks terugkomen 

om elkaar te blijven inspireren en elkaar te 

blijven opzoeken” 

Praktijkbegeleiders

  

“Op de dag zelf zijn er 

diverse telefoonnummers uitgewisseld 

onder de deelnemers” 

Deelnemer leerfestival 

  

“Ik vind het fijn om met 

andere mensen te sparren, ook met 

mensen van andere huizen. Vaak zit je zelf in je 

eigen cocon. Je kunt van andere huizen horen hoe 

zij dingen aanpakken, wat zij hebben geleerd. De 

tips en tricks vind ik heel fijn!” 

Deelnemer leerfestival 

   

“In elke organisatie zijn 

ze met andere dingen bezig. Het 

is zo mooi dat ze niet binnen hun eigen 

organisatie steeds zelf het wiel blijven uitvinden 

maar dat ze daar juist overheen gaan en gebruik 

maken van elkaars kennis en ervaring.” 

Organisator leerfestival

   

“Wat mij is bijgebleven van 

de dag is hoe je de collega in opleiding een 

stem kunt geven in het team. Daarnaast was het een 

eye opener dat het waardevol is om te laten weten aan 

het team waar de collega in opleiding op dat moment 

mee bezig is in het leerproces.”

Deelnemer leerfestival 

   

“Ik heb besproken 

met mijn teamleider om een 

beleidsdag voor mijn team te organiseren 

in het kader van werkbegeleiding. Verder 

komt werkbegeleiding maandelijks terug 

op de agenda in ons overleg.” 

Deelnemer leerfestival

   

“In mijn werk maak ik 

nu gebruik van de Roos van Leary om 

collega’s in opleiding goed te begeleiden.”  

Deelnemer leerfestival 

   

Ontwerp
 van het 

leerfestival-
concept  

Leerfestival voor 
trainers: praktijk-

opleiders en leer- & 
ontwikkelcoaches
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Aanbevelingen om de impact 
te versterken 

Leerfestival

Leerfestivals regulier 
aanbieden om zo een 
leerklimaat voor werk-
begeleiders en trainers 
in stand te houden. 

“Ik zou dit graag regulier 

aan willen blijven bieden en gaan doen 

met elkaar zodat je een continue leercyclus 

met elkaar in stand houdt over de organisaties 

heen. Dat laagdrempelig, leuk en inspirerend is. Ook 

de organisatie niet ingewikkeld maken: je neemt 

deel of niet.” 

Organisator leerfestival 

“Ik zou het fijn 

vinden om een vervolg 

te krijgen, er waren veel 

workshops en ik zou ook nog 

graag de workshops willen volgen 

waar ik nu niet bij kon zijn.”

Deelnemer leerfestival 

Praktijkopleider neemt een rol 
in de vertaling van geleerde 
lessen naar praktijk“Als je een prak-

tijkbegeleider hebt op locatie is 

belangrijk dat zij levendig houdt wat je 

hebt geleerd tijdens het leerfestival. Zo kan 

de praktijkbegeleider in een overleg terugpakken 

op het leerfestival: ‘jij hebt deelgenomen aan het 

leerfestival, hoe pas je dat toe in de organisatie? Wat 

heb jij nodig van het huis om het toe te kunnen 

passen?’. Naast terugpakken in overleggen kan de 

praktijkbegeleider er ook tussendoor in het werk 

aandacht aan besteden.” 

Deelnemer festival

“De doorwerking van het leerfes-

tival zou versterkt kunnen worden door een groepje 

mensen uit verschillende huizen zo nu en dan bij elkaar te zetten om 

tips & tricks uit te wisselen. Het samenwerken en samen om de tafel zitten is 

waardevol, er ontstaat dan kruisbestuiving. Het met elkaar in gesprek gaan creëert 

beweging. Dit zou ook kunnen rondom een casus. Het heeft de voorkeur om het 

eerst binnen de organisatievraagstukken op te pakken maar als je er niet goed 

uitkomt zou je het daarna met een groepje mensen uit diverse organi-

saties kunnen bespreken."

Deelnemer festival 
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Epiloog

Interview met het Actielijnteam 

Als je door het impactmagazine 
bladert en de resultaten van het 
onderzoek bekijkt, zie je dat jullie 
samen bijzonder veel in gang gezet 
hebben. Wat is iets dat er voor jullie 
als resultaat echt uitspringt?
Hoe snel we elkaar gevonden hebben in 

de regionale samenwerking, elkaar daarin 

aanvullen en versterken. En hoe we zonder 

concurrentiegevoel vanuit openheid en een 

lerende houding meters hebben gemaakt met 

mooie producten als gevolg. De gezamenlijke 

draagkracht blijkt enorm. De blended leerlijn 

is daar een mooi resultaat van. Gezamenlijk 

ontwikkeld en alle organisaties zijn nu op hun 

eigen manier bezig met opleiden en leerkli-

maat.

Zo totaal in het overzicht wordt ook duidelijk 

hoeveel verschillende activiteiten er gedaan 

zijn, hoe veel mensen daarbij betrokken zijn in 

verschillende rollen, en vanuit allerlei locaties 

door heel Noord en Midden Limburg. En op 

hoeveel vlakken we al impact hebben bereikt. 

Er is niet alleen veel inspiratie en enthousiasme 

ontstaan, veel mensen zijn ook echt iets anders 

gaan doén in hun eigen praktijk. Je ziet ook 

hoe duidelijk alles wat we hebben gedaan op 

elkaar in werkt. Precies zoals in het beeld van 

de tandwielen dat we vooraf hadden. 

Kortom, door het accent te leggen op regionale 

samenwerking zijn er impactvolle en mooie 

producten ontstaan. Als we dit behouden 

kunnen we nog veel meer resultaat gaan 

behalen.

In hoeverre heeft hetgeen jullie in gang 
hebben gezet ook al merkbaar impact 
op een hoger opleidrendement?
Er zijn al veel zaadjes gezaaid en die beweging 

moet verder uitvergroot worden. Impact maken 

we met onze initiatieven, dat is wat dit impact-

onderzoek laat zien. Dit kan je nu niet loslaten 

en moet je implementeren en integreren op nog 

grotere schaal zodat we resultaten terug gaan 

zien regionaal. Zowel in behoud- en rende-

mentcijfers als in kwalitatieve parameters zoals 

leer- en werkplezier, en werken en leren vanuit 

autonomie. 

We krijgen positieve signalen terug vanuit 

collega’s in opleiding en werkbegeleiders en 

zorgprofessionals uit verschillende organisaties. 

Zo’n leerfestival bijvoorbeeld heeft enorm veel 

energie en spin-off opgeleverd. We hebben iets 

in gang gezet, het leeft, mensen hebben en 

houden contact met elkaar in en over organi-

saties heen. En ja Corona heeft ons ook parten 

gespeeld en dankzij Corona hebben we ook 

nieuwe oplossingen gevonden, denk bijvoor-

beeld aan het online faciliteren van sessies.

We zijn echt gaan denken en doen in kansen. 

En dat heeft al veel opgeleverd. Neem als 

ander voorbeeld de opleiding met gezamen-

lijke blauwdruk voor verzorgende IG. Toen 

Corona in ons leven kwam, was dat de enige 

groep die een verschil in attitude t.o.v. andere 

groepen liet zien. Ze bleken minder afhankelijk 

van de docent te zijn en namen meer eigen 

leerregie. En dat terwijl ze net 10 weken gestart 

waren en hun voorbereidende periode ‘leren 

leren’ hadden afgerond. Dat is een mooie 

opbrengst. We horen ook terug dat steeds 

meer teamleiders zich bewust worden van hun 

aandeel in het leerklimaat en het goed bege-

leiden van werkbegeleiders. Dit zijn allemaal 

dingen waaraan je ziet dat de impact begint te 

groeien. 

In hoeverre was de regionale samen-
werking belangrijk voor het reali-
seren van deze resultaten?
Die samenwerking is essentieel! Door die 

samenwerking konden bijzondere dingen 

ontstaan. Dit magazine staat er vol van. We 

zijn veel meer vanuit het grotere geheel gaan 

denken. We wisselen uit waar we mee bezig 

zijn en waar we tegenaan lopen. Dat lukt 

ook goed omdat we elkaar kennen en weten 

te vinden. We zetten samen de schouders 

onder iets dat groter is dan wij zelf. Iets dat 

belangrijk is voor ons, onze organisaties en 

heel Nederland. Het geeft ook een soort 

rust dat je weet: niemand van ons heeft de 

gouden oplossing in handen, maar met onze 

initiatieven kunnen we elkaar wel versterken. 

Al zoekend en experimenterend komen we 

samen verder. 

Zie blz. 6 

voor om meer 

te lezen over de 

tandwielen.
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Als je een doorkijkje geeft naar de 
toekomst, wat zijn dan voor de 
komende periode in jullie ogen de 
belangrijkste punten om op te gaan 
pakken om dat wat jullie in gang 
gezet hebben verder uit te bouwen?  
Er zijn natuurlijk de inhoudelijke speerpunten 

die in dit magazine staan. En het verder besten-

digen, doorontwikkelen en uitbouwen van 

goed werkende initiatieven zoals intervisies en 

samen opleiden. Daarnaast is de toerusting 

van ons als team essentieel. De ruimte om je 

tijd hier in te kunnen (blijven) investeren. We 

doen het er op dit moment allemaal ‘bij’, naast 

onze reguliere functies. Het zou fantastisch zijn 

als ZorgConnect echt een plek krijgt binnen 

elke organisatie. Dan kunnen we duurzaam 

breed gedragen nieuwe initiatieven blijven 

ontwikkelen die aansluiten bij de strategieën en 

beleidsplannen van de afzonderlijke organisa-

ties. Zodat we echt het verschil kunnen maken 

met zijn allen.

Wat is jullie wens voor de toekomst? 
Dat nog meer mensen samen met ons de 

schouders er onder zetten, en verder te 

bouwen aan de initiatieven. Om het nog groter 

te gaan maken. Zodat wij niet alleen als actie-

lijnteam bouwen, maar we dat echt als organi-

saties samen doen. Op alle niveaus. 

Waar willen jullie de lezer van dit 
magazine toe uitnodigen? 
Wees nieuwsgierig, ga op pad en zoek elkaar 

op. Ga in gesprek met collega’s in andere 

organisaties. En zoek ons ook op: we zijn erg 

benieuwd naar jullie ideeën!

Wat willen jullie de lezer tenslotte 
nog meegeven?
We hopen vooral dat we enthousiasme bij 

jullie hebben gecreëerd. Je maakt hier al deel 

vanuit en we kunnen het samen nog groter 

maken. Er is van alles al en er is ruimte om daar 

ook vanuit jouw perspectief input op te geven. 

Wees van harte welkom. En we bedanken jullie 

voor de grote rol die velen hierin al hebben 

gehad om dat samen met ons te laten slagen.
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