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Handleiding

Inleiding

Aanleiding
Verpleegkundigen en verzorgenden leren het liefst tijdens het werk; een complexe handeling, een
cliënt met een bijzondere zorgvraag of een nieuwe aandoening of behandeling. Zulke situaties

dagen hen uit kennis en ervaring uit te wisselen met collega’s, met andere disciplines, vakbladen te
openen en online informatie te zoeken (Kessels, 2019). Iedere beroepsprofessional zal beamen dat
de praktijkperiode tijdens zijn opleidingsperiode het meest leerzaam is geweest. Denk hierbij terug
aan de eigen opleidingstijd. Wat waren de meest leerzame momenten?

Is het dan niet een logische stap om het werkveld als optimale leeromgeving in ere te herstellen en
de dagelijks beroepspraktijk leidend in het leren te laten zijn. Zo eenvoudig als het klinkt op papier,
de dagelijkse werkelijkheid is weerbarstiger. De verandering van curriculum gericht opleiden naar

werkplek gericht opleiden vraagt aanpassingen van alle betrokkenen. Voor docenten verandert het
opleidingscurriculum: voorheen was dit schools, nu bepalen ervaringen in het werkveld wat de

studenten leren. De rol van expert in zorg verandert naar expert in didactiek en pedagogiek. De

praktijkopleider en de docent vormen nu een onderwijsduo, een team in plaats van twee losstaande
rollen waarin de school eindverantwoordelijk is voor het opleiden. Managers onderwijs moeten

contact zien te houden met docenten, die niet meer standaard op school aanwezig zijn. Managers

zorg ontvangen een groter aantal studenten op de werkplek en dienen te zorgen voor een optimaal
leerklimaat. En studenten dagen we uit hun leervragen in het werkveld te stellen en niet alleen in de
schoolse setting.
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Kortom; de verandering van Opleiden vanuit de schoolse opzet naar het praktijkgericht opleiden

vraagt tijd, aandacht en expertise van managers, opleiders en studenten (Bakker & Gobbens, 2019).
Managers en projectleiders kunnen zulke veranderingsprocessen initiëren, begeleiden en

ontwikkelen, met zorg en aandacht voor alle betrokkenen. En dat met maar één doel, of eigenlijk

twee: een tevreden cliënt én een gemotiveerde student die zich ontwikkelt tot een vakbekwame en
lerende zorgprofessional.

Het tot stand komen van de Werkwijzer Fieldlabs
Tijdens het programma ‘Zorg in de wijk in de 21 eeuw’ ontwikkelden zeventien partners uit zorg en

onderwijs het concept Fieldlabs. Fieldlabs zijn hybride leeromgevingen, ontwikkeld in co-creatie met
onderwijs en werkveld.

In vier jaar tijd ontwikkelden onderwijskundigen, praktijkopleiders, managers, docenten,

werkbegeleiders en studenten vier Fieldlabs. Dit leverde onderwijsmaterialen, inzichten en nieuwe
samenwerkingsvormen op. De opbrengst is in de Werkwijzer Fieldlabs bijeengebracht.

De Werkwijzer is samengesteld door en voor projectleiders van huidige en toekomstige Fieldlabs en
bevat:
•	

Een handleiding over de principes van Fieldlabs, de bouwstenen en ontwikkelfasen.

•	Een materialenbox met voorbeeldmateriaal en posters voor voorlichting.

•	Een website met uitleg over de ontwikkelfases, met bouwstenen en formats. Omdat de hybride

leeromgevingen nog in ontwikkeling zijn, kun je de digitale producten verbeteren en aanpassen
aan de locatie die je als Fieldlab ingericht. De website dient dan ook als online community.
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Kenmerken hybride leeromgeving
•	Praktijk en theorie zijn verweven: studenten kunnen in praktijk kennis toepassen en
nieuwe kennis vergaren.

•	Het beroepsproces vormt de basis van het leerproces.

•	Een werkomgeving is niet automatisch een leeromgeving. Een hybride leeromgeving
moet je ontwerpen en ontwikkelen.

Advies over het gebruik van de Werkwijzer Fieldlabs
Werk je aan een Fieldlab, doorloop dan alle stappen van de Werkwijzer, van analyse tot

verduurzaming. Doe dat altijd samen met de betrokkenen: de studenten, docenten, werk- en
praktijkopleiders, leidinggevenden en onderwijskundigen.

Een Fieldlab is locatiegevoelig. Werksituaties kunnen verschillen, evenals de begeleiding. Denk ook
aan omstandigheden als roostering en beschikbaarheid van ruimtes en materialen. Deze

elementen bepalen hoe een Fieldlab zijn vorm krijgt en beïnvloedt ook tijd die nodig is om een

Fieldlab te ontwikkelen.. Begin je een nieuw Fieldlab, analyseer dan de werkplek en ontwikkel dan
pas het curriculum en materialen .
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Voor de bouw van een Fieldlab bestaat geen blauwdruk. Wel kun je bouwen op de ervaringen van
projectleden die je voorgingen.

Gebruik deze Werkwijzer daarom onderzoekend. Probeer dingen uit, bouw een extra stap in, houd je
niet vast aan een vooropgezet plan, maar stel al doende bij. Zo ontwikkel je een Fieldlab.

Alice Bakker, programmaleider,

‘Zorg in de wijk in de 21 eeuw’, ofwel: Fieldlabs.
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Met ondersteuning van Anne van de Graaf,

onderwijskundig ontwerper van beroepsgerichte
leeromgevingen, De Leermeesters.
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De leidende principes

Onderwijsinnovaties zoals het programma Fieldlabs gaan niet vanzelf. Bij de eerste Fieldlabs zijn
de projectleden uitgegaan van drie leidende principes:

1

Hybride gedachtegoed

2

Waarderend veranderen

3

Design Thinking

Ontwikkelingen in de zorg
Uiteraard waren de ontwikkelingen in de zorg de basis van het onderwijsontwerp. Hoe de zorg zich
ontwikkelt, bepaalt welke vaardigheden zorgprofessionals nodig hebben. Zo heeft taakgericht
werken plaatsgemaakt voor zelfstandig, proactief, ondernemend en cliëntgericht werken.

De zorg gaat meer om begeleiden en ondersteunen dan om overnemen: zorgen dat in plaats van
zorgen voor. We focussen op wat de cliënt nog wel kan, dus op ‘positieve gezondheid’
(positieve-gezondheid/wat-is-het/, 2021).

Wil je deze visie op zorg belichamen? Neem studenten dan vanaf het begin van hun opleiding mee.
Leer ze onderzoekend en leergierig te zijn. Want een nieuwsgierige student, zal gemakkelijker

meebewegen in de technologische ontwikkelingen. En dat is wat we nodig hebben: zorgprofessionals
die meedenken over hoe we nieuwe technieken toepassen in de zorg.
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Het ‘ruggengraatmodel’
De essentie van de Omgekeerde Leerweg

Het leren vindt
plaats naast
Het leren gebeurt
het werken... ...of door het werk
tegelijkertijd met
kort te onderbreken voor
het uitvoeren van een
een kort theoretisch
authentieke taak
intermezzo

(Aalsma, 2011)

Praktijk

1

start
leerweg

Diplom

a

Hybride gedachtegoed

In het beroepsonderwijs zijn twee processen van belang: het bedrijfsproces (behorende bij het
beroep) en het onderwijskundige proces. In hybride leeromgevingen verbinden we die twee
processen.

Een hybride leeromgeving keert de bestaande opleidingspraktijk van het beroepsonderwijs om.

Erica Aalsma spreekt daarom van de Omgekeerde Leerweg (2011). De essentie van de Omgekeerde
Leerweg verbeeldt zij in het ruggengraatmodel.

Niet het onderwijsproces, maar het beroepsproces vormt de ruggengraat van het leerproces.

De ene keer leren we terwijl we een authentieke taak uitvoeren; door doen of nadoen. De andere
keer leren we door ons werk te onderbreken voor een theoretisch intermezzo of het gezamenlijk

oplossen van een probleem. Het leerproces weeft in en uit het beroepsproces. Zo vormen authentieke
taken, kritische beroepssituaties of professionele dilemma’s gezamenlijk de ruggengraat: een
samenhangend beroepsproces (Aalsma, 2011).
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Een gemeenschappelijk kijkkader; het ‘kwadrantenmodel’
Model voor het ontwerpen van beroepsgerichte omgevingen (Zitter, Hoeve, De Bruijn, 2016)

Theorie / Snappen / Weten / Expliciet

Acquisitie

Oefenen in een
veilige omgeving die lijkt
op de realiteit

Ontwikkelen
van reﬂectief gedrag
Leren

Ontwikkelen

Oefenen

Ervaren

Realistisch

Sturen
Veilig maken
Oefenen
Stap-voor-stap
Zoals het hoort

Geconstrueerd

Aanleren van (gedegen)
vakkennis en -vaardigheden

Zelfstandig
Echte klanten
Doorlopend
Binnenbocht

Leren tijdens het werk,
‘hands-on’, ervaring opdoen
Participatie
Praktijk / Doen / Kunnen / Impliciet

Onderwijs
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Theorie verbinden aan praktijk
Wil je de leerprocessen van studenten optimaal ondersteunen? Gebruik het model voor het

ontwerpen van beroepsgerichte omgevingen. Het model bestaat uit vier kwadranten en twee
dimensies.

Dimensie 1 beweegt tussen twee uiterste vormen van leren: tussen kennisverwerving en participeren
op de werkplek.

Dimensie 2 beweegt tussen twee uiterste contexten waarin we leren: realistisch op de werkplek en
geconstrueerd in trainingsruimtes, oefensituaties of simulatie.

Een combinatie van deze twee dimensies levert vier kwadranten van een hybride leeromgeving op:
•
•

•
•

Kwadrant 1 (linksboven): verwerving van kennis en vaardigheden.

Kwadrant 2 (rechtsboven): in bewust gecreëerde situaties het werkproces stilzetten, om

gezamenlijk en systematisch een probleem op te lossen. Het gaat hierbij om kritisch reflecteren
op praktijksituaties en kennis en vaardigheden expliciet benoemen.

Kwadrant 3 (linksonder): complexe werkprocessen stap voor stap uitdiepen tijdens
oefensituaties, gestructureerde opdrachten en simulaties van levensechte taken.
Kwadrant 4 (rechtsonder): leren door doen en nadoen op de werkplek.

Vervlecht je de vier kwadranten, dan ervaren de studenten het leren in de schoolse omgeving
en de praktijk als een samenhangend geheel.

13

Handleiding

2

Werkwijzer Fieldlabs

Waarderend veranderen

Waarderend veranderen is een manier van kijken, of een manier van zijn. Je waardeert dat wat er is,
de kansen en de energie. Je doel is niet de verandering maar de ontwikkeling. Je gaat uit van continu

onderzoeken, experimenteren, van spelen met nieuwe ideeën. Deze wijze van kijken ziet verandering
als een relationeel proces; als iets wat je samendoet (Tjepkema, Verheijen, & Kabalt, 2016).
Start je een nieuw Fieldlab, dan:
•

Werk je en waardeer je wat al binnen de organisatie aanwezig is, de mensen, kennis en

•

Betrek je alle betrokkenen actief bij de ontwikkelfasen van het Fieldlab.

•

14

materialen.

Maak je gebruik van de mogelijkheden en talenten van medewerkers.
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3

Handleiding

Design Thinking

Design Thinking is een creatieve manier van werken, waarbij je uitgaat van de behoefte van de
gebruiker. In dit geval is de gebruiker de student.
De stappen van Design Thinking:
1

Inleven in de gebruiker

3

Oplossingen verzinnen

5

Het prototype testen en verbeteren

2

4

Het probleem definiëren
Een prototype ontwerpen en maken

Ontwikkel je een Fieldlab, dan betrek je alle partijen, van de docent tot de werkbegeleider, de

praktijkopleider, de manager en de cliënten. Samen verplaatsen jullie je in de student, jullie definiëren

zijn probleem en stellen een doel. Het doel kan zijn dat de studententevredenheid met een halve punt
stijgt. Om dat te bereiken verzinnen jullie zoveel mogelijk ideeën; met een divers team verzamel je

meer ideeën dan met een team van gelijken. Samen kies je een aantal oplossingen. De haalbare en
betaalbare prototypes probeer je uit. Daarna volgt de uitvoering.

Het is een proces waarin je voortdurend als team evalueert, ontwikkelt en bijstelt.
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Fieldlabs in bouwstenen

Een Fieldlab bestaat uit zeven bouwstenen. Deze bouwstenen vormen de kenmerken van een

Fieldlab. Ontbreekt een van de bouwstenen, dan is een Fieldlab incompleet en de transitie naar
een nieuw opleidingsconcept maar gedeeltelijk ingezet.

De bouwstenen zijn je geheugensteunen en je gespreksonderwerpen. Je kunt ze gebruiken als basis
voor je ontwerpprincipes en bij visiebesprekingen. Het zijn de elementen waar je energie in steekt.
En ze passen in de ontwikkelagenda van elk Fieldlab.

Projectleider:
“Gemotiveerde en
deskundige
werkbegeleiders
en ook een
goed leerklimaat
op de
afdeling zijn bel
angrijker dan
het curricul um,
dat laatste
komt wel”.
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Benoemen van afzonderlijke authentieke
taken, kritische beroepssituaties
of professionele dilemma’s

ijk

kt
Pra

Dipl

ma

Diplo

Start
leerweg
Leren en
werken vindt
gelijktijdig
plaats

Bouwsteen 1

Leerprocessen gaan gelijk op met
werkprocessen

In een hybride leeromgeving bepalen de kritische beroepssituaties het onderwijs. Workshops,

lesthema’s en lestijden laat je aansluiten bij de werkprocessen. En je wijzigt de ordening van de

leerstof: studenten focussen niet meer op het verzorgen van cliënten maar op het welbevinden van
cliënten. Daarnaast breng je samenhang aan in het onderwijs: geen geïsoleerde brokjes kennis
maar complete taken. Het schoolse curriculum transformeert tot een werkplekcurriculum.

Het komt erop neer dat werken en leren naar elkaar toeschuift en in elkaar overgaat. Tijdens het
werk leer je en door te reflecteren word je hiervan bewust. Of je wilt iets leren en zoekt daar een
passende werksituatie bij. Het een gaat eigenlijk niet zonder het ander.
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a

start
leerweg

Bouwsteen 2

a

Diplom

Praktijk

Leren op de werkplek staat centraal

Voor het beroepsinhoudelijk ontwerp ontrafel je de werkomgeving met een werkplekanalyse. Deze
wordt uitgevoerd door betrokkenen uit het werkveld (insidersperspectief) en betrokkenen uit het
onderwijs (outsidersperspectief). De uitkomsten van de werkplekanalyse zijn de bron voor het
duiden van beroepstaken die de ruggengraat van de opleiding vormen.

Maar let op. Uiteindelijk moet het onderwijs leiden tot een diploma. Daarom zijn er wel grenzen aan
de mate van maatwerk. De landelijke kwalificatiedossiers bepalen bijvoorbeeld grotendeels wat
een student aan het eind van zijn opleiding moet kennen en kunnen. En ook de beschikbare

onderwijscapaciteit binnen het onderwijsteam kent zijn grenzen. We verzorgen het onderwijs dus
altijd met een bepaalde graad van efficiëntie.
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Studenten,
praktijkbegeleiders
en docenten
werken
gelijkwaardig
samen

Bouwsteen 3

Begeleiding in een driehoek

Leerprocesbegeleiding van de student vindt plaats in een gelijkwaardige driehoek van student,
praktijk en onderwijs. De ontwikkeling van de student staat centraal en de reflectie op zijn

leerprocessen zijn leidend in het gesprek. Bij het driehoekgesprek zijn de student, docent en
werkbegeleider aanwezig. Moet de werkbegeleider nog groeien in zijn rol, dan is ook de
praktijkopleider aanwezig.
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Studenten
bepalen leertempo
en stellen
leervragen

Bouwsteen 4

Studenten zijn de regievoerders
van hun leerproces

De student bepaalt zijn leertempo, leervragen en begeleidingsbehoefte. Hij voert de regie en heeft

invloed op het onderwijs en de begeleiding. Tijdens een begeleidingsgesprek onderbouwt de student
met zijn portfolio of en hoe hij in zijn beroepstaken gegroeid is. Na zo’n gesprek zet de student op

een rij wat hij de komende tijd wil leren en doen. Tijdens het leertraject dienen studenten de tijd en
begeleiding te krijgen om te groeien in zelfstandigheid. Eigenaarschap is niet vanzelfsprekend en
dient te worden geleerd.
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Creëren van
lesruimte en online
leeromgeving op de
werkplek

Bouwsteen 5

De werkplek als opleidingsplek

Fysieke ruimte is noodzakelijk voor een Fieldlab. Tafels, stoelen; ruimte om te ontmoeten en

besprekingen te voeren en instructie en lessen te geven. Naast fysieke ruimte is er ook behoefte bij
studenten tot directe toegang tot kennis en een online leeromgeving hoort daartoe. Is er

onvoldoende ruimte beschikbaar op een locatie, denk dan aan multifunctionele ruimtes in te

richten. Bijvoorbeeld op een van de locaties wordt de lesruimte ook gebruikt voor presentaties en
verjaardagen voor cliënten.
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Praktijkbegeleider,
docent en client
dragen samen bij aan
het leerproces van
de student

Bouwsteen 6

Gelijkwaardige samenwerking
tussen school en werkplek

Voor het gezamenlijk ontwerpen van de hybride leeromgevingen ontstaat co-creatie. De rollen en
taken van docenten, werk- en praktijkopleiders zijn aanvullend en versterken elkaar. Men is nu

collega’s van hetzelfde team. De docent is op de werkplek aanwezig en ondersteunt vanuit zijn

didactische en pedagogische kennis. De beroepsprofessional, als expert, geeft les of instructie. De
client wordt ingezet als ervaringsdeskundige.
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Ondersteunende bouwstenen
Wetenschappelijk onderzoek leert je anders kijken

Wetenschappelijk onderzoek over hybride leeromgevingen staat nog in de kinderschoenen.

Onderwijs en werkveld is gebaat bij kennis over ontwikkeling, succesfactoren, mechanismen en

opbrengsten van hybride leeromgevingen. Wetenschappers kunnen hierbij ondersteunen. Door
inzicht te geven in ontwikkelprocessen, zoals samenwerking tussen school en werkveld. Door
reflectie tijdens en na het onderzoek. Door urgente leervragen te onderzoeken.

Bij het programma Fieldlabs kwamen door wetenschappelijk onderzoek drie belangrijke thema’s
naar voren:
•

Ontmoeten

•

Organiseren

•

Leren

Deze drie thema’s kwamen naar voren in gesprekken met studenten, docenten en praktijkopleiders

en zijn van invloed op het wel of niet succesvol zijn van een Fieldab. Denk hierbij aan de ontmoeting

tussen docenten, studenten en werkbegeleiders op de werkvloer, aan een heldere opleidingsstructuur
en werkafspraken tussen opleiders. En afstemming over wat leren inhoudt.
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Aanwezigheid van de projectleider

De projectleider van een Fieldlab heeft meer dan één rol:
•

Verkenner

: let op ambities, of de juiste mensen betrokken zijn en kijkt naar

•

Aanjager

: let op de relatie met de visie en plannen die een ieder heeft, wie

mogelijkheden en barrières.

zijn de early adaptors en waar zijn mogelijkheden en op welk
moment.

24

•

Motivator

: zorgt voor enthousiasme, inspiratie en probeer problemen op

•

Verbinder

: zorgt voor afstemming tussen werkveld en onderwijs en tussen

•

Procesbewaker

: plant tijdige evaluaties en zorg voor een ontwerpteam, maak een

•

Organisatieontwikkelaar : zorgt voor veiligheid en vertrouwen tussen mensen, schenk

te lossen.

management en uitvoerenden.

projectplan met begroting en planning.

aandacht aan mensen die niet direct betrokken zijn.

De Werkwijzer
Fieldlabs is ontwikkeld
ter ondersteuning van
een projectleider

Box
The

Werkwijzer Fieldlabs

d
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Fieldlabs in fasen

Een Fieldlab ontwikkel je in verschillende fases. Elke fase is een noodzakelijke activiteit die je

afsluit met een aantal afspraken en een reflectiemoment. Pas als je fase 1 hebt afgesloten, begin
je aan fase 2. We lichten elke fase kort toe en maken een onderverdeling in strategisch en
uitvoerend niveau.

Onderwijskundig
“Laat de lesruimte :
locatie een leerr e op
zijn. De studenteuimte
hebben deze ruim n
om ‘even neer te te nodig
en uit hun rol vaploffen’
werknemer te komn
en.”
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Fase 1: Verkennen
Strategisch niveau

Uitvoering

Beleidsmakers, managers, bestuurders en praktijkopleiders

•	Stakeholders betrekken en projectleden faciliteren.

•	Welk probleem wil je met een Fieldlab oplossen?

•	Onderzoeken of de basisvoorwaarden voor een goed

verkennen:

•	Willen en kunnen we samen een Fieldlab oprichten?

Beantwoorden alle betrokkenen deze vragen onderbouwd

•

Kennismaken met alle betrokkenen.
leerklimaat voldoende zijn.

en volmondig met een JA? Stel dan samen een
intentieverklaring op.

Resultaat
•	Scholen en werkveld delen een intentieverklaring tot

•	Groep van gemotiveerde personen is bijeen

•

Betrokkenen hebben afspraken gemaakt over

•	Deze projectleden zijn bekend met de opdracht,

•	Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn

•	De basisvoorwaarden zijn voldoende; voldoende

samenwerken.

facilitering in tijd, middelen en financiën.
toegekend aan de betrokkenen.

bijeengebracht.

de leerprincipes en de ontwikkelfases.

bezetting, locatie, ruimte, tijd, protocollen,
deskundigheid.

Lessons learned
Opleidingsmanager: ”Een gezamenlijke start met het

Opleidingsadviseur: ”Toen duidelijk werd waarvoor we

groep zijn, maar wel divers. Tijdens de start praat je met

pas goed op gang. Hier moet je dus tijd voor nemen en

werkveld en het ROC is cruciaal. Dit moet niet een te grote
elkaar over waarom en met welk doel je een Fieldlab

opricht. Door je ideeën te delen, leer je elkaar kennen,

vertrouwen en elkaars werelden respectvol te benaderen.
Plan vóór de start een bijeenkomst met de stuurgroep,

zodat je dan de belangrijkste zaken al kunt afstemmen en
regelen”.

28

het deden en welke kant we opgingen, kwam het project
niet te snel in oplossingen schieten.

Alleen al het gesprek over wat leren is en welke

verschillende opvattingen hierover zijn, is al waardevol.
Hierin vind je elkaar”.
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Fase 2: Ontwerpen
Strategisch niveau

Uitvoering

Maak afspraken over:

Startbijeenkomst gericht op:

•	Kernwaarden.

•	De nieuwe visie op leren verbinden aan de

•	Ontwerpregels.

•	Toetsing aan eigen strategisch beleid.

•	Consequenties voor het schoolse systeem

•	Consequenties voor werkveld: aandacht voor
leerwerkklimaat.

Stel controlevragen over de visie en het beleid van de

school en het werkveld ten opzichte van het gedachtegoed:
•	Hoe stelt de men de praktijk centraal?

•	Hoe wil men leren op de werkplek stimuleren?

•

Draagvlak creëren binnen de organisatie.
onderwijsvisie en bedrijfsvisie.

•	Bespreken of de randvoorwaarden voldoende zijn.

Denk aan een vast team, voldoende deskundigheid

in opleiden en begeleiden, voldoende materialen en
tijd, vertrouwen en energie.

Werk- en praktijkopleiders en docenten informeren en
waar nodig trainen in de nieuwe vorm van opleiden.

•	Is de hybride leeromgeving het onderwerp van een
volgende studiedag?

Resultaat
•	Een vastgestelde visie, passend bij het beleid van de
organisaties.

•	Bestuur en directies tonen commitment en

betrokkenheid en zijn voorbeeld en rolmodel in de
organisatie.

•	Visie op nieuw ontwerp past bij visie van de locatie.
•	Betrokkenen zijn op de hoogte van de innovatie en
het belang hiervan.

•	De basisvoorwaarden in het werkveld en school zijn
voldoende om een verandering te kunnen starten.

•	De uitgangspunten van het ontwerp zijn bekend bij

•	Voelen alle betrokkenen zich voldoende geïnformeerd

•	Het middenkader en de staf zijn positief en betrokken

•	Besluiten over geschikte locatie(s) en voorstel voor

middenkader en staf.

en nemen deel aan een stuur- of ontwerpgroep.

en zijn zij competent genoeg om te starten.
een passende opleiding(en) zijn genomen.

Lessons learned
Projectleider: ”Het lijkt alsof je alleen het onderwijs

Docent: ”Vanaf dag één moet je iedereen bij de oprichting

organisatieverandering plaatsvindt. De verandering heeft

praktijkpraktijkopleiders, studenten, werkbegeleiders,

aanpast voor de student. Maar het blijkt dat er complete
impact op alle functies en niveaus”.
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van het Fieldlab betrekken. De docenten,

managers, directeuren. Je kunt niet van het ene kopje in
het andere kopje overgieten”.
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Fase 3: Ontwikkelen
Strategisch niveau

Uitvoering

•	Randvoorwaarden bewaken

•	Kennisdelingsbijeenkomsten organiseren gericht op

•	Ondersteuning bieden

inhoud van onderwijs en ontwikkeling in het werkveld.

•	Praktijkopleiders, experts en ondersteunende diensten
informeren en waar nodig betrekken.

•	Aandacht voor organisatorische randvoorwaarden,
wet- en regelgeving, planning en organisatie.

Resultaat
•	Eventuele organisatorische barrières die de

ontwikkeling van het Fieldlab belemmeren zijn

weggenomen. Systemen of beleid zijn waar nodig
aangepast.

•	Er is een grof en fijn curriculum ontwikkeld.

•	Het onderwijs- en examenreglement is aangepast.

•	Er zijn afspraken gemaakt over planning: startdata,
evaluaties en bijstellingen.

•	Er is een begeleidingsplan opgesteld en
geïmplementeerd.

•	Er is een rooster gemaakt van de planning en dit is
gedeeld met de werkomgeving.

•	Aantal en type studenten dat start is helder.
•	Werkafspraken zijn gemaakt.

Lessons learned
Docent: ”De beschikbaarheid van docenten,

Zorgmanager: ”Studenten moeten bij hun opleidingskeuze

roosters van scholen en afspraken met vakinhoudelijke

informatievoorziening over leren in Fieldlabs en organiseer

praktijkpraktijkopleiders en experts is beperkt door

experts over taakinhoud. Maak vooraf afspraken over
inzet van uren voor het Fieldlab. Eventueel kun je
contracten afsluiten over inzet van experts”.
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Fase 4: Fieldlab is gestart
Strategisch niveau

Uitvoering

Evalueren en verankeren: Fieldlab toetsen aan visie,

•	Toetsing op uitvoerbaarheid, kwaliteit van opleiden,

kernwaarden en ontwerpregels.

bekwaamheid van de professional.

•	Evaluatie op uitval, diploma rendement.

•	Vraag naar tevredenheid van studenten,

medewerkers op de werkvloer en clienten.

Resultaat
•	Opleidingen zijn aangepast aan de nieuwe manier
van leren.

•	Het organisatiesysteem is aangepast aan de nieuwe

Overzicht van tevredenheid, uitval en rendement.
Overzicht van baten en kosten.

manier van leren.

Lessons learned
Directeur: ”Het hybride team moet geen eiland zijn, maar

Praktijkopleider: ”Zorg dat de werkbegeleiders zich

een teamgevoel. Besteed hier aandacht aan tijdens

aandragen en meedenken over de vorm. De combinatie

onderdeel van de school. Zorg voor verbondenheid en
studiedagen en vraag regelmatig feedback. De

verandering doet een beroep op de lerende organisatie”.

eigenaar voelen van het leertraject. Laat ze zelf thema’s
met dagelijkse werkzaamheden is een uitdaging.

Een traditionele werkbegeleiderscursus is niet toereikend.
Uiteindelijk moet iedereen op de afdeling zich

verantwoordelijk voelen voor het leerklimaat”.
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Belang van monitoren
Een Fieldlab groeit in de praktijk. Dit betekent dat je van tijd tot tijd gas terug moet nemen. Je gaat
samen om tafel en bespreekt als gelijken wat er goed gaat en wat niet. Je wisselt ideeën uit,
experimenteert in pilots en stuurt bij.

Daarbij is het belangrijk dat je het samenwerkingsproces monitort. Zijn we nog als team? Delen we

nog dezelfde ambities en verwachtingen? Leven we ons voldoen in elkaar in? En communiceren we
nog zorgvuldig en efficiënt?

Stel elkaar de vragen ‘waar zeg je ja tegen?’ en ‘waar zeg je nee tegen?’. Door zo met elkaar in

gesprek te gaan, blijft het teamgevoel goed en gaan de teamleden beter om met tegenslagen.

Monitoren met instrumenten en data

Fieldlabs monitoren kun je doen met verschillende instrumenten en data. Eerdere projectleiders van
Fieldlabs deden het volgende:

•	In een tussen- en eindmeting brachten zij in beeld hoe het Fieldlab ervoor stond. Hoe het zich
had ontwikkeld ten opzichte van vorige metingen en wat de stand van zaken betekende voor
de korte en lange termijn. De tussen- en eindmeting bestond uit:
•

In kaart brengen van uitval van studenten en tevredenheid.

•

Afnemen van individuele en groepsinterviews met andere betrokkenen.

•

Toetsen van uitvoering aan visie op leren en zorg.

•	Een finale werksessie organiseren voor studenten en betrokkenen. Hierin werden vooral

cruciale en persoonlijke verhalen en ervaringen opgehaald. De gesprekken gingen over
hoe ze specifieke problemen wilden oplossen en of dit is gelukt.
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Fieldlabs in het echt

Tijdens het project zijn verschillende Fieldlabs ontwikkeld voor verzorgenden en verpleegkundigen
in het mbo-onderwijs. Fieldlabs zijn echter ook geschikt voor het hbo-onderwijs en andere
werkvelden.

Een Fieldlab is locatie- en organisatiegevoelig. De locatie en organisatie zijn bepalend voor het
ontwerp van het Fieldlab. In dit hoofdstuk schetsen we een aantal voorbeelden.

Voorbeeld 1:
Een hybride leeromgeving waar in één jaar tijd een groep van veertien Collega’s in Opleiding (CiO),
in twaalf tot zestien maanden, wordt opgeleid tot volwaardige Verzorgende IG-ers.

De praktijksituaties waar de CiO mee te maken krijgt staan centraal tijdens de leergroep en worden
ook behandeld op de afdeling. CIO’s werken in zorginstellingen met verschillende zorgvragen, van
dementie en revalidatie tot palliatieve en somatische zorg. De docent is vier dagen per aanwezig.

In die tijd bezoekt de docent de studenten op de afdelingen, onderzoekt hun leervragen, draagt de
kennis over die nodig is, versterkt samen met de praktijk- en werkpraktijkpraktijkopleiders het

leerproces en organiseert de inzet van experts als fysiotherapeuten, wondverpleegkundigen en
welzijnsbegeleiders.
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Voorbeeld 2:
Een hybride leeromgeving waar 24 studenten in een stage/school-variant worden opgeleid.

De helft is verzorgende in opleiding en de andere helft is verpleegkundige in opleiding. Het verschil met
een normale stage is dat de studenten op locatie les krijgen van twee vaste docenten. Daarnaast

krijgen de studenten begeleiding van hun werkbegeleiders en leerbegeleiders. Op de achtergrond
zijn de praktijkadviseurs, praktijkopleiders, trainers en coaches van de zorginstelling betrokken bij

het werk- en leertraject. Opvallende onderwerpen tijdens de stage worden besproken tijdens het

lesmoment. Docenten en experts verzorgen samen het onderwijs. Studenten krijgen de ruimte om
leervragen te stellen en praktijksituaties worden uitgebreid besproken.

Voorbeeld 3:
Een woonzorgcentrum met somatische zorg en zorg aan mensen met dementie. Hier zijn twee vormen:
•	In de Proeftuin leiden docenten en werkplekpraktijkpraktijkopleiders samen de stagiaires en
medewerkers op. Zij verzorgen twee keer per week een les op locatie.

•	In het Lab leiden docenten en werkplekpraktijkpraktijkopleiders zestien BOL-studenten op.

Het curriculum is aangepast aan de visie op zorg van de betreffende werkplek en er is ruimte
voor leervragen die voortkomen uit het werkveld en de studenten.
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Voorbeeld 4:
Studenten worden opgeleid binnen de locaties van verschillende zorginstellingen. Leren voor en in
het netwerk van de zorgvrager staat voorop. De opleiding werkt met een uniek programma dat

aangesloten partijen continu verbeteren. Praktijk- en theorielessen worden zoveel mogelijk gegeven
op de locaties van de zorginstellingen. Gedurende de opleiding lopen studenten op meerdere

werkplekken en binnen diverse zorgcategorieën stage. Digitale leermiddelen nemen een belangrijke
plaats in, op de opleiding.

Opleidingsmanag
er;
“Je moet er veel v
oordoen,
maak dit zichtba
ar.
Het is echt een c
omplete
organisatie veran
dering.”
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Tot slot

Deze Handleiding is de opbrengst van een vierjarig traject. Met behulp van deze handleiding,

gekoppeld aan de Ontwikkelbox en de Online Werkwijzer hopen we bij te dragen aan de verdere

ontwikkeling van Fieldlabs in het zorgonderwijs. Het waren bijzondere en enerverende jaren waarin

we als school en werkveld nader tot elkaar zijn gekomen, elkaar beter zijn leren begrijpen en waarin
we geconstateerd hebben dat we nog veel gaan leren en ontwikkelen in de komende jaren.

Project Fieldlabs is een programma over onderwijsinnovatie in de zorg. De start was eind 2016
en het project werd afgerond eind 2020. Het is gefinancierd met gelden van de Regionale

Investeringsfondsen vanuit ministerie van VWS, de gemeente Amsterdam en de MetroPoolRegio
Amsterdam. Penvoerder was het ROC van Amsterdam. Andere partners waren 2 ROC’s,

3 zorginstellingen voor verpleeg- en thuiszorg, 4 zorgtechnologiebedrijven, 2 vmbo-organisaties,
1 werknemersorganisatie en 1 lectoraat van het hbo. In totaal aan de start: 17 organisaties.
Totaalbudget 2,6 miljoen.

De missie:

Toekomstgericht opleiden in een continue leeromgeving.

Ambitie:

Een onderwijsconcept ontwikkelen waarin toekomstgericht opgeleid wordt in een continue

leeromgeving zodat de ‘zorgprofessional van de toekomst’ betere kwaliteit van zorg kan bieden.

Samen met zorg, onderwijs, overheid en bedrijven ontwikkelen we dit nieuwe onderwijsconcept. Een
concept dat beter aansluit bij een tijd waarin de rol van de zorgprofessional veranderd. We spelen
in op wat er in de wijk gebeurt, werken met eHealth en doen onderzoek naar behoeftes en
achtergronden van studenten en cliënten.
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Concrete doelen:
•

Fieldlabs neerzetten en daarbinnen onderwijs organiseren

•

Studenten werven voor zorg in de wijk.

•

Ontwikkelen van een beroepsprofiel voor werken in de wijk.

•	Onderwijsprogramma’s aanpassen met up-to-date kennis over de beroepspraktijk:

wijkgericht werken, toenemende rol van technologie, diversiteit, ziektes van de 21e eeuw en
vaardigheden 21e eeuw.

•	Beroepskolom vormen voor een duurzame samenwerking tussen vmbo, mbo en hoger
onderwijs, zodat er eenheid is binnen de beroepsgroep en het thema ‘werk van

•

zorgprofessionals’.

Onderzoek doen naar zorg en technologie.

(Zorg in de wijk in de 21 eeuw. Plan van aanpak. Een verbindende leerarchitectuur met systematische
uitwisseling tussen school en werkveld, 2016, p. RIF)
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Met dank aan de deelnemers van de focusgroepen:
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Onze partners
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