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Dit onderzoek gaat in op het het bevorderen van transfer van theorie naar praktijk bij 

cursisten van de opleiding 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 de competenties die de cursisten als beginnend beroepsbeoefenaar op de 

werkvloer lieten zien, heeft de vraag opgeroepen wat er nu precies zorgt voor 

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 

het 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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