
Anders begeleiden van 
studenten in zorg en welzijn



 

Met een groeiend tekort aan mensen in de zorg is het belangrijk dat we  
voldoende studenten opleiden en vervolgens behouden. Zowel voor de eigen  
organisatie als voor de sector. Een warm welkom en voldoende begeleiding en  
aandacht is cruciaal. Dat is niet altijd gemakkelijk met de tekorten op de werk- 
vloer. De instroom in de opleidingen groeit, maar de begeleidingscapaciteit  
binnen organisaties is niet altijd toereikend.

Zorg- en welzijnsorganisaties experimenteren met nieuwe vormen van stages en begeleiding. 

Minister van Engelshoven van Onderwijs deed begin september 2020 een oproep om creatief  

na te denken over het bieden van stageplekken aan mbo-studenten. Dit naar aanleiding van  

het door samenwerkingsverband Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (mede door corona ontstane) 

becijferde tekort van 21.000 stages en leerbanen, waaronder in de zorg. 

 

In deze publicatie belichten we enkele landelijke en regionale voorbeelden uit de 

praktijk, zowel binnen als buiten zorg en welzijn. Wellicht biedt het uw organisatie 

inspiratie.



Leerschool Neos 



Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang, crisisopvang, beschermd 
wonen en de aanpak van huiselijk geweld in de regio Eindhoven. Neos en het  
Summa College ontwikkelden voor het schooljaar 2020-2021 een nieuwe aanpak 
voor het opleiden en verbinden van studenten aan de organisatie. 

De Leerschool Neos – Summa verkleint de afstand 

tussen school en praktijk en biedt stagiaires eigenaar-

schap, flexibiliteit en de mogelijkheid tot talent- 

ontwikkeling. In een leerschool worden studenten 

(BOL) gezamenlijk opgeleid, in één klas. Studenten 

hebben diverse achtergronden: leerjaren, niveaus  

(niveau 2 en niveau 4) en studierichtingen (begeleider 

specifieke doelgroepen en dienstverlener zorg en wel-

zijn, met later hopelijk ook sociaal cultureel werker/

sociaal maatschappelijk dienstverlener). De studenten 

maken kennis met verschillende teams en locaties. 

Neos heeft per team een stagebegeleider die de 

studenten begeleidt. Deze werken samen met de 

docenten van Summa. Ook de docenten zijn actief 

betrokken. Studenten krijgen wekelijks les van Summa 

docenten op locatie en de docenten verzorgen inter- 

visiebijeenkomsten, waar de studenten reflecteren  

op de stage. Daarnaast begeleiden studenten van  

niveau 4 de studenten van niveau 2. Dit helpt niveau 4 

studenten ook in het leerproces. 

 

De wekelijkse lessen zijn afgestemd op de roosters  

van Neos, zodat deze aansluiten op de stagediensten 

van studenten. Het onderwijsprogramma wordt afge-

stemd op opleidingseisen en op de praktijk. Zo worden 

thema’s waarmee stagiaires te maken krijgen op de 

werkvloer verwerkt in de lessen. Bijvoorbeeld de om-

gang met specifiek gedrag. Daarnaast werken studenten 

samen aan activiteiten en projecten uit de praktijk. 

De studenten lopen stage volgens het ‘normale’ rooster 

en het onregelmatigheidsrooster. Zij krijgen per week 

voldoende uren groepsonderwijs om aan de norm 

begeleidde onderwijstijd te voldoen. De studenten 

werken daarom in overleg ook in het weekend.

Aanpak
•   Bij de opzet van de leerschool vanaf maart 2020 is 

hard gewerkt aan het creëren van draagvlak. Stage-

begeleiders en andere medewerkers van Neos  

dachten mee over de lesdagen en de communicatie 

van het nieuwe beleid.

•  Ook is, door middel van een sollicitatieprocedure, 

een stagecoördinator aangesteld. De coördinator 

krijgt daarvoor twee uur per week; het valt buiten de 

cliënten-caseload. Dat vraagt een zekere mate van 

flexibiliteit van de stagecoördinator, die twee uur per 

week is weleens meer.

•  De stagebegeleiders volgen een cursus, omdat  

de stagebegeleiding vraagt om nieuwe taken en 

kwaliteiten.

•  Een draaiboek lag al klaar, vanuit de leerschool van 

Summa met GGzE die nu voor het derde schooljaar 

van start gaat.

Resultaat
•  Neos raakt meer bekend met de mogelijkheden die 

de diverse studierichtingen en dus de studenten met 

zich meebrengen. Eerder zette Summa met GGzE een 

leerschool op. Ook deze ervaringen zijn positief:

•  Kortere lijnen tussen stagebegeleiders en docenten, 

waardoor er snel geschakeld kan worden als er iets 

gaande is met de student.

•  Meer betrokken medewerkers en cliënten bij de  

studenten.

•  Meer input uit de praktijk voor de inhoud van onder-

wijs of de opleiding. 

Meer weten? 
Neem contact op met Bertine Scheepens via  

stage@neos.nl.

Selectie studenten
De werving en selectie van studenten vindt plaats 

door middel van een uitgebreide matchingsproce-

dure. Neos vraagt, naast goede mentale weerbaar-

heid, gezien de doelgroep waarmee zij werken, 

ook meer planningsvaardigheden van studenten. 

Daarnaast moet de student zich bewust zijn dat ze 

Neos breed (en niet op één plek) worden opgeleid, 

dat ze flexibel inzetbaar zijn en dat de leerschool 

van Neos nieuw is en het af en toe zoeken en leren 

is. Het is een bewuste keuze van studenten en niet 

elk type student is ervoor geschikt.
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Begeleiden van studenten  
Diakonessenhuis Utrecht en Zeist 

Hogeschool Utrecht beschreef onderstaand voorbeeld in haar publicatie ‘Begeleiden van studenten op de werkplek’.  

Wij belden daarna met het Diakonessenhuis en vulden het aan. 



Het Diakonessenhuis in Utrecht begeleidt derde- en vierdejaarsstudenten fysio-
therapie nu circa acht jaar in een leerwerkplaats in duo’s. Ook de werkbegeleiding 
is in duo. Deze twee werkbegeleiders werken op verschillende dagen. Studenten 
vormen zelf ook duo’s, leren van elkaar, vinden steun bij elkaar. Ze hebben een 
sparringspartner van eigen leeftijd, leveren elkaar eerlijke feedback en vinden het 
minder spannend doordat ze samen zijn. De twee studenten kunnen eerder in het 
proces samen naar een patiënt gaan, zonder begeleiding van een fysiotherapeut.  
Dat levert tijdswinst op.

Aan de hand van patiëntlijsten verdelen de studenten 

de patiënten van die dag. Daarbij wordt ook gegeken 

naar de zelfstandigheid van de duo’s studenten:  

kunnen zij zelfstandig patiënten bezoeken? De werk-

begeleiders ondersteunen de studenten bij het maken 

van een behandelplan of bij het verzamelen en ver-

werken van patiëntgegevens. Om dat te beoordelen, 

werken ze bij het Diakonessenhuis met een aftekenlijst, 

waar vaardigheden die studenten zelfstandig hebben 

uitgevoerd onder het toezicht van de werkbegeleider 

worden afgevinkt. Deze lijst is ook inzichtelijk voor  

collega’s. Er moet sprake zijn van vertrouwen voordat 

duo’s studenten patiënten zelfstandig kunnen be-

handelen. Een zelfstandig bezoek vindt altijd plaats 

na afstemming met de werkbegeleider of een andere 

collega. Daarmee wordt de afstemming en de samen-

werking binnen het team gestimuleerd. 

Werkbegeleiders worden gezien als rolmodel. Ze nemen 

de tijd voor studenten, ze bespreken de patiënten  

gezamenlijk, zowel voor als na de geboden behande-

ling en geven opdrachten om beroepskennis te ont-

wikkelen. De werkbegeleider is altijd bereikbaar voor 

de student. 

Daarnaast voert hij of zij wekelijks individuele  

gesprekken met de student. De student neemt daarin 

de leiding; hij of zij maakt aan de hand van de leer-

doelen een agenda en een kort verslag. Collega’s doen 

verslag over de student bij de werkbegeleider. 

Tips
•  Een goed plan van aanpak is belangrijk bij het  

opzetten van deze nieuwe vorm van begeleiding. 

Daarbij is aandacht nodig voor het invullen van de 

stageperiode (per week). 

•  Structuur is essentieel. Een goed plan kost tijd,  

zo’n half jaar om te komen tot een nieuw beleid.

•  Stel een kartrekker of verantwoordelijke aan op de 

afdeling voor de leerwerkplaats. Geef die persoon 

daar ook uren voor.

Resultaten en vervolg
•  De student leert, vanuit de hulpvraag, zelf initiatief 

nemen. Dat is in het begin moeilijk, maar als ze  

eenmaal hun draai hebben gevonden, zijn ze echt 

intrinsiek gemotiveerd. 

•  Veel stagiares blijven na de stage werken bij het  

Diakonessenhuis. 

•  Het hele team voelt verantwoordelijkheid voor de 

student en zij voelen dat ze overal terecht kunnen.

•  Ook op andere afdelingen wordt nu met soortgelijke 

leerwerkplaatsen en duo’s gewerkt. 

Meer weten? 
Neem contact op met Edwin van Huigenbosch via 

evhuigenbosch@diakhuis.nl. 

Intensief inwerkprogramma
Het inwerkprogramma in de leerwerkplaats is  

gestructureerd en intensief. Zo worden twee  

dagen volgepland met kennismakingsspellen  

tussen studenten, kennismaking met EPD, etc.  

Dat is intensief, maar ook nodig om een goede 

match tussen duo’s van studenten te maken.
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Inzet senior werkbegeleider 
ViVa! Zorggroep

Collega-organisatie VBZ-KAM (regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden) beschreef  

onderstaande twee pilots. Daarnaast omschreef VBZ-KAM pilots omtrent de inzet van ouderejaars- 

studenten en docenten als begeleiders op de werkvloer uit de regio in haar publicatie. De vier pilots bij 

verschillende zorgorganisaties zijn in samenwerking met VBZ-KAM en op initiatief van de gemeente 

Haarlem gestart. Wij vulden deze voorbeelden aan. 



ViVa! Zorggroep biedt onder andere thuiszorg in Haarlem. De personele tekorten, 
waaronder een chronisch tekort aan verzorgenden binnen de extramurale zorg, 
leidden tot behoefte aan een grotere instroom van BOL- en BBL-studenten.  
Om begeleiding te garanderen, waren alternatieve begeleidingsvormen nodig. 
Tegelijkertijd vroeg de manier van werkbegeleiding om een andere benadering, 
omdat er anno 2020 andere competenties van studenten worden gevraagd.
 
ViVa! Zorgroep verkende in werkgroepsverband de 

knelpunten en oplossingsrichtingen. Eén van die  

oplossingsrichtingen was de inzet van een senior werk-

begeleider (SW-er). Een oudere medewerker of een 

medewerker met een verzorgende of verpleegkundige 

achtergrond die niet meer volledig in de zorg kan  

werken. In een pilot verkende de zorggroep de inzet 

van de SW-er, die studenten, individueel of groeps- 

gewijs, op efficiënte wijze kan begeleiden in de thuis-

zorg. De betreffende persoon zorgt voor intervisie en 

bevordert de eigen regie van de student. Daarnaast 

geeft de SW-er begeleiding aan werkbegeleiders.  

Daarbij is aandacht voor het ‘nieuwe opleiden’, met 

meer regie en ondernemerschap vanuit de student.  

De SW-er overstijgt meerdere teams, maximaal vier.

Aanpak
In het vooraf opgestelde plan van aanpak was onder 

andere aandacht voor:

•  De communicatie en het creëren van draagvlak en 

afstemming met verschillende teams.

•  Het opleiden van de adviseur.

•  Het selecteren van de SW-er.

•  Scholing van de SW-er en de werkbegeleiders.

•  Voortgangsbewaking en evaluatie.

Resultaten 
•  Er kunnen meer studenten worden opgeleid. 

•  De werkbegeleiders voelen zich meer ondersteund 

en het leerklimaat is bevorderd. 

•  Er is een directere signaalfunctie als het gaat om  

de vordering van de studenten.

•  Er zijn kortere lijnen tussen het leerbedrijf en de  

diverse opleidingsinstituten.

•  De scholing van werkbegeleiders wordt in clusters 

aangeboden op locatie. Dit bevordert de uniformiteit 

en kwaliteit.

•  De werkbegeleiders zijn zich meer bewust van de 

noodzaak meer en beter op te leiden en van de waar-

de van de eigen bijdrage aan een goed leerklimaat.

•  Er is rust en structuur bij zowel teams als studenten.

•  De werkbegeleiders ervaren een lagere werkdruk. 

Vervolg
Vanaf november continueert ViVa! Zorggroep de inzet 

van senior werkbegeleiders in intramurale setting. Ze 

starten met twee leerlocaties, waar acht studenten met 

en van elkaar leren. Het idee is om ze na anderhalf jaar 

in de wijk te plaatsen, om zowel in- als extramuraal 

mee te kijken. Senior werkbegeleiders krijgen vrije 

uren voor de begeleiding van studenten. Daarna wordt 

gekeken of de leerlocaties ook naar andere locaties 

worden uitgerold. 

Meer weten? 
Neem contact op Marijke Quax via 

m.quax@vivazorggroep.nl.

Rol management en  
beschikbare middelen
Overtuig het management met een plan waarin 

de kosten en baten snel inzichtelijk zijn. Het is niet 

zomaar een willekeurig idee, maar noodzaak: het  

is ‘het nieuwe leren’. Er wordt geschreeuwd om 

goede begeleiding.

Ga vervolgens pas aan de slag als je de middelen 

hebt. Vanaf november dit jaar krijgt de SW-er uren 

vrijgesteld voor begeleiding. Hopelijk volgt in de 

toekomst een uitgebreide functieomschrijving 

met bijpassend ook honorering als stimulans voor 

medewerkers die nu ‘begeleidingsmoe’ zijn. Zo ver 

is ViVa! nu nog niet. Dan kan er ook daadwerkelijk 

werving en selectie  plaatsvinden. Dat is nood- 

zakelijk omdat niet iedereen geschikt is als SW-er.

mailto:m.quax%40vivazorggroep.nl?subject=


Inzet inwerkcoach 
Sint Jacob

Selectie van de inwerkcoach en de aanpak in de organisatie

Niet iedereen is geschikt als inwerkcoach. Als er veel 

leerlingen of stagiaires op één dag starten, vergt dit 

een goede coördinatie. De inwerkcoach moet zich 

goed voorbereiden. Daar heeft de inwerkcoach in 

het begin sturing en coaching bij nodig. 

De implementatie van de nieuwe begeleidingswijze 

kreeg veel aandacht binnen de organisatie. Dit, om 

ervoor te zorgen dat het voor studenten die met 

verschillende begeleiders te maken krijgen duidelijk 

is bij wie ze, waarvoor en wanneer, terecht kunnen.



Ouderenzorgorganisatie Sint Jacob in regio Zuid-Kennemerland kampt met veel 
vacatures. Zij onderzochten hoe de begeleiding van studenten beter kan. Met 
name gedurende de startfase, want ze willen studenten een warm welkom bieden. 
Ze kozen voor begeleiding door een inwerkcoach. Sint Jacob startte met het  
begeleiden van BOL-studenten op niveau 4.

De inwerkcoach is in de startfase het eerste aanspreek-

punt voor studenten en doorloopt samen met hen een 

stappenplan. De begeleiding van de inwerkcoach is 

tweeledig. De inwerkcoach geeft enerzijds begeleiding 

bij zowel praktische zaken en bij het plannen van het 

leerproces. Anderzijds begeleidt deze de persoonlijke 

kant in het werk, de impact van nieuwe indrukken en 

ervaringen op de student. Ofwel: hij of zij biedt een 

luisterend oor.  

De inwerkcoach heeft een diploma Verzorgende IG  

en is een senior medewerker. De training ‘Train de 

Trainer’ is ingezet voor het ontwikkelen en borgen van 

didactische en coachende vaardigheden. De inwerk-

coach is een aanvulling op de leercoach en stemt het 

inwerkproces af met de leercoach. De inwerkcoach 

faciliteert de studenten in de begin fase. De leercoach 

begeleidt en beoordeelt de student, in samenspraak 

met de praktijkopleider. De inwerkcoach kan naast  

zijn of haar taak als inwerkcoach ook leercoach en/of 

examinator van een andere leerling zijn. De praktijk- 

opleider is enkele keren per week aanwezig voor eva-

luatie en vragen. Eens per twee maanden organiseert 

Sint Jacob een plenaire bijeenkomst met alle leer- 

coaches. Daar worden ervaringen gedeeld, maar er  

is ook ruimte voor verdiepende onderwerpen, zoals 

gesprekstechnieken.   

Naast de begeleiding van leerlingen, wordt de inwerk-

coach ook ingezet voor het introduceren en inwerken 

van nieuwe (flex)medewerkers. 

Hoe ziet de begeleiding er concreet uit?
Vooraf: De studenten hebben een kennismaking met 

een medewerker van het leerhuis om de stage door te 

nemen en de administratie te regelen. In dit gesprek 

wordt een afspraak gemaakt met de inwerkcoach voor 

de eerste stagedag. 

Eerste dag: Studenten krijgen een warm welkom door 

de inwerkcoach, inclusief rondleiding en kennismaking 

met locatie, doelgroep en collega’s. De student is ge-

koppeld aan een vaste begeleider op de afdeling.  

’s Middags wordt er geëvalueerd en worden er  

afspraken gemaakt voor de tweede dag.  

Tweede dag: de inwerkcoach spreekt alle studenten 

individueel en wisselt leerdoelen en wederzijdse ver-

wachtingen uit. Er is ook ruimte voor de beleving en 

de vele indrukken van de eerste dag. Soms komt de 

persoonlijke situatie ook aan bod. Aan het einde van 

het gesprek worden er afspraken gemaakt voor de 

volgende stagedagen. 

Derde dag: de inwerkcoach en student hebben  

contact over de stagedoelen van die week. Ze praten 

over de visie en missie van Sint Jacob en de student 

krijgt uitleg over de digitale systemen. Er wordt  

geëvalueerd en er worden vervolgafspraken gemaakt.  

Vijfde, zesde, zevende en achtste dag: de inwerk-

coach geeft informatie over de doelgroep, ziekte- 

beelden, materialen en overlegvormen. Ook is er ruimte 

voor vragen. Als de student behoefte heeft aan extra 

begeleiding, werkt de inwerkcoach samen met de  

student. De inwerkcoach heeft (persoonlijk) contact 

met de vaste leercoach en draagt alle relevante zaken 

over tijdens een gesprek waarbij de student aanwezig 

is. De student gaat daarna verder met de leercoach. 

In sommige situaties worden afspraken gemaakt voor 

extra ondersteuning door de inwerkcoach. 

Resultaten en vervolg
•  De studenten geven aan dat ze goed zijn opgevan-

gen en ingewerkt. Er is veel ruimte voor praktische 

en persoonlijke vragen. Knelpunten werden op tijd 

gesignaleerd. Dit alles heeft een positieve invloed op 

de stage en het voorkomen van uitval.

•  De inwerkcoaches zijn enthousiast, ze kunnen hun 

werk nu meer gestructureerd doen. Dit geeft rust, 

duidelijkheid en verhoogt de kwaliteit. 

•  De rol van inwerkcoach blijkt voor medewerkers die niet 

(meer) werkzaam kunnen zijn in de uitvoerende zorg, 

een goede mogelijkheid om hun senioriteit in te zetten.

•  Sint Jacob continueert de inzet van inwerkcoaches. 

Meer weten?
Voor meer informatie over het initiatief, neem contact 

op met Marjo de Graaf, via m.de.graaf@sintjacob.nl
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Senior medewerkers als  
mentoren bij Sint Jozefoord,  

Van Neynsel, Vivent en Laverhof

“Cruciaal voor het welbevinden en de inzetbaarheid 

van de mentor is dat hij/zij ingezet wordt op een 

afdeling of locatie waar de manager volledig achter 

het mentorschap staat. De invulling van de rol dient 

namelijk in nauwe afstemming met de manager te 

gebeuren, maar evenzo met de praktijkopleider, 

werkbegeleider, cozo, teamcoach en mogelijk 

ook de kwaliteitsverpleegkundige.”

“Ontbreekt de overtuiging 

bij de manager, dan blijkt dat bij het opstellen 

van de planning de mentor tijdens mentoruren toch 

vaak ingezet wordt in de directe zorg. Of dat de mentor 

niet meegenomen wordt als er knelpunten ontstaan.”



Ouderenzorgorganisaties in Noordoost-Brabant, Sint Jozefoord, Van Neynsel, 
Vivent en Laverhof, startten medio 2019 het project ‘Dweilen met de kraan dicht’. 
Daarin zetten zij senior medewerkers in als mentoren voor nieuwkomers. Nieuw-
komers zijn leerlingen, stagiaires, zij-instromers en nieuwe medewerkers. Het  
doel was in eerste instantie tweeledig. Ten eerste gebruik maken van de kennis  
en expertise van ervaren medewerkers om hen uitdaging te bieden en zodoende 
uitval te voorkomen. Ten tweede het beperken van uitstroom van nieuwkomers. 
Later is daar het vergroten van het aantal zij-instromers als doel bij gekomen.
 
Mentoren worden gemiddeld acht uur per week in- 

gezet en zijn aanvullend op de werkbegeleider en 

praktijkbegeleider. De mentor is een senior medewer-

ker van de organisatie en zorgt voor een warm welkom 

voor nieuwkomers, waaronder studenten. Hij of zij 

draagt bij aan het verbeteren van hun draagkracht. 

Dat doet de mentor onder andere middels het beschik- 

baar stellen van middelen en de toegang tot systemen, 

een rondleiding op locatie en aandacht voor de orga- 

nisatiecultuur en (ongeschreven) regels. Ook is de 

mentor, in aanvulling op de praktijkopleider, werk- 

begeleider, leidinggevende en teamcoach, beschikbaar 

als vraagbaak voor nieuwkomers. Dat kan voor werk-

gerelateerde issues, maar ook als er problemen zijn in 

privésfeer. Je kunt de mentor als verbindende factor 

zien tussen de nieuwkomers, teamleden en -coaches, 

leidinggevenden en praktijkopleider. Mentoren blijven de 

nieuwkomers gemiddeld vier tot zes maanden volgen.

In bredere zin werken mentoren aan het ontwikkelen 

van een gunstige (lerende) cultuur in de organisatie - 

in het bijzonder ten aanzien van de pre- en onboarding 

van nieuwkomers. Naast het coachen van nieuwkomers, 

kunnen zij ook worden ingezet voor medewerkers die 

al langer in dienst zijn. 

Resultaten 
Enkele resultaten met betrekking tot nieuwkomers in 

brede zin zijn:

•  Nieuwkomers ervaren het ontvangst door de mentor 

als een warm welkom en goede start.

•  Nieuwkomers voelen zich gezien en waarderen dat 

de mentor niet afgeleid wordt door taken die zij  

tegelijkertijd uit moet voeren.

•  De mentor is ‘gelijkwaardig’ aan de nieuwkomer, 

waardoor nieuwkomers hun zorgen en vragen eerder 

naar voren durven brengen. 

•  Nieuwkomers ervaren een belangrijke bijdrage van 

de mentor aan hun ontwikkeling. 

•  Knelpunten worden vroegtijdig gesignaleerd.

•  Zorgmedewerkers worden ontlast door de inzet van 

mentoren voor rondleidingen, de eerste opvang en 

de introductie van systemen. Er ontstaat daardoor 

meer rust op de werkvloer. 

•  De feedback van mentoren verbetert en versnelt  

het leerproces van nieuwkomers

•  Meer nieuwkomers kunnen worden opgeleid.

Vervolg
De ervaringen met het project ‘Dweilen met de kraan 

dicht’ zijn positief en het project wordt voorgezet in 

2021. In 2021 richten de organisaties zich op het verder 

beter inbedden van het mentorschap en het kwanti-

ficeerbaar maken van resultaten. Daarnaast adviseren 

ze andere VVT-organisaties om ook aan de slag te gaan 

met mentoren en bieden ze ondersteuning daarbij.  

Dit doen ze onder andere door het ontwikkelen van 

een toolkit en het delen van kennis en ervaringen in 

regionale werkplaatsen.  

Meer informatie over het project 
‘Dweilen met de kraan dicht’? 
Neem contact op met Peggy Voets, manager  

stafbureau St. Jozefoord, via P.Voets@jozefoord.nl 

Werving en training mentoren 
Bij de werving van de mentor wordt gelet op  

verschillende eigenschappen van de betreffende 

persoon. Hij of zij dient initiatiefrijk, stimulerend, 

communicatief vaardig, coachend vaardig te zijn 

en is ambassadeur van de organisatie. De men-

toren van de verschillende organisaties volgden 

daarnaast gezamenlijk nog een training van drie 

dagdelen en een terugkomdag. Daarin was onder 

andere aandacht voor coachende en feedback 

vaardigheden, het ontwikkelen van een lerende 

cultuur en dilemma’s in de ontwikkeling van de rol.
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Zorg Innovatie Centra (ZIC)



Veel organisaties richten, samen met ROC’s en hogescholen, leerafdelingen of 
leerwerkplekken op in de vorm van Zorg Innovatie Centra (ZIC’s). Hier leren, 
onderzoeken en innoveren studenten, zorgprofessionals en docenten met elkaar. 
Studenten krijgen er intensieve begeleiding: theorie en praktijk komen bij elkaar. 
Waar mogelijk wordt een ZIC multidisciplinair ingericht en lopen er studenten rond 
van verschillende niveaus en studiejaren. Dagelijks worden leerdoelen vastgesteld 
en geëvalueerd. Het aantal studenten dat kan stagelopen op een ZIC is aanzienlijk 
hoger dan op een reguliere afdeling.

Zo heeft het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis  zes 

ZIC’s. Op de ZIC-afdeling cardiologie kunnen zo’n 25 

studenten stagelopen. Dat zorgt voor een ‘hechte leer-

cultuur’. Bij Thebe werken ze sinds 2018 met twee ZIC’s. 

De Wever startte in 2007 en beschikt nu over vier ZIC’s. 

Deze zijn later doorontwikkeld tot multidisciplinaire 

ZIC’s. In het Máxima Medisch Centrum werken ze sinds 

2018 met een ZIC op de afdeling cardiologie. Bij Libra 

revalidatie & audiologie participeren studenten van 

paramedische opleidingen minimaal 20 weken in het 

multidisciplinaire ZIC.  

Aan de slag met het opzetten van 
een leerwerkplek of afdeling in uw 
organisatie? 
Kennisland deed in samenwerking met het Ben Sajet 

Centrum, Hogeschool Inholland en Amsta onderzoek 

naar leerwerkplekken in de verpleeghuiszorg en kwam 

met een handleiding voor het opzetten van leerwerk-

plekken. 

Zorg Innovatie Centra (ZIC)

https://ocw.atavist.com/wij-hebben-oog-voor-elke-individuele-student
https://www.thebe.nl/werkenbij/werken-en-leren/zorg-innovatie-centrum-zic/
https://dewever.nl/over-de-wever/innovatie/m-zic
https://www.mmc.nl/werkenbijmmc/ervaringen/student-floor-en-verpleegkundige-ilse-leren-van-elkaar-in-het-zic/
https://www.libranet.nl/service-menu/werken-bij/stages/m-zic/
https://www.libranet.nl/service-menu/werken-bij/stages/m-zic/
https://www.kl.nl/publicaties/de-nieuwe-standaard-in-de-verpleeghuiszorg-leren-en-werken-op-een-plek/


Begeleiding van studenten  
door VDL Groep



In voorgaande verhalen is gesproken over het begeleiden van leerlingen in de zorg. 
Maar hoe gebeurt dit in andere sectoren? We spraken met Rob Bloks, Coördinator 
Praktijkopleider bij de VDL Groep, een  internationaal industrieel familiebedrijf 
met wereldwijd 106 bedrijven. Het bedrijf met het hoofdkantoor in Eindhoven,  
telt ongeveer 15.000 medewerkers. De VDL-bedrijven zijn onderverdeeld in vier 
divisies: Toeleveringen, Autoassemblage, Bussen en Eindproducten. Door de  
diversiteit aan producten en diensten kun je als leerling veel ervaring opdoen.
 
Rob: “VDL heeft 54 erkende leerbedrijven in Nederland. 

Deze bedrijven  bieden begeleiding aan ongeveer 445 

leerlingen in zowel het mbo (BOL en BBL) als het hbo. 

Recent nog hebben we 120  extra praktijkopleiders 

opgeleid. Het opleiden van studenten vaak een neven-

functie voor een medewerker die actief is op de werk-

vloer. Hij of zij moet het leuk vinden om met jongeren 

om te gaan en enthousiast zijn om vakkennis over te 

dragen. Dat is een absolute voorwaarde.”

VDL schenkt veel aandacht aan het begeleiden en 

scholen van praktijkopleiders. Rob: “Liefde voor het vak 

is één, maar dat op een goede manier overbrengen is 

een hele andere discipline. Wij zorgen ervoor dat onze 

praktijkopleiders hierin opgeleid en begeleid worden, 

bijvoorbeeld door het volgen van opleidingen, work-

shops of e-learnings. Om dit in goede banen te leiden 

werken we nauw samen met SBB (Samenwerkings- 

organisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Praktijk- 

opleiders leren hoe ze  kennis op een goede manier 

door kunnen geven en welke didactische methoden 

daarvoor zijn. Maar ook wat er allemaal op je af komt 

als je praktijkopleider wordt.”

 

Resultaten
De resultaten van de studenten worden gedocu-

menteerd met behulp van een leerlingvolgkaart. 

Praktijkopleiders houden minimaal drie keer per jaar 

een voortgangsgesprek met de student. Tijdens deze 

gesprekken worden de studenten beoordeeld aan de 

hand van behaalde competenties. De verslagen van 

de gesprekken worden gemonitord door SBB. Indien 

nodig komt een SBB-adviseur (samen met de coördi-

nator praktijkleren) langs om te kijken welke acties er 

verder nodig zijn om de student te laten slagen in zijn 

opleiding. 

Meer weten? 
Neem contact op met Rob Bloks, coördinator 

praktijkopleider, via r.bloks@vdl.nl

Kracht door samenwerking 
Er wordt altijd geprobeerd om een zo goed mo-

gelijke match te maken tussen een student en 

het VDL-bedrijf. Het kan met hoge uitzondering 

voorkomen dat na verloop van tijd blijkt dat 

de behoefte of het niveau van de student niet 

helemaal aansluit bij het bedrijf. Gezien de vele 

bedrijven binnen VDL Groep, kan VDL de student 

(uiteraard met wederzijds goedkeuren) overplaat-

sen naar een ander leerbedrijf binnen VDL Groep. 

De student blijft dan op het contract van het eerste 

bedrijf en gaat vervolgens een aantal maanden op 

‘proeftijd’ bij een ander VDL-bedrijf. Zo wordt er 

geprobeerd om zowel voor de student als VDL een 

win-win situatie te creëren. Kracht door samenwer-

king! 

Begeleiding van studenten  
door VDL Groep
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