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Samen leren en werken
in de Zorgvilla
De ZorgVitta is een kleinschatige

woon- enzorgorganisatie in Veenoord (Drenthe). (Beteids)medewerkers,

mbo- en hbo-studenten én docenten van verschiltende opleidingen van het Atfa-cotlege en de Stenden
Hogeschool werken samen om de kwatiteit van leven van de bewoners te optimaliseren. De mbo-studenten
werken en leren er in een leerwerkptaats. Hbo-studenten worden ìngezet voor het uitvoeren van onderzoeksopdrachten ten behoeve van de ZorgVitta. ln deze good practice beschrijven we op welke manier we
het onderwijs vormgeven en wat we daarvan geteerd hebben.

Door drs. Annelíes Bannínk, drs. Marjolanda Hendriksen

en

De ZorgVilta

van medewerkers te optimatiseren,

ìn de ZorgVitta wonen

en samen met de medewerkers te

1"5 mensen met
psychogeriatrische, psychiatrische en/
of somatische probtemen. Vijf mede-

werkers en een 1"5-ta[ mbo-studenten
van het Atfa-cottege bieden thuiszorg en
dagactiviteiten aan de bewoners, passend
bij hun persoonlijke wensen en mogetijkheden. Een aantal voorz¡eningen, zoats
een kapsalon, een kteine fitmzaaI en een
zwembad, is geptand. De mbo-studenten
werken en leren samen in een zogenaamde "[eerwerkptaats" en worden begeteid door twee werkbegeteidsters van
de instetling. Daarnaast witde instetling
een steunpunt zijnvoor bewoners in de
buurt door het aanbieden van dagactiviteiten en genoemde voorzieningen.
Het concept van de leerwerkptaats is niet
nieuw. Wij witden onze leerwerkptaats
echter een nieuwe vorm geven en hanteren daarvoor onderstaande uitgangspu nten.

JudíthVeldman, MA.

is het wensetijk om het onderwijs zo
dicht mogetijk bij de dagelijkse prakt¡k

organiseren.

3.

Kennisdeling tussen medewerkers
van de ZorgVilta en docenten van de

opteiding is gebaat bij persoontijke en
regetmatige contacten.
4. Voor eeh nieuw en duurzaam beleid
van de Zorgvitta is een goede onderbouw¡ng nodig. Dat vraagt om onderzoek.
ln de volgende paragraal taten we zìen op
welke manier deze uitgangspunten vorm
hebben gekregen binnen de ZorgVitta.

Multidisciplinair
en multí-levet
leren en werken
Aan de leerwerkptaats van de ZorgVilla

nemen mbo-studenten (BOL en BBL)

Uitgangspunten
Bij de start van de leerwerkptaats formuleerden de (beteids)medewerkers van
de ZorgVitta en docenten de volgende

uitgangspunten:
1. Voor het integraat bieden van wonen,
zorg en welzijn aan cliènten zijn toekomstige werknemers nodig die thuis
zijn in verschitlende vakdisciptines.
Daarom ìs het betangrijk dat studenten
muttidisciplinair teren werken.
2. Om het leren van studenten, maar ook
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deel van verschillende typen opteidingen (de zogenaamde "muttidisciptinaire"
samenstetting van de studentengroep),
uit verschiltende opteidingsniveaus (de
multi-[eve[ samenstetting) en zetfs uit
verschitlende opleidingsjaren. Zo leren en
werken er studenten van de opteidingen
Hetpende Torg en Wetzijn (niveau 2),
Verzorgende lG, SociaaI agogisch werk
en Sport en Bewegen van het A[fa-cotlege (niveau 3). BBL-studenten werken er
gedurende hun hete opteiding en BOL-

'Doordat de tessen in de ZorgVilla
gegeven worden en aansluiten biJ
vragen uit je eigen praktijk, voel je
j€ ats student mêer verantwoordelijk voorJe opteiding. Je moet
vaker zetf inltiatief nemen en eergt
zetf een oplossing zoeken.'
(student VZ-IG)

studenten [open ofwel een jaarstage
of een regutiere stage van drie tot zes
maanden. De studenten zijn afkomstig van verschittende locaties van het
Alfa-cottege, waardoor de duur van de
stage, maar ook de organisatie van het
onderwijs wat kunnen varieren. Om
toch gezamentijk stage te kunnen lopen
en de lessen te kunnen volgen, hebben
docenten van de verschiltende locaties,
in onderting overteg en in overleg met de
werkbegeleidsters van de instetling, het
onderwijs enigszins aangepast.
Hbo-studenten van de Stenden Hogeschool zijn op dit moment niet dìrect
betrokken bij de teerwerkptaats, wét
leveren zij een brydrage aan de ontwikkeling van de ZorgVitta door het doen van
onderzoek. ln één gevatwas daarbij ook
een aantat mbo-studenten betrokken; zij
werden begeteid door de hbo-studenten.
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De samenstelting van de totate groep studenten kan per jaar wìsselen, afhankelijk
van het aantat en type studenten dat kiest

voor een stage in de ZorgVilta.
Atte studenten leveren, boventatlig. een

bijdrage aan zorg- en wetzijnsactivite¡ten voor bewoners. Dat gebeurt in
vaste teams en op vaste dagdeten. Zij
voeren allen voor een deel dezetfde
taken uit, zoats begeteiden bij eten en
drinken, zorgen voor een goede sfeer in
de gezamentijke ruimte, organìseren van

groepsactivite¡ten, ondersteunen van individuele bewoners bij het maken van een
wandeting, het doen van boodschappen
etc. Dit is afhanketijk van het niveau van
de opteiding en de fase waarin de student

zich bevindt in de stage/beroepspraktìjk-

zorg, gedragsprobtemen of EHBO); in de
andere week verzorgt de docent Sociaat

agogisch werk een tes rond voorbereìding
en ptanning van een activiteit. Daarbij
houdt etke docent, ats verantwoordetijke
binnen een opteiding, in het oog wetke
totale lesinhoud nodig is voor kwatiflcering. Onderwerpen die specifiek zijn voor
bijvoorbeeld studenten SociaaI agogisch
werk worden in een apart lesmoment
binnen de ZorgVitta behandetd.
Studenten worden bij hun dagetijkse
werkzaamheden begeteid door twee
werkbegeteidsters. De begeteiding van
een individuete student gebeurt in een

ke werkzaamheden die deel uitmaken van

hun opteiding. Zo worden de studenten
van de opteiding Sociaal agogisch werk
meer ìngezet brl de ptanning en begeleiding van groepsact¡viteiten. Studenten
Verzorgende ìG voeren bijvoorbeeld
specifìek verzorgende handetingen uit.

'Om stagiaires breed in te kunnen
zetten, moet de opleiding aangepast worden: een bredere basis,
met een specialisatie erachterdan, zo moeten SAW-studenten
meer thuis raken ¡n zorgtaken,
VZ-lG-studenten meer bekwaam

worden in (activiteiten)begeleiding van bewoners. Studenten SB
hebben meer vaard¡gheden nodig
om te kunnen commun¡ceren met
doetgroepen met een beperking.'
(coördinator Zorgvilta)

Het onderwijs is aangepast aan de
verschillende typen studenten in de
leerwerkptaats: BBL-studenten, uit de
verschittende studierichtingen. krijgen
gezamentijke lessen in de ZorgVitta.
BOL-studenten hebben in princìpe tes op
school, maar stuiten meestaI ook nog aan
bij de lessen in de ZorgVitta.
Twee docenten van het Atfa-coltege,

uìt de opleiding Verzorgende-lG en
de opteiding SociaaI Agogisch werk,
verzorgen om beurten de lessen voor
atle studenten samen, gedurende het
he[e schootjaar. In de ene week bijvoorbeetd geeft de docent van de opteiding
Verzorgende-lG een inhoudelryke les over

een zorgthema (bijvoorbeetd kwatiteits-
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Maken van afspraken (op schrift) voor de

volgende week

30-60 minuten:
lndividuele begeteiding door de docent
gericht op de stage of op het bespreken
van verslagen of opdrachten, individuete
stagebegeteid ng door werkbegeleidster
of door hen samen.
i

Lesaanpak
De docent organiseert ztjnlhaar lessen zo

apart begeteidingsgesprek. Alte begeteidingsgesprekken vinden ptaats aanstui-

veel mogetijk aan de hand van de thema's

tend aan de lessen vanuit de opteidìng.

die zich in de leerpraktijk voordoen. Vaak

Onderwijs in de

hebben studenten ook een specifieke
vraag over een bepaatd thema (bìjvoorbeetd omgaan met een dementerende

Org anísatie lesmíd dagen

oudere of psychiatrische ziektebee[den).
Ook worden thema's die niet zo vaak
voorkomen in de lessen verwerkt, zodat
de student votdoet aan de opleidingseisen

vorming.
Daarnaast hebben de studenten specifìe-

de docent en door studenten.
30 minuten;
Evatuatie van de afgetopen week, samen
met de werkbegeleidsters (roostering,
taakverdeting, inspringen bij onvoorziene
gebeurtenissen).

pralftiiIr

De tessen aan studenten worden weketijks, op de dinsdagmiddag, gegeven in de

De docent hanteert in de lessen steeds

speciate onderwijsruimte van de ZorgVitta.
Op die middag plannen de docenten en

een vorm van blended learning. Hi¡lztj

de werkbegeteiders ook de individuele

begeleidingsmomenten met studenten.
De BBL-studenten dienen altijd aanwezig
te zijn, of ze dienst hebben of niet. De
BOL-studenten mogen zetf kiezen of ze
aanwezig zijn, zij volgen hun onderwijs
op schoot. Behatve dat de werkbege[eidsters de stagebegeteiding verzorgen,
nemen ze ook regelmatig deel aan de
lessen.

De lessen hebben een vast schema, zodat
studenten een goed overzìcht houden
over de structuur van de wekeliikse
werkzaamheden en over de leerstof. Een
regutiere tesmiddag (genotuleerd door
een student) vertoopt op de votgende
manier:

inventariseert de ervaringen of problemen uit de daget¡kse praktijk van de
studenten en stimuteert de studenten tot
verdieping, door hen aan te moedigen
etkaar te bevragen en na te denken over
de probtematiek die speett. De studenten
zoeken, vanuit de verschilLende disciplines, gezamentijk (met hulp van een
docent) naar oorzaken en eventuete
optossingen van een kwestie (ervaringsteren). Soms is een gezamentijke oefening
uitvoerbaar. ln andere gevatlen formuteert de docent, samen met een of twee
studenten een opdracht voor de heLe
groep. Deze kan gaan over het uitzoeken
van een probteem middels een verslag
(onderzoekend teren) en/of het geven
van een presentatie over een thema.
Studenten moeten hierbq gebruikmaken

30 m¡nuten:

van de informatie uit de reader die hoort

Ondertinge uitwisseting van hoe de week
in de Ìeerwerkplaats is vertopen, vooral
wat betreft de leerpunten (al[e opdrachten gemaakt, voorgenomen manier van

bij de BBL-route van de opteidìng.
ln de meeste gevatten bereidt de docent

werken getukt?).
Maken van afspraken (op schrift) voor de
volgende week.
90 minuten:
lnhoudetijke les, verzorgd door een docent of een presentatie door student(en).
Afspreken wetke onderwerpen voor de
votgende week worden voorbereid, door

zetf een les voor over het onderwerp,
toegespìtst op de probtematiek en
werkwijze in de ZorgVitta. Daarbij gebruikt
hij/zij een mix van e-[earning, frontaal
onderwi.js, opdrachten en presentaties.
De docent maakt steeds een koppeting
met de theorie. Ook hier doet hij/zij regetmatig een beroep op de ervaringen en
kennis van studenten zetf.
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'De werkbegeleidsters voelen
zich opleiders; dat komt door
de nauwe samenwerking met
docenten en beleidsmedewerkers
vän het Lectoraat. Door de goede

,f

afstemming kan aan studenten
onderw¡js op maat âangeboden
worden.' {coördinator Zorgvilla)

Rrç.

I
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Leren yan studenten en
medewerkers samen
Studenten en medewerkers hebben
regelmatig samen tes; daarbij komt een
thema vaak voort uit het [esonderdeel
waarbij de week geévatueerd wordt.
Zo heeft een student een ktin¡sche
Les gehouden over verschijnseten van
Atzheimer voor de eigen leergroep en
de medewerkers. Een andere student
hield een presentatie over ouder worden.
Medewerkers krijgen hiervoor in het kader
van professionalisering tijd; zij zutten in de
toekomst zelf ook presentaties gaan houden voor zoweI studenten ats medewerkers en docenten. De expert¡se van zowel
studenten als professionaLs wordt op

deze manier (snet) groter en de inhoudelijke afstemming van het onderwijs op de
beroepspraktijk wordt bevorderd.

Kennisdeling tussen medewerkers
en docenten

',,,..

ptannen ats de dagetijkse gang van zaken

binnen de ZorgVitta en de leerwerkptaats.
Actiepunten uit deze bijeenkomst krijgen
een ptaats in de activiteitenptannen van
de ZorgVitta, het A[fa-cottege én de Sten-

den Hogeschoot.
Naast de samenwerkingsrelaties op
"lesniveau" werken teamteiders van het

Atfa-cotlege en de Stenden Hogeschoot
ook op beleidsniveau nauw samen met
de coördinator van de ZorgVilta. ln deze
bijeenkomsten worden de voortgang
van de ZorÇVitla en de kwaliteit van de
leerwerkplaats geëvatueerd en staan
de nieuwe ptannen van de instelting op

Medewerkers van de ZorgVitta en docen-

ten van het Alfa-cottege teren ook van en
met etkaar. Omdat docenten weketijks
samenwerken met werkbege[eidsters

king tussen werkveld en onderwijs. Ook
binnen de Zorgvitta hanteren de samenwerkingspartners de volgende geza-

van de ZorgVitta, leren zij de dagetijkse
gang van zaken kennen. Voordeet daar-

menLijke uitgangspunten: indrvidue[e en
duurzame betrokkenheid en een brede,
brancheoverstijgende en betangenoverstijgende btik'z.

bij regetmatig contact met docenten. Zo
maken zil gebruik van nieuwe kennis die
binnen de opteiding beschikbaar is (uit
onderzoek of gepubliceerde good practices) over thema's als het omgaan met
dementerenden of vatpreventie.
Een keer per twee à drie maanden is er
een zogenaamde grote bijeenkomst (de
"lnspiratiebijeenkomst"), waar studenten,
medewerkers, docenten en beteidsmedewerkers aanwezig zijn. Hier bespreken
en evalueren zi)zowel het beteid en de
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uitgevoerd en geëvaLueerd met hulp van
de mbo-studenten. Thema was: inventarisatie van wensen van dorpsbewoners
wat betreft de activiteiten en voorzieningen vanu¡t de ZorgVitta. Daarbij functioneerden hbo-studenten, in het kader
van hun opteiding, ats begeteiders van de

mbo'ers. Een voorbeetd van muttilevel
werken. Op basis van de resuttaten heeft
de ZorgVitta een aantaI acties uìtgezet. Zo

zijn buurtbewoners middets een ftyer en
persoontijke benadering uitgenodigd om
een bezoek te brengen aan de ZorgVilta
en deel te nemen aan een workshop
textiete werkvormen.

de agenda. Daarnaast zijn de coordina-

tor van de ZorgVitta en de teamleiders
vertegenwoordigd in het Lectoraatl. ln
de Lectoraatsbijeenkomsten wordt veet
aandacht besteed aan de samenwer-

van is dat docenten een groter inzicht
ontwikketen in de praktijk, zodat zij het
onderwijs beter kunnen laten aanstuiten
en werken met herkenbare casussen.
Omgekeerd hebben werkbegeteiders baat

J

Relatie met
onderzoek
Om haar beleid beter te kunnen onderbouwen heeft de ZorgVitta meerdere

Binnenkort zutten docenten van het
Lectoraat en studenten van de
Stenden Hogeschool een nieuw onderzoek starten. De vraagstetting [uidt:
wat zijn betangrijke etementen in de
samenwerking c.q. kennisdeting tussen
medewerkers, studenten en docenten
binnen de ZorgVitta en wat is de betekenis
hjervan voor dergeLijke projecten in de
regio?
Resultaten van de onderzoeken worden gepresenteerd op de "Schouw" die
het Lectoraat tweejaartijks organiseert.
Hier deLen regionale partners van het
Lectoraat onderting hun kennrs over de
ontwikkelingen van de kwalitett van de
leefomgeving van inwoners van Drenthe

keren een onderzoeksopdracht gegeven
aan studenten van de Stenden Hoge-

school. Een voorbeetd:
De ZorgVilla wiI een meer zichtbare rot
speten in het voorzieningenaanbod in
Veenoord, mét een langeretermijnperspectief. Om dit te realiseren hebben
hbo-studenten een enquête voorberetd,

Lessons learned
ln de afgelopen periode is de voortgang
van leerwerkplaats in de ZorgVitta meer
dere keren geévatueerd. De betangrijkste
lessen dre we geteerd hebben zijn:
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'U¡tgangspunt is dat studenten
"onderzoekend" leren door eerst
zelf oplossingen te zoeken voor
hun vragen, bijvoorbeeld door die
met college-stagiaires te deten in

:
I

¡ntervisiemomenten.'
(docent Alfa-cottege)

:ç

lnzet van een teerwerkplaats met
studenten van verschittende disciptines
en van verschiltende opteidingsniveaus
werkt goed ìn een instetling waar zorg,
activiteitenbegeleiding en welzijnsvoorzieningen integraaI worden
aangeboden. Omdat weinig studenten, docenten en medewerkers hier
ervaring mee hebben, is een goede
voorbereÌding nodig.
De organisatie van de lessen en de
begeteiding binnen de ZorgVltta zetf
levert inderdaad meer directe afstemming van theorie en praktijk op; de
praktijk brengt focus aan in het leren,
en studenten kunnen gemakketijker
onderkennen dat theoretische kennìs
verdiepend en verrijkend kan werken.
Daarnaast wordt het leren van studenten onderling bevorderd. D¡t vraagt
om het beter doordenken van van het
onderwijs en ftexibiliteit van vooraI de
docenten.
Het in de leerwerkptaats samen
optrekken [eidt tot een eenduidiger
benadering van de zorg en ondersteuninq door studenten en medewerkers
in de taakuitoefening. Ook ontwikkelt
de professionatisering van medewerkers zich snetler door de regetmatige lessen en reftectiemomenten.
Hiervoor is het van belang een oPen
en uitnodigende sfeer en wederzijds
respect te creëren tussen studenten,

medewerkers en docenten. Een nog
duidetijker structuur van de gezamentìjke lessen en meer informete ontmoetrngsmomenten kunnen daaraan

delen, zodat ze elkaars aanpak begrijpen. Het helpt als de
opteiding inzet op langeretermijnsamenwerking met de praktijkin-

stetling.'Ook moeten docenten
flexibeler kunnen werken binnen
het curriculum.'
(docent Atfa-coltege)

Noten:
Lectoraat Duurzame innovatie in de
regíonale ke n ni seconomie, Stenden
HoqeschooI en Atfa-cottege, Emmen.
Onder [eiding van mevrouw dr. lneke
Deties. De Zorgzaak, bedrijfspartner in
zorg en wetzijn in Hoogeveen is een
van de deetnemende particuliere

1

2

Afspraken daarover. ook nog eens tussen verschillende opleidingen. kunnen

noq beter.
De organisatie van de lessen voor studenten uit verschittende studierichtìngen en opleidingsniveaus vraagt veel
tijd en ftexibititeit van docenten. Deze
moeten daarvoor beter gefaciliteerd

zorgorganisaties en mede-initiatief nemer van de ZorgVilta.
Dr. l. Deties: Verblndingskracht t
Combi natievermoqe n, een empi r i sch
onderzoek naar kennisallianttes tussen
beroepsonderwijs (ROQ en bedriifs feven (proefschrìft, 2009).

Met dank aan:
Coördinator en medewerkers van de
ZorgVitta in Veenoord/Nieuw-Amsterdam, docenten Atfa-cottege Hardenberg,

Een echte muttidisciptinaire kwalillce-

studenten Alfa -college Hardenberg,
leden Lectoraat Stenden Hogeschool en

bijdragen.

ring, bijvoorbeetd op de kwatificatie-

Alfa-college.

Samen optrekken van medewerkers,

dossiers Verzorgende lG en Maat-

worden door de opteidingsinstelling.

management, docenten en teamlei-

schappelijke Zorg, niveau 3. is nog niet

ders bij het (opteidings)beteid van de

tot stand gebracht. Er wordt nu gewerkt met een cert¡flcaat, waarop de

ZorgVitta, Alfa-cottege en de Stenden
Hogeschool teidt tot nieuwe ideeën en

minder starheid in de eigen taakuitoefening. Nagedacht kan worden over
een stimuterender, misschien speelsere manier van kennisdeling.
Het werken in een leerwerkplaats
vraagt een continue instroom van
studenten; dit moet binnen de opleidingen een vast aandachtspunt zijn.
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'Docenten en werkbegeleiders
moeten onderling hun visie goed
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extra inspanning van de student voor
een ander dan het "eigen" kwatificatiedossier in aantal uren wordt vermeld.
De deelname van de medewerkers van
de ZorgVitta aan bijvoorbee[d de tessen kan nog uitgebreider. Ook kunnen
zij nog meer ats expert betrokken worden bij de lessen, bijvoorbeetd door
presentatìes of gastlessen te geven.

OVER DE AUTEURS

.
.
.

Annelies Bannink is adviseur bij
Bureau Bannink Project-Advìes.
Marjolanda Hendriksen is senior
Iecturer aan de Stenden Hogeschoot.
Judith Veldman is docent Verpleegkunde aan het Alfa-cottege en
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