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Voorwoord 

Toen ik begon met dit onderzoek stond me nog niet helemaal helder voor ogen welke 

vraag ik ermee kon beantwoorden. Dat er onrust was in het 

gezondheidszorgonderwijs was me wel duidelijk. Die onrust was merkbaar bij mijn 

collega’s, bij de instellingen dus ook bij de cursisten. Het opleiden binnen de eigen 

instelling leek ineens het antwoord op alles. Dat was voor mij een mooi onderwerp 

om nader naar te kijken, want ik vermoedde dat er ook wel eens iets anders aan de 

hand zou kunnen zijn. 

Tijdens het onderzoek bleek inderdaad dat er verrassende resultaten uit de vragen 

kwamen die ik stelde, resultaten waar ik verder mee kon. 

Nu ligt hier een voorstel voor een interventie waar mijn opleiding, maar daarna veel 

meer opleidingen iets aan kunnen hebben om de toekomst van het opleiden in de 

praktijk handen en voeten mee te geven. 

Het proces van het onderzoek doen is voor mij niet vanzelf gegaan, ik ben best tegen 

mezelf aangelopen en heb in deze twee jaar veel over mijzelf geleerd. Gelukkig heb 

ik daarbij hulp gehad van de begeleiders en docenten van CnA, die me goed konden 

motiveren als ik het even niet meer zag, van mijn collega LD-ers op Nova, met wie ik 

regelmatig bijeen kwam om het over onze onderzoeken te hebben en de relevantie 

daarvan voor onze school, en van mijn leer- en opleidingsgroep. Ondanks het feit dat 

er een paar gewaardeerde medestudenten stopten, wat meer impact had dan ik 

verwachtte, wist de groep me altijd weer te inspireren tot meer..en dat had ik vaak 

heel erg nodig. 

Tenslotte heb ik veel steun gehad van het thuisfront, man en kinderen, die de boel 

draaiende hielden als ik me opsloot in mijn studeerkamer.  

Veel dank daarvoor! 
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Samenvatting 

Dit onderzoek gaat over het bevorderen van transfer van theorie naar praktijk bij 

cursisten van de opleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VZ-IG) op het 

Nova College. De wens van veel van de instellingen voor gezondheidszorg waar het 

Nova College mee samen werkt, om de opleiding tot VZ-IG weer in eigen hand te 

mogen nemen omdat men niet tevreden was over het beroepsgedrag dat de 

cursisten als beginnend beroepsbeoefenaar op de werkvloer lieten zien, heeft de 

vraag opgeroepen wat er nu precies zorgt voor het optreden van transfer van theorie 

naar praktijk bij een cursist die aan het leren is voor zijn beroep. De literatuur, in 

hoofdstuk 2,  spreekt in dat verband al snel van double- loop learning (DeWulf, 2003) 

waar een cursist het geleerde in praktijk brengt en er daarna met zijn begeleiders op 

reflecteert. De cursist ontdekt zo wat er precies is gebeurt en waarom dat heeft 

geleid tot het resultaat. Dat betekent dat de vaardigheid reflecteren (Marzano en 

Miedema, 2005) van groot belang is voor het ondersteunen van het leren, zowel op 

de werkvloer als in de klas. Deze theorie is onderzocht bij docenten, praktijkopleiders 

en cursisten van deze opleiding. Hen is gevraagd wat zij belangrijk vinden in het 

begeleiden op de werkvloer, wat zij zelf nodig hebben om te kunnen leren en in 

hoeverre zij dat in hun praktijksituatie tegenkomen. Hen is ook gevraagd hoe de 

ideale leersituatie er voor hen zou uitzien. 

Wat zij vertelden komt in grote lijnen overeen met wat de literatuur beschrijft, zoals te 

lezen is in hoofdstuk 4. Zij onderkennen het belang van reflecteren, maar geven 

tegelijk aan dat zij daar meer over zouden willen leren, dat zij een kwart van de door 

hen gestelde doelen niet behalen omdat zij ondersteuning nodig hebben in de 

begeleiding. Opvallend is dat dit zowel door praktijkopleiders als door docenten en 

cursisten wordt gemist.  

Met de resultaten van deze analyse is een voorstel gedaan voor een interventie, in 

hoofdstuk 7, die doorgaat op de inhoud van de begeleiding en die nader gaat 

omschrijven. 

Tenslotte volgen aanbevelingen voor de toekomst. 
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1 Geschiedenis en probleemstelling  

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 

De instellingen in de gezondheidszorg zijn vanuit traditie actief betrokken  bij het 

opleiden van beroepskrachten. Voor 1995 deden zij dat zelf binnen de in-service 

opleidingen, die vielen onder het ministerie van gezondheidszorg. In de in-service 

opleiding leiden beroepskrachten cursisten op die geheel in de instelling les krijgen. 

In deze opleidingsvorm ligt de eindverantwoordelijkheid voor het examineren bij de 

instelling. Vanaf 1995, na de invoering van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (min. 

OCW, 1995) vallen alle opleidingen voor gezondheidszorg  onder het ministerie van 

OC&W. De eindverantwoordelijkheid voor het examineren ligt nu bij de ROC’s die 

ook  de opleidingen uitvoeren. De instellingen verloren hierdoor een groot deel van 

hun inhoudelijke invloed op de opleidingen omdat zij die niet meer zelf vorm konden 

geven. Sinds die verandering signaleerden de instellingen voor gezondheidszorg die 

samenwerken met het Nova College dat de kennis, houding en vaardigheden die de 

cursisten meenamen naar de afdelingen niet altijd aansloten bij de kennis, houding 

en vaardigheden die op de afdelingen gevraagd werd.  Anders gezegd, er vond geen 

verbinding plaats tussen impliciete (op de werkvloer gevraagde) en expliciete 

(schoolse) kennis (Huisman, 2011). 

In de tevredenheidonderzoeken die door het Nova College zijn uitgevoerd in 

praktijkinstellingen waar het Nova College mee samenwerkt wordt aangegeven dat 

de theorie niet leek aan te sluiten bij de beroepspraktijk. Dat leidde tot 

ontevredenheid over de opleiding bij de opleiders in de instellingen maar ook bij de 

docenten van het ROC. Er werden initiatieven gestart om die aansluiting, of anders 

gezegd, de verbinding tussen impliciete en expliciete kennis,  beter te laten verlopen. 

Zo werden er Leerafdelingen in de instellingen gestart, waar les gegeven wordt door 

docenten en praktijkopleiders. Er werden ook werkgroepen op gestart om samen het 

onderwijs op het ROC vorm te geven. Dat zorgde voor intensievere samenwerking 

tussen de opleiders van het Nova College en haar wensen van de instellingen. 

instellingen. Toch  blijven de partijen signaleren dat de opleiding niet voldoende 

aansluit bij de wensen van de instellingen.  

1.2 Doelstelling van het onderzoek 

Ik wil in kaart brengen hoe cursisten het best voorbereid kunnen worden op het 

toepassen van de theorie in de praktijk, met andere woorden wat heeft de cursist 

nodig om de transfer van theorie naar praktijk te laten optreden. 

Ik wil onderzoeken welke invloed de begeleiding op school en in de instelling heeft 

op het optreden van transfer van theorie naar praktijk. 

Door bovenstaande te onderzoeken denk ik aanbevelingen te kunnen doen voor het 

vormgeven van de BBL opleiding VZ-IG in de toekomst. 
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2 Theoretisch kader en conceptueel model 

2.1 Het literatuuronderzoek 

2.1.1 Kenmerken van de cursist 

De cursisten die kiezen voor de BBL variant van de opleiding VZ-IG zijn allemaal in 

dienst van een instelling voor Gezondheidszorg. Vanuit die instelling  volgen  zij op 

het Nova College hun opleiding. De cursisten hebben bewust gekozen voor een 

beroep. De motivatie voor het volgen van een opleiding is voor cursisten in het 

beroepsonderwijs verschillend maar nog belangrijker dan voor cursisten van andere 

schooltypes ( Huisman, 2011). 

Motivationele overtuigingen (Boekaerts, 2005) dragen in grote mate bij aan het leren 

van de cursist en deze (de waarde en meningen die cursisten hebben over 

gebeurtenissen en onderwerpen)  hebben betrekking op de waarde die cursisten 

hechten aan vakken of lessen en in welke mate de cursist leert in die lessen. 

Deze overtuigingen komen voort uit directe leerervaringen van de cursist (het goede 

antwoord geven, of het verkeerde), of directe observaties door de cursist (leraar die 

boos reageert op een verkeerd antwoord), uitspraken van leraren, ouders en 

leeftijdsgenoten (over wat goed , belangrijk is, wat hoort en wat niet hoort) en sociale 

vergelijkingen (meer of minder verwachten van bepaalde sociale groepen). Eenmaal 

gevormd zijn motivationele overtuigingen moeilijk te veranderen (Boekaerts, 2005).  

Leerprocessen kunnen zo positief en negatief zijn, waarbij negatieve leerprocessen 

de motivatie van de cursist kunnen blokkeren (Poortman, 2007) 

Om invloed te kunnen uitoefenen op de motivationele overtuigingen is het van belang 

dat je de doelen van de cursist kunt onderscheiden. Boekaerts (2005) onderscheidt 

twee gebieden, nl. beheersingsgeoriënteerd leren (leren omdat je een nieuwe 

vaardigheid wilt leren)  en ego-georiënteerd leren (leren om succes te boeken of 

falen te vermijden).  Een cursist die gericht is op de beheersing, past leerstrategieën 

toe die hem helpen de stof te bevatten en toe te passen in allerlei situaties. Hij vraagt 

feedback op zijn handelen  en leert van zijn fouten. Een cursist die gericht is op 

succes, zal alleen die strategie toepassen waarmee hij succes heeft gehad in het 

verleden.  

Motivationele aspecten zijn ook van belang bij zelfregulerend leren (Rozendaal e.a., 

2003). Wanneer cursisten zelf hun eigen leerproces moeten gaan sturen en hun 

eigen leerdoelen moeten gaan formuleren is de motivatie van zeer groot belang. 

Cursisten die geïnteresseerd zijn in een taak (gericht zijn op beheersing) blijken meer 

leerstrategieën te gebruiken tijdens het leren dan cursisten die gericht zijn op 

testresultaten. Deze cursisten blijken oppervlakkiger te leren, bv. door zich te richten 

op de onderdelen die de docent expliciet heeft aangedragen (Zitter & Hoeve, 2011). 

De motivatie van de cursist wordt ook beïnvloed door zijn leerstijl.  Naar leerstijlen en 

hun belang voor het leren is ruim onderzoek verricht (Kolb, 1984, Vermunt,  1992). 
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Uit die  onderzoeken wordt algemeen geconcludeerd dat er sprake is van 

verschillende leerstijlen en dat cursisten gebruik maken van een combinatie van deze 

leerstijlen, waarbij een aantal leerstijlen als favoriet worden gebruikt. Het soort taak is 

soms bepalend voor de stijl die de cursist gebruikt. Als een cursist vaak dezelfde 

soort taken moet uitvoeren, waar hij dezelfde leerstijl voor gebruikt, ontwent hij zich 

gebruik te maken van andere leerstijlen en zal hij in de toekomst steeds minder vaak 

gebruik gaan maken van nieuwe stijlen, immers de gebruikte stijlen boeken succes, 

andere werkwijzen bieden onzekerheid.  

Slaats, Lodewijks en v.d. Sanden (1999) onderzochten de leerstijlen van cursisten in 

de schoolse situatie, gebruik makend van de Individuele Leerstijlen (ILS) van 

Vermunt (1992)  en ontdekten dat de grootste groep cursisten gebruik maakte van de 

reproductieve leerstijl (34,8%) waarbij zij kennis oppervlakkig verwerken. Stavenga 

de Jong, Wierstra en Hermanussen (2006) richtten zich op leerstijlen waarbij ze 

verschil maakten tussen schools leren en werkplekleren. Zij vonden vergelijkbare 

resultaten bij het schoolse leren als Slaats, et al (1999) maar zagen een duidelijk  

verschil  met het werkplekleren, wat zij onderzochten met behulp van de leercyclus 

van Kolb (1984) en zij ontdekten dat  43% een geleide leerstijl had. Cursisten die 

geleid leren hebben lage scores op zelfregulatie  en experimenteren en kunnen 

gemiddeld reflecteren. Zij ontdekten ook dat cursisten in de schoolse situatie gebruik 

maakten van een andere leerstijl dan op de werkplek (Huisman, 2011).  

Cursisten die gebruik maken van een constructieve leerstijl en/of een reflectieve 

leerstijl blijken hun zelfregulerend vermogen het meest ontwikkeld te 

hebben(Krabbendam, 2010). 

Wat en hoe een cursist leert lijkt in hoge mate afhankelijk te zijn van zijn vermogen 

tot zelfregulatie ( Krabbendam, 2010). Zelfregulatie is een begrip dat bestaat uit een 

aantal onderdelen waaronder het stellen van doelen, het  maken van plannen, het 

omgaan met afleidende informatie en het aanpassen van het gedrag naar aanleiding 

van feedback. 

2.1.2 Kenmerken van de begeleiding en de leeromgeving 

De cursisten van de BBL opleiding VZ-IG zijn cursist-werknemer in een instelling 

voor Gezondheidszorg. Er zijn twee soorten afdelingen waar de cursisten werken: de 

reguliere afdeling en de leerafdeling. 

Op de reguliere afdeling zijn de cursisten een onderdeel van het reguliere team, 

voeren alle voorkomende werkzaamheden uit voor zover zij dat binnen hun 

bevoegdheden mogen uitvoeren en worden tijdens het werk begeleid door daarvoor 

aangestelde medewerkers van de afdeling. 

Op de leerafdeling is een speciale omstandigheid gecreëerd waarbinnen allerlei 

cursisten van allerlei opleidingen en leerjaren leren onder begeleiding van zowel een 

docent als medewerkers van de instelling. Deze afdeling wordt ook wel de hybride 

leeromgeving genoemd (Huisman, 2011). 
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Leren op school, zelfs in contextrijke situaties, benadert de beroepspraktijk te weinig 

om transfer van theorie naar praktijk mogelijk te kunnen maken (Poortman, 2010) . 

Daarom is gezocht naar vormen van opleiden die het schoolse leren, ook wel 

expliciet leren genoemd, verbind met het leren in de praktijk, het leren door in de 

praktijk te zijn, ook wel impliciet leren genoemd. Het idee achter deze hybride 

leeromgeving is het integreren van die twee kanten van het beroepsonderwijs: het 

werk en het toepassen van de kennis en vaardigheden (know why) en de school en 

het aanleren van theorie en reflectie( know how) (Zitter, 2011). Ook hier zijn de in de 

vorige paragraaf genoemde leerstijlen weer van belang, niet alleen van de cursisten 

op de leerafdeling, maar ook van de leerstijlen van de begeleiders; de docenten en 

de werk- en praktijkbegeleiders. 

De cursisten worden op de afdelingen begeleid door verschillende begeleiders die 

allemaal hun eigen taak en hun  eigen referentiekader hebben. Deze begeleiders zijn 

geschoold en opgeleid om cursisten te begeleiden vanuit verschillende 

perspectieven.  

De praktijkopleiders, beroepskrachten op de afdelingen, houden zich bezig met het 

begeleiden van het leren uitvoeren van de werkzaamheden, met know-how kennis 

(Huisman, 2011). Zij moeten daarvoor inzicht hebben in wat de cursisten moeten 

leren en goed kunnen verwoorden wat ze doen in het werk en waarom ze dat zo 

doen en  zich weer bewust worden van impliciet geraakte kennis. De begeleider op 

de afdeling reflecteert met de cursist op uitgevoerde opdrachten en zal daarom zelf 

geschoold moeten zijn in de vaardigheden begeleiden,  beoordelen en reflecteren 

(Klatter, 2011). 

De BBL opleiding VZ-IG duurt drie jaar (Zoon, 2003). De cursisten hebben een 24-

uurs contract bij hun instelling en volgen 1 dag les op school. De instelling bepaalt op 

welke afdelingen de cursist werkt. De cursist wordt als werknemer ingedeeld in de 

werkplanning van die afdeling en is niet boventallig. De instellingen nemen in het 

algemeen mensen aan in de BBL opleiding als zij ouder zijn dan 17 jaar en 3 

maanden, omdat zij vanaf die leeftijd ingedeeld mogen worden in alle voorkomende 

diensten( dag, avond en nacht). Dat betekent dat de lesgroepen bestaan uit cursisten 

van 17 jaar t/m 60 jaar. 

De specifieke competenties die nodig zijn voor het beroep Verzorgende IG zijn 

beschreven in het kwalificatiedossier (Calibris, 2010) van de opleiding. In het 

kwalificatiedossier wordt melding gemaakt van de mate van complexiteit van de 

handeling, waarmee toegewerkt wordt naar een steeds complexere situatie naarmate 

de cursist dichter bij het beroepsgedrag komt. Het kwalificatiedossier spreekt dan 

over “adequaat kunnen handelen”. De werkprocessen en competenties (Calibris, 

2010) omschrijven het vereiste beroepsgedrag dat de cursist moet laten zien op het 

moment dat hij examineert. Dat beroepsgedrag stelt de cursist in staat tot transfer 

van theorie naar praktijk.  

Poortman (2010) omschrijft transfer van theorie naar praktijk als: dat wat je geleerd 
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hebt in een context pas je toe binnen een andere (vergelijkbare) context. Je kunt dit 

verfijnen door te stellen dat je transfer van theorie naar praktijk toepast op het 

moment dat je in staat bent om eerder geleerde kennis en vaardigheden van invloed 

te laten zijn op kennis en vaardigheden die je gaat toepassen in nieuwe, min of meer 

afwijkende situaties (Poortman, 2010). In de BBL opleiding wordt geprobeerd een 

directe link te leggen tussen de theorie en vaardigheden die in de schoolse situatie 

worden aangeleerd en geoefend, en de vaardigheden die op de werkplek van de 

cursist gevraagd worden. Transfer van theorie naar praktijk wordt bevorderd door het 

toepassen van twee methoden; veel oefenen van de vaardigheden of competenties 

in heel veel verschillende situaties leidt tot automatisering van de handelingen. Het 

“systeem” achter de handeling gaan begrijpen leidt tot het flexibel kunnen inzetten 

van dat “systeem” in verschillende situaties (Alexander, 2006). De combinatie van 

handelingen automatiseren en hun systemen gaan begrijpen, bevordert de transfer 

van theorie naar praktijk (Perkins&Salomon, 1989). In de lessen en op de werkplek 

worden de cursisten begeleid in het verwerven van de vaardigheden, die in het 

kwalificatiedossier en in de visie van de opleiding zijn opgenomen ( Zoon, 2003). 

De competenties van de MBO docenten (Meijers, F. Kuijpers, M. Bakker, J., 2006)) 

zijn voor een deel vastgelegd in wetgeving; de wet B(eroepen)I(in het )O(onderwijs) 

die een onderdeel is van de WEB (min. OC&W, 2012). In deze wet worden de 7 

competenties van de leerkracht beschreven.  Voor de begeleiding is voornamelijk de 

ontwikkeling van competentie G: Competent in reflectie en ontwikkeling van belang. 

Het niveau van competentie G. zou bepalend kunnen zijn voor de mate waarin 

begeleiders in staat zijn reflectieve denkgewoontes bij cursisten te stimuleren 

(Marzano en Miedema, 2005).  

Binnen  competentiegericht onderwijs spelen daarom reflectieve denkgewoonten een 

grote rol (Marzano en Miedema, 2005). 

Om reflectieve denkgewoontes te stimuleren bij cursisten, zullen docenten  het 

gebruik van reflectieve denkgewoontes zelf moeten toepassen in de klas. Datzelfde 

geldt voor de begeleiders op de  werkplek (Marzano en Miedema, 2005). Reflectieve 

denkgewoontes worden ontwikkeld  door reflectieve vragen te stellen, zoals: Hoe 

verloopt deze taak? Wat heb ik gedaan om ervoor te zorgen dat het zo verloopt? Wat 

zou er gebeuren als ik andere dingen zou doen? Hoe kan ik dat gebruiken in een 

nieuwe situatie? Reflectie is een voorwaarde om te kunnen leren (Marzano en 

Miedema,  2005). 

 

Argyris (1996) beschrijft dat leren niet plaatsvindt als mensen nadenken over een 

probleem of oplossingen verzinnen om dat probleem aan te pakken. Leren vindt 

alleen plaats als mensen die ideeën gaan toepassen, dus als men gaat handelen. 

Als het resultaat van die handeling niet overeenstemt met het verwachtte resultaat, 

en het gevolg is het inzetten van een nieuwe handeling, dan spreken we van single 

loop learning. Er wordt dan niet gekeken naar de oorzaak maar direct een nieuwe 

actie ingezet. Wanneer in plaats daarvan eerst onderzocht wordt waarom het 
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verwachtte resultaat niet is behaald en daarna een nieuwe actie wordt ingezet, 

spreken we over double loop learning. 

Als je in dit verband denkt aan transfer van theorie naar praktijk, zou je kunnen 

stellen dat double loop learning noodzakelijk is om verbanden te gaan zien en 

interpreteren en transfer te stimuleren (DeWulf, 2003).  Single loop learning  is niet 

bevorderlijk voor het aanleren van transfervaardigheden omdat het voorbij gaat aan 

de factoren die bepalen of een handeling het gewenste resultaat geeft op de 

gewenste manier. Je zou reflectie/double loop learning kunnen zien als het 

ontdekken van de variabelen die bepalen of een actie slaagt of faalt, waarmee je in 

staat bent de actie op een andere manier in te zetten met een anders beoogd 

resultaat. 

In een schema (zie figuur 1) ziet het er als volgt uit (DeWulf, 2003): 

 

Figuur 1: double-loop learning (DeWulf, 2003) 

Wanneer je double loop learning toepast, ga je op zoek naar de variabelen die ervoor 

hebben gezorgd dat je gebrek aan overeenstemming hebt bereikt, zet je nieuwe 

acties op die variabelen, meet de je gevolgen van die acties en beoog je daarmee 

overeenstemming te bereiken. Lukt dat niet, onderzoek je opnieuw de variabelen die 

ervoor hebben gezorgd dat er geen overeenstemming is bereikt. Lukt het wel, dan 

leid dat tot het ontdekken van de principes achter de geslaagde actie: hoe hebben 

we geleerd het zo te doen dat we overeenstemming bereiken. Argyris (1996) noemt 

dit triple-loop learning.(zie Figuur 2) 
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Figuur 2: Triple-loop learning (Argyris, 1996) 

Wanneer actief gewerkt wordt aan double loop learning (of zelfs triple –loop learning) 

wordt actief gewerkt aan reflectieve vaardigheden of reflectieve denkgewoontes 

(Marzano en Miedema, 2005). Het meest effectief om te leren reflecteren, is dat te 

doen in zoveel mogelijk situaties, zowel op school als in de praktijk. Om dat te 

kunnen, zal een cursist begeleid moeten worden in het leren reflecteren. Dat vraagt 

veel van het reflectieve niveau van de begeleiders (Blokhuis, 2007). Vooral jonge, 

pas opgeleide begeleiders blijken goed resultaat te boeken. Blokhuis stelt dat dat 

komt omdat zij reflectieve vragen stellen vanuit hun eigen leerproces als beginnend 

begeleider. Dat zorgt voor laagdrempeligheid zodat cursisten makkelijker leren 

reflecteren.  

2.1.3 Deelvaardigheden van transfer 

Transfer van theorie naar praktijk is gedefinieerd als de mate waarin cursisten de 

kennis, houding en vaardigheden die zij in de opleiding hebben geleerd, effectief 

toepassen binnen de context van de werkplek (Baldwin, 1988).  

 

Goldstein en Noe (1986) leggen een verband  tussen het technisch aanleren van een 

nieuwe vaardigheid en het oefenen van deze nieuwe verworven vaardigheid op de 

werkplek. Zij stellen dat daarvoor de trainingsplek zoveel mogelijk moet lijken op een 

echte werkplek. Tijdens de training wordt aandacht besteed aan de procedurele kant 

en ook duidelijk aangegeven waar en hoe het geleerde op de werkplek kan worden 

toegepast. De cursist begrijpt de onderliggende concepten en aannames van het 

geleerde en oefent dit na de training op in verschillende contexten op de werkplek. Al 

tijdens het oefenen wordt de cursist aangemoedigd om het geleerde toe te passen in 

een echte situatie in de praktijk. Pas nadat zo de basis is gelegd voor een nieuwe 

vaardigheid wordt de cursist aangemoedigd om het geleerde toe te passen in een 

andere context. Dan pas kan transfer van theorie naar praktijk optreden. 
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De afdelingen waar cursisten werken bieden een echte praktijksituatie met echte 

patiënten waar de cursisten echt moeten handelen en gedwongen worden om alle 

aspecten van het beroep te combineren en toe te passen.  

Alhoewel fouten maken mag in een leerproces, is fouten maken waar het om echte 

patiënten gaat faalangstgevoelig en zal dus adequaat begeleid moeten worden om 

ervoor te zorgen dat cursisten beheersingsgeoriënteerd (gericht op het leerproces) 

gaan leren i.p.v. ego-georiënteerd (gericht op het behalen van resultaat) (Boekaerts, 

2005).  

Om transfer van theorie naar praktijk te kunnen bevorderen, heeft een cursist 

begeleiding nodig op het leren stellen van doelen, het maken van plannen, het 

aanpassen van zijn gedrag a.h.v. feedback (Krabbendam, 2010).  

Daarnaast blijken cursisten het meest gemotiveerd als zij persoonlijke doelen 

nastreven (Marzano en Miedema, 2005). Als cursisten leren persoonlijke doelen te 

stellen die in overeenstemming zijn met dat wat zij kunnen leren op de afdeling, is de 

motivatie het hoogst. 

Plannen maken verhoogt de kans op het bereiken van het doel. Planmatig nieuwe 

vaardigheden inoefenen en uitvoeren op de werkplek vereist echter enige mate van 

planmatig denken. Planmatig denken kan worden geoefend via een cyclisch proces, 

de PDCA cirkel  van Demming is daar een voorbeeld van. De PDCA cirkel heeft als 

model gediend voor de wegwijzer (Consortium, 2003) waarmee de cursisten van de 

opleiding VZ-IG van het Nova College planmatig leren werken. Dit model bestaat uit 

6 stappen die de cursist doorloopt om zich voor te bereiden op het uitvoeren van een 

handeling of vaardigheid (zie Figuur 3). 

 

Figuur 3: de Wegwijzer ( Consortiumbo, 2003) 

Dit model komt voor de cursisten en voor de begeleiders terug in de lessen en de 

vaardigheden, in de toetsing en in de gespreksvoering. 

Door te vragen om feedback en die feedback te benutten voegt de cursist iets toe 

aan zijn zelfreflectie en laat zien dat hij dat belangrijk vindt (Marzano en Miedema, 

2005). Daarvoor moeten wel eisen gesteld worden aan de feedback. Een cursist 

moet vragen om feedback en die open ontvangen en zich bewust van zijn/haar 
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weerstanden. Deze wijze van omgaan met feedback zou moeten uitgroeien tot een 

manier van communiceren. Een begeleider geeft feedback gericht op de handeling, 

taak of afspraak en doet dat zo opbouwend dat de cursist er iets van kan leren. met 

elkaar om ervoor te zorgen dat een open leerklimaat ontstaat waar zowel de cursist 

als de begeleiders kunnen leren (Senge, 2001, Alexander, 2006). 

Om transfer van theorie naar praktijk op te laten treden wordt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

geprobeerd om het beroep aan te leren door theorie en praktijk te integreren. De 

hybride leeromgeving ( Zitter, 2011) is een voorbeeld van een contextrijke 

leeromgeving waarin transfer op kan treden. Om transfer tussen theorie en praktijk te 

bewerkstellingen zal actief, door zowel de cursist als door zijn begeleiders, gewerkt 

moeten worden aan het ontwikkelen van reflectieve denkgewoontes. De rol van de 

begeleider is hierin erg belangrijk. De mate waarin de begeleider in staat is tot het 

stellen en beantwoorden van reflectieve vragen  bepaald in hoge mate het niveau 

van transfer dat de cursist kan bereiken in die situatie. Veel aandacht voor het 

ontwikkelen van de reflectieve denkgewoonten van de begeleiders in de instellingen 

en binnen het ROC zou het ontwikkelen van transfer tussen theorie en praktijk bij de 

cursist in hoge mate kunnen beïnvloeden. In de organisatie zou dan sprake moeten 

zijn van double-loop ( DeWulf, 2003) of zelfs triple-loop learning( Argyris, 1996), 

waarbij de vraag gesteld wordt of de opleiders  de juiste dingen doen en wat zij daar 

zelf van vinden. Daarbij word het zelfregulerend vermogen van de begeleiders 

gestimuleerd ( Krabbendam, 2011) waardoor zij in staat worden gesteld dat ook bij 

hun cursisten te stimuleren.  
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2.2 Conceptueel model 
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2.3 Kernbegrippen/Variabelenschema 

Kernbegrip Dimensie Indicator 

Eigenschappen van de cursist Motivatie m.b.t. het leren van 

een beroep 

Reden voor beroepskeuze 

Reden voor opleidingskeuze 

Leerstijl Leren op school 
 

Leren in de praktijk 
 

Verwachting m.b.t tot het leren 

van een beroep 

Ontwikkelen van beroepskennis 

op school 

Ontwikkelen van beroepskennis 

in de praktijk 

Mate van zelfregulatie Doelen stellen 

Plannen maken 

Gebruik maken van feedback 

Reflecteren 

Invloed en rol werk- en 

praktijkopleiding en docent 

De werkplek Leerafdeling ( hybride 

leeromgeving) 

Reguliere afdeling 

De opleiding De leeromgeving 

De leerinhoud 

Soort begeleiding Rol opleiders BPV 

Rol docenten 

Samenhang begeleiding BPV en 

school 

Eigenschappen  van de 

begeleiding 

Intensiteit  van de begeleiding 

 

Visie op begeleiden 

Methodisch reflecteren  en het 

leren van reflectieve 

vaardigheden 

Herkenbaarheid van kennis, 
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Kernbegrip Dimensie Indicator 

houding en vaardigheden 

Organisatie van de begeleiding Wie begeleid op school 

Wie begeleid in de BPV 

Complexiteit van de 

begeleiding 

Diploma eisen vanuit het 

kwalificatiedossier 

Inhoud van het beroep 

Eisen van de instelling 

2.4 Aangescherpte vraagstelling 

De hoofdvraag voor het onderzoek is: 

Hoe bevorder je als opleiding de ontwikkeling van transfer van theorie naar praktijk 

binnen de opleiding VZ-IG?  

Hoofdvraag voor de analysefase: 

Hoe denken cursisten, docenten en praktijkbegeleiders over de relatie tussen theorie 

en praktijk in de opleiding Verzorgende IG 

- Welke invloed hebben naar de mening van cursisten, docenten en 

praktijkopleiders de aspecten motivatie, leerstijl en reflectie? 

-  Wat zijn in hun ogen de belemmerende en bevorderende factoren op de 

werkplek? 

-  Wat zijn in hun ogen de belemmerende en bevorderen factoren in het 

onderwijs? 

- Welke mogelijke verbeteringen dragen zij aan?  

 

3 Methodische verantwoording 

3.1 Soort onderzoek 

Dit onderzoek is explorerend om de visies van de respondenten te beschrijven en 

daarnaast ook kwantitatief om een grote groep respondenten te bereiken en helder 

te krijgen hoe de ervaring is met transfer van theorie naar praktijk. Welke visie de 

verschillende actoren hebben op het begeleiden van leren en op de manier waarop 

je transfer van theorie naar praktijk kunt bevorderen is tevoren nog niet bekend. Ik 

exploreer mogelijke samenhang tussen de visie op het begeleiden van leren en de 
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gewenste mate van transfer van theorie naar praktijk die de verschillende actoren 

gaan beschrijven.  

De resultaten van dit onderzoek zeggen iets over de onderzochte groepen, in dit 

geval docenten en praktijkopleiders van het Nova College en het Zonnehuis,  en de 

cursisten in de BBL variant van de opleiding Verzorgende IG. De resultaten zeggen 

iets over de manieren waarop deze cursisten, zowel op school als in de praktijk,  

begeleid worden in het toepassen van transfer van theorie naar praktijk,  welke 

factoren ertoe bijdragen dat zij dit ontwikkelen en welke factoren hun ontwikkeling 

belemmeren. Deze resultaten zijn ook relevant voor alle andere opleidingen die 

werken aan het ontwikkelen van transfer van theorie naar praktijk omdat ze iets 

zeggen over de manier waarop cursisten vaardigheden ontwikkelen en over welke 

voorwaarden er te stellen zijn aan de omgeving waarbinnen en cursist dat doet.   

3.2 Onderzoeksgroep/respondenten/deelnemers 

De onderzoeksgroep bestaat uit  55 BBL cursisten van de opleiding VZ-IG waarvan 

15 cursisten in-company worden opgeleid binnen de Zonnehuisgroep Amstelland 

i.s.m. het Nova College  en 40 cursisten de reguliere opleiding op het Nova College 

volgen. De enquête is bij alle 55 cursisten afgenomen. Deze cursisten zijn op 

hetzelfde moment begonnen met dezelfde opleiding en hetzelfde programma. Voor 

het interview zijn uit deze 55 cursisten 4 cursisten uitgenodigd, samen met 2 

docenten van het Nova College en 2 praktijkopleiders van de Zonnehuisgroep 

Amstelland.  

In totaal zijn 9 interviews afgenomen; 2 docenten, 2 praktijkopleiders, 4 cursisten en 

een opleidingsmanager. Deze respondenten zijn ad random gekozen.  

Voor de analyse is gebruik gemaakt van 8 interviews. Het interview met de 

opleidingsmanager is gebruikt als testinterview en gebruik makend van de resultaten 

van dat interview zijn de vragen aangepast en is de manier van vragen stellen 

bijgesteld. 

Van de 55 cursisten die zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête, hebben 

27 cursisten de enquête ingevuld. Alle gegevens waren bruikbaar voor de analyse, 

alle gegevens zijn ook gebruikt voor de analyse. Er is geen duidelijke reden aan te 

geven voor de non-respons. 

3.3 Instrumenten en werkwijzen 

In dit onderzoek is gestructureerd data verzameld door gebruik te maken van een 

interview met open vragen, die van tevoren zijn opgesteld,  en een vragenlijst met 

gesloten vragen.  



 

16 
 

3.3.1 Interview 

Er is gekozen voor een interview met open vragen omdat er gevraagd wordt naar 

kennis, houding en vaardigheden en meningen van de respondenten. Sommige 

vragen zijn objectief te beantwoorden. De verwachting is dat respondenten hier 

eerlijk zullen antwoorden. Sommige vragen zijn subjectief en vragen naar gedrag en 

mening. Deze vragen zijn vatbaar voor het geven van sociaal wenselijke antwoorden. 

In de interviewvragen is hier rekening mee gehouden door deze onderwerpen op 

verschillende manieren te bevragen op verschillende momenten tijdens het interview. 

Tijdens het interview wordt gebruik gemaakt van doorvraagtechnieken (Evers, 2007), 

zowel verbalen als non-verbale, bijvoorbeeld  door te stimuleren of uit te nodigen 

mbv het ja zeggen, het ok zeggen of mee-hummen. Ook ja knikken en meebewegen 

wordt toegepast waardoor de respondent uitgenodigd wordt verder te vertellen. De 

vraag wordt herhaald en verduidelijkt, soms wordt gebruik gemaakt van papegaaien 

daar waar een respondent vast lijkt te lopen in zijn verhaal, er wordt gebruik gemaakt 

van samenvatten en in twee gevallen is oversimplificatie gebruikt om de respondent 

te helpen een nuance aan te brengen in zijn  verhaal.  

In het interview is ook ruimte gelaten voor ad-hoc vragen, die ontstaan tijdens het 

beantwoorden van de vooropgezette vragenlijst, De antwoorden op die vragen zijn in 

de analyse ondergebracht onder een van de topics. Wanneer de antwoorden niet 

onder een van de topics te plaatsen waren, werden zij niet meegenomen in de 

analyse. 

Alle respondenten is vooraf gevraagd hun medewerking te verlenen aan een 

onderzoek met het onderwerp leren in de praktijk.  De cursisten werden bij de start 

van hun opleiding in februari 2012 geïnformeerd door hun Studie Loopbaan 

Begeleider. De betrokken docenten en begeleiders in de praktijk zijn in mei 2012 

geïnformeerd.  

Voor de interviews wordt een ruimte geregeld op het Nova College en in het 

Zonnehuis. De interviews worden opgenomen en uitgewerkt in een transcript.  

Het interview bestaat uit 15 open vragen die betrekking hebben op de mening en 

ervaring van cursisten, praktijkopleiders en docenten over de relatie theorie en 

praktijk. De vragen zijn opgesteld vanuit de in het conceptuele model veronderstelde 

verband tussen de eigenschappen van de cursist en de invloed en de rol van de 

begeleiding op school en in de praktijk en de in de deelvragen 2, 3 en 4 gevraagde 

belemmerende en verbeterende factoren en voorstellen ter verbetering met 

betrekking tot het bevorderen van transfer van theorie naar praktijk. De interviews 

werden in 30 minuten afgenomen.  
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3.3.2 Enquête 

De enquête  heeft het doel een beeld te krijgen van de ervaringen en ideeën van de 

cursisten met betrekking tot hun beeld over de opleiding, hun ervaring in de zorg en 

hun motivatie en doelen om voor deze opleiding te kiezen. 

De enquête is ontwikkeld op basis van het variabelenschema en deelvraag 1; welke 

invloed hebben de aspecten motivatie, leerstijl en reflectie op het ontwikkelen van 

transfer van theorie naar praktijk?. Voor het ontwerpen van de vragen is gebruik 

gemaakt van het voorbeeld van Poortman (2010) en daarop gebaseerde zelf 

ontworpen vragen. 

Er is gekozen voor een enquête die anoniem kon worden ingevuld, omdat deze vorm 

de neiging vragen sociaal wenselijk te  beantwoorden voorkomt. Met behulp van een 

enquête is daarnaast een grote groep respondenten te benaderen. 

De enquêtes werden digitaal afgenomen gebruik makend van een digitaal enquête 

instrument. De enquête  is gericht op de ervaringen en toepassingen van cursisten 

met theorie en praktijk en bestaat uit 29 gesloten vragen met 

antwoordmogelijkheden: Ja, nee, anders, nl….. De mogelijkheid ANDERS heeft 

ruimte om een eigen mening in te vullen.  Hier is voor gekozen omdat gevraagd 

wordt naar feiten en ervaringen, niet naar meningen en houding.  

Van de 4 groepen, de onderzoeksgroep en de 3 reguliere groepen, zijn 55 cursisten 

uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête. Uiteindelijk hebben 27 cursisten de 

enquête ingevuld. Alle gegevens waren bruikbaar voor de analyse, alle gegevens zijn 

ook gebruikt voor de analyse. Er is geen duidelijke reden aan te geven voor de non-

respons. 

3.4 Dataverwerking en data-analyse 

De interviews zijn getranscribeerd. Daarna zijn de gegevens gelabeld waarbij gebruik 

is gemaakt van de deelvragen voor dit onderzoek. Het labellen is gedaan door de 

tekst op te splitsen in fragmenten (Baarda, 2009). Ieder fragment correspondeerde 

met een van de interviewvragen. Dat is in een tabel gezet. Zo ontstonden er twee 

tabellen, een voor de interviews met de cursisten, en voor de interviews met de 

opleiders. Links staan de deelvragen, daarnaast de fragmenten. Vervolgens heeft 

elke respondent zijn eigen kolom gekregen, waarin de antwoorden op de vragen zijn 

geplaatst. In eerste instantie gebeurde dit ruw, vanuit het transcript. Nadat op deze 

wijze alle data gerangschikt was, werd de data inhoudelijk bekeken en zijn de niet 

relevante onderdelen verwijderd uit de tabel.  

Nu ontstond een helder overzicht van de antwoorden per interviewvraag van de 

respondenten naast elkaar, zowel voor de cursisten als voor de opleiders. Vanuit de 

fragmenten zijn vervolgens  labels gemaakt. Er is voor gekozen, omdat het hier om 2 

keer 4 interviews gaat, om alle interviews in de tabel te labelen, waarmee de labeling 
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dekkend is en geldig. Omdat alle interviews naast elkaar gelabeld zijn, kon tijdens het 

labelen de geldigheid gecontroleerd worden door de labels aan te passen aan de 

nieuwe informatie (Baarda, 2009).  

Vanuit de labels zijn kernlabels geformuleerd, zodanig dat ze dekkend zijn voor het 

onderzoek en een antwoord geven op de deelvragen waar de interviews zich op 

richtten . Deze kernlabels zijn gedefinieerd. Omdat sprake bleek van een 

hiërarchische verhouding tussen de gegevens, zijn deze tenslotte weergeven in een 

taxonomie1(Baarda 2009). 

De data uit de enquête zijn vanuit Excel geanalyseerd op frequenties. 

3.5 Verantwoording en transparantie van het onderzoek 

De validiteit van de gegevens wordt gewaarborgd door het toepassen van 

triangulatie (Baarda, 2009). Hiervoor is de data gebruikt die verkregen is uit het 

literatuuronderzoek, de data vanuit de enquête en de data vanuit de interviews. De 

gegevens zijn met elkaar vergeleken en blijken overeen te stemmen, ofwel te 

convergeren.  

Voor de betrouwbaarheid van de resultaten van de interviews is gebruik gemaakt van 

labels in de transcripten. De labels2 zijn benoemd op basis van de deelvragen van 

het onderzoek. De labels zijn daarna verwerkt in een taxonomietabel3, waardoor 

deelvragen en antwoorden vanuit de verschillende respondenten naast elkaar staan 

en er verschillen en overeenkomsten in antwoorden zichtbaar werden. Vanuit deze 

taxonomie zijn tenslotte de conclusies getrokken. 

De transparantie van het onderzoek is gewaarborgd door alle vragenlijsten bij te 

voegen als bijlage en de vanuit de uitgewerkte transcripten ontstane labels en 

taxonomie bij te voegen. Voor de indeling en de verwerking van de data  is gebruik 

gemaakt van de literatuur van Baarda, de Goede en Theunissen (2009). 

  

                                                           
1
 Bijlage 1 

2
 Bijlage 2 en 3 

3
 Bijlage 1 
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4 Resultaten van het onderzoek 

Hoofdvraag voor de analysefase: 

Hoe denken cursisten, docenten en praktijkbegeleiders over de relatie tussen theorie 

en praktijk in de opleiding Verzorgende IG 

- Welke invloed hebben naar de mening van cursisten, docenten en 

praktijkopleiders de aspecten motivatie, leerstijl en reflectie ? 

-  Wat zijn in hun ogen de belemmerende en bevorderende factoren op de 

werkplek? 

-  Wat zijn in hun ogen de belemmerende en bevorderen factoren in het 

onderwijs? 

- Welke mogelijke verbeteringen dragen zij aan?  

 

4.1 Eigenschappen van de cursist 

 Uit de enquête komt naar voren dat 78% van de respondenten minder dan een jaar 

ervaring heeft in de gezondheidszorg (zie figuur 4, cirkeldiagram vraag 4). 

 

Figuur 4. Cirkeldiagram enquêtevraag 4. 

De meerderheid van de respondenten , 59%,  is tussen de 21 en de 40 jaar oud. De 

cursisten die door de instellingen geselecteerd worden om deel te nemen aan de 

opleiding, zijn voor een groot deel mensen die nieuw zijn in de zorg, bijna geen 

werkervaring hebben op de afdelingen en direct zowel starten in een nieuw beroep 

als in een opleiding.  

Dit is een verandering ten opzichte van de achtergrond van de cursisten die een jaar 
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of 10 geleden instroomden in de opleiding VZ-IG4. Deze verandering is niet zichtbaar 

in het leerplan van de opleiding.  

Uit de analyse van de interviews blijkt dat zelfdiscipline  nodig is. Ondermeer omdat  

de opleiding veel van de zelfredzaamheid verlangt en de leerling moet zelf zijn 

leerproces sturen. De leerling wordt daar bij geholpen afgestemd op zijn eigen 

leervraag.  

Uit de interviews komt ook het belang van leerstijl naar voren. De opleiding vindt voor 

70% plaats in de beroepspraktijk. De cursisten geven aan “doeners” te zijn, en 

verwachten ook tijdens de opleiding vooral veel uit te kunnen voeren in de praktijk. 

Het feit dat zij handelingsgericht zijn, maakt dat ze het lastig vinden om vanuit een 

theoretisch kader die handelingen uit te voeren. Ze kunnen dat nog wel beredeneren, 

maar toepassen in de praktijk is een uitdaging. Zowel de praktijkopleiders als de 

docenten onderkennen dat deze cursisten voor het merendeel “doeners” zijn. Zij 

lijken daar hun begeleidingsmethoden niet bewust op af te stemmen. 

QUOTE praktijkopleider: 

“Mijn ervaring is dat als ze het leuk vinden om te doen dan gaat het eigenlijk altijd 

goed.” 

Zij geven aan dat ze proberen zo veel mogelijk tijdens de begeleiding en tijdens de 

lessen de verbinding aan te geven tussen de praktijk en de theorie, zodat voor de 

cursisten zichtbaar wordt waarom ze bepaalde onderdelen nodig hebben. Dat 

gebeurt voornamelijk klassikaal-frontaal, waar het de docent is of de praktijkopleider 

die het initiatief neemt tot het leggen van de verbinding en de cursisten uitgedaagd 

worden om daar een invulling aan te geven.  

QUOTE docent: 

“Nou ik probeer natuurlijk altijd zelf , als ik die lessen geef te kijken van nou goed,  hoe 

kan de student hier verbinding maken met de praktijk.” 

Cursisten ervaren dat ook zo. Zij geven aan dat er een verschil is tussen leren op 

school en leren in de praktijk en dat er nu een maal vakken zijn waarvan je het nut 

niet zo heel erg duidelijk in de praktijk kan zien. Zij begrijpen wel dat ze een basis 

anatomie nodig hebben bv. maar kunnen niet duidelijk aangeven waarom, of wat ze 

er aan hebben. Zij geven aan dat ze merken dat de mensen die de begeleiding 

verzorgen in de praktijk niet altijd goed weten waar de cursisten mee bezig zijn op 

school. Zij merken ook dat in de praktijk dingen vaak anders worden uitgevoerd dan 

dat zij op school leren. De werkbegeleiders in de praktijk leggen dat uit in de trant 

van: 

QUOTE WERKBEGELEIDER: 

”Ja , dat is nu eenmaal zo, school is school en praktijk is anders”.  

                                                           
4
 Bron: Magister; opleidings- en instroomgegevens cursisten Nova College. 
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Voor de cursisten is dat een bevestiging van wat zij ervaren, namelijk dat de theorie 

op school niet altijd overeenkomt met wat er in de praktijk gebeurt of niet altijd 

aansluit op waar zij in de praktijk mee bezig zijn. Dit gegeven kan iets zeggen over 

de mate waarin de opleidingsfunctionarissen actuele kennis hebben over het werken 

in de praktijk en vice versa. 

 

 

4.2 Ontwikkeling van deelvaardigheden door cursist 

 

 Alle respondenten zeggen in de enquête in staat te zijn realistische persoonlijke 

doelen te stellen, 76,4% zegt in staat te zijn die doelen ook te behalen. Als gevraagd 

wordt of de respondenten de op school geleerde kennis in de praktijk kunnen 

gebruiken en toepassen, antwoord 88,9 % met ja. Wanneer daarna gevraagd wordt 

of men in de praktijk diezelfde kennis ook herkent op de werkvloer antwoord 62,5% 

met ja en 37,5 % zegt dat niet te zien. Hieruit kun je afleiden dat wat de 

respondenten in de praktijk toegepast zien worden, niet geheel gerelateerd kan 

worden aan dat wat de respondenten op school leren. 88,9% stelt echter wel dat zij 

de op school geleerde kennis op de afdelingen kunnen gebruiken en toepassen. Dat 

kan te maken hebben met de setting waarin een leerling werkt.  

QUOTE CURSIST: 

“en dan zie je dat het er soms anders aan toe gaat en dan denk je van hé? Eigenlijk mag 

dat toch niet, of bepaalde dingen die gebeuren op het werk dan denk ik toch dat wordt 

ons op school anders geleerd” 

Cursisten geven aan een duidelijk verschil te zien tussen leren op school en leren in 

de praktijk. Vaak merken zij dat het een heel goed kan zonder het ander of dat zij dat 

wat zij leren op school in de praktijk op een heel andere manier moeten uitvoeren. In 

de klas wordt daar wel over gepraat, 78% geeft aan dat er regelmatig gereflecteerd 

wordt in de les. Cursisten geven ook aan dat er in de meeste gevallen gereflecteerd 

wordt op de les zelf, en dat het van hen wel vaker mag.  Reflecteren om verbinding te 

creëren tussen de lessen en de praktijk komt weinig voor. Reflecteren in de praktijk 

wordt door 25% niet als zodanig herkent. De opmerking daarbij is dat men er vaak 

zelf om moet vragen.  70% van de cursisten vind wel zelf in staat te zijn reflecterende 

vragen te stellen aan zichzelf en aan anderen. 30% geeft aan dat erg moeilijk te 

vinden.  

De cursisten geven aan in de enquête dat zij leren van reflecteren en dat zij zouden 

willen dat dat vaker zou gebeuren tijdens hun leerproces. De docenten en opleiders 

geven aan in de interviews dat reflectie en feedback belangrijk zijn voor het 

leerproces van de cursist en dat daar eigenlijk meer aandacht voor zou kunnen zijn. 

 

Cursisten geven aan te moeten vragen om reflecties. Zij zien en horen nauwelijks 
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spontane reflecties en het stellen van reflecterende vragen lijkt geen onderdeel te 

zijn van het beroepsgedrag. 

 

4.3 Invloed en rol van werkbegeleider en praktijkopleider  

 

Op de werkvloer worden de cursisten begeleid door werkbegeleiders en andere 

collega’s. Werkbegeleiders blijken niet altijd even goed te weten hoe de opleiding is 

vormgegeven en welke onderdelen er op welk moment aan de orde komen. 

Cursisten merken ook op dat de begeleiders op de afdelingen niet altijd over het 

studiemateriaal beschikken waarmee de cursisten werken. Zij geven aan dat wel te 

wensen.  

QUOTE CURSIST: 

“Dat zij in elk geval dezelfde leerboeken hebben als die wij hebben, inclusief een rooster, 

een routeplanner, wanneer wij bepaalde lesstof krijgen, zodat ze ook precies weten waar 

wij zitten” 

Cursisten geven aan dat zij op de afdelingen het best leren wanneer er sprake is van 

een veilige leeromgeving. Zij omschrijven dat als:  

QUOTE cursist: 

“een open sfeer waarin je je mening mag geven.. en waar je gewoon jezelf moet kunnen 

zijn zonder dat je daarop afgerekend wordt”.  

Zij ervaren daar grote verschillen in. Sommige cursisten vertellen alle ruimte te 

krijgen om te leren, vragen te stellen en fouten te maken, sommige cursisten 

vertellen dat zij “genadeloos afgestraft worden” wanneer ze fouten maken, wat er 

voor zorgt dat zij zich niet vrij voelen om nieuwe taken op te pakken. Het leerproces 

kan daardoor blokkeren.  Opleiders in de instellingen zijn zich bewust van de 

verschillen in niveau tussen de werkbegeleiders op de afdelingen. Zij geven aan het 

belangrijk te vinden dat werkbegeleiders plezier hebben in opleiden. Zij geven ook 

aan daar niet altijd een keus in te hebben 

QUOTE PRAKTIJKOPLEIDER: 

“kijk wij willen dat alle werkbegeleiders in huis opnieuw geschoold worden in het 

begeleiden van leerlingen.” 

Elke gediplomeerde verzorgende of verpleegkundige op de afdeling kan 

werkbegeleider worden. De meeste instellingen geven deze werkbegeleiders vooraf 

nog een cursus werkbegeleiding, maar voor de inhoud en de duur daarvan bestaan 

geen richtlijnen. Deze cursus word door sommige instellingen ingekocht bij het 

kenniscentrum. Het gaat dan om een algemene cursus werkbegeleiding.  
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QUOTE PRAKTIJKOPLEIDER: 

“en wat wij vorig jaar hebben gedaan, wij hebben Calibris gevraagd om 

werkbegeleiderstraining te verzorgen” 

Cursisten geven aan verschil te merken tussen werkbegeleiders die zelf net klaar zijn 

met de opleiding en werkbegeleiders die al een aantal jaren werkbegeleider zijn. 

Werkbegeleiders die al een aantal jaren werkbegeleider zijn, laten cursisten meer en 

sneller zelfstandig uitvoeren.  

Sommige ervaren werkbegeleiders kunnen goed omgaan met feedback, 

beantwoorden vragen en beargumenteren waarom er verschillen zijn tussen theorie 

en praktijk. De meeste cursisten zeggen dat ervaren werkbegeleiders en ervaren 

collega’s niet goed omgaan met feedback, alleen iets vertellen wanneer het fout gaat 

en correcties of andere werkwijzen afwijzen.  

QUOTE CURSIST: 

“Nou het leren in de praktijk… dat is alleen… je leert daar alleen als er iets fout gaat, 

want dan wordt je erop gewezen dat er iets niet goed gegaan is, of dat je een handeling 

verkeerd doet en hoe je dat dan beter uit kunt voeren” 

Cursisten geven aan behoefte te hebben aan veranderingsbereidheid bij begeleiders. 

Veranderingsbereidheid op een afdeling helpt mee in het creëren van een open 

leerklimaat.  

QUOTE CURSIST: 

“veranderen dat is het grootste probleem op de afdeling, want als je moet veranderen 

dan moet je je aanpassen en dan moet je weer leren, dus dat zou het belangrijkste zijn 

en misschien ook wel ipv de praktijkopleider dat je ook met de werkbegeleider eens in de 

zoveel weken samen gaat zitten en dingen door gaat nemen, dat gebeurt nu ook alleen 

op eigen verzoek”. 

Cursisten geven aan het belangrijk te vinden dat er aandacht is voor het leerling zijn 

op een afdeling. Zij voelen zich meer werknemer dan leerling. Zij voelen dat op een 

afdeling het werk, het verzorgen van de zorgvragers, het belangrijkst is. Als er 

daarnaast nog tijd is, kan een cursist aandacht besteden aan zijn opleiding. 

Cursisten ervaren dat de opleiding, het leerling zijn, als minder belangrijk wordt 

gezien op een afdeling, als lastig soms zelfs. Zij vertellen dat zij zich vaak moeten 

verdedigen wanneer zij aan opdrachten werken in de praktijk, wanneer daar weinig 

tijd voor is. Het leidt tot een algemeen beeld waarin het verzorgen van zorgvragers 

als het doel wordt gezien en het opleiden van leerlingen als bijzaak. Die sfeer zorgt 

ervoor dat de cursist zelf ook zijn opleiding van ondergeschikt belang vindt aan het 

verzorgen van zorgvragers en beide minder snel met elkaar in verband brengt. 

Hierdoor kunnen leersituaties verloren gaan omdat de leerling op dat moment niet 

wordt getriggerd om de situatie als zodanig te zien, maar er gestuurd wordt op 

handelen.  

Cursisten geven in de enquête ook aan dat zij zowel op school als in de praktijk 

werken met planningen, maar 51% zegt dat beide planningen niet op elkaar lijken. 

Cursisten geven aan dat er in de praktijk vaak zoveel “tussendoor” gebeurt dat je je 
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niet aan een planning kunt houden. Sommige cursisten geven aan in de praktijk 

eigenlijk niet met planningen te werken. 

 

4.4 Invloed en rol  van de docent 

 

Vanuit school wordt getracht de lesstof die wordt aangeboden te verbinden met de 

ervaringen die de cursisten hebben opgedaan in de praktijk. Het onderwerp van de 

les staat dan centraal. Cursisten geven aan dat zij daardoor niet beter in staat zijn om 

theorie met praktijk te verbinden, omdat het vaak niet lukt om een voor hun 

herkenbare situatie te beschrijven. Docenten vertellen dat zij eigenlijk behoefte 

hebben aan docentenstages in de zorg. Zij geven aan dat niet alle docenten die 

lesgeven aan de  VZ-IG ook ervaring hebben in de zorg. Sommigen hebben dat wel, 

maar zijn al vele jaren niet meer werkzaam in de zorg.  

QUOTE DOCENT: 

“Nou, kijk, feitelijk hè, zou ik ook zelf veel meer moeten kijken in de praktijk stage ja, 

hier en daar maar goed ik zie, ja nogmaals, hè, vanuit de ideale situatie zou ik overal 

stage lopen, vanuit de praktische situatie denk ik , ik zou niet weten wanneer ik dat zou 

moeten doen,” 

Als docenten geen recente ervaring hebben op de zorgafdelingen waar de cursisten 

werken, is het lastig om de theorie die zij geven te verbinden aan wat er zich op die 

afdelingen afspeelt. Cursisten merken dit en ook docenten geven dit aan. Docenten 

geven aan dat zij verschil zien in motivatieniveau tussen de cursisten die zij nu 

lesgeven die de cursisten die zijn 10 jaar geleden les gaven.  

QUOTE DOCENT: 

“Het is afhankelijk van hoeveel zij willen investeren in de opleiding” 

Zij vertellen dat de opzet van de opleiding, door het competentiegericht leren, uitgaat 

van een grote mate van zelfstandigheid bij cursisten en dat er veel gevraagd wordt 

van het zelfoplossend vermogen van de cursist. Zij merken dat cursisten meer 

resultaat gericht dan procesgericht zijn en dat het afhangt van de mate waarin zij tijd 

willen investeren in het leren, of zij in staat gaan zijn om transfer van theorie naar 

praktijk te maken. Docenten en cursisten geven aan dat werkbegeleiders op de 

afdeling de sleutelfiguren zijn om transfer van theorie naar praktijk te ontwikkelen. 

Daarvoor moeten zij zelf kunnen reflecteren. Tijdens de opleiding wordt aandacht 

besteed aan de taken van een werkbegeleider. Zowel docenten als cursisten geven 

echter aan dat dat niet voldoende is om ook echt een werkbegeleider te kunnen zijn. 

QUOTE DOCENT: 

“er zit een onderdeel in een beroepsprestatie waarin ze inderdaad leerlingen moeten 
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begeleiden, of een nieuwe collega moeten begeleiden, het is een heel klein element van 

een proeve, van een beroepsprestatie, ik denk dat dat echt onderbelicht is” 

5 Conclusies van het onderzoek 

De doelstelling van dit onderzoek is in kaart te brengen wat een cursist nodig heeft 

om transfer van theorie naar praktijk te kunnen maken en wat men verwacht van het 

beroepsgedrag van een beginnend beroepsbeoefenaar. Deze doelstelling is 

onderzocht aan de hand van de volgende deelvragen:  

 

Hoe denken cursisten, docenten en praktijkbegeleiders over de relatie tussen theorie 

en praktijk in de opleiding Verzorgende IG? 

- Welke invloed hebben naar de mening van cursisten, docenten en 

praktijkopleiders de aspecten motivatie, leerstijl en reflectie  

-  Wat zijn in hun ogen de belemmerende en bevorderende factoren op de 

werkplek 

-  Wat zijn in hun ogen de belemmerende en bevorderen factoren in het 

onderwijs 

- Welke mogelijke verbeteringen dragen zij aan.  

5.1 De invloed van motivatie,  leerstijl en reflectie 

Het onderzoek heeft niet duidelijk laten zien in hoeverre de motivatie en de 

verwachting van de cursist  en de mate van zijn zelfregulatie  van invloed is op het 

ontwikkelen van transfer van theorie naar praktijk, zoals in deelvraag 1 werd 

onderzocht.  

Er lijkt wel sprake van een verband tussen de achtergrond van de cursisten en het 

ontwikkelen van transfer van theorie naar praktijk. De meeste cursisten hebben 

nauwelijks ervaring in de gezondheidszorg voordat zij beginnen met de opleiding. 

Dat betekent dat zij weinig referentiekader hebben om op terug te vallen tijdens de 

lessen en heel erg afhankelijk zijn van de voorbeelden die ze op de werkvloer 

krijgen. Het zou kunnen dat dit blanco referentiekader met betrekking tot 

zorgsituaties op de afdeling invloed heeft op de manier waarop de op school 

aangeboden leerstof in verband kan worden gebracht met de beroepspraktijk. 

Reflecteren blijkt een van de belangrijkste vaardigheden te zijn die een 

werkbegeleider moet hanteren om transfer van theorie naar praktijk te bevorderen bij 

cursisten. Wanneer een cursist in staat is om te reflecteren op zijn leerproces, kan 

double-loop learning ( DeWulf, 1996) optreden waardoor reflectieve vermogens 

ontwikkeld worden en kennisconstructie plaatsvindt. Een cursist leert reflecteren door 

dat te doen met docenten, begeleiders en collega’s die zelf kunnen reflecteren.  

De  opleiding heeft invloed op het leren reflecteren en legt daarmee de basis voor het 
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aanleren van een reflecterende beroepshouding waarin kennis en vaardigheden 

verbinding met elkaar hebben. De ervaring van cursisten, docenten en 

praktijkopleiders is dat die verbinding niet altijd tot stand komt. Daarvoor worden een 

aantal oorzaken genoemd. Weinig reflecteren op school en in de praktijk, geen 

verbinding leggen tussen de theorie en de praktijk, andere voorbeelden krijgen op de 

werkvloer dan op school worden aangeleerd en  in de praktijk werken met andere 

materialen dan op school. Ook incidenteel reflecteren en alleen in bepaalde 

omstandigheden reflecteren zijn voorbeelden die genoemd worden. 

5.2 Belemmerende en bevorderende factoren op de  werkplek  

De capaciteiten van de werkbegeleiders op de afdeling (elke gediplomeerde 

Verzorgende-IG is automatisch ook werkbegeleider) zijn de bevorderende factoren 

die  van doorslaggevend belang zijn wanneer het gaat om het bevorderen van 

theorie naar praktijk.  Als belemmerende factor wordt in de instellingen door de 

praktijkopleiders weinig aandacht besteed aan de competenties van de 

werkbegeleider. Instellingen geven vaak wel een korte cursus (1 dagdeel) en die richt 

zich op de communicatielijnen  en het materiaal waarmee gewerkt wordt. Een andere 

belemmerende factor ligt in het gegeven dat werkbegeleiders nauwelijks getraind 

worden op begeleidingsvaardigheden en het scheppen van een veilig leerklimaat. 

Hoe je als werkbegeleider transfer van theorie naar praktijk kunt bevorderen komt 

niet aan bod. De (voor)opleiding van de werkbegeleider wordt hiermee nog meer van 

belang. De praktijkopleiders signaleren dit wel maar zijn maar beperkt in staat er iets 

aan te veranderen. 

 

5.3 Belemmerende en bevorderende factoren in het onderwijs 

Transfer van theorie naar praktijk bereik je door twee voorwaarden te scheppen; veel 

oefenen in veel verschillende situaties leidt tot automatisering van de handeling, het 

systeem achter de handeling gaan begrijpen leidt tot het flexibel inzetten van die 

handeling in verschillende situaties. Elke gediplomeerde Verzorgende IG is 

automatisch ook werkbegeleider in de instelling. Tijdens de opleiding tot 

Verzorgende-IG wordt echter nauwelijks aandacht besteed aan de competenties van 

een werkbegeleider. Een docent is tijdens zijn lessen het best in staat om aan te 

sluiten bij de beroepspraktijk, en daarmee transfer van theorie naar praktijk te 

bevorderen, wanneer hij recente praktijkervaring kan op doen. Die bevorderende 

factor  wordt door alle docenten wel genoemd, het blijkt echter lastig om dit te 

faciliteren. Dat heeft de belemmerende factor tot gevolg dat lang niet alle docenten 

beschikken over recente praktijkervaring en hun lesstof niet kunnen koppelen aan de 

reële situatie op de werkvloer. 
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5.4 De verbeteringen 

De conclusies die  volgen op de hoofdvraag van dit onderzoek; 

wat kun je als opleiding doen om transfer van theorie naar praktijk te bevorderen,  

en die als verbetering van de gehele opleiding genoemd worden door de 

respondenten in het onderzoek, ondersteund door de theorie, zijn: 

1. Cursisten geven aan dat er noch door docenten noch door begeleiders in de 
praktijk methodisch gereflecteerd wordt waardoor zij niet goed leren 
reflecteren en minder goed en minder snel in staat zijn om transfer van theorie 
naar praktijk te maken.  
Tijdens de gehele opleiding wordt te weinig aandacht besteed aan het creëren 
van een reflecterende leerhouding. 

2. De grootste groep cursisten heeft minder dan een jaar werkervaring in de zorg 

wanneer zij starten in de opleiding en bijna geen referentiekader wanneer het 

gaat om zorgsituaties, wat betekent dat zij voorbeelden tijdens lessen niet 

herkennen uit eigen ervaring. De lessen sluiten voor die leerlingen minder 

goed aan op wat zij beleven in de praktijk omdat zij zelf het verband tussen 

beide niet zien. 

3. Docenten willen met hun lessen aansluiten bij de beroepspraktijk, maar geven 

aan dat zij vaak recente ervaring op de werkvloer missen die zij nodig hebben 

om te gebruiken voor de klas om transfer van theorie naar praktijk te 

bevorderen. 

4. De werkbegeleider op de afdeling vervult een sleutelrol wanneer het gaat om 

het bevorderen van transfer van theorie naar praktijk. De opleiding van die 

werkbegeleider zou alle competenties moeten bevatten die hem in staat 

stellen werkbegeleider te zijn. Zowel op school als in de praktijk is dat niet het 

geval. 
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6 Discussie 

6.1 Kritische reflectie op het onderzoek en de resultaten 

Het onderzoek is gebaseerd op de al aanwezige kennis uit de literatuur, waar een 

selectie in is gemaakt. De onderzoeken, artikelen en werken die gebruikt zijn hebben 

gemeen dat ze iets zeggen over opleiden in de praktijk, over het aanleren en 

stimuleren van transfer van theorie naar praktijk en dat ze zo recent mogelijk zijn. 

Oudere onderzoeken die in een recentere versie opnieuw zijn gedaan of zijn 

aangevuld zijn niet gebruikt. Een tweede bron van informatie voor het onderzoek is 

de informatie vanuit de respondenten geweest. Het selecteren van geschikte 

respondenten, het plannen van gesprekken , het opstellen van vragenlijsten en het 

uitwerken van de verkregen data heeft lang geduurd. Dat had te maken met de 

inhoud van de vragenlijsten.  

Het heeft mij veel tijd gekost om de vragen te formuleren die me uiteindelijk antwoord 

zouden geven op de onderzoeksvraag Nu terugkijkend vind ik ook dat dat niet 

helemaal gelukt is. Wanneer ik het opnieuw zou doen, zou ik meer tijd nemen voor 

het opstellen van de vragenlijsten, door een aantal proefenquêtes en proefinterviews 

te houden en gebaseerd daarop de vragenlijsten aan te passen. Nu heb ik één 

proefinterview gehouden wat ik heb gebruikt om mijn rol als interviewer en de inhoud 

van de lijst te beschouwen. Met de bevindingen uit dat interview is de uiteindelijke 

lijst aangepast en heb ik de wijze waarop ik vragen stel aangepast. Voor de 

volledigheid had dat proces nog een aantal keer doorlopen kunnen worden om zo 

uiteindelijk een vragenlijst te maken die zoveel mogelijk aansluit op de deelvragen uit 

het onderzoek. 

De resultaten van de enquête hebben me niet altijd de data gegeven die ik had 

beoogd, waardoor ik deelvraag 1 maar voor een deel heb kunnen beantwoorden 

vanuit de enquête.  Uit de enquête kwam één opvallende conclusie, nl. het feit dat 

het grootste deel van de cursisten minder dan een jaar praktijkervaring hebben 

wanneer ze gaan starten met de opleiding. De overige resultaten kwamen overeen 

met dat wat in de literatuur wordt beschreven en sloot ook aan op de antwoorden die 

de respondenten in de interviews hebben gegeven.  

Ik ontdek overlap tussen de antwoorden die de respondenten geven in de interviews 

en de antwoorden die zij geven in de enquête. Ik heb gemerkt dat ik maar heel 

weinig gebruik heb hoeven maken van de data uit de enquête om antwoorden en 

conclusies te maken. Dat leidt tot de vraag of de enquête wel iets toevoegt aan de 

analyse en of ik, als ik andere vragen zou hebben gesteld in de enquête, beter 

antwoord had kunnen geven op de onderzoeksvragen.  

De interviews daarentegen hebben me wel veel antwoorden opgeleverd. 

Terugkijkend op de interviews denk ik dat ik daar nog wel meer uit had kunnen halen, 

door met meer respondenten te werken. Voor dit onderzoek heb ik me beperkt tot 

twee respondenten uit elke doelgroep, wat er 8 in totaal zijn, maar had ik meer 

respondenten uitgenodigd, had ik de conclusies steviger kunnen onderbouwen. 

De resultaten van het onderzoek zouden generaliseerbaar kunnen zijn, wanneer het 
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onderzoek opnieuw zou worden gedaan onder een grotere groep respondenten. Er 

zal dan meer data verzameld worden die geanalyseerd kan worden, wat de 

generaliseerbaarheid vergroot. De resultaten van dit onderzoek zeggen wel iets over 

de situatie van de onderzoeksgroep, waardoor een interventie op die groep ingezet 

kan worden. Voor generaliseerbaarheid echter vind ik dat er te weinig data 

beschikbaar is gekomen.  

6.2 Discussie van de resultaten 

Uit het literatuuronderzoek komt naar voren dat reflectie een belangrijk hulpmiddel is 

om transfer van theorie naar praktijk te bevorderen  en dat reflecterende 

vaardigheden het leren verbeteren. Reflecteren op gedrag helpt bij het verbinden van 

theorie en praktijk, jezelf en anderen reflecterende vragen stellen helpt om 

verbanden en verschillen te zien tussen theorie en praktijk en de verschillen die je 

dan ziet ook te kunnen verklaren vanuit de theorie (Marzano en Miedema, 2005). 

Deze vorm van double-loop (DeWulf, 1996) leren  lijkt nauwelijks op te treden in het 

leerproces. Op school wordt wel gereflecteerd maar deze reflecties hebben 

betrekking op wat er in de klas gebeurt tijdens de les en op het leren  reflecteren. In 

de praktijk lijkt hetzelfde aan de hand te zijn. Het lijkt erop dat het gebrek aan 

reflecterende capaciteit op school en in de praktijk ertoe bijdraagt dat transfer van 

theorie naar praktijk minder vaak optreedt dan wenselijk is. Zonder transfer van 

theorie naar praktijk wordt het nut van het opleiden niet langer een professioneel 

beroepsbeoefenaar te worden, maar veeleer  het diploma halen. Dat kan verklaren 

waarom docenten aangeven dat cursisten meer resultaatgericht zijn dan 

procesgericht.  

Werkbegeleiders op de werkvloer voeren zelf handelingen bewust-bekwaam (Kolb. 

1984) uit maar  zijn niet altijd goed in staat uit te leggen waarom ze bepaalde 

handelingen doen zoals ze ze doen. Het lijkt daar alsof bewust-bekwaam handelen 

onbewust-bekwaam handelen is geworden; handelingen zijn geautomatiseerd tot op 

het punt waarop de begeleider weet dat hij de handeling correct uitvoert maar niet 

meer kan achterhalen waarom hij de handeling precies op die manier moet doen. 

Op de vraag wat je nu eigenlijk nodig hebt om transfer van theorie naar praktijk toe te 

kunnen passen zegt de literatuur dat die vaardigheden een beroep doen op de 

vaardigheden plannen en doelen stellen en op de zelfregulatie van de cursisten ( 

Krabbendam, 2010). In de enquête geven de ondervraagde cursisten allemaal aan in 

staat te zijn haalbare doelen te stellen en die te bespreken met de praktijkopleiders 

en de docenten. Een kwart daarvan geeft aan die doelen niet te behalen. Docenten 

en opleiders geven in de interviews aan dat de vaardigheid plannen voor deze 

cursisten minimaal begeleid wordt omdat van de cursisten een grote zelfregulatie 

verwacht wordt. Zij erkennen daarmee dat plannen, doelen stellen en zelfregulatie 

belangrijke vaardigheden zijn in het bevorderen van transfer van theorie naar 

praktijk.   
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7 Interventievoorstellen en aanbevelingen 

7.1 Interventievoorstel 

Uit de conclusie valt af te leiden dat er op het gebied van reflectie en competenties 

van de werkbegeleider een hiaat is ontstaan tussen het gewenste gedrag, de 

middelen die beschikbaar zijn om dat gedrag te ontwikkelen en het 

(voorbeeld)gedrag van de opleiders. 

Zo zijn er drie categorieën te benoemen die invloed hebben op het aanleren van 

reflectieve vaardigheden bij een cursist; de competenties van de docent, de 

competenties van de praktijkopleider, de competenties van de werkbegeleider. Het 

gewenste (beroeps)gedrag is het uitgangspunt voor het omschrijven van deze 

competenties. Het gewenste (beroeps)gedrag wordt daarvoor theoretisch 

onderzocht. De data die verkregen is bij het analyseonderzoek wordt daar ook bij 

gebruikt. Hiermee worden per categorie competenties omschreven en componenten 

benoemd. Per categorie wordt vervolgens vanuit de geformuleerde competenties, 

met de componenten een checklist gemaakt. 

Deze checklist heeft tot doel vast te stellen in hoeverre respondenten zichzelf 

competent achten op deze categorieën . De checklist/zelfscan bevat een aantal 

nader te bepalen vragen die gescoord moeten worden op een 5-punts schaal en het 

verzoek naar aanleiding van die vragen eigen leervragen te formuleren. 

De checklist wordt in eerste instantie afgenomen bij de praktijkopleiders van het 

Zonnehuis, de werkbegeleiders van de cursisten van de onderzoeksgroep en de 

docenten van de opleiding VZ-IG van het Nova College.  

De resultaten van de checklist/zelfscan, met name de geformuleerde leervragen van 

de respondenten, geven inzicht in de mate van competentie van deze categorieën op 

het gebied van het bevorderen van transfer van theorie naar praktijk  en zullen 

aanleiding geven tot het opzetten van bv. trainingen(praktijkopleiders en docenten) of 

het schrijven van een leerlijn(cursisten). 

  



 

31 
 

7.2 Aanbevelingen 

Dit onderzoek is een aanzet geweest tot het in kaart brengen van de huidige stand 

van zaken met betrekking tot het bevorderen van transfer van theorie naar praktijk, 

bekeken vanuit de cursisten, de praktijkopleiders en de docenten van één lesgroep 

en één opleiding. Met de resultaten van dit onderzoek kan op breder gebied 

onderzoek verricht worden, om de generaliseerbaarheid te vergroten. De 

aanbevelingen richten zich op drie gebieden. 

1. De checklist ontwikkelen en afnemen 

2. De resultaten van de interventie omzetten in middelen die de deskundigheid 

bevorderen, bv. trainingen of leerlijnen 

3. Het onderzoek opnieuw uitvoeren onder een groter aantal respondenten 

gebruik makend van de al ontwikkelde materialen, zodat generaliseerbaarheid 

vergroot wordt. 
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BIJLAGE 1: 

Taxonomie 

Kernthema Thema  Label  Opleiders  Cursisten  

Begeleiden Feedback luisteren “Mijn ervaring is dat als ze het leuk vinden om 
te doen dan gaat het eigenlijk altijd goed.” 

“ actief luisteren. Ik ben nogal een beetje 
hyper af en toe dus het is heel moeilijk  voor 
mij om netjes op mijn beurt te wachten, en dat 
hebben we bij omgangskunde geleerd dat dat 
wel heel belangrijk is. Dat je echt luistert naar 
iemand” 
“en dat mensen ervoor open staan dat je leert, 
dus jou dingen aanbieden, van goh kom eens 
mee kijken en goh ga dat eens proberen” 

communicatie “dat een werkbegeleider weet hoe zij feedback 
moet geven, dus echt omgaan met de leerling” 
“Nou het belangrijkste was toch wel om dat 
korte lijntje te hebben tussen de theorie en de 
praktijk,” 

“niet alleen naar wat iemand zegt maar ook 
naar non verbale communicatie, helemaal 
want ik werk op PG en een hoop mensen die 
kunnen geeneens praten of die praten wel 
maar die zeggen niets, dus dan moet je echt 
kijken naar iemands gedrag” 
“wat ik belangrijk vindt is dat er wordt 
gekeken naar wat jij aankan” 

Fouten maken “Zij moeten de kans krijgen om dat wat ze op 
school leren in de praktijk toe te passen” 
“hoe moet je nou een leerling begeleiden, wat 
voor elementen zitten er allemaal in, hoe moet 
je iemand beoordelen,  
Dat zou ik op z’n minst ook vanuit de 
beroepspraktijk willen zien. Want dan kan je 
ook zeggen, wat vinden wij belangrijk in onze 
leerling.” 

 

“Nou het leren in de praktijk… dat is alleen… je 
leert daar alleen als er iets fout gaat, want dan 
wordt je erop gewezen dat er iets niet goed 
gegaan is, of dat je een handeling verkeerd 
doet en hoe je dat dan beter uit kunt voeren” 
“En als je hebt aangetoond dat je het alleen 
kan, kijkt er niemand meer mee, dus dan 
kunnen er ook weer kleine foutjes insluipen” 
“er zijn ook bv mensen die tien jaar geleden de 
opleiding hebben gedaan en daar zat ’t dan 
nog niet bij of het was anders” 
“en dan zie je dat het er soms anders aan toe 
gaat en dan denk je van hé? Eigenlijk mag dat 
toch niet, of bepaalde dingen die gebeuren op 
het werk dan denk ik toch dat wordt ons op 
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school anders geleerd” 
“die stagiaires wordt dat een of twee keer 
uitgelegd net zoals het mij is uitgelegd, en dan  
wordt er van ze verwacht dat ze het gewoon 
kunnen en als er dan iets fout gaat dan krijgen 
ze ongenadig op hun donder,” 

aandacht “de goede bedoelingen zitten overal, zodra het 
druk wordt is die leerling in eerste instantie de 
werknemer en ik snap dat maar ik kan daar niet 
te veel in mee want dan wordt het nooit anders 
ook.” 

 

“In het begin had ik ook niet het gevoel dat ik 
begeleid werd” 
“maar wat je wel gewoon heel erg merkt, en 
aan de ene kant is dat ook gewoon echt een 
heel groot compliment en aan de andere kant 
vind ik het niet leuk, zij hebben allemaal het 
idee, oh …. kan dat wel, … doet het goed, en 
dat ze er dan dus ook verder geen aandacht 
meer aan geven” 

begeleiders werkbegeleiders “er zit een onderdeel in een beroepsprestatie 
waarin ze inderdaad leerlingen moeten 
begeleiden, of een nieuwe collega moeten 
begeleiden, het is een heel klein element van 
een proeve, van een beroepsprestatie, ik denk 
dat dat echt onderbelicht is” 

 

“dan merk ik dat ik ’s ochtends op de lijst kijk 
en denk oh ik werk lekker met die, want dat 
vind ik leuk want die verteld mij ook dingen, 
die geeft de reden ook aan van daarom doen 
we dat, en dat vind ik leuk om te doen.” 
“Ik heb een werkbegeleider die graag met mij 
opwerkt op een gang” 
“en dat het ook een verzorgende is die niet is 
vastgeroest in  haar eigen ideeën van het moet 
op die manier ik heb het zo geleerd 20 jaar 
terug, dat ze ook meegaat met de tijd met alle 
vernieuwingen en dat ze het je ook op een 
juiste manier laat uitvoeren.” 
“Dat zij in elk geval dezelfde leerboeken 
hebben als die wij hebben, inclusief een 
rooster, een routeplanner, wanneer wij 
bepaalde lesstof krijgen, zodat ze ook precies 
weten waar wij zitten” 

Collega’s  “Da’s verschillend, er zijn erbij die eigenlijk 
helemaal niet begeleiden, die hebben daar ook 
geen interesse in denk ik, die hebben zo iets 
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van ik doe mijn ding en klaar” 
“maar je kan door iedereen kan je je laten 
begeleiden, ik loop met iedereen mee, veel IG-
ers maar ook helpenden daar kan je ook nog 
genoeg van leren als je zelf net begint in de 
zorg.” 

praktijkopleiders “heel belangrijk is is dat mijn samenwerking 
met een hoofd zodanig is dat ik ook kan 
aangeven van kun je zorgen dat er wat ruimte 
in die planning zit op momenten dat dat en dat 
gebeurt” 
“nou en ik denk ook dat ze dat in de praktijk 
niet zo makkelijk moeten opvatten. Ik denk dat 
ze daar minimaal een training aan moeten 
verbinden.” 

 

 

docenten “Nou, kijk, feitelijk hè, zou ik ook zelf veel meer 
moeten kijken in de praktijk stage ja, hier en 
daar maar goed ik zie, ja nogmaals, hè, vanuit 
de ideale situatie zou ik overal stage lopen, 
vanuit de praktische situatie denk ik , ik zou 
niet weten wanneer ik dat zou moeten doen,” 
 “docentenstages zijn heel interessant, want 
dan zie je ook mensen in die praktijk 
rondlopen.” 

 

 

methoden Meester-gezel “werkbegeleiders zijn heel intensief bezig met 
het begeleiden van de leerlingen maar zij doen 
het vanuit de eigen ervaringen en soms 
ontbreekt kennis bijvoorbeeld en dus daar waar 
kennis ontbreekt daar moet ik wel zorgen dat 
die kennis weer op peil wordt gebracht” 
“Maar ook helpen bij als en leerling bv zijn 
praktijkopdrachten niet snapt, omdat op school 
wordt het anders verteld dan wat in de praktijk 
wordt verwacht, dan moet ik ook even daar in 

“en in de praktijk doen ze het een keer voor, 
doe je het een keer samen en dan doen je het 
alleen” 
“In de praktijk ehm… kijken , kijken en dan 
onder begeleiding doen en dan zelf doen.” 
“dus de eerste keer kijk ik eens toe en de 
tweede keer help ik mee, en op een gegeven 
moment heb ik zoiets van oh ik heb het nu 
aardig onder de knie geloof ik.” 
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het midden gaan zitten., ik moet zorgen dat 
beiden snappen en dat het goed verloopt.” 

corrigeren “Als een werkbegeleider denk van wat moet ik 
met deze opdracht of ik snap dit niet of ik loop 
vast met die leerling dan kunnen ze me bellen 
en dan ben ik er binnen een dag en dan 
probeer ik te helpen om naar een oplossing te 
zoeken.” 
 

 

“en ik probeer ze nu uit te leggen maar omdat 
ik het uitleg weet ik dus ook waarom ik die 
riempjes vastmaak en waarom je iedere 
handeling aan die bewoner verteld. Je weet 
waarom je het doet en het is niet dat je het 
doet.” 
“want als school er niet was had je ook niet 
geweten dat het anders moet, dan had je dat 
toch meteen opgepikt van het werk terwijl het 
niet goed is.” 
“en dan zie ik iemand wat doen en dan zeg ik 
nou dat kun je beter zo of zo doen en dan 
zeggen ze oh ja, want dat is, er wordt wel naar 
je geluisterd, juist omdat je leerling bent mag 
je mensen op de vingers tikken van he, je moet 
wel je ringen even af doen he, handschoenen 
aan….” 

motivatie “Het is afhankelijk van hoeveel zij willen 
investeren in de opleiding” 
“ik stop er iets in en dan hoop ik dat er aan de 
andere kant iets uit komt, dat is wat ik graag 
zou willen” 
“kijk het is natuurlijk ook zo dat leerlingen heel 
erg resultaatgericht zijn dus als je een vak 
aanbied zijn ze ook heel erg bezig van oké wat 
moet ik doen om hier een voldoende voor te 
halen” 
“het belangrijkste vind ik dat een 
werkbegeleider het leuk vindt om leerlingen te 
begeleiden, dat ie heel veel belangstelling heeft 
voor zijn leerlingen, en zich er ook op stort en 
het beschouwd als een deel van zijn werk “ 
“Je merkt dat de leerlingen veel meer structuur 
hebben in hun leerproces.” 
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leeromgeving Veiligheid  “veranderen dat is het grootste probleem op 
de afdeling, want als je moet veranderen dan 
moet je je aanpassen en dan moet je weer 
leren, dus dat zou het belangrijkste zijn en 
misschien ook wel ipv de praktijkopleider dat 
je ook met de werkbegeleider eens in de 
zoveel weken samen gaat zitten en dingen 
door gaat nemen, dat gebeurt nu ook alleen 
op eigen verzoek”. 
“een open sfeer waarin je je mening mag 
geven.. en waar je gewoon jezelf moet kunnen 
zijn, dat vind ik belangrijk. jezelf zijn zonder 
dat je daarop afgerekend wordt” 

Materiaal  “Ik probeer zelf een werkbegeleider daarin te 
stimuleren, ik heb ook alle materialen 
natuurlijk in huis, of ik probeer dan een groep 
werkbegeleiders bij elkaar te krijgen, zodat ik 
dan een grote groep in een keer kan helpen”. 
“we schrijven alle opdrachten naar de praktijk 
toe en de theorie is heel erg ondersteunend 
daarin  Ik vind dat altijd heel goed, ik vind dat 
een van onze krachten momenteel.” 

 

 

Leren vaardigheid Handelingen “Nou ik probeer natuurlijk altijd zelf , als ik die 
lessen geef te kijken van nou goed hoe kan de 
student hier verbinding maken met de 
praktijk.” 
 “wat ik altijd doe, ik vraag altijd aan de 
leerlingen , om maar even bij de ziektebeelden 
te blijven, joh, wie heeft dit meegemaakt, wat 
zijn de ontwikkelingen  daarover, hoe houd je 
daar rekening mee als verzorgende, dus ik 
probeer zoveel mogelijk de praktische kennis 
die leeft in de huizen terug te krijgen in de les.” 
“We gaan medicijnen delen, iedereen loopt op 
zijn eigen afdeling mee met degene die de 

“maar in de praktijk moet je het toch daar 
weer steeds doen hè op dat moment” 
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medicijnen deelt en hup meteen toepassen” 
Gesprekken “Nou ja en dan krijgen we een soort discussie 

daarover, en dat is heel interessant en daar leer 
ik ook weer veel van.” 
“Ja nou, ik zou ook heel graag willen dat de 
leerlingen meer contact met elkaar krijgen en 
op welke manier, eh, nou zeg maar een keer 
per 4 of 6 of 8 weken dat ze dan met elkaar 
intervisie kunnen houden. Op die manier leren 
ze ook van elkaar, dus meer activiteiten met 
elkaar doen. “ 

 

kennis Theorie  “en wat wij vorig jaar hebben gedaan, wij 
hebben Calibris gevraagd om 
werkbegeleiderstraining te verzorgen” 
“kijk wij willen dat alle werkbegeleiders in huis 
opnieuw geschoold worden in het begeleiden 
van leerlingen.” 
“ik geef natuurlijk zelf gezondheidskunde, 
pathologie en de ziektebeelden die wij 
behandelen komen alleen maar voor eigenlijk 
in de praktijk, dus daar is ook wel een keuze in 
gemaakt”.  

 

“Theorie, dan ga ik twee weken van tevoren 
beginnen met al mijn aantekeningen 
verzamelen en ordenen want tijdens de les 
maak ik constant aantekeningen.” 
“Nou ik maak altijd uittreksels” 
“Ik leer door eerst het lesmateriaal door te 
lezen,  en dan schrijf ik alvast dingetjes op die 
ik niet meer wist vanuit de lesstof uit de les die 
in de klas gegeven is of wat ik gewoon niet 
oppik, dat schrijf ik op, want dat zijn gewoon 
punten wat ik ga vergeten” 

leerstijlen zelfdiscipline  “Ik had ook wel verwacht dat het veel 
zelfdiscipline zou geven,  omdat je jezelf een 
schop onder je kont moet geven om t gaan 
leren, maar ik had het meer verwacht net zoals 
op de middelbare school” 
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BIJLAGE 2: 

ANALYSE LABELS CURSIST 

deelvraag Fragment 
(interviewvragen) 

Label Daisy Ginie Eugenie Maartje 

1 Waarom heb je voor 
de opleiding gekozen? 

Oudere mensen 
 
Verpleegster 
 
Omstandigheden 
 

Ik werkte in de thuiszorg, 
in de huishouding, en 
eh.. wat ik wel heel erg 
leuk vond want op de 
een of andere manier 
ben ik gek op oudere 
mensen… 
 Ik wil wel doorgroeien, 
en op een gegeven 
moment dacht ik..nou ik 
doe het gewoon.  

ik heb eigenlijk vanaf dat 
ik , eh, zelfs eh, nou 
misschien wel op de lagere 
school zat dacht ik van nou 
verpleegster dat ga ik 
worden maar eh… dat is 
‘m eigenlijk nooit  
op een gegeven moment 
stond ik van ja wat wil ik 
nou, wil ik hierin doorgaan 
of wil ik dat niet en toe 
heb ik besloten om de stap 
te wagen in het diepe, de 
sprong. 
 

ik heb ervoor gekozen 
omdat ik dit altijd al 
heb willen doen maar 
door omstandigheden 
kon ik het niet doen en 
nu lukt het wel omdat 
mijn omstandigheden 
zijn verandert, dus.. 
vandaar dat ik het nu 
wel kan doen. 
 

Ik ben de opleiding gaan 
doen omdat ik de 
combinatie van werken en 
leren leuk vond, dat het me 
de kans gaf iets te leren en 
toch een salaris te hebben. 

1 Wat denk je te gaan 
leren? 

Verzorging 
 
Omgang 
 
Medisch 
 
Ouderen 
 
zelfdiscipline 

Vooral de verzorging  
de omgang met mensen 
medische dingen  
 

ik ga leren hoe ik mensen 
van bed uit bed, he,  halen 
en op een stoel netjes 
neerzetten, en verzorgen, 
echt het verzorgen van 
mensen,  

Nou ik dacht inderdaad 
met ouderen werken 
en dat is ook de reden 
waarom ik dat heb 
gekozen en dat is ook 
leuk zoals ik dacht , 
met ouderen  

Ik had ook wel verwacht 
dat het veel zelfdiscipline 
zou geven,  omdat je jezelf 
een schop onder je kont 
moet geven om t gaan 
leren, maar ik had het meer 
verwacht net zoals op de 
middelbare school,  

1 Hoe denk je dat te 
gaan gebruiken in je 
toekomstige beroep? 

Bloeddruk meten 
 
medicijnen 
 
Luisteren 
 
Feedback 

als iemand bv een beetje 
off is, dan is een van de 
eerst dingen die je doet 
zijn pols en zijn 
bloeddruk meten, 
tenminste bij ons op het 
werk. En dan kijken of 

Ja, zoals bijvoorbeeld 
medicijnen delen. insuline 
spuiten,  
zal je ook wel eens een 
gesprek met iemand, een 
familielid ofzo, moeten 
voeren of misschien met 

ik had niet echt een 
beeld over de inhoud. 
 

nou dat heeft niet eens 
zozeer te maken met de 
leerstof maar dat is meer 
ook andere stagiaires 
begeleiden, hoe je daarmee 
om kan gaan en …ivm 
feedback gegeven en 
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Communicatie 

die afwijkt. En bv. actief 
luisteren. Ik ben nogal 
een beetje hyper af en 
toe dus het is heel 
moeilijk  voor mij om 
netjes op mijn beurt te 
wachten, en dat hebben 
we bij omgangskunde 
geleerd dat dat wel heel 
belangrijk is. Dat je echt 
luistert naar iemand en 
niet alleen naar wat 
iemand zegt maar ook 
naar non verbale 
communicatie, helemaal 
want ik werk op PG en 
een hoop mensen die 
kunnen geeneens praten 
of die praten wel maar 
die zeggen niets, dus dan 
moet je echt kijken naar 
iemands gedrag. 

degene die je verzorgd 
zelf. 

dergelijke. Daar heb ik 
nooit echt kennis in 
opgedaan en dat leer je 
hier ook op school en dat 
heeft dan niet zo zeer met 
de zorg voor de bewoner te 
maken maar wel hoe je met 
andere collega;s kunt 
omgaan en stagiaires en 
dat je je niet autoritair 
opstelt omdat je gewoon 
een gelijke bent en dat je 
mensen iets uit gaat leggen 
ipv mensen iets te 
vertellen. 
 

1 Hoe leer jij het 
prettigst? 

Samenvatting 
 
Ordenen 
 
opletten 
 
Kijken 
 
Nadoen 
 
 

Theorie, dan ga ik twee 
weken van tevoren 
beginnen met al mijn 
aantekeningen 
verzamelen en ordenen 
want tijdens de les maak 
ik constant 
aantekeningen. Ik heb 
ook voor al mijn 
afgelopen toetsen geen 
boek ingekeken, alleen 
maar aantekeningen 
maken, die verzamel ik 
en daar ga ik weer 
samenvattingen van 

Nou ik maak altijd 
uittreksels in de klas heel 
veel opletten dat moet ik 
wel zeggen dan zullen ze 
misschien wel denken 
daar heb je haar weer, die 
wil alleen maar luisteren, 
maar daar steek ik gewoon 
hel veel van op, dat zuig ik 
gewoon op, en zeker nou 
bijvoorbeeld met Ans, die 
verteld zo boeiend, dat ik 
daar.. ik lijk wel een spons, 
en dan onthoud je er ook 
veel van ja en zoals met, 

Ik kijk zeker, ik kijk 
eerst mee en dan wil ik 
het inderdaad doen en 
dan kijkt er iemand 
mee van doet ze het 
goed, want zo leer je 
het ook.  
maar ik heb wel met 
leren dat ik voor 
mezelf een verslagje 
moet maken en dat ik 
mezelf vragen stel uit 
wat ik heb  geleerd en 
met die vragen kan ik 
voortborduren 

Ik leer door eerst het 
lesmateriaal door te lezen,  
en dan schrijf ik alvast 
dingetjes op die ik niet 
meer wist vanuit de lesstof 
uit de les die in de klas 
gegeven is of wat ik 
gewoon niet oppik, dat 
schrijf ik op, want dat zijn 
gewoon punten wat ik ga 
vergeten, , ga ik 
samenvattingen van dingen 
maken, ga ik steekwoorden 
opschrijven,  en dan in mijn 
eigen woorden erachter 
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schrijven en al doende 
sla je alles op en dan 
twee dagen van tevoren 
ga ik gewoon stampen, 
opratelen, gewoon 
hardop alles oplezen en 
dat werkt. In de praktijk 
ehm… kijken , kijken en 
dan onder begeleiding 
doen en dan zelf doen. 

als je dan echt een toets 
hebt dan lees ik het door 
eerst en ik maak nog een 
uittreksel uit het boek 
eventueel als ik denk, ik 
heb er tekort aan wat ik 
heb geschreven, en dan ja, 
eerst  lees ik het hele 
verhaal door en dan ga ik 
echt stukjes, ja min of 
meer stampwerk is het 
wel denk ik wat ik doe. 
 

schrijven waar het toe 
dient ed. en het en het 
beste wat blijft hangen is 
toch echt een dag van 
tevoren of zelfs een 
ochtend voor de toets, dat 
is echt wat het beste blijft 
hangen, en als ik het dan 
eenmaal op een toets 
gehad heb dan zit het er 
ook echt gewoon in,  

2&3 Welk verschil merk je 
tussen leren op school 
en in de praktijk? 

Theorie 
 
Doen 
 
Fouten maken 
 
Meekijken 
 
 
Aantonen 
 

Nee, dat is echt, je werkt 
met mensen dus je kan 
zoveel theorie leren op 
school, maar iedereen is 
anders en helemaal op 
PG, 

Nou ja door te doen hè, ja, 
zo doe ik het dan, dus de 
eerste keer kijk ik eens toe 
en de tweede keer help ik 
mee, en op een gegeven 
moment heb ik zoiets van 
oh ik heb het nu aardig 
onder de knie geloof ik. 
ik kijk wel eerst, ik ga 
niet…nou ja dat zeggen ze 
ook eigenlijk niet eens, 
van probeer het maar 
eens, ze zeggen eigenlijk 
we laten je zien hoe het 
moet, en dan kijk je even 
of jij het ook zo kan de 
volgende keer. 
 

Ja want kijk leren op 
school kan je het ook 
meenemen naar huis, 
je kan ook thuis je 
lessen leren enzo en 
verder gaan met wat je 
hier hebt geleerd, 
maar in de praktijk 
moet je het toch daar 
weer steeds doen he 
op dat moment. 
 

Nou het leren in de 
praktijk… dat is alleen… je 
leert daar alleen als er iets 
fout gaat, want dan wordt 
je erop gewezen dat er iets 
niet goed gegaan is, of dat 
je een handeling verkeerd 
doet en hoe je dat dan 
beter uit kunt voeren. En 
hier is het gewoon, je krijgt 
het van a t/m z uitgelegd 
maar hier mis je weer dat 
praktijkgedeelte dus dan 
krijg je het wel in theorie 
maar niet in de praktijk 
uitgezonderd van de 
praktijklessen dan 
natuurlijk. Ja, dus dat is het 
verschil voor mij. 
voor school ga je uit een 
boek leren ook al zijn het 
vanuit de praktijk lessen die 
je voor een toets moet 
doen ga je toch weer uit 
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een boek leren of vanuit 
hand-outs dat je dat even 
doorneemt dat je weer 
eventjes getriggerd wordt 
van oh ja dat was zo,  en in 
de praktijk doen ze het een 
keer voor, doe je het een 
keer samen en dan doen je 
het alleen. En als je hebt 
aangetoond dat je het 
alleen kan, kijkt er niemand 
meer mee, dus dan kunnen 
er ook weer kleine foutjes 
insluipen. 

2 Hoe ziet de 
begeleiding in de 
praktijk eruit? 

Werkbegeleiders 
 
Collega’s 
 
Aandacht 
 
 

je hebt je twee 
begeleiders maar bij ons 
op het werk zeggen ze 
ook, je wordt niet altijd 
begeleid door je, je kan 
niet altijd samen 
opwerken maar je kan 
door iedereen kan je je 
laten begeleiden, ik loop 
met iedereen mee, veel 
IG-ers maar ook 
helpenden daar kan je 
ook nog genoeg van 
leren als je zelf net 
begint in de zorg. er zijn 
ook een heleboel 
leerlingen op de afdeling 
en een heleboel mensen 
die net hun diploma ook 
hebben 

Da’s verschillend, er zijn 
erbij die eigenlijk helemaal 
niet begeleiden, die 
hebben daar ook geen 
interesse in denk ik, die 
hebben zo iets van ik doe 
mijn ding en klaar, maar er 
zijn er ook die echt, en dan 
merk ik dat ik ’s ochtends 
op de lijst kijk en denk oh 
ik werk lekker met die, 
want dat vind ik leuk want 
die verteld mij ook dingen, 
die geeft de reden ook aan 
van daarom doen we dat, 
en dat vind ik leuk om te 
doen. een is wel mijn 
vaste werkbegeleider, 
maar daar werk ik niet zo 
heel veel mee, ik denk, 3 a 
4 keer in de maand, dus 
elke week wel een keer,  
en dan zijn er een paar 

In het begin had ik ook 
niet het gevoel dat ik 
begeleid werd maar 
twee of drie weken 
terug toen een van de 
EVVers die vroeg me 
wat ik van de 
begeleiding vond enzo 
en dat vond ik leuk 
enzo dat ze dat vroeg, 
we praatten en we 
begonnen echt met die 
opdracht te doen he, 
een beetje overhoord 
enzo en dat vond ik 
wel leuk van haar dus 
ik zei haar ook ik was 
van plan om naar je 
toe te stappen 
wanneer ik echt met 
die opdrachten bezig 
ben enzo, en nu heeft 
ze me daar echt in 

Ik heb een werkbegeleider 
die graag met mij opwerkt 
op een gang en dan hebben 
we ook de 
tweepersoonsmensen en 
die doen we dan meestal 
samen, maar wat je wel 
gewoon heel erg merkt, en 
aan de ene kant is dat ook 
gewoon echt een heel 
groot compliment en aan 
de andere kant vind ik het 
niet leuk, zij hebben 
allemaal het idee, oh 
Maartje kan dat wel, 
Maartje doet het goed, en 
dat ze er dan dus ook 
verder geen aandacht meer 
aan geven. 
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waar ik  ook wel mee werk 
maar dat is niet mijn echte 
werkbegeleider. 
 

begeleid. Eentje is er 
ook beneden, een 
oudere dame, van het 
begin had zij dat ook 
hoor van als ik iets doe 
dan zegt ze kom ik ga 
je laten zien hoe het 
moet en dat vind ik wel 
leuk. 
 

2&3 Hoe zie je de theorie 
die je op school leert 
terug op de afdeling? 

Tiltechnieken 
 
Hygiëne 
 
Fouten/Anders 
geleerd 
 
Corrigeren 
 
Eigen materiaal 

wat ik wel meteen doe, 
wat ik dus toepas, komt 
uit tiltechnieken, er zijn 
ook bv mensen die tien 
jaar geleden de opleiding 
hebben gedaan en daar 
zat ’t dan nog niet bij of 
het was anders en dan 
zie ik iemand wat doen 
en dan zeg ik nou dat 
kun je beter zo of zo 
doen en dan zeggen ze 
oh ja, want dat is, er 
wordt wel naar je 
geluisterd, juist omdat je 
leerling bent mag je 
mensen op de vingers 
tikken van he, je moet 
wel je ringen even af 
doen he, handschoenen 
aan…. 

nee, alleen tiltechnieken, 
dat heb ik wel eh 
toegepast want dat vond 
ik voor mezelf wel heel 
belangrijk, want de eerste 
week dat ik aan het werk 
was daar had ik ook echt 
vreselijk pijn in mijn rug, ik 
dacht oh.. dat begint 
lekker, maar goed ik zat 
ook niet helemaal lekker in 
mijn vel, ik was een beetje 
grieperig,  dus dan heb je 
natuurlijk ook snel, en 
zeker als je dan opeens 
toch tillen gaat of, ja, dus 
met de tiltechnieken heb 
ik wel heel veel aan gehad,  

over hygiëne en zo dan 
krijg je dat op school 
en dan ga je kijken op 
het werk en dan zie je 
dat het er soms anders 
aan toe gaat en dan 
denk je van he? 
Eigenlijk mag dat toch 
niet, of bepaalde 
dingen die gebeuren 
op het werk dan denk 
ik toch dat wordt ons 
op school anders 
geleerd, want als 
school er niet was had 
je ook niet geweten 
dat het anders moet, 
dan had je dat toch 
meteen opgepikt van 
het werk terwijl het 
niet goed is. 
 

zoals met 
transfertechnieken, met de 
passieve en de actieve lift,  
die stagiaires wordt dat een 
of twee keer uitgelegd net 
zoals het mij is uitgelegd, 
en dan  wordt er van ze 
verwacht dat ze het 
gewoon kunnen en als er 
dan iets foute gaat dan 
krijgen ze ongenadig op 
hun donder, terwijl ik echt 
zoiets heb van ja, ik moest 
het ook zo doen, ik heb het 
nu anders geleerd en ik 
probeer ze nu uit te leggen 
maar omdat ik het uitleg 
weet ik dus ook waarom ik 
die riempjes vastmaak en 
waarom je iedere 
handeling aan die bewoner 
verteld. Je weet waarom je 
het doet en het is niet dat 
je het doet. 
 
En dat je gewoon met je 
eigen materialen les krijgt, 
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net zoals met 
transfertechnieken, dan 
heb je geen argument van 
ja dat hebben we op school 
geleerd maar dat hebben 
we in de praktijk niet. 
 

4 Wat heb jij nodig om 
de theorie die je op 
school leert te kunnen 
gebruiken op de 
afdeling? 

Collega’s 
 
Begeleiding 
 
 
Uitdaging 
 
Veilige 
leeromgeving 

Collega’s die je 
begeleiden, goede 
begeleiders op de 
afdeling, die je 
meenemen in 
leersituaties, en 
voldoende uitdagingen 
om te kunnen leren. 

wat je belangrijk vindt is 
dat er wordt gekeken naar 
wat jij aankan en dat 
mensen ervoor open staan 
dat je leert, dus jou dingen 
aanbieden, van goh kom 
eens mee kijken en goh ga 
dat eens proberen 

goede begeleiding, Bv 
als je iemand wast, dat 
je het op de juiste 
manier doet zoals het 
eigenlijk hoort vanuit 
school vanuit je 
boeken en dat het ook 
een verzorgende is die 
niet is vastgeroest en  
haar eigen ideeën van 
het moet op die 
manier ik heb het zo 
geleerd 20 jaar terug, 
dat ze ook meegaat 
met de tijd met alle 
vernieuwingen en dat 
ze het je ook op een 
juiste manier laat 
uitvoeren. 
een open sfeer waarin 
je je mening mag 
geven.. en waar je 
gewoon jezelf moet 
kunnen zijn, dat vind ik 
belangrijk. jezelf zijn 
zonder dat je daarop 
afgerekend wordt 

Nou dan zou ik beginnen 
met dat zij in elk geval 
dezelfde leerboeken 
hebben als die wij hebben, 
inclusief een rooster, een 
routeplanner, wanneer wij 
bepaalde lesstof krijgen, 
zodat ze ook precies weten 
waar wij zitten, want ze 
kunnen het wel aan ons 
vragen, maar je bent met 
zoveel dingen tegelijkertijd 
bezig, en dan heb ik het 
echt niet over rekenen en 
Nederlands,  maar meer de 
geneeskunde en dieetleer 
en dat ze daar ook 
misschien wel naar vragen 
van goh, wat hebben jullie 
gisteren besproken, wat 
hebben jullie geleerd, zie je 
dingen die wij hier moeten 
veranderen, want ja, 
veranderen dat is het 
grootste probleem op de 
afdeling, want als je moet 
veranderen dan moet je je 
aanpassen en dan moet je 
weer leren, dus dat zou het 
belangrijkste zijn en 
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misschien ook wel ipv de 
praktijkopleider dat je ook 
met de werkbegeleider 
eens in de zoveel weken 
samen gaat zitten en 
dingen door gaat nemen, 
dat gebeurt nu ook alleen 
op eigen verzoek.  

 

Deelvragen: 

1: Welke invloed hebben motivatie, leerstijl, verwachting en zelfregulatie van de cursist op het ontwikkelen van transfer van theorie naar praktijk? 

2: Welke invloed heeft de werkplek op het ontwikkelen van transfer van theorie naar praktijk? 

3: Welke invloed heeft de opleiding op het ontwikkelen van transfer van theorie naar praktijk? 

4: Hoe ontwikkelt de cursist de deelvaardigheden  die transfer van theorie naar praktijk bevorderen? 
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BIJLAGE 3: 

ANALYSE LABELS OPLEIDER 

DV fragment(interviewvragen) Label  PO PO  DOC  DOC) 

1&4 Hoe denk jij dat cursisten 
leren? 

Feedback 
 
 
 
 
 
Begeleiding 
 
 
 
 
 
 
Motivatie 
 
 
 
 
 
 
Niveau 
 
 
 
 
 
 
Omstandigheden 
 

Zij moeten de kans 
krijgen om dat wat ze op 
school leren in de 
praktijk toe te passen en 
om daar ook met een 
zekere regelmaat 
feedback op te krijgen 
zodat ze zich kunnen 
ontwikkelen.  

dat een werkbegeleider 
weet hoe zij feedback 
moet geven, dus echt 
omgaan met de 
leerling, en je moet wel 
negatieve feedback 
kunnen geven, maar 
vaak komt feedback die 
opbouwend is als 
negatief over, dus ik 
vind het belangrijk dat 
de werkbegeleider 
daaraan werkt om een 
leerling te stimuleren 
en zorgen dat de 
boodschap echt 
duidelijk wordt.  

Voor de meeste 
BBLers is het wel 
helder wat er van 
hun verwacht wordt 
en daar kun je dus 
heel erg inspelen , 
veel makkelijker 
inspelen op hun 
ervaringen en dat 
ook terug te vragen 
van hoe zien jullie 
dat of hoe gaan 
jullie daar mee om 
en wat leren we nu 
in het boek in de 
praktijk …of wat 
leren we uit het 
boek in de theorie 
en wat zien jullie 
terug in de praktijk 
en hoe kun je daar 
je rol in krijgen en 
wat kun je 
gebruiken. ik stop er 
iets in en dan hoop 
ik dat er aan de 
andere kant iets uit 
komt, dat is wat ik 
graag zou willen, kijk 
het is natuurlijk ook 
zo dat leerlingen 
heel erg 

ik heb de toegewijde 
leerling, die vraagt 
alles, die vraagt het 
hemd van je lijf, en die 
leert het gewoon, maar 
ja weet je, bij BBL er 
komt van alles binnen. 
De een heeft een 
VMBO diploma, soms 
nog niet eens,  maar 
wel jaren ervaring in de 
zorg, de ander die 
komt van een HAVO af, 
het is zo wisselend.  
 Het is afhankelijk van 
hoeveel zij willen 
investeren in de 
opleiding. De serieuze 
leerling die red het nog 
steeds, maar het 
betekent ook dat die 3 
jaar weinig sociale 
contacten heeft, en 
een goede partner die 
het thuis oppakt. Of 
kinderen die wat ouder 
zijn. Dat heeft vaak met  
familieomstandigheden 
te maken. 
Het heeft niet zozeer te 
maken met de manier 
waarop zij leren maar 
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resultaatgericht zijn 
dus als je een vak 
aanbied zijn ze ook 
heel erg bezig van 
okee wat moet ik 
doen om hier een 
voldoende voor te 
halen en ja als ze 
dan misschien iets 
aangeboden krijgen 
dat is mooi en je ziet 
dat sommigen daar 
best wel iets mee 
doen  

met de manier waarop 
ze gemotiveerd zijn om 
te leren en hoeveel 
ruimte ze krijgen van 
de werkgever om op 
hun werk BP’s te 
kunnen maken. 
 

2&3 Hoe help je vanuit jouw 
rol cursisten met leren? 

Kennis 
 
Werkbegeleiders 
 
Plannen 
 
Individuele aandacht 
 
Transfer 
 

behalve dat in principe 
elke gediplomeerde elke 
leerling moet kunnen 
begeleiden, geven we zo 
ook nog allemaal een 
eigen werkbegeleider, en 
dat is degene die de 
voortgang een beetje in 
de gaten houd, 
tenminste een keer per 
maand rustig gaat zitten 
met die leerling en 
doorneemt wat is er de 
afgelopen 4 weken 
gebeurt, wat ga je doen 
in de komende 4 weken 
en in situaties waarin het 
qua roostering lastig is 
geven we 1 leerling vaak 
2 werkbegeleiders. het 
belangrijkste vind ik dat 
een werkbegeleider het 
leuk vindt om leerlingen 

werkbegeleiders zijn 
heel intensief bezig met 
het begeleiden van de 
leerlingen maar zij doen 
het vanuit de eigen 
ervaringen en soms 
ontbreekt kennis 
bijvoorbeeld en dus 
daar waar kennis 
ontbreekt daar moet ik 
wel zorgen dat die 
kennis weer op peil 
wordt gebracht en als 
een werkbegeleider bv 
moeite heeft met 
feedback geven, nou 
dan moet ik ook zorgen 
dat die werkbegeleider 
leert feedback geven 
dus echt omgaan met 
leerlingen maar ook 
met naaste collega’s 
Maar ook helpen bij als 

ik probeer wel heel 
duidelijk de 
verbinding te 
leggen, dus ik ga ze 
wel heel vaak 
vragen van bv over 
het maken van een 
werkplanning, wie 
van jullie maakt een 
werkplanning, en 
eerst kijken wat is 
het nou eigenlijk, en 
hoe doen jullie dat 
in de praktijk of hoe 
zien jullie dat je 
collega’s doen, jullie 
hebben 
gediplomeerde 
collega’s , hoe doen 
die dat, stel je voor 
je moet zoveel 
mensen verzorgen, 
hoe pak je dat aan.  

gericht op zelfstandig 
leren, leren plannen 
voornamelijk is heel 
belangrijk.  
De leerling moet heel 
veel dingen van voren 
al uitschrijven 
gedurende zo’n jaar 
wat ze moeten doen, 
dat is een vaardigheid 
wat sommige 
leerlingen nog niet zo 
goed kunnen 
toepassen, waar ze 
ondersteund moeten 
worden. BBLers zijn 
meer van okee het 
hoort bij het werk, wat 
gaan we ermee doen, 
meer vooruit denkend 
en oplossingsgericht  
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te begeleiden, dat ie heel 
veel belangstelling heeft 
voor zijn leerlingen, en 
zich er ook op stort en 
het beschouwd als een 
deel van zijn werk  
Als een werkbegeleider 
denk van wat moet ik 
met deze opdracht of ik 
snap dit niet of ik loop 
vast met die leerling dan 
kunnen ze me bellen en 
dan ben ik er binnen een 
dag en dan probeer ik te 
helpen om naar een 
oplossing te zoeken. 
Mijn ervaring is dat als ze 
het leuk vinden om te 
doen dan gaat het 
eigenlijk altijd goed. 
 

en leerling bv zijn 
praktijkopdrachten niet 
snapt, omdat op school 
wordt het anders 
verteld dan wat in de 
praktijk wordt 
verwacht, dan moet ik 
ook even daar in het 
midden gaan zitten., ik 
moet zorgen dat beiden 
snappen en dat het 
goed verloopt. 
Ik probeer zelf een 
werkbegeleider daarin 
te stimuleren, ik heb 
ook alle materialen 
natuurlijk in huis, of ik 
probeer dan een groep 
werkbegeleiders bij 
elkaar te krijgen, zodat 
ik dan een grote groep 
in een keer kan helpen. 
en wat wij vorig jaar 
hebben gedaan, wij 
hebben Calibris 
gevraagd om 
werkbegeleiderstraining 
te verzorgen. kijk wij 
willen dat alle 
werkbegeleiders in huis 
opnieuw geschoold 
worden in het 
begeleiden van 
leerlingen. Anders kun 
je ook geen optimale 
begeleiding gaan 
bieden. 
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2&3 Hoe zorg je voor 
verbinding tussen jouw 
lessen/begeleiding en de 
beroepspraktijk? 

Leeromgeving 
 
Verdiepen 
 
Praktijkbezoek 
 
Ervaringen ll. 
 
Leerplan 
 
 

als wij ja zeggen tegen 
een leerling of stagiair, je 
kan bij ons komen 
werken, dan moeten we 
ook kunnen garanderen 
dat hij daar kan leren 
wat hij moet leren en dat 
hij daar de begeleiding 
bij krijgt die ie nodig 
heeft. Ik zie het maar ik 
zie waanzinnig grote 
individuele verschillen, 
er zijn leerlingen die het 
zelf heel erg op een rijtje 
hebben en die al 
binnenkomen met een 
blik van wat kan ik op 
deze locatie leren en die 
dat ook aangeven en er 
zijn er ook die daar veel 
afwachtender in zijn  
 

Als een cursist begrijpt 
wat de visie is op 
functioneren in de 
praktijk maar ook op 
opleiden denk ik dat de 
cursist weet met 
duidelijkheid wat er van 
hem verwacht wordt 
maar ook wat hij van 
ons mag verwachten, 
dus daarmee bewaak je 
ook de kwaliteit van 
opleiden, de kwaliteit 
van leren, en dat is  wat 
ik eigenlijk wil doen. 
Ja, ik heb daar wel goed 
zicht op. Wat ik soms 
denk is dat het een 
beetje 
persoonsgebonden is, 
elke leerling heeft ook 
zijn eigen manier van 
begrijpen.  
ADL verrichten, de 
basiszorg. Ze krijgen het 
op school, hoe ga je 
iemand wassen, en 
vervolgens ga je dan in 
de praktijk uitvoeren. 
En dan komen zij 
natuurlijk met hun 
theorie, en logisch dat 
je dat volgens je theorie 
wilt toepassen, maar in 
de praktijk wordt je dan 

Nou dat kost dus 
vaak wel heel veel 
tijd omdat ik 
meerder mensen ga 
horen, dus van oh 
hoe zit dat bij jou en 
hoe werkt dat bij jou 
in de praktijk en wie 
herkent dit wel en 
wie herkent dit niet. 
Verpleegtechnische 
vaardigheden 
bijvoorbeeld, ja daar 
zijn de verschillen 
gewoon enorm 
groot per instelling, 
echt. De ene 
instelling daar hoor 
ik van dat ze heel 
secuur zijn en heel 
protocollair gaan 
leren werken en er 
zijn ook leerlingen 
die vertellen mij ja, 
ik weet niet eens 
waar de protocollen 
zijn en mijn collega’s 
die werken ook niet 
volgens protocol, de 
een doet dit en de 
ander doet dat….ja 
dat zijn wel de 
dingen waar ik heel 
erg van schrik en 
waarvan ik denk ja 

dat vind ik de grote 
kracht van onze 
opleiding ook, dat wij 
constant ook contact 
hebben met de 
praktijk, ik ben zelf 
natuurlijk ook, ik ga 
veel op praktijkbezoek, 
en wat ik hoor en wat 
ik ook in de verslagen 
terug zie, alles is geënt 
op de praktijk, we 
schrijven alle 
opdrachten naar de 
praktijk toe en de 
theorie is heel erg 
ondersteunend daarin, 
ik geef natuurlijk zelf 
gezondheidskunde, 
pathologie en de 
ziektebeelden die wij 
behandelen komen 
alleen maar voor 
eigenlijk in de praktijk, 
dus daar is ook wel een 
keuze in gemaakt.  
Ik vind dat altijd heel 
goed, ik vind dat een 
van onze krachten 
momenteel.  
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geconfronteerd met 
welke pt je krijgt. Het 
uitgangspunt  van het 
wassen is dat je de 
privacy van de zv moet 
bewaken en dat je 
contact moet maken 
met de zv. Dat is dan 
algemeen voor elke zv, 
maar het is niet 
algemeen dat je bij elke 
zv, eerst van onderen 
wast en daarna van 
boven he, dus de 
volgorde kan net 
andersom zijn dat de zv 
juist gestimuleerd moet 
worden met zijn 
zelfredzaamheid, 
waardoor je dus niet 
overneemt maar dat je 
alleen maar stuurt, dus 
het is heel erg 
afhankelijk van de cliënt 
zelf, maar de basis dus 
de uitgangspunten, 
privacy bewaken, ik 
merk dat ze dat 
vergeten, dat hebben 
ze wel op school 
geleerd maar ze zijn zo 
gefocusseerd op de 
handeling dat ze dat 
vergeten  
 
 
 

dat zou eigenlijk niet 
mogen en ik 
stuur…daar stuur ik 
dan ook wel op aan 
want sommige 
dingen vind ik echt 
ontoelaatbaar  en 
dan vind ik ook dat 
die leerling dat moet 
oppikken dus dan 
vraag ik ook wel 
eens na van, bij jou 
werken ze niet zo 
volgens protocol, 
heb je daar nog 
navraag over 
gedaan, dus soms 
check ik dat ook wel 
weer terug maar de 
verschillen zijn 
binnen de 
instellingen heel 
heel groot.  
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4 Stimuleer jij transfer van 
theorie naar praktijk 
tijdens jouw 
lessen/begeleiding? 

Korte lijntjes 
 
Casuïstiek 
 
Praktijk 
 
Discussie 
 
 

( gekoppeld aan de vraag 
naar de motivatie voor 
het starten van een 
huisopleiding)Nou het 
belangrijkste was toch 
wel om dat korte lijntje 
te hebben tussen de 
theorie en de praktijk, 
om in de casuïstiek ook 
de praktijk zoals we hem 
meemaken te kunnen  
gebruiken om 
specialisten uit de zorg 
of van ons 
kenniscentrum in te 
kunnen zetten als docent 
en om een soort 
optimale uitwisseling te 
hebben.  
Het is bijvoorbeeld heel 
erg handig om mensen 
lessen te geven met de 
tillift die ze de volgende 
dag op de afdeling tegen 
gaan komen, om mensen 
zorgplannen te leren 
maken en ze dan meteen 
te leren werken in ons 
eigen elektronisch 
cliëntendossier.  

( gekoppeld aan de 
vraag naar de motivatie 
voor het starten van 
een huisopleiding) 
Je merkt dat de 
leerlingen veel meer 
structuur hebben in hun 
leerproces. Zij snappen 
veel beter waar zij 
staan in hun opleiding 
en op welke manier zij 
de transfer ook naar de 
praktijk kunnen maken 
en het resultaat 
daarvan is dat de 
werkbegeleider zelf, die 
natuurlijk altijd druk en 
druk en druk zijn op een 
afdeling, dat de 
werkbegeleiders al 
zeggen dat ze het heel 
prettig vinden om die 
leerlingen te 
begeleiden. Want die 
leerlingen hebben bv 
hun POP/PAP zo 
concreet gemaakt en 
zodanig in de praktijk 
uitgevoerd dat je merkt 
dat zij al gegroeid zijn. 
Dat zij echt al die 
competentie hebben 
laten zien  

Nou ik probeer 
natuurlijk altijd zelf , 
als ik die lessen geef 
te kijken van nou 
goed hoe kan de 
student hier 
verbinding maken 
met de praktijk.  
En eigenlijk gebruik 
ik wel weer dan 
informatie van BBL 
studenten om terug 
te horen wat hun 
ervaringen zijn zodat 
ik ook weer even die 
koppeling zelf houd 
met de praktijk. 
Die BBLer is 
natuurlijk 
werknemer, die 
werkt daar 
onafgebroken in de 
praktijk dus die 
hebben veel meer 
kennis ook over de 
instelling zelf en 
over wat er gebeurt 
dus die, ja die halen 
het rechtstreeks uit 
hun beroepspraktijk,  
Nee dat is ook wel 
eens belemmerend, 
nee want soms 
hebben leerlingen 
daardoor een paar 

wat ik altijd doe, ik geef 
eigenlijk een 
theorievak maar ik 
vraag altijd aan de 
leerlingen , om maar 
even bij de 
ziektebeelden te 
blijven, joh, wie heeft 
dit meegemaakt, wat 
zijn de ontwikkelingen  
daarover, hoe houd je 
daar rekening mee als 
verzorgende, dus ik 
probeer zoveel 
mogelijk de praktische 
kennis die leeft in de 
huizen terug te krijgen 
in de les. Dus ik vraag 
aan de leerlingen, 
zeker als ze het 
meegemaakt hebben. 
Nou ja en dan krijgen 
we een soort discussie 
daarover, en dat is heel 
interessant en daar 
leer ik ook weer veel 
van. 
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oogkleppen op 
waardoor ze niet 
meer in staat zijn 
om dat terug te 
kijken naar de 
praktijk of naar de 
theorie en te 
denken van hé wat 
wordt hier nou 
eigenlijk gezegd en 
hoe kan ik dat 
toepassen of 
gebruiken, dus 
meestal is het daar 
juist weer 
andersom, daar 
moet ik de 
leerlingen weer 
meer sturen van kijk 
dit staat in de 
theorie en wat is 
nou het verschil en 
wat kun je er dan 
alsnog mee of hoe 
kun je dit nou 
gebruiken in je 
praktijk of hoe kun 
je mensen in je 
praktijk hiermee 
sturen bv. 
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4 Wat heb jij nodig om 
transfer van theorie naar 
praktijk te kunnen 
stimuleren vanuit jouw 
rol? 

Vragen stellen 
 
Faciliteiten 
 
Begeleidingstijd 
 
Samenwerken 
 
Stagelopen 
 
 
 
 

Door vragen te stellen 
aan z’n leerling en dat 
probeer ik 
werkbegeleiders ook 
altijd te laten doen, ga 
niet meteen alles 
aanbieden van  Oh, je 
hebt hier dat en dat en 
dat, nou pak die en die 
bewoner…. Vraag het en 
laat ze zelf een plannetje 
maken over hoe kan ik 
dit nu inzetten. heel 
belangrijk is is dat mijn 
samenwerking met een 
hoofd zodanig is dat ik 
ook kan aangeven van 
kun je zorgen dat er wat 
ruimte in die planning zit 
op momenten dat at en 
dat gebeurt 
de goede bedoelingen 
zitten overal, zodra het 
druk wordt is die leerling 
in eerste instantie de 
werknemer en ik snap 
dat maar ik kan daar niet 
te veel in mee want dan 
wordt het nooit anders 
ook. 
 

Nou het 
allerbelangrijkste is , en 
daar pleit ik ook altijd 
voor, is dat de leerling 
een keer per week dat 
ie 2 uurtjes krijgt om 
aan zijn opdrachten te 
werken in de praktijk, 
want dat ontbreekt, de 
leerlingen, ze zijn 
leerling dus ze moeten 
wel in de praktijk heel 
veel gaan leren, maar 
dat is altijd maar even 
gauw gauw tussendoor. 
Ze hebben niet echt 
concreet een keer per 
week een uurtje, om 
even te zitten achter de 
computer in de praktijk, 
even te onderzoeken 
wat mag ik wel en wat 
mag ik niet, wat zijn de 
verschillende 
formulieren op een 
afdeling, dus die tijd, ik 
zou ze meer tijd 
gunnen. 
Ja nou, ik zou ook heel 
graag willen dat de 
leerlingen meer contact 
met elkaar krijgen en op 
welke manier, eh, nou 
zeg maar een keer per 4 
of 6 of 8 weken dat ze 

mijn ideale situatie 
zou zijn: Je hebt een 
lokaal met 
leerlingen en dat 
mag in de praktijk 
zijn of dat mag 
bijvoorbeeld hier op 
school zijn maar wel 
met protocollen van 
de instellingen, dan 
zou je eigenlijk dus 
instellingsgericht 
moeten lesgeven, 
dus iedere instelling 
heeft een eigen klas, 
en als de theorieles 
is geweest, en het 
gaat bv over 
verpleegkunde dan 
zou je kunnen 
zeggen nou dan 
gaan we nu in de 
praktijk gaan we die 
dingen doen waar 
we nu mee bezig 
zijn, dus als het gaat 
over medicijnen 
gaan we het eerst 
hebben over goh, 
hoe zit dat, wat 
moet je allemaal 
checken als  je 
medicijnen geeft, 
welke soorten 
medicijnen kennen 

Nou, ik denk dat ik wel 
meer individuele 
leerlingbegeleidingtijd 
zou willen  hebben,  
want het is ook een 
hele gemixte groep, 
dat je gewoon heel 
goed kunt kijken van 
deze leerling heeft 
deze begeleiding nodig, 
waar komt ie vandaan, 
hoe kan je hem 
begeleiden in een 
treetje hoger eigenlijk, 
wat heeft ie nodig, aan 
de andere kant moet ik 
zeggen in de groep zelf 
hebben ze ook veel aan 
elkaar, dus ja een soort 
introductietraject zou 
ik ook wel willen met 
ze, gewoon even 
werken aan veiligheid, 
betrouwbaarheid, wie 
komt waar vandaan, ze 
zien elkaar natuurlijk 
heel weinig, dus ik zou 
wel meer momenten in 
de week willen om bij 
elkaar te komen, dat 
zou wel heel prettig 
zijn en dat leerlingen  
ook vaker met elkaar 
kunnen samenwerken 
gedurende zo’n dag, 
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dan met elkaar 
intervisie kunnen 
houden. Op die manier 
leren ze ook van elkaar, 
dus meer activiteiten 
met elkaar doen. Nou, 
ik wil vanaf nu niet 
missen, of ik wil niet dat 
het ontbreekt, kijk wat 
je laatst hebt gedaan, je 
hebt met elkaar 
gezeten en toen had jij 
ook voor ons allemaal 
de BP’s al die boekjes 
had jij ook gegeven dus 
dat is heel prettig want 
op die manier kunnen 
wij ook heel direct, van 
heel dichtbij bekijken 
waar een leerling mee 
bezig is. Dus die wil ik 
zeker niet missen.(Note; 
het examenmateriaal) 

we, welke 
toedieningsvormen 
zijn er welke 
toedieningsystemen, 
filmpjes, via 
internet, het maakt 
helemaal niet uit 
welke werkvorm je 
daaraan koppelt 
maar daarnaast 
meteen dat in de 
praktijk integreren. 
We gaan medicijnen 
delen, iedereen 
loopt op zijn eigen 
afdeling mee met 
degene die de 
medicijnen deelt en 
hup meteen 
toepassen. 
Nou, kijk, feitelijk 
hè, zou ik ook zelf 
veel meer moeten 
kijken in de praktijk 
stage ja, hier en daar 
maar goed ik zie, ja 
nogmaals, he, vanuit 
de ideale situatie 
zou ik overal stage 
lopen, vanuit de 
praktische situatie 
denk ik , ik zou niet 
weten wanneer ik 
dat zou moeten 
doen,  
Ik vraag wel eens na 
bij de praktijk van 

dat lijkt me ook ideaal, 
dat ze elkaar kunnen 
helpen. 
dan zou alles wat 
uitgebreider kunnen en 
inhoudelijk wat meer 
uitgediept kunnen 
worden, dat vind ik 
heel fijn en het is ook 
zo, als je een leerling 
meer kent, ook op het 
persoonlijke vlak, kun 
je hem beter ook 
begeleiden, weet je 
ook beter wat hij nodig 
heeft, zeg maar, en dan 
heb je ook wat meer 
tijd om naar de praktijk 
contacten te leggen, 
om te weten hoe dat 
daar gaat, BBL is 
natuurlijk, ze zijn 
werknemers, dus in 
principe ligt de 
verantwoordelijkheid 
bij de praktijk, met 
begeleiden en 
resultaten maar daar 
zou school nog wel wat 
meer actie in kunnen 
ondernemen denk ik. 
Het is druk he, op het 
werk, hoe vaak zien zij 
nou een 
praktijkopleider,  vaak 
zien ze de 
werkbegeleider, 
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hoe pakken jullie dat 
aan en dat gebruik ik 
dan weer om naar te 
verwijzen, dus in 
feite heb ik 
natuurlijk wel 
informatie nodig uit 
de praktijk om het 
echt heel goed te 
kunnen doen en 
verder  wat heb je 
nodig, ja je hebt ook 
het inzicht nodig dat 
het nodig is 
 

werken ze niet eens 
met de werkbegeleider  
docentenstages zijn 
heel interessant, want 
dan zie je ook mensen 
in die praktijk 
rondlopen.  

 Aandacht aan de rol van 
de werkbegeleider tijdens 
de opleiding VZ-IG 

Leerplan 
 
Beroepsprestatie 
 
Training 
 
Inhoud 
 
 

  er zit een onderdeel 
in een 
beroepsprestatie 
waarin ze inderdaad 
leerlingen moeten 
begeleiden, of een 
nieuwe collega 
moeten begeleiden, 
het is een heel klein 
element van een 
proeve, van een 
beroepsprestatie, ik 
denk dat dat echt 
onderbelicht is. Ik 
denk dat je daar…of 
we zouden moeten 
zeggen hier op 
school moeten we 
er veel meer 
aandacht aan 
besteden, daar zie ik 
ook wel 
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mogelijkheden toe, 
ik zie ook wel 
mogelijkheden dat 
we daar in het 3

e
 

jaar, laatste deel van 
het 3

e
 jaar nog wat 

aandacht aan 
zouden kunnen 
besteden.. oh dat 
geeft me wel een 
eye opener ja 
nou en ik denk ook 
dat ze dat in de 
praktijk niet zo 
makkelijk moeten 
opvatten. Ik denk 
dat ze daar 
minimaal een 
training aan moeten 
verbinden.  
hoe moet je nou een 
leerling begeleiden, 
wat voor elementen 
zitten er allemaal in, 
hoe moet je iemand 
beoordelen,  
Dat zou ik op z’n 
minst ook vanuit de 
beroepspraktijk 
willen zien. Want 
dan kan je ook 
zeggen, wat vinden 
wij belangrijk in 
onze leerling. 
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Deelvragen: 

1: Welke invloed hebben motivatie, leerstijl, verwachting en zelfregulatie van de cursist op het ontwikkelen van transfer van theorie naar praktijk? 

2: Welke invloed heeft de werkplek op het ontwikkelen van transfer van theorie naar praktijk? 

3: Welke invloed heeft de opleiding op het ontwikkelen van transfer van theorie naar praktijk? 

4: Hoe ontwikkelt de cursist de deelvaardigheden  die transfer van theorie naar praktijk bevorderen? 
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BIJLAGE 4: 

In totaal legden 27 mensen deze enquête af.  

 

 

Statistieken voor vraag 1 : Hoe oud ben je? 

 

 

 

Statistieken voor vraag 2 : In welke groep zit je? 

ZYVZB221 18.52% 

ZYVZB222 22.22% 

ZYVZB223 11.11% 

ZYVZB224 18.52% 

ZYVZB22ZH 29.63% 

 

 

Statistieken voor vraag 3 : In welke setting ben je leerling? 

3.1 intra-muraal 88.89%  

3.2 extra muraal 11.11%  

3.3 semi-muraal 11.11%  

 

 

 

 

 

15-21 3.70% 

21-30 37.04% 

30-40 22.22% 

40-50 29.63% 

>55 7.41% 
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Statistieken voor vraag 4 : Hoeveel jaar praktijkervaring had je voordat je leerling VZ-IG 

werd? 

< dan 1 jaar 77.78% 

1 tot 5 jaar 11.11% 

5 tot 10 jaar 7.41% 

> 10 jaar 3.70% 

 

 

Statistieken voor vraag 5 : Ik leer het liefst: 

5.1 door zelf te doen 74.07%  

5.2 door te kijken naar anderen 59.26%  

5.3 door theorie te bestuderen 44.44%  

 

 

Andere antwoorden: 

door alledrie de mogelijkheden 

Door theorie in de praktijk voeren 

En samen met anderen. 

 

 

Statistieken voor vraag 6 : Ik maak bruikbare planningen. 

Ja 79.17% 

Nee 20.83% 

 

 

Andere antwoorden: 

 

Ik heb hier moeite mee. 

met de docent 

 

 

Statistieken voor vraag 7 : Ik heb leren plannen tijdens de opleiding. 

Ja 70.59% 
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Nee 29.41% 

 

 

Andere antwoorden: 

vorige opleiding 

Dat had ik al eerder geleerd 

thuis 

uit eerdere opleidingen 

op mijn vorige baan heb ik leren plannen 

in mijn vorige leven 

Op school hebben we niets over plannen gehad. 

ik kon al goed plannen 

beter leren plannen door de opleiding 

 

 

Statistieken voor vraag 8 : Ik heb leren plannen in de BPV. 

Ja 52.94% 

Nee 47.06% 

 

 

Andere antwoorden: 

vorige werkgever  

Door te luisteren hoe anderen het doen & tips te vragen op de werkvloer. 

en op school 

thuis met mijn ouders en op school 

uit eerdere ervaringen 

in mijn vorige werk 

Dit moet ik ook zelf invullen 

ik kon al goed plannen 

beter leren plannen in de bpv 

 

 

Statistieken voor vraag 9 : De docenten begeleiden mij bij het leren plannen. 

Ja 60.87% 

Nee 39.13% 

 

 

Andere antwoorden: 

Ze helpen wel veel,maar uiteindelijk plan ik zelf. 

theorie van vakken 

Ik plan zelf en zonodig vraag ik om hulp 
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Statistieken voor vraag 10 : De begeleiders in de praktijk begeleiden mij bij het leren plannen. 

Ja 52.17% 

Nee 47.83% 

 

 

Andere antwoorden: 

Nee,op de werkvloer loopt het 7 van de 10 keer anders dan je planning 

begeleiden mij bij het leren werken in de zorg 

Ik plan zelf en vraag om feedback 

 

 

Statistieken voor vraag 11 : De planningen waarmee ik werk in de praktijk lijken op de 

planningen waarmee ik werk op school. 

Ja 47.83% 

Nee 52.17% 

 

 

Andere antwoorden: 

Ze verschillen nogal,Praktijkervaring is iets totaal anders. 

De planning is anders in de praktijk door de werkdruk 

ik gebruik niet echt planningen  

 

 

Statistieken voor vraag 12 : De docenten kunnen werken met de planningen uit de praktijk. 

Ja 62.50% 

Nee 37.50% 

 

 

Andere antwoorden: 

ik weet niet 

ze lopen niet gelijk 

Dat weet ik niet. 

n.v.t. 

Geen idee 

weet ik niet 

op school is anders dan in de praktijk 

nog nvt 
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Statistieken voor vraag 13 : De praktijkopleiders kunnen werken met de planningen van school. 

Ja 71.43% 

Nee 28.57% 

 

 

Andere antwoorden: 

ik weet niet 

ze lopen niet gelijk 

maar hebben veel begeleiding nodig 

ze snappen er niets van ,mijn idee 

Soms. de praktijkopleiders zijn niet op de hoogte van de planningen van school 

 

 

Statistieken voor vraag 14 : Ik stel duidelijke, persoonlijke doelen. 

Ja 100.00% 

Nee 0.00% 

 

 

Andere antwoorden: 

Dat is wel mijn streven en het doel van wat ik wil bereiken. 

ja- maar moet wel leren kritisch naar mezelf te zijn. 

Soms. Afhankelijk er over wat gaat. 

is in deze situatie niet mogelijk 

 

 

Statistieken voor vraag 15 : Mijn doelen zijn realistisch. 

Ja 100.00% 

Nee 0.00% 

 

 

Andere antwoorden: 

 

ik ben niet in staat om voor mij zelf doelen te stelllen 

 

 

Statistieken voor vraag 16 : Ik behaal mijn doelen binnen de tijd die ik ervoor plan. 
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Ja 76.47% 

Nee 23.53% 

 

 

Andere antwoorden: 

meestal wel 

Ik doe daar erg mijn best voor en meestal lukt dat wel. 

niet altijd maar je moet ook doelen kunnen aanpassen naar een realistische planning 

niet altijd, ik ben van het uitstellen 

soms. Door de werkdruk en gebrek aan begeleiding lukt het niet. 

moet ik nog doen 

zie vorige vragen 

Niet altijd 

meestal 

 

 

Statistieken voor vraag 17 : Ik informeer mijn docenten over mijn doelen. 

Ja 92.00% 

Nee 8.00% 

 

 

Andere antwoorden: 

 

zei stellen mij doelen 

 

 

Statistieken voor vraag 18 : Ik informeer mijn praktijkopleiders over mijn doelen. 

Ja 87.50% 

Nee 12.50% 

 

 

Andere antwoorden: 

 

zei stellen mij doelen 

Meestal met een gesprek 

 

 

Statistieken voor vraag 19 : Mijn docenten begeleiden mij om aan mijn doelen te werken. 
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Ja 72.00% 

Nee 24.00% 

Soms 4.00% 

 

 

Andere antwoorden: 

 

Het hoeft niet. Ik kan mijn doelen zelf opstellen 

 

 

Statistieken voor vraag 20 : Mijn praktijkopleiders begeleiden mij om aan mijn doelen te 

werken. 

Ja 80.00% 

Nee 12.00% 

Soms 8.00% 

 

 

 

Statistieken voor vraag 21 : Op school leer ik kennis die ik in de praktijk kan gebruiken. 

Ja 88.89% 

Nee 11.11% 

 

 

Andere antwoorden: 

soms 

Heb nog niet het idee dat ik veel geleerd heb 

het is niet goed op elkaar afgestemd 

niet alle vakken zijn relevant voor de opleiding 

was het maar waar 

ik heb nog geen nieuwe kennis verkregen tot nu toe, dit gebeurt voor mij denk ik pas in het 2de jaar 

Allebei, ik leer van beide veel theorie 

 

 

Statistieken voor vraag 22 : De kennis die ik leer, kan ik direct toepassen in de praktijk. 

Ja 83.33% 
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Nee 16.67% 

 

 

Andere antwoorden: 

soms 

het is niet goed op elkaar afgestemd 

 

wat ik leer, wist ik al 

Soms 

soms 

die paste ik voor dat ik begon met de opleiding ook al toe 

In de praktijk is het soms anders. 

meestal als de ruimte er is 

 

 

Statistieken voor vraag 23 : Wat ik op school leer aan kennis, houding en vaardigheden, herken 

ik bij mijn collega's in de praktijk. 

Ja 62.50% 

Nee 37.50% 

 

 

Andere antwoorden: 

bij sommige wel, bij andere niet.  

Niet altijd,soms wordt op de werkvloer iets totaal anders gedaan dan de theorie voorschrijft,dat heeft te 

maken met ervaring. 

In de praktijk wordt er niet altijd volgens de juiste methoden gewerkt 

soms 

Dat is niet altijd aan de orde,niet iedereen heeft de opleiding IG,en dat merk je wel. 

deels. Veel colega's doen wat we geleerd hebben niet te doen. 

niet altijd, het is vaak ook vernieuwde kennis 

nauwelijks 

Soms 

De Ã©Ã©n heeft het zo geleerd de ander weer anders, niet altijd herekenbaar 

bij de meeste wel. 

 

 

Statistieken voor vraag 24 : Ik kan terugkijken op mijn eigen gedrag, reflecteren. 

Ja 88.46% 

Nee 11.54% 
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Statistieken voor vraag 25 : Op school wordt regelmatig gereflecteerd. 

Ja 78.26% 

Nee 21.74% 

 

 

Andere antwoorden: 

af en toe gereflecteerd. Dit mis ik wel. 

alleen op de les over reflecteren. 

Alleen als je voorzitter bent geweest of als je iets hebt gepresenteerd. 

 

 

Statistieken voor vraag 26 : In mijn beroepspraktijk wordt regelmatig gereflecteerd. 

Ja 75.00% 

Nee 25.00% 

 

 

Andere antwoorden: 

soms 

Soms. 

zou vaker mogen gebeuren 

Ik doe het zelf thuis 

Ik moet er meestal om vragen. 

 

 

Statistieken voor vraag 27 : Ik stel mezelf reflecterende vragen 

Ja 72.00% 

Nee 28.00% 

 

 

Andere antwoorden: 

Niet altijd. 

Heb daar nog best moeite mee 

 

 

Statistieken voor vraag 28 : Ik stel anderen reflecterende vragen. 
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Ja 70.00% 

Nee 30.00% 

 

 

Andere antwoorden: 

nog niet genoeg 

Zie boven 

soms 

niet vaak, ik ben daar voorzichtig vooral met ervaren collega's 

nog niet 

soms ligt er aan wat het is 

 

 

Statistieken voor vraag 29 : Ik heb in deze enquete het volgende gemist: 

 

Deze antwoorden werden gegeven:  

 

Leeftijds categorie gaat van 40-50 naar >55 ik ben 54 

Een korte introductie over het onderwerp van de enquÃªte. 

Volgens mij is alles al gezegd. 

Deze enquete was duidelijk. Ik miste er verder niets in. 

Ik vind het wel lastig dat het werk en school niet geheel gelijk lopen, ik had 0 procent ervaring in de 

zorg en dan is het best lastig dat het niet gelijk loopt, als je van te voren alvast les krijgt bij het wassen 

aankleden en steunkousen aantrekken en zwachtelen dan kom je veel makkelijker mee. 

had meer een tevredenheidsonderzoek moeten zijn. met gerichte vragen of theorie overeenkomt met 

praktijk en of we een beetje op zelfde lijn zitten qua beide. mss idee voor volgende enquete? 

© VDR WEB - EnqueteMaken.be - 2012 
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BIJLAGE 5: 

Vragen voor het interview met de cursist: 

Inleiding: 

Fijn dat je wilt meewerken aan dit onderzoek. Ik doe dit onderzoek in het kader van mijn opleiding, 

en ik wil graag weten hoe cursisten leren in de praktijk. Daarvoor ga ik je een paar vragen stellen. Dit 

gesprek wordt opgenomen en duurt niet langer dan een half uur. Ik zet de stopwatch. 

1. Wil je vertellen wie je bent en in welk jaar van welke opleiding je zit? 

2. Wil je uitleggen waarom je hebt gekozen voor deze opleiding? 

3. Wat denk je te gaan leren in de opleiding en hoe? 

4. Hoe denk je dat te kunnen gaan gebruiken in jouw toekomstige beroep? 

5. Zie je dat ook al bij de gediplomeerde collega’s op de afdeling en bij de docenten van wie je 

les hebt? 

6. Hoe leer jij het prettigst?Hoe ziet de ideale leerafdeling er voor jou uit, welke elementen 

bevat die? 

7. Is er een verschil tussen leren op school en leren in de praktijk? 

8. Kun je vertellen welk verschil en hoe je dat merkt? 

9. Wat helpt jou op school bij het leren. ( vanuit groep, docent, slb-er) 

10. Wat helpt jou in de praktijk bij het leren?(vanuit collega’s, werkbegeleider, praktijkopleider) 

11. Hoe ziet de begeleiding op school eruit?(hoe vaak, met wie en wat is het onderwerp) 

12. Hoe ziet de begeleiding in de praktijk eruit? (hoe vaak, met wie en wat is het onderwerp) 

13. Hoe zie je de theorie die je op school leert, terug op de afdeling? 

14. Wat heb jij nodig om de theorie die je op school leert te kunnen gebruiken op de afdeling? 

15. Wil je nog iets vertellen, opmerken over dit onderwerp dat we nog niet besproken hebben? 

Vragen voor het interview met de docent/opleider: 

1. Wil je vertellen wie je bent ,  hoe lang je lesgeeft aan de opleiding VZ-IG en welke rollen je 

hebt/hoe lang je opleider bent en welk soort leerlingen je begeleid? 

2. Wil je uitleggen waarom je hebt gekozen voor dit beroep? 

3. Hoe denk jij dat cursisten leren? 

4. Hoe denkt jouw team daarover? 

5. Hoe help je vanuit jouw rol cursisten met leren? 

6. Heb je inzicht in de leerstijlen van jouw cursisten? 

7. Kun je die inzichten gebruiken in jouw lessen? 

8. Hoe zorg jij voor verbinding tussen jouw lessen en de beroepspraktijk? Jouw begeleiding en 

de beroepspraktijk? 

9. Begeleidt je binnen het team volgens een methode/visie? 

10. Heb je inzicht in de begeleiding in de praktijk? Op school? 

11. Stimuleer jij transfer van theorie naar praktijk tijdens jouw lessen? 

12. Wat heb jij nodig om transfer van theorie naar praktijk te kunnen stimuleren vanuit jouw 

rol(len)? 

13. Wil je nog iets vertellen, opmerken over dit onderwerp dat we nog niet besproken hebben? 
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BIJLAGE 6: 

Leren in de praktijk 

Dank voor het meewerken aan het onderzoek: Leren in de praktijk 

Het beantwoorden van de vragen kost je ongeveer 10 minuten. Probeer zo 

eerlijk mogelijk antwoord te geven. Je vult de enquête anoniem in, de gegevens 

zullen worden gebruikt voor verder onderzoek. 

Veel plezier bij het invullen. 

1) Hoe oud ben je? 

 

15-21  

21-30  

30-40  

40-50  

 >55  

 

2) In welke groep zit je? 

 

ZYVZB221  

ZYVZB222  

ZYVZB223  

ZYVZB224  

ZYVZB22ZH  

 

3) In welke setting ben je leerling? 

 

intra-muraal  

extra muraal  

semi-muraal  

 

4) Hoeveel jaar praktijkervaring had je voordat je leerling VZ-IG werd? 
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< dan 1 jaar  

1 tot 5 jaar  

5 tot 10 jaar  

> 10 jaar  

 

5) Ik leer het liefst: 

 

door zelf te doen  

door te kijken naar anderen  

door theorie te bestuderen  

andere   

 

6) Ik maak bruikbare planningen. 

 

Ja  

Nee  

andere   

 

7) Ik heb leren plannen tijdens de opleiding. 

 

Ja  

Nee  

andere   

 

8) Ik heb leren plannen in de BPV. 

 

Ja  

Nee  

andere   

 

9) De docenten begeleiden mij bij het leren plannen. 

 

Ja  
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Nee  

andere   

 

10) De begeleiders in de praktijk begeleiden mij bij het leren plannen. 

 

Ja  

Nee  

andere   

 

11) De planningen waarmee ik werk in de praktijk lijken op de planningen 

waarmee ik werk op school. 

 

Ja  

Nee  

andere   

 

12) De docenten kunnen werken met de planningen uit de praktijk. 

 

Ja  

Nee  

andere   

 

13) De praktijkopleiders kunnen werken met de planningen van school. 

 

Ja  

Nee  

andere   

 

14) Ik stel duidelijke, persoonlijke doelen. 

 

Ja  

Nee  

andere   
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15) Mijn doelen zijn realistisch. 

 

Ja  

Nee  

andere   

 

16) Ik behaal mijn doelen binnen de tijd die ik ervoor plan. 

 

Ja  

Nee  

andere   

 

17) Ik informeer mijn docenten over mijn doelen. 

 

Ja  

Nee  

andere   

 

18) Ik informeer mijn praktijkopleiders over mijn doelen. 

 

Ja  

Nee  

andere   

 

19) Mijn docenten begeleiden mij om aan mijn doelen te werken. 

 

Ja  

Nee  

Soms  

andere   

 

20) Mijn praktijkopleiders begeleiden mij om aan mijn doelen te werken. 
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Ja  

Nee  

Soms  

andere   

 

21) Op school leer ik kennis die ik in de praktijk kan gebruiken. 

 

Ja  

Nee  

andere   

 

22) De kennis die ik leer, kan ik direct toepassen in de praktijk. 

 

Ja  

Nee  

andere   

 

23) Wat ik op school leer aan kennis, houding en vaardigheden, herken ik bij mijn 

collega's in de praktijk. 

 

Ja  

Nee  

andere   

 

24) Ik kan terugkijken op mijn eigen gedrag, reflecteren. 

 

Ja  

Nee  

andere   

 

25) Op school wordt regelmatig gereflecteerd. 

 

Ja  
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Nee  

andere   

 

26) In mijn beroepspraktijk wordt regelmatig gereflecteerd. 

 

Ja  

Nee  

andere   

 

27) Ik stel mezelf reflecterende vragen 

 

Ja  

Nee  

andere   

 

28) Ik stel anderen reflecterende vragen. 

 

Ja  

Nee  

andere   

 

29) Ik heb in deze enquete het volgende gemist: 

 


