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Inleiding
creeerde

Leerexpeditie KiPZ

De reistips zijn niet de
enige opbrengst van deze
Leerexpeditie. Opleidingsprofessionals zijn bij elkaar
gekomen, hebben in elkaars
keuken gekeken en zochten,
ook tussen de expedities,
frequent contact met elkaar.
Whatsappgroepen en het
platform Kennisnet van de
NVZ werden onder andere
ingezet. Daarbij hielp het
uitgangspunt van de Appreciative Inquiry: het positief
waarderen, het bevorderen
van creativiteit.
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KiPZ, de Kwaliteitsimpuls
Personeel Ziekenhuizen,
bestaat al langer dan 2018.
Met de in 2013 gestarte
subsidieregeling geven
algemene ziekenhuizen en
categorale instellingen een
extra impuls aan de kwalificaties van zittende medewerkers. Dat gebeurt onder
meer door het opstellen en
uitvoeren van een strategisch
opleidingsplan. De NVZ
faciliteert ziekenhuizen met
workshops, handreikingen
en een platform voor kennisdeling. Ook maakt ze de
ontwikkelingen en resultaten
van de inzet van de KiPZregeling zichtbaar.

Tijdens de Leerexpeditie zijn
er rond vier thema’s groepjes
geformeerd: Werkplekleren,
Opleidingsprofessional uit
spagaat, Warmlopen voor
leren en Professional van de
toekomst. De leden van elke
groep gingen vervolgens op
expeditie bij elkaar, op zoek
naar dat wat goed gaat. En
‘dat wat goed gaat’ wordt
gedeeld in deze gids, in de
vorm van reistips. U bent van
harte uitgenodigd om ook
op expeditie te gaan!

Met deze aanpak is de
opleidingsbeweging versterkt
die met de subsidieregeling
KiPZ, de Kwaliteitsimpuls
Personeel Ziekenhuiszorg,
in gang is gezet. Het zou
mooi zijn als deze beweging
verder uitgroeit tot een
opleidingscommunity in
Nederlandse algemene
ziekenhuizen en categorale
instellingen, die voortdurend
werkt aan de verder ontwikkeling van medewerkers en daarmee aan de kwaliteit
van de zorg.
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In 2018 startte de Nederlandse
Vereniging van Ziekenhuizen
(NVZ) de Leerexpeditie KiPZ.
De NVZ wilde daarmee een
leersituatie creëren voor
lidinstellingen om strategisch
opleiden (verder) te professionaliseren door middel
van het Appreciative Inquiry
perspectief. Achter in dit boek
staan meer achtergronden
over de uitvoering van de
Leerexpeditie en de uitgangspunten van de Appreciative
Inquiry.

De Leerexpeditie is een succes
geworden. En, nog mooier:
de regie kwam steeds meer
te liggen bij de deelnemers.
Dit boek, deze reisgids, is dan
ook geen product van de
NVZ. Het is gemaakt door
de deelnemers aan de Leerexpeditie, met de NVZ in een
faciliterende rol.

REISTIPS
Hoe deze gids te gebruiken?
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VOORBEELDEN
IN HET LAND
In deze gids vind je een landkaart met daarop alle voorbeelden van praktijken die we
bezocht hebben met de leerexpeditie. Het zijn succesvolle
voorbeelden uit de praktijk van
de thema’s van deze expeditie.

BEELD BIJ DE THEMA’S
De reisgids geeft het resultaat
weer van de reizen van vier
expeditieteams. Deze vier
expeditieteams hebben ieder
een eigen thema als reisdoel
gehad. De opbrengst van
deze expeditieteams is
gedeeld in de vorm van een
getekend verslag. Elk thema
heeft een hoofdstuk in deze
reisgids DAT begint met het
getekend verslag. Hier zie je
in één oogopslag het resultaat
van de betreffende reis.

Uitleg van de icoontjes
Om iets uit te lichten wat het bezien waard is
1

Thema 1: Hoe loop jij warm voor leren

2

Thema 2: Toekomstige professional
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Thema 3: Werkplek leren
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Thema 4: Opleidingsadviseur uit spagaat
Tijdsduur van het bezoek
GPS/Locatie
Contactgegevens
Highlights
Aantekeningen

AANTEKENINGEN
Achterin kun je aantekeningen
maken over je eigen reizen
met deze gids in de hand.
COLOFON
Hier vind je alle reisgenoten.

ACHTERGRONDEN
BIJ DE THEMA’S
Elk hoofdstuk per thema
bevat ook de achtergrond.
Hier vind je meer over de
aanleiding voor dit thema en
het verloop van de expeditie.
VOORBEELDEN
THEMATISCH
Elk hoofdstuk bevat de succesvolle voorbeelden uit de
praktijk die bij dat thema
bezocht zijn. Hier vind je de
contactgegevens en meer
informatie over het voorbeeld.
Je bent uitgenodigd contact
te leggen om deze voorbeelden te bezoeken, dus doe dat
gerust en ga langs.
ACHTERGRONDEN
BIJ DE EXPEDITIE
In dit hoofdstuk vind je meer
informatie over de aanpak van
de leerexpeditie. We gaan in
op de kijk op leren, het proces
en waar je aan moet denken
als je zelf een expeditie start.
Ook zeggen we iets over
waarderend onderzoek, wat
als leidraad voor deze
expeditie heeft gegolden.

TIPS VOOR DUURZAAMHEID
Als je op reis gaat, bedenk dan
eerst even of je op reis moet
en hoe je de reis kunt vormgeven. Je zou bijvoorbeeld
ook kunnen Skypen. Of met
meerdere mensen carpoolen,
liefst van verschillende ziekenhuizen, want zoals een van de
reizigers aangaf: ‘De gesprekken tijdens de reis waren even
inspirerend als het bezoek
zelf’.
5

Mocht je klaar zijn met deze
gids geef hem door aan
iemand die ook geïnteresseerd
is in leren.
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Een andere tip is de trein te
nemen. Het scheelt je reistijd,
want reistijd wordt werktijd en
ziekenhuizen zijn altijd bereikbaar met het openbaar vervoer.
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Een andere reiziger
is al met de landkaart
vertrokken.
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HELAAS
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Neem gerust contact met
ons op als je ook
de landkaart wilt ontvangen,
bel 0000 00 00 00
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Reisbestemming 1

Hoe loop jij warm voor leren?
Wat is motivatie? Hoe zie je
die in de praktijk en wat
triggert mensen om te gaan
leren? Tijdens deze reis zijn
we vooral op zoek gegaan
naar praktische, direct toepasbare voorbeelden.
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Hoe verliep de reis?
27 juli was onze eerste
expeditie in het St Jansdal
te Harderwijk. De vraag die
centraal stond: hoe zorgen
wij dat medewerkers aan hun
verplichte scholingen gaan
voldoen en wat maakt dat
mensen de trainingen gaan
volgen?
5 september was de tweede
expeditie in het Wilhelmina
Ziekenhuis te Assen. Hier ging

het om: wat maakt leren leuk
en wat motiveert jou? Daarnaast kwam de vraag naar
voren: wat is leren voor jou?
14 november was de laatste
expeditie bij Basalt te Den
Haag. Vanuit de bijeenkomst
in Assen namen we de vraag
mee: hoeveel ben je bereid
zelf te investeren in je ontwikkeling? Hoe loop jij warm voor
leren? Hoe ben jij te motiveren
om te leren?
Tijdens onze reis zijn de vragen
steeds verder aangescherpt
door de bezoeken die wij
hebben afgelegd. Wij hebben
gaandeweg de reis geleerd...
De reis is gegaan van managers, naar medewerkers en
dan naar een gemengde groep.

Dit is organisch ontstaan, door
planning, motivatie en mogelijkheid.
In de eerste twee bijeenkomsten zaten er vooral collega’s
die warm lopen voor leren. In
de laatste bijeenkomst heeft
onze reisleider ook medewerkers heeft kunnen vinden die
niet warm liepen voor leren.
Als bijvangst zijn deze collega’s
nu juist gemotiveerd geraakt
om vaker inzetbaar te zijn. Als
medewerkers zich gehoord
voelen en persoonlijk aangesproken worden, dan groeit
samen met hen zelf en bereidheid om ook in zichzelf te
investeren en daarmee een
ambassadeur voor de organisatie te zijn.

Scenariotrainingen St Jansdal
Twee uur

leuk, maar toch
liever ook adres of
minimaal plaats

Breedtegraad: 52.342012
Lengtegraad: 5.616266

❏ Dokters
❏ Managers
❏ Staf
❏ Anders, nl.

..............................................................................
Reis boeken?
Neem contact op met
Lisanne van Barneveld
en Nicole ten Hulscher,
St Jansdal

Wat valt er te beleven?

1. Samenwerking met andere disciplines
2. Leren met andere disciplines
3. Direct toepasbaar in de praktijk

■
■
■
■

Motiveren voor leren
Toekomstige professional
Werkplek leren
Opleidingsadviseur uit spagaat

Leerexpeditie KiPZ

Top 3 highlights
van deze reisbestemming

De meeste mensen
die hier waren
gingen ook naar
Escape room

|

Neem deel aan een scenariotraining met
artsen en verpleegkundigen met aangepaste
casuïstiek, waarbij ze die casuïstiek aan de
hand van SBAR en MUSE behandelen. Door
de scenariotraining leren verpleegkundigen
de systematiek van de SBAR en MUSE toe
te passen in samenwerking met de arts.
Dat versterkt de samenwerking. Je kunt
aansluiten bij deze training en ervaren hoe
dit in zijn werking gaat. Daarna is er een
half uur reflectie, samen met de adviseur
Leren en Ontwikkelen.
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❏ Verpleegkundigen
❏ Paramedici
❏ Patiënt
❏ Iedereen
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Het huis van de toekomst
Twee uur
Breedtegraad: 52.040896
Lengtegraad: 4.267522
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■
■
■
■

Motiveren voor leren
Toekomstige professional
Werkplek leren
Opleidingsadviseur uit spagaat

Sophia Revalidatie

x
x
x
x
x
Xxx xxxxxx
xxx

❏ Verpleegkundigen
❏ Paramedici
❏ Patiënt
❏ Iedereen

❏ Dokters
❏ Managers
❏ Staf
❏ Anders, nl.

..............................................................................

Wat valt er te beleven?
In een module van twee uur ga je zelf
aan de slag met alle innovatieve hulpmiddelen die een patiënt thuis zou kunnen
gebruiken. Je stapt over de drempel
heen om innovatie eng te vinden, je
leert programmeren en weet van de
toepassing bij verschillende doelgroepen.

Top 3 highlights
van deze reisbestemming

Dit moet Mascha de Haan
zijn,
m.dehaan@basaltrevalida
tie.nl

1. Zelf ervaren
2. Direct leren van patiënt ervaringen
3. Dit wil ik thuis ook

Reis boeken?
Neem contact op met
Monica Hilhorst, P&O

De meeste mensen die hier waren
gingen ook naar Nemo Amsterdam

Zelf e-learning ontwikkelen
Twee uur
Breedtegraad: 00.00000
Lengtegraad: 0.00000

Motiveren voor leren
Toekomstige professional
Werkplek leren
Opleidingsadviseur uit spagaat

Top 3 highlights
van deze reisbestemming
1. E-learning is meer dan alleen een
filmpje of tekst
2. Hoe een klassikale training effectiever
te laten zijn
3. Inzichten in leren vanuit verschillende
leerstijlen

..............................................................................
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Wat valt er te beleven?
In twee uur tijd leer je de didactische
achtergrond van leren en de toepassing
in e-learning. Hoe maak je een e-learning
module nu zo kort en krachtig dat de
e-learning iedere medewerker aanspreekt
en toch van toepassing is in de praktijk?
En hoe e-learning zo in te zetten, zodat je
meer uit een klassikale training kan halen?

Wilhelmina ziekenhuis

De meeste mensen die hier waren
gingen ook naar Next Learning

Leerexpeditie KiPZ

x
x
x
x
x
x
Xx
x
x
x
x
x
x
xxx

|

Reis boeken?
Neem contact op met:
Jessica Knopper
Jessicaknopper@gmail.com

❏ Dokters
❏ Managers
❏ Staf
❏ Anders, nl.

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
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❏ Verpleegkundigen
❏ Paramedici
❏ Patiënt
❏ Iedereen

Toepassen van interactieve video’s
Twee uur
Breedtegraad: 52.342012
Lengtegraad: 5.616266

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
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Motiveren voor leren
Toekomstige professional
Werkplek leren
Opleidingsadviseur uit spagaat

St. Jansdal

x
x
x
x
x
Xxx xxxxxx
xxx
Reis boeken?
Neem contact op met
Lisanne van Barneveld
en Nicole ten Hulscher,
St Jansdal

❏ Verpleegkundigen
❏ Paramedici
❏ Patiënt
❏ Iedereen

❏ Dokters
❏ Managers
❏ Staf
❏ Anders, nl.

..............................................................................

Wat valt er te beleven?
Hoe kun je een eigen video interactief
maken, waardoor medewerkers zichzelf
in situaties herkennen en daarbij de stap
tot reflectie makkelijker kunnen maken?
Door het inzicht krijgen in je eigen
gedrag, is het makkelijk om hier een
leerinterventie van te maken en daardoor
beter toepasbaar in de praktijk. Door
videointeractie beklijft een leersituatie
beter.

Top 3 highlights
van deze reisbestemming
1. Quick and dirty mag
2. Short learning interventie
3. Direct toepasbaar in de praktijk

De meeste mensen die hier waren
gingen ook naar Scenariotrainingen
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Reisbestemming 2

De professional van
de toekomst
rijzen en het toenemend
gebrek aan arbeidskrachten.
Dit vraagt een serieuze
paradigmashift.
Wat dit vraagt van professionals in de zorg intrigeert ons.
Hoe kunnen professionals
zich voorbereiden op de toekomst?

Belangrijke thema’s in dit
veranderende zorglandschap
zijn positieve gezondheid,
eigen regie en het verbreden
van zorg binnen het ziekenhuis naar netwerkzorg. Zorg
ontregelen en meer maatwerk
bieden.

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
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Waarom is deze vraag
relevant?
Het zorglandschap verandert
sneller dan in het verleden.
Dat gebeurt onder andere
door de snelle ontwikkeling
in technologische mogelijkheden. Ook de urgentie om
te veranderen neemt toe,
door kosten die de pan uit-

Eerste bezoek Jeroen Bosch Ziekenhuis
Bouwstenen voor succes verzamelen die een
toekomstbestendige professional nodig heeft.
Tweede bezoek Diakonessenhuis
Het geheim van de leerwerkplaats als manier
om toekomstbestendig op te leiden.

Derde bezoek Viecurie
Hoe weet je als professional dat je het goed
doet? Hoe toon je bekwaamheid aan op de
werkplek?
Vierde bezoek Rivierenland
Hoe geef je functiedifferentiatie mbo-hbo
vorm en hoe kan dat bijdragen aan toekomstbestendige zorg?

Motiveren voor
leren Toekomstige
professional
Zelf te bepalen

Wat valt er te beleven?

Breedtegraad: 51.69917
Lengtegraad: 5.30417
Motiveren voor leren
Toekomstige professional
Werkplek leren
Opleidingsadviseur uit spagaat

❏ Verpleegkundigen
❏ Paramedici
❏ Patiënt
❏ Iedereen

❏ Dokters
❏ Managers
❏ Staf
❏ Anders, nl.

..............................................................................

Reis boeken? Neem contact
op met: Mirjam Heinsbroek,
Jeroen Bosch Academie

Top 3 highlights van deze reisbestemming
1. Het geheim voor de toekomst zit in de mooie voorbeelden van vandaag.
2. Bouwstenen voor succes vindt je in: maatwerk en regie, samenwerking, lef en doorzetten.
3. Nieuwe ideeën doe je op door te kijken vanuit verschillende perspectieven.

Leerexpeditie KiPZ

• Het geheim van de leerwerkplaats als
middel voor toekomstbestendig opleiden
• Hoe kan functiedifferentiatie bijdragen
aan toekomstbestendige zorg?
• Hoe weet je als professional dat je het
goed doet op de werkplek?
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De meeste mensen die hier
waren gingen ook naar...

‘In 2025 geven de mensen uit Den Bosch
en omstreken hun gezondheidswelzijn
het hoogste cijfer van Nederland.’ Hoe we
daar samen met alle medewerkers vorm
aan geven, delen we graag met ieder die
geïnteresseerd is in toekomstbestendige
zorg. We hebben geen standaardrecept,
maar zijn samen op zoek hoe we de
mensen uit Den Bosch en omstreken nog
beter van dienst kunnne zijn en blijven.
Door zorg op maat te leveren, dicht bij huis
en op het moment dat het hen uitkomt.
Daarbij leggen we de focus op gezondheid
in plaats van ziekte en kijken we vooral
naar wat mensen wél kunnen. Dit kunnen
we uiteraard niet alleen. Met ieders inbreng,
de inzet van moderne technologieën en
intensieve samenwerking in het netwerk
willen we dit waarmaken.

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
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De reisbestemming: bouwstenen voor succes
voor de toekomstbestendige zorgprofessional
Nader te bepalen

Wat valt er te beleven?

Breedtegraad: 51.88667
Lengtegraad: 5.42917

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
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Motiveren voor leren
Toekomstige professional
Werkplek leren
Opleidingsadviseur
uit spagaat
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Rivi
❏ Verpleegkundigen
❏ Paramedici
❏ Patiënt
❏ Iedereen

❏ Dokters
❏ Managers
❏ Staf
❏ Anders, nl.

Functiedifferentiatie van verpleegkundigen.
Wettelijk gezien wordt het verschil tussen
een mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundige binnen afzienbare tijd een feit.
Maar: dat is op papier. De vraag voor de
praktijk is: hoe zorg je er nu voor dat er op
de werkvloer een goede mix en samenwerking ontstaat. Een instrumentele
benadering is daarvoor niet toereikend.
Gasten en verpleegkundigen van het
ziekenhuis zijn tijdens hun reis op zoek
gegaan naar hun bijdrage aan het samen
werken aan kwalitatief goede ziekenhuiszorg. De samenwerking is gevisualiseerd
en van daaruit is beschreven wat ieders
thema wordt en welke positieve ervaringen
uit andere situaties kunnen worden ingezet
om een positieve bijdrage te leveren.

Reis boeken? Neem contact
op met Monica Hilhorst, P&O

..............................................................................

Highlights
1. De werkvloer zelf is aan zet. Ga elkaar
ontmoeten en vindt uit waar ieders
interesses en talenten zitten. Maak daar
dan gebruik van.
2. Laat de hbo-verpleegkundige ook aan
het bed blijven.
3. Leuk werken is als je samen in een dienst
oplossingen vindt voor knelpunten.
Ga in elkaars keukens kijken, ontschotten,
flexibiliseren.
4. Van alle kanten leren kijken en daartoe
de kans krijgen.

5.

Ga ontmoeten, met elkaar in gesprek.

6.

Opnieuw nadenken over hoe we
dingen doen en ons afvragen waarom.
Implementatie elektronisch patientendossier gebruiken en meeliften.
Richt een kenniscentrum voor
verpleegkundigen in, geef ze toegang
tot de verschillende bibliotheken.
Leiderschap en bereid zijn je kop
boven het maaiveld uit te steken.
Verbeter de communicatie tussen het
management en de verpleegkundige.
Laat je zien en bied je aan.

7.
8.

9.
10.
11.

Hoe weet je dat
jij het goed doet
op de werkvloer?
Zelf te bepalen

Wat valt er te beleven?

Breedtegraad: 51.69917
Lengtegraad: 5.30417
Motiveren voor leren
Toekomstige professional
Werkplek leren
Opleidingsadviseur uit spagaat

❏ Verpleegkundigen
❏ Paramedici
❏ Patiënt
❏ Iedereen

❏ Dokters
❏ Managers
❏ Staf
❏ Anders, nl.

Van aantoonbaar bekwaam naar continu
bekwaam: in tweetallen zijn met behulp
van de leidraad waarderende interviews
gevoerd over het thema Hoe weet je dat
je het goed doet op de werkvloer?
De kracht zat in het ontmoeten van externe
en interne professionals. Zij hebben dit
thema samen besproken aan de hand van
een concreet voorbeeld uit hun eigen
werkcontext. Samen geïnventariseerd wat
de bouwstenen zijn die het voorbeeld
krachtig hebben gemaakt.

..............................................................................

Top 3 highlights van deze reisbestemming
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Reis boeken? Neem contact op met:
Angelie Massop, VieCuri Medisch Centrum
Noord-Limburg

‘Verandering is geen diskwalificatie
van het verleden
maar een belofte voor de toekomst’

Leerexpeditie KiPZ

1. Vrijheid en autonomie om te bepalen hoe bekwaamheid aangetoond kan worden is een
belangrijke behoefte van de professional.
2. Kennis is macht, kennisdelen is kracht.
3. Leren/ontwikkelen als uitgangspunt hanteren in plaats van toetsen.

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
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Reisbestemming 3

Werkplek leren in de praktijk:

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
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Leren op de werkplek is effectiever. Maar hoe doe je dat?
Werkplekleren is een verzamelbegrip. Er bestaan veel
verschillende vormen. Wat
verstaan we onder leren in
de praktijk? Welke voorbeelden bestaan er al in het land?
Hoewel er mooie definities
bestaan van werkplek leren,
bleken tijdens de expeditie
juist de voorbeelden in de
praktijk het meest leerzaam.

Door middel van waarderend onderzoek hebben we
succesverhalen opgehaald in
de deelnemende ziekenhuizen. Iedereen is bezig met het
thema werkplekleren en geeft
dit op verschillende manieren
vorm. In vijf ziekenhuizen
hebben we voorbeelden van
werkplekleren onderzocht:
van de inzet van games, leerafdelingen tot intervisie.

De aanpak van de leerexpeditie, bij elkaar op bezoek en
toepassen van waarderend
onderzoeken, was voor ons
ook een vorm van werkplekleren. Het gaf inspiratie,
nieuwe inzichten, energie en
aandacht voor waarderend
kijken naar werkplekleren. En
daarmee nieuwe mogelijkheden en handvatten in onze
eigen ziekenhuizen.

Centraal of decentraal toetsen
Nader te bepalen
Breedtegraad: 00.00000
Lengtegraad: 00.00000

❏ Verpleegkundigen
❏ Paramedici
❏ Patiënt
❏ Iedereen

❏ Dokters
❏ Managers
❏ Staf
❏ Anders, nl.

..............................................................................
Motiveren voor leren
Toekomstige professional
Werkplek leren
Opleidingsadviseur uit spagaat

Reis boeken? Neem contact
op met Janke Santing

Wat valt er te beleven?
Voor- en nadelen van centraal en
decentraal toetsen van voorbehouden
handelingen. Het is een actueel onderwerp voor veel ziekenhuizen, die alle
in verschillende fasen zitten. .

Top 3 highlights van deze reisbestemming
1. Bevlogenheid van toetsers
2. Toetsers leren van elkaar én verpleegkundigen leren van de toetsers
3. Met beperkt aantal toetsers houd je kwaliteit hoog en gelijk
over verschillende afdelingen

|
Leerexpeditie KiPZ
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Intervisie unit Medische Psychiatrische
Nader te bepalen
Breedtegraad: 00.00000
Lengtegraad: 00.00000

❏ Verpleegkundigen
❏ Paramedici
❏ Patiënt
❏ Iedereen

❏ Dokters
❏ Managers
❏ Staf
❏ Anders, nl.

..............................................................................

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
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Motiveren voor leren
Toekomstige professional
Werkplek leren
Opleidingsadviseur
uit spagaat

a
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e
Wilh huis
Zieken Assen

Wat valt er te beleven?
Persoonlijke ontwikkeling van verpleegkundigen door middel van intervisie.

Reis boeken?
Neem contact op met
Hilly Burghgraef,
Jasper Postma

Top 3 highlights
van deze reisbestemming
1. Vraag kwam uit het team zelf
2. Onafhankelijke begeleider voor de
intervisiegroep
3. Intervisie methodiek

De reisbestemming Askme
Nader te bepalen
Breedtegraad: 00.00000
Lengtegraad: 00.00000

❏ Verpleegkundigen
❏ Paramedici
❏ Patiënt
❏ Iedereen

❏ Dokters
❏ Managers
❏ Staf
❏ Anders, nl.

..............................................................................
Motiveren voor leren
Toekomstige professional
Werkplek leren
Opleidingsadviseur uit spagaat

Reis boeken? Neem contact op met:
betrokkenen/contactpersonen
Mirjam van Dijk en Leonie Rijders
Opleidingsadviseurs Landsteiner
Instituut

Top 3 highlights
van deze reisbestemming

Voorbeeld van leren op de werkplek laten
zien door middel van performance support
op de Intensive Care. Bij het HMC wordt
er gewerkt met de tool Askme, die ondersteunt bij handelen op de werkvloer.
Bijvoorbeeld als je even niet meer weet
waar dat ene apparaat voor dient of als je
wilt weten wat je moet doen in het geval
van een alarm. In Askme kun jezelf kiezen
over welk gedeelte van de handeling je
meer wilt weten: kennis op maat! Met
behulp van beeldmateriaal word je vervolgens direct op de werkplek geholpen.
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HMC inde
Weste
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1. Enthousiaste kartrekker op de afdeling
2. Ondersteuning management
3. Facilitering op ICT gebied

Wat valt er te beleven?

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

■
■
■
■

Inzet game voor werkplekleren
Nader te bepalen
Breedtegraad: 00.00000
Lengtegraad: 00.00000

❏ Verpleegkundigen
❏ Paramedici
❏ Patiënt
❏ Iedereen

❏ Dokters
❏ Managers
❏ Staf
❏ Anders, nl.

..............................................................................
Motiveren voor leren
Toekomstige professional
Werkplek leren
Opleidingsadviseur uit spagaat

Reis boeken?
Neem contact op met
Mirjam van Dijk,
opleidingsadviseur HMC

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

|
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HMC einde
West

Wat valt er te beleven?
Inzet van serious gaming voor het verbeteren van kennis rond een bepaald onderwerp
op de afdeling. De games worden ontwikkeld met behulp van van LetsGetWiser,
een game-engine om eigen leerspellen
te maken. Het kennisniveau van verpleegkundigen op de afdeling vaatchirurgie en
traumatologie is hoger en nieuwe verpleegkundigen zijn sneller ingewerkt op het
onderwerp. Ook worden de games
ingezet op organisatie bredeonderwerpen,
bijvoorbeeld om medicatieveiligheid en
valpreventie ‘spelenderwijs’ aandacht te
geven bij een kwaliteitskalender.

Top 3 highlights
van deze reisbestemming
1. Enthousiaste kar trekker op de afdeling.
2. Ondersteuning/facilitering van
management (in tijd).
3. Brede betrokkenheid van verschillende
disciplines

De meeste mensen die hier waren
gingen ook naar Askme

Spaarne gasthuis Hoofddorp
Nader te bepalen
Breedtegraad: 52°19’28.5”N
Lengtegraad: 4°39’13.6”E

❏ Verpleegkundigen
❏ Paramedici
❏ Patiënt
❏ Iedereen

❏ Dokters
❏ Managers
❏ Staf
❏ Anders, nl.

..............................................................................
Motiveren voor leren
Toekomstige professional
Werkplek leren
Opleidingsadviseur uit spagaat
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Op afdelingsniveau wordt begeleidingscapaciteit (formatie) vrijgemaakt om het
leerwerkproces te organiseren. Hiervoor
wordt leercoaching op de afdeling georganiseerd. Leercoaching is een rol die
ziekenhuisprofessionals uitoefenen. Binnen
hun afdeling ondersteunen zij het leren op
de werkplek. Het leren gebeurt hierdoor
zoveel mogelijk op de werkplek zelf

Top 3 highlights
van deze reisbestemming
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1. Leren doe je voornamelijk op de
werkplek, van en met elkaar
2. Alle medewerkers van het ziekenhuis
zijn permanent bekwaam
3. Je maakt zelf de keuze hoe je leert,
waar en wanneer, afhankelijk van
wat jij nodig hebt om bekwaam te
zijn en te blijven

De meeste mensen die hier waren
gingen ook naar De eigen bekwaamheidsverklaring

Leerexpeditie KiPZ

Reis boeken?
Neem contact op met
Marianne Voskamp van Leeuwen,
onderwijscoördinator
veiligheidstrainingen
Spaarne Gasthuis Academie
023 - 22 41674
MVoskamp@spaarnegasthuis.nl

Wat valt er te beleven?

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

■
■
■
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Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

|
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Slechte foto
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Eigen bekwaamheidsverklaring
voorbehouden en risicovolle handelingen
Nader te bepalen
Breedtegraad: 52°19’28.5”N
Lengtegraad: 4°39’13.6”E

❏ Verpleegkundigen
❏ Paramedici
❏ Patiënt
❏ Iedereen

❏ Dokters
❏ Managers
❏ Staf
❏ Anders, nl.

..............................................................................

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
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Motiveren voor leren
Toekomstige professional
Werkplek leren
Opleidingsadviseur uit spagaat
Reis boeken?
Neem contact op met
Marianne Voskamp van Leeuwen,
onderwijscoördinator
veiligheidstrainingen
Spaarne Gasthuis Academie
023 - 22 41674
MVoskamp@spaarnegasthuis.nl
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Wat valt er te beleven?
Van verplicht toetsen naar tekenen eigen
bekwaamheidsverklaring. Belangrijk hierbij:
eigen verantwoordelijkheid van zorgprofessionals en borging door assessments en
steekproeven.

Top 3 highlights
van deze reisbestemming
1. Medewerkers meenemen in proces
2. Regie bij medewerkers: zelf bepalen
wat je als professional nodig hebt.
3. Vertrouwen van organisatie
(staf/leidinggevenden) in medewerkers

De meeste mensen die hier waren
gingen ook naar leren@work

LeerWerkPlaatsen in de Spotlight!
Nader te bepalen
Breedtegraad: 52.08159939999999
Lengtegraad: 5.138709199999994

❏ Verpleegkundigen
❏ Paramedici
❏ Patiënt
❏ Iedereen

❏ Dokters
❏ Managers
❏ Staf
❏ Anders, nl.

..............................................................................
Motiveren voor leren
Toekomstige professional
Werkplek leren
Opleidingsadviseur uit spagaat

Reis boeken? Neem contact
op met Sjoerd Thoonsen
sthoonsen@diakhuis.nl
of Hanna van Rijssel
hvrijssel@diakhuis.nl
(023 - 22) 41674
MVoskamp@spaarnegasthuis.nl
Instituut
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De meeste mensen die
hier waren gingen
ook naar Tjongerschans,
praktijkroute voor MBO-V

Leerexpeditie KiPZ

1. Leren doe je voornamelijk op de
werkplek, van en met elkaar
2. Alle medewerkers van het ziekenhuis
zijn permanent bekwaam
3. Je maakt zelf de keuze hoe je leert,
waar en wanneer, afhankelijk van
wat jij nodig hebt om bekwaam te
zijn en te blijven

Ervaar hoe LeerWerkPlaatsen in het
ziekenhuis georganiseerd worden.
• Rolverdeling op de afdeling
• Randvoorwaarden die nodig zijn
(of waar je vooral niet op hoeft te
wachten)
• Begeleiding van leerlingen
• Begeleiding/training van werkbegeleiders
• Opleidingskundige thema’s:
sociaal leren, intervisie, competentiegericht leren, etc.

35
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Top 3 highlights
van deze reisbestemming

Wat valt er te beleven?

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
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■
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PA’s als drager van
deskundigheidsbevordering op de afdeling
Nader te bepalen
Breedtegraad: 52.966146
Lengtegraad: 5.917699

❏ Verpleegkundigen
❏ Paramedici
❏ Patiënt
❏ Iedereen

❏ Dokters
❏ Managers
❏ Staf
❏ Anders, nl.
PA-ers

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
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Motiveren voor leren
Toekomstige professional
Werkplek leren
Opleidingsadviseur uit spagaat

Reis boeken?
Neem contact op met
Marcel Hut
Opleidingsadviseur

Wat valt er te beleven?
PA neemt verpleegkundigen mee in
deskundigheidsbevordering, door
klinische lessen, klinisch redeneren,
reflecteren, coaching toe te passen.
Naar behoefte van verpleegkundigen
en bij signalering van kennisgaps.

Top 3 highlights
van deze reisbestemming
1. Beschikbaarheid en toegankelijkheid
2. Intermediair tussen arts en
verpleegkundigen
3. Affiniteit met doelgroeop
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Inconsequent, staat soms
plaats bij en soms niet.

Praktijkroute voor mbo-V
Nader te bepalen
Breedtegraad: 52.966146
Lengtegraad: 5.917699

❏ Verpleegkundigen
❏ Paramedici
❏ Patiënt
❏ Iedereen

❏ Dokters
❏ Managers
❏ Staf
❏ Anders, nl.

..............................................................................
Motiveren voor leren
Toekomstige professional
Werkplek leren
Opleidingsadviseur uit spagaat

Reis boeken?
Neem contact op met
Marcel Hut
Opleidingsadviseur

Wat valt er te beleven?
De mbo-V opleiding van het Friesland
College vindt volledig plaats binnen het
ziekenhuis, in de praktijk. Lerend leren
werken met dit concept vindt hiermee
met succes plaats. Leren wordt relevant
en betekenisvol voor de lerende.

Top 5 highlights
van deze reisbestemming

|
Leerexpeditie KiPZ

ans
h
c
s
r
e
g
Tjon ziekenhuis
veen
n
e
r
e
e
H

1. Leerlingen werken met eigen leervragen
2. Commitment van het MT van de school
en het MT van het ziekenhuis
3. Docenten zijn gestationeerd ‘in huis’
4. Continuïteit van betrokken docenten
5. Praktijkopleiders opgeleid en
gediplomeerd, die het leerproces
van de leerlingen ondersteunen

37
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Reisbestemming 4

Opleidingsadviseur
uit de spagaat

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
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Het huidige leren en de facilitering en ondersteuning daarvan voorziet het ziekenhuis
niet altijd van antwoorden
die passen bij vraagstukken
uit de praktijk. Daarom heeft
de groep onderzocht hoe de
leerfunctie in ziekenhuizen,
en ieders rol daarin, eruit
moet zien om toekomstbestendig te zijn.
Hoe verliep de reis?
Met een nog niet voldoende
uitgekristalliseerde vraag is
deze expeditie op pad gegaan. Onderweg werd de
relevantie van de vraag steeds

duidelijker en bleek het niet
over de toekomst maar over
het nu te gaan. Managers
hebben in hun dagelijkse
praktijk leerhuizen nodig met
onderwijskundige expertise.
Stafdiensten hebben elkaar
en managers nodig om tot
geïntegreerde adviezen te
komen die zorgprofessionals
ondersteunen in hun werk. Nu
wordt in ziekenhuizen vaak
nog teveel in hokjes gewerkt
en gedacht.
Opbrengsten
Het leren en de ondersteuning
en facilitering ervan moet

dichter naar de praktijk. Dit
vraagt een goede samenwerking tussen managers,
stafdiensten en zorgprofessionals.
Daarnaast vraagt het dat we
gaan experimenteren met
leren in de praktijk: gewoon
doen en gezamenlijk zoeken
naar wat werkt, wat opbrengsten zijn en hoe we dit
kunnen ontwikkelen. Leren
is een gedeelde verantwoordelijkheid en vraagt een
gezamenlijke betrokkenheid
en verbinding. Het vraagt een
reflectieve houding waarbij
we ons samen steeds de
vraag stellen: doen we de
juiste dingen en doen we ze
goed?

Toekomstbestendige verpleegkundige zorg
in Ziekenhuis Gelderse Vallei
Nader te bepalen

Wat valt er te beleven?

Breedtegraad: 00.00000
Lengtegraad: 00.00000

Motiveren voor leren
Toekomstige professional
Werkplek leren
Opleidingsadviseur uit spagaat

❏ Verpleegkundigen
❏ Paramedici
❏ Patiënt
❏ Iedereen

❏ Dokters
❏ Managers
❏ Staf
❏ Anders, nl.

..............................................................................

Dit beleid geeft aan waar de verpleegkundigen van ZGV voor staan, hoe zij
over het vak denken en vanuit welke
standaarden en methodieken zij op
professionele wijze invulling geven aan
de verpleegkundige rol. Het vak is volop
in ontwikkeling met als slogan ‘De zorg
verandert en wij veranderen mee’.

huis
n
e
k
e
i
Z
i
e
l
l
a
V
e
Gelders

Leerexpeditie KiPZ

Reis boeken? Neem contact op met:
Tineke Holwerda,
Chief Nursing Officer (CNO)

|

Samen met de verpleegkundige adviesraad is een verpleegkundig beleid opgesteld voor de
komende twee jaar. Daaruit volgt een ontwikkelagenda waarbij in de praktijk door pionieren,
ontdekken, (werkplek) leren en bijstellen steeds met en van elkaar wordt geleerd.
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Binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV)
staat de verpleegkundige beroepsontwikkeling stevig op de agenda. Het verpleegkundig beleid 2018-2020 geeft richting
aan de professionele ontwikkeling van de
verpleegkundige beroepsgroep van ZGV.

De opleidersgroep naar een
interprofessioneel model
Nader te bepalen
Breedtegraad: 00.00000
Lengtegraad: 00.00000

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
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Motiveren voor leren
Toekomstige professional
Werkplek leren
Opleidingsadviseur uit spagaat
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❏ Verpleegkundigen
❏ Paramedici
❏ Patiënt
❏ Iedereen

❏ Dokters
❏ Managers
❏ Staf
❏ Anders, nl.

..............................................................................

Wat valt er te beleven?
Vanuit het uitgangspunt ‘hbo-opleiden
is hbo-begeleiden’ en ‘interprofessioneel
tenzij’ is de begeleidingsstructuur,
de opleidingsmethodiek en de PDCAkwaliteitscyclus van de verpleegkundige
en paramedische opleidingen binnen
Ziekenhuis Gelderse Vallei vormgegeven
naar het model van de medischspecialistische vervolgopleidingen.

Reis boeken?
Neem contact op met:
Els Kooij, opleidingsadviseur
verpleegkundig opleiden

Highlights

Concreet bewaken zij het opleidingsklimaat,
de opleidingskwaliteit en de werkplek als leeromgeving, daarnaast beoordelen zij leerlingen
en studenten. Zij coachen mentoren en
werkbegeleiders, dragen bij aan de selectie
van leerlingen en stagiaires, ontwikkelen
de leerplannen en vertalen het opleidingscurriculum naar de praktijk. Deze opleiders
worden gecoacht vanuit het Leerhuis.

Opleidingsmethodiek
De gebruikte opleidingsmethodiek is
vorm gegeven naar analogie van de
methode zoals deze gebruikt wordt
binnen de medisch specialistische vervolgopleidingen.

Leerexpeditie KiPZ

De opleiders worden periodiek bij- en
nageschoold op het gebied van nieuwe
ontwikkelingen binnen het opleiden.
Nieuwe opleiders volgen, samen met de
opleiders van artsen en verpleegkundig
specialisten, een opleiderstraining bij een
extern instituut.
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Opleidersoverleg
De gehele groep opleiders komt een keer
per maand samen met de volgende agenda:
• monitoren van het opleiden organisatiebreed
• afstemming met de opleidingsinstituten
• PDCA kwaliteitscyclus
• casuïstiekbespreking

Professionaliseren
Alle opleiders zijn initieel in-company
getraind in de opleidingsmethodiek zoals
deze ook wordt gebruikt bij de medischspecialistische vervolgopleidingen.
Hierdoor is een betere aansluiting bij de
manier waarop arts-assistenten (en coassistenten) worden opgeleid. Tevens
draagt dit bij aan het spreken van een
‘gemeenschappelijke taal’ in Ziekenhuis
Gelderse Vallei als het gaat over opleiden
van zorgprofessionals.

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

De opleidersgroep
Voor alle initiële en specialistische vervolgopleidingen binnen het verpleegkundig
domein (inclusief verpleegkundig specialisten, recovery, radiologie, OK en poliklinieken)
zijn eigen werknemers van de afdelingen
benoemd als opleiders. Deze opleiders
zijn, samen met de leidinggevende van de
afdeling, verantwoordelijk voor het opleidingsklimaat op de afdeling.

De reisbestemming: bouwstenen voor succes
voor de toekomstbestendige zorgprofessional
Twee uur
Breedtegraad: 00.00000
Lengtegraad: 00.00000

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
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Motiveren voor leren
Toekomstige professional
Werkplek leren
Opleidingsadviseur
uit spagaat
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❏ Verpleegkundigen
❏ Paramedici
❏ Patiënt
❏ Iedereen
Academie / adviseurs

❏ Dokters
❏ Managers
❏ Staf
❏ Anders, nl.

Wat valt er te beleven?
Informatie en voorbeelden hoe wij de
academie in Máxima Medisch Centrum
hebben gepositioneerd. Informatie en
best practices van de wijze waarop wij
in Máxima Medisch Centrum de cyclus
van de opleidingsgelden (en KiPZ gelden)
hebben ingericht en uitgevoerd.

De meeste mensen die hier
waren gingen ook naar...
• De projecteigenaar van MMC Floreert,
om daar informatie uit te wisselen over
functiedifferentiatie van verpleegkundigen.
• Ook kunnen ze meer te weten komen
hoe het MD-programma eruit ziet voor
leidinggevenden in Máxima Medisch
Centrum.

Reis boeken? Neem contact
op met Saskia Jongen

Top 3 highlights van deze reisbestemming
1. Wij hebben als adviseur regelmatig contact met de managers over de
inhoudelijke voortgang van het opleidingsplan.
2. De academie monitort de opleidingsgelden jaarlijks en wij hebben
zowel centraal als ook decentraal gelden verdeeld waar de manager
verantwoordelijk voor is.
3. Academie werkt nauw samen met een aantal managers om het proces
verder te verbeteren en aan te sluiten bij alle andere processen in huis
(denk aan budget en beleidscyclus, SPP)
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InterProfessioneel Samenwerken
En Leren (IPSEL)
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Nader te bepalen
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Breedtegraad: 00.00000
Lengtegraad: 00.00000
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Motiveren voor leren
Toekomstige professional
Werkplek leren
Opleidingsadviseur uit spagaat

❏ Verpleegkundigen
❏ Paramedici
❏ Patiënt
❏ Iedereen

❏ Dokters
❏ Managers
❏ Staf
❏ Anders, nl.

..............................................................................

Reis boeken?
Neem contact op met:
Dik Snijdelaar,
medisch hoofd leerhuis,
anesthesioloog

Wat valt er te beleven?
De zorg wordt complexer. Niet langer staat de
afwezigheid van ziekte centraal, maar gezondheid, welzijn, preventie en verbetering van patient
outcome. Dit vraagt een interprofessioneel team
van zorgprofessionals (artsen, verpleegkundigen,
psychologen en paramedici) die complementair
aan elkaar zijn en een gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen voor het totale zorgproces
en de uitkomst daarvan. Dit stelt naast vakinhoudelijke eisen ook eisen aan het samenwerkend
en lerend vermogen van zorgprofessionals. Het
programma InterProfessioneel Samenwerken
En Leren (IPSEL) richt zich onder andere op
samenwerkingsvaardigheden als communicatie,
leiderschap en reflectie. Het programma heeft
tot doel samenwerkingsvaardigheden van zorgprofessionals in teams te versterken waarbij de
medisch specialist een rolmodelfunctie heeft.
Het programma bevat vier lijnen die duaal aangestuurd worden door een medisch specialist en
een andere zorgprofessional:
1. acute situatie (simulatie)trainingen, waarin
interprofessioneel acute situaties getraind
en nabesproken worden. Naast technische
vaardigheden wordt vooral ook op niettechnische vaardigheden als samenwerken,
communicatie en leiderschap gereflecteerd;
2. observatie en reflectie, waarin samenwerkingsmomenten in de praktijk geobserveerd
en nabesproken worden;
3. het gesprek over zorg, hierin worden best
practices en praktijkverhalen gedeeld die een
bijdrage leveren aan veilige patiëntenzorg;
4. startende zorgprofessionals in ZGV, hierin
wordt in nauwe samenwerking met de

Het IPSEL-programma is een structureel
onderdeel van het leren en ontwikkelen
binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei. Het
interprofessioneel leren vindt zoveel als
mogelijk plaats op de eigen werkplek.

Highlights

Verwonder en verbeter
Verwonderkracht van nieuwe zorgprofessionals gebruiken om de zorg in ZGV nog
beter te maken, nieuwe zorgprofessionals
de ervaring geven dat ze invloed hebben
op het verbeteren van de zorg(organisatie)
en het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten. Dit zijn de doelstellingen van
de verwonder en verbetersessies die naar
model van het UMCU in ons ziekenhuis
gestart zijn. Een afdelingsmanager en een
medisch specialist trekken samen deze
lijn en helpen de deelnemers om ook
daadwerkelijk hun verbetervoorstellen te
realiseren.
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Nieuwe verpleegkundigen en artsen ontdekken samen Ziekenhuis Gelderse Vallei
We geven onze nieuwe zorgprofessionals
graag een warm welkom in ZGV. Voor
verpleegkundigen en medisch specialisten
organiseren we daarvoor de zogenaamde
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MDO observatie training
Binnen ZGV is een team van gedragswetenschappers opgeleid in de methodiek
van de MDO-observatietraining zoals
gebruikt in het TeAMS-programma van
het VUmc. De MDO-observatie training is
ontwikkeld om de leden van bestaande
MDO’s onder begeleiding te laten reflecteren op het eigen functioneren. Er vinden
twee observaties en een nabespreking
plaats. De IPSEL-observatoren begeleiden
de teams bij het concreet maken van de
verbeteracties.

Hap en Tap bijeenkomsten. Dit om elkaar
te leren kennen, ervaringen als nieuwkomer uit te wisselen, organisatiekennis op
te doen en het vormen van een netwerk
in de organisatie. Aan de hand van vragen
van de deelnemers maken de organisatoren
een programma met bijpassende sprekers.
Naast persoonlijke vragen komen onder
werpen aan bod zoals ‘Hoe breng ik een
goed idee verder in deze organisatie?’
en ‘Wie uit de organisatie kan mij daarbij
helpen?’. Tijdens een gezamenlijke avondmaaltijd ontmoeten nieuwe zorgprofessionals elkaar en volgen zij daarna
een inhoudelijk programma. Soms artsen
en verpleegkundigen gezamenlijk, soms
opgesplitst; dit afhankelijk van het onderwerp. De bijeenkomsten worden gefaciliteerd door de organisatieadviseur, de Chief
Nursing Officer (CNO) en het leerhuis.

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Centrale OpleidingsCommissie (COC) en
de Chief Nursing Officer (CNO), gezocht
naar interprofessionele samenwerking en
leermogelijkheden voor artsen, paramedici
en verpleegkundigen. Daarnaast worden
waar mogelijk startende zorgprofessionals
in ZGV samengebracht rond het inwerken
en inburgeren in ZGV.

Achtergronden Leerexpeditie
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AANLEIDING: WAAROM
DE KIPZ LEEREXPEDITIE?
Afgelopen jaren heeft de
Nederlandse Vereniging van
Ziekenhuizen in het project
Kwaliteitsimpuls Personeel
Ziekenhuiszorg (KiPZ) samen
met haar lid-instellingen
gewerkt aan het ontwikkelen
en uitvoeren van strategische
opleidingsplannen in relatie
tot strategisch opleidingsbeleid.
Zo wordt o.a. een extra impuls
gegeven aan de kwalificaties
van medewerkers. Ook zijn
proeftuinen ingericht, waarin
de veranderende rol van de
verpleegkundigen wordt
onderzocht.
De subsidieregeling Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KiPZ) gaf in de
afgelopen jaren algemene
ziekenhuizen en categorale
instellingen de mogelijkheid
een extra impuls aan de
kwalificaties van zittende
medewerkers. Dat gebeurt
onder meer door het opstellen en uitvoeren van een
strategisch opleidingsplan.
De NVZ faciliteerde ziekenhuizen met workshops,
handreikingen en een
platform voor kennisdeling.
Als onderdeel daarvan is er
in 2017 is een pilot geweest
met een audit op een ‘waar-

derend onderzoekende’
manier. Aan de hand van
vraaggesprekken met betrokken medewerkers werd de
leersituatie in een ziekenhuis
verkend. Dit gebeurde door
ervaren opleidingshoofden
en -adviseurs uit andere
ziekenhuizen. Het doel:
‘best practices’ uitlichten
en een indicatie geven van
mogelijke verbeterpunten.
De auditeurs koppelden
hun bevindingen aan het
ziekenhuis terug.
Na evaluatie kozen de opleidingsprofessionals voor een
andere manier om waarderend onderzoek in te zetten.
Meer gericht op samen leren.
Minder formeel in ‘auditvorm’.
Gekozen is voor een ‘leerexpeditie’. De expeditie gaat
op zoek naar ‘dat wat werkt
en hoe je dat versterkt’. Op
reis met elkaar en naar elkaars
ziekenhuis om verhalen te
horen over goede voorbeelden. Zo worden opbrengsten
van KiPZ-leerinterventies via
een lerend netwerk in beeld
gebracht en gedeeld.
KIJK OP LEREN
In de discussie over wat
leren precies is spelen twee
processen een rol. Het ene
proces betreft de acquisitie
van kennis. Dit is een intern

psychologisch proces, waarbij iemand kennis tot zich
neemt en vervolgens verbindt
en uitbreidt met eerder opgedane kennis. Het tweede
proces ziet leren als een
extern sociaal proces. Hierbij
wordt kennis gecreëerd in
interactie met bijvoorbeeld
andere personen of media.
In dit traject hebben we beide
processen gecombineerd.
We halen kennis bij anderen
via de goede voorbeelden en
interviews met vertegenwoordigers van deze voorbeelden.
Maar we doen dat ook samen
met anderen, zodat we met
elkaar de opgedane informatie
kunnen bespreken zodat deze
verder ontwikkeld wordt en
we tot nieuwe inzichten kunnen komen.
AANPAK:
EEN LEEREXPEDITIE
We kozen voor de vorm van
een leerexpeditie. Kenmerkend voor een leerexpeditie
is dat deelnemers zelf het
reisdoel kiezen en zelf vorm
geven aan de manier waarop
ze dat reisdoel bereiken. Wel
staat de reis in het teken van
kennisontwikkeling en zelfontplooiing en hebben de
leden van de expeditie een
gezamenlijke focus. Die focus
vertalen ze elk op eigen wijze
naar hun praktijk.

belangrijkste, wel een helder
idee van ieders invulling van
het thema en het gevoel iets
aan elkaar te kunnen hebben
tijdens de reis.
Vormgeven van de reis.
Vervolgens bepaalt het
expeditieteam wat interes-

Bedrijfsbezoeken vormden in
deze expeditie de hoofdmoot.
We gaven de expeditieleden
een format mee om deze
bezoeken te ondersteunen.
Daarover meer onder het
kopje Waarderend Onderzoek.

Het proces van een leerexpeditie ziet er als volgt uit:
Keuze voor het reisdoel
(het thema).
De deelnemers die zich hebben aangemeld wisselen voor
hen interessante thema’s uit
en komen gezamenlijk tot
keuzes voor een of meerdere
reisdoelen. Eensgezindheid
over het thema is niet het

Tussentijds afstemming en
ontmoeting met andere
expedities.
Juist het met andere groepen
op expeditie gaan maakt het
interessant, omdat vaak aanpalende expedities weer
voeding kunnen geven aan
de eigen expeditie, zowel
inhoudelijk als in de werkvorm. Bovendien helpt het de
teams hun opbrengsten in
kaart te brengen. We hebben
voor deze reis één tussentijdse afstemming georganiseerd.

Leerexpeditie KiPZ

PROCES VAN
DE LEEREXPEDITIE
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Een leerexpeditie heeft een
tijdelijk karakter. De groep die
samen reist doet dat dan ook
voor een afgesproken periode.
Iedere deelnemer neemt vrijwillig deel aan de reis en kiest
zelf voor de invulling van het
thema, waarbij afstemming
met de algemene visie en de
reisgenoten van belang is,
al is het maar om van elkaars
perspectief te kunnen leren.
Juist de verschillende perspectieven maken de expeditie
interessant.
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sante onderdelen kunnen zijn
van de reis. Denk daarbij aan:
- Bedrijfsbezoek
- Expert bevragen
- Artikelen lezen en delen
- Workshop volgen
- Artikel schrijven
- Onderzoek uitzetten
- Etc.

Stand van zaken opmaken
tijdens de expeditie
(reflectiemomenten).
Dit is aan de expeditieleden
om te organiseren, maar wij
hebben de expeditieleden
gevraagd een logboek bij te
houden.
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Afsluitend moment.
Dat kan bijvoorbeeld een
minicongres zijn, een artikel
of een handboek. In ieder
geval helpt het de deelnemers
om het geleerde te verwoorden en daarmee te internaliseren. Deze reisgids is de
afsluiting van deze expeditie.
CONDITIES VOOR
LEEREXPEDITIE
Verbinding van het thema
met de eigen praktijk: door
deze verbinding wordt de
deelnemer uitgedaagd om
wat hij opsteekt te vertalen
naar en toe te passen in het
eigen werk. Dat maakt niet
alleen het leerrendement
hoger maar haalt ook een
zekere vrijblijvendheid weg
bij de deelnemer. Het is eenvoudiger om te theoretiseren
dan om de theorie ook echt
toe te passen in een eigen
situatie. Juist het toepassen
vraagt vaak een vertaling en
deze vertaling geeft weer
input voor de expeditie.
Bovendien is de werkelijkheid
vaak complexer en weerbarstiger dan een theoretische

oplossing doet vermoeden,
waardoor de oplossing rijker
wordt.
Terugkoppeling uit de eigen
‘veranderde’ praktijk: wat de
verbinding met de praktijk ook
biedt is de mogelijkheid om
veranderingen in die praktijk
waar te nemen en hierover
data te verzamelen. Het hangt
uiteraard af van de complexiteit van de verandering, maar
maakt de expeditie op die
wijze wel minder vrijblijvend.
Houden van focus: het is zeer
verleidelijk tijdens de expeditie
uit te wijden naar andere
deelgebieden van het kennisdomein. Uiteraard is het team
vrij om zijn eigen koers te
bepalen, maar houd focus op
de initiële vraag. Zeker als het
wat lastiger wordt. Dat helpt
bij het verdiepen van de
kennis en het aanwijzen van
ontbrekende kennis.
Continuïteit in de activiteiten: door enige continuïteit te
bewaren in de bijeenkomsten
of activiteiten blijft iedereen
de lijn van kennisontwikkeling
volgen. Tussentijds een logboek bijhouden of elkaar
artikelen sturen kan hierbij helpen. Ook een appgroep helpt.
Leiderschap delen: in het
expeditieteam heb je als vanzelf leiders en volgers. Toch
is het goed bij tijd en wijle te
toetsen of de balans nog goed

is. Misschien kan op sommige
het leiderschap gedeeld
worden? Dat is gezond voor
het team en houdt de mogelijkheden open de verschillende deskundigheden en
kwaliteiten van de expeditieleden te benutten.
Aantal expeditieleden: zes
tot acht personen is ideale
teamgrootte om van en met
elkaar te leren. Bij grotere
groepen wordt de focus vaak
te breed wordt. Bij een te
kleine groep kan soms de belasting om het proces gaande
te houden te groot worden,
waardoor de expeditie stopt.
Ook mist dan de nodige diversiteit aan perspectieven.
Reisbegeleiding: de expeditieteams kunnen het beste op
een of andere manier begeleid
worden. Bijvoorbeeld door uit
ieder team een afgevaardigde
in dit begeleidingsteam te
laten plaatsnemen. Zij houden
de grote lijnen en condities
in de gaten en bespreken met
elkaar mogelijke interventies
vanuit de begeleiding. Zo
kunnen zij de tussentijdse
afstemming organiseren en
elkaar voeden op vorm en
inhoud.
WAARDEREND ONDERZOEK
Voor de bedrijfsbezoeken
hebben we gekozen voor de
aanpak van waarderend onderzoek. Kern is dat je op zoek

gaat naar positieve voorbeelden. Daardoor
• krijg je zicht op datgene dat
al aanwezig is en dus goed
werkt;
• focus je op het gewenste
beeld en op hetgeen je meer
zou willen (wat aandacht
krijgt groeit), in plaats van het
probleem;
• weet je dat de oplossing
mogelijk is en welke bouwstenen ertoe bijdragen.

Maak de verhalen concreet
en vraag de vertellers naar
echte situaties. De neiging
bestaat namelijk om met de
verteller direct in de analyse
te schieten. Hoe kwam het
dat het zo goed werkte?

Denk niet te snel dat een
stelling niet prikkelend genoeg
is. De meeste bouwstenen
en daaruit voortvloeiende
stellingen zijn op het eerste
gezicht niet spectaculair.
Het consequent doorvoeren
ervan is echter vaak veel
prikkelender en daarmee
spectaculairder. Dus het
goed doordenken van de
consequenties van de stelling
geeft vaak duidelijk zicht op
de mogelijke impact van de
stelling.
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Enkele tips voor de toepassing
Hoewel waarderend onderzoek uitgebreid beschreven
wordt in allerlei literatuur
willen we ons hier beperken
tot enkele tips waarvan wij
hebben gemerkt tijdens onze
expeditie dat deze waardevol
zijn.

Blijf bij de positieve verhalen.
Onze neiging is heel groot
om toch weer naar de
mindere kant van het verhaal
te gaan, de problemen, de
valkuilen etc. En voor we het
weten is alle energie weggelekt. Wees daar alert op
en stuur bij als het neigt naar
negatieve voorbeelden.
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Uit de verhalen destilleer je
vervolgens de bouwstenen
die bijdragen aan het succes.
Deze bouwstenen vormen
de mogelijkheden om het
succes uit te breiden. Veel
van de bouwstenen zijn terug
te vinden in de opbrengsten
rondom de verschillende
thema’s van de expeditie. Het
uitvergroten van bouwstenen
in wenselijke beelden geeft
vervolgens een idee waar de
ontwikkelmogelijkheden
liggen. Uiteindelijk zet je dit
wenselijke beeld om in een

Stel je wilt het leren op de
werkplek vergroten en komt
erachter dat een van de bouwstenen is dat er op de werkplek zelf een ambassadeur
aanwezig is die leren steeds
op de agenda weet te zetten.
Een stelling zou dan kunnen
zijn: “Elk ontwikkeltraject dat
we starten op een afdeling
heeft een duidelijke ambassadeur voor dit traject bij de
eigen medewerkers”. Het
klinkt klein maar de consequenties kunnen heel groot
zijn, doordat ontwikkeltrajecten zonder die conditie niet
starten. Bovendien ligt de
voeding voor de stelling en
daarmee de overtuigingskracht in de praktijkverhalen
zelf.

Wat denk jij waarom je zo
enthousiast werd? Dit soort
vragen is voor later, maar we
hebben gemerkt dat zowel
de verteller als de interviewer
geneigd is hier naartoe te
gaan en direct vanuit de
analyse vertelt. Daardoor
kunnen belangrijke bouwstenen uit beeld blijven,
omdat we ze eenvoudigweg
niet vertellen.
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Het onderzoek start met
het kiezen van een positief
geformuleerd thema dat
een wenkend perspectief
beschrijft. Vervolgens verzamel je met de aanwezigen
verhalen over deze positieve
ervaringen. Tijdens onze
expeditie waren dit verhalen
uit de te bezoeken instellingen. Deze zijn terug te vinden
op de pagina’s ????????????

prikkelende stelling die als
leidraad dient voor je aanpak.

Colofon
Aan deze KiPZ-leerexpeditie namen deel:
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Hoe loop jij warm voor leren?
• Lisanne van Barneveld
St. Jansdal ziekenhuis, Harderwijk
• Mascha de Haan
Sophia Revalidatie, Den Haag/Gouda
• Jessica Knopper
Wilhelmina ziekenhuis, Assen
• Kim van Lieshout
Catharina ziekenhuis, Eindhoven
• Irene Heitling
Catharina ziekenhuis, Eindhoven

De toekomstige professional
• Esther Kluijtmans
Jeroen Bosch ziekenhuis, Den Bosch
• Angelie Massop
VieCuri Medisch Centrum, Venlo
• Mirjam Heinsbroek
Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch
• Sjoerd Thoonsen
Diakonessenhuis, Utrecht
• Monica Hilhorst
Ziekenhuis Rivierenland, Tiel
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De opleidingsadviseur uit spagaat
• Saskia Jongen
Maxima Medisch Centrum, Veldhoven
• Esther Nales
Reinier de Graaf ziekenhuis, Delft
• Martine Pontier
Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam
• Joanette Los
Zorgroep Gelderse Vallei, Ede

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Werkplekleren
• Hilly Burghraef
Wilhelmina ziekenhuis, Assen
• Janke Santing
Wilhelmina ziekenhuis, Assen
• Hanna van Rijssel
Diakonessenhuis, Utrecht
• Mariska Bremer
Spaarne gasthuis, Haarlem
• Mirjam van Dijk
Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag
• Evelijn Bos
Tjongerschans ziekenhuis, Heerenveen
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Reisbegeleiders
• Sebo Boerma
BOS- Ontwikkeling in organisaties
• Marieke Bolk
MB Onderwijskundig Ontwerp & Advies

•
•
•
•
•

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
(NVZ)
Jeanette de Grauw
beleidsadviseur
Marjan Heukers
projectleider KiPZ
Hans Rebers
communicatieadviseur
Lotte Smit
projectmedewerker
Liesbeth van der Heijden
senior communicatieadviseur

Tekeningen
• Lex Dirkse
• Getekend verslag
Grafische vormgeving
• Marker Ontwerp
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De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is de organisatie van de branche
ziekenhuizen. De vereniging richt zich op de collectieve behartiging van
de belangen van haar leden, en ondersteunt hen in hun rol als zorgverlener,
ondernemer en werkgever.
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Postbus 9696
3506 GR Utrecht

T 030 273 93 67
info@nvz-ziekenhuizen.nl
www.nvz-ziekenhuizen.nl

