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Samenvatting
Dit onderzoek is de eindopdracht voor de Master Learning & Innovation (ML&I) en is uitgevoerd in
opdracht van de opleidingsmanager van de opleiding verzorging en verpleging van het Alfa-college te
Hardenberg. Het doel van dit onderzoek is het doen van aanbevelingen voor het opleidingsprogramma van de zorgopleidingen niveau 3 en 4 van het Alfa-college, om de interesse onder
studenten om te gaan werken in de ouderenzorg te vergroten. Uit diverse nationale (Leyden
Academy, 2011) (Maastricht University, 2012) en internationale (Baumbusch, Dahlke & Phinney,
2012) onderzoeken komt naar voren dat studenten wel kiezen voor een baan in de zorg, maar niet
gemotiveerd zijn om te gaan werken in de ouderenzorg. Door de toename van het aantal ouderen
zullen de komende tijd juist meer studenten voor de ouderenzorg nodig zijn. Als onderzoeksstrategie
is gekozen voor een casestudy. Voor het verzamelen van de onderzoekgegevens hebben de
studenten uit het derde leerjaar van de opleiding niveau 3 verzorgende-Individuele Gezondheidszorg
(IG) en niveau 4 mbo-verpleegkunde Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) en de betrokken docenten
van het Alfa-college locatie Groningen, Hardenberg en Hoogeveen een vragenlijst ingevuld. En voor
het verzamelen van gegevens in het werkveld zijn groepsinterviews afgenomen. Daarnaast heeft een
literatuuranalyse plaatsgevonden. Het merendeel van de onderzoeksgegevens is kwalitatief. De
gegevens zijn per deelvraag geanalyseerd en waar mogelijk zijn de objecten met elkaar verbonden en
vergeleken. In overeenstemming met het onderzoek van Schuurmans (2011) blijkt dat studenten bij
aanvang van de opleiding de meeste interesse hebben voor het werken met baby’s & kinderen en
dat deze interesse gedurende de opleiding verschuift naar ouderenzorg. Om studenten te
interesseren voor de ouderenzorg is een vroegtijdige, realistische kennismaking met de doelgroep
noodzakelijk. De periodes van Beroeps Praktijk Vorming (BPV) en de voorbereiding hierop zijn daarbij
van grote waarde. De belemmeringen in het huidige opleidingsprogramma zijn aan de hand van het
curriculaire spinnenweb van Van de Akker (2003) per onderzoeksgroep geordend. Naast het
ontbreken van een aantal inhoudelijke onderwerpen over de ouderenzorg is duidelijk geworden dat
er in het huidige opleidingsprogramma te weinig aandacht is voor de toenemende zakelijkheid in de
zorg, de welzijnsaspecten van de oudere zorgvrager en de veranderende rol van de mboverpleegkundige. Docenten maken weinig gebruik van de expertise van het werkveld en het werkveld
is niet op de hoogte van de inhoud van het opleidingsprogramma. Om de interesse van studenten
voor de ouderenzorg te vergroten is het noodzakelijk dat er meer gastlessen en excursies op het
gebied van de ouderenzorg komen. Het is wenselijk dat de verbinding tussen onderwijs en werkveld
wordt versterkt. Het gezamenlijk ontwikkelen, aanpassen en uitvoeren van het opleidingsprogramma
over de ouderenzorg is de belangrijkste aanbeveling uit dit onderzoek. De opgerichte werkgroep,
met daarin docenten en vertegenwoordigers van het werkveld, zal deze innovatie gaan vormgeven.
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1. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de beroepscontext en relevantie van het onderzoek ten behoeve van de
innovatie in het onderwijs beschreven. Tevens wordt de doelstelling beschreven, waarna vervolgens
hoofd- en deelvragen worden genoemd.

1.1

Context en praktijkprobleem

De stijgende levensverwachting van ouderen, in combinatie met een toename van het aantal
ouderen, zal zorgen voor ingrijpende gevolgen voor de omvang en complexiteit van zorgbehoeften
en daarmee samenhangende kosten voor de gezondheidszorg (Raad voor Volksgezondheid & Zorg
[RVZ], 2012). De vraag naar personeel in de gezondheidszorg zal met 1,4% per jaar groeien. In de
periode 2007 -2030 daalt het aanbod van de beroepsbevolking met gemiddeld 0,2 %. Voor de zorg
ontstaat dan een netto tekort aan arbeidsjaren van 1,6% per jaar (Luijben & Kommer, 2010). Dit
dreigende tekort maakt het moeilijk om de benodigde arbeidskrachten voor de zorg te vinden en
vraagt om innovatieve oplossingen vanuit verschillende invalshoeken (Zorginnovatieplatform, [ZIP]
2009).

Figuur 2. Regionale prognoses van percentage ouderen per gemeente in 2010 en 2040
(bron: CBS StatLine: www.zorgatlas.nl).
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Uit onderzoek van onder andere stichting Zorgplein Noord (2012) blijkt dat er de voor de periode
2011 – 2015 binnen de branches Ziekenhuis en Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT) absoluut
een tekort aan niveau 3 verzorgenden-IG gaat ontstaan en mogelijk ook een tekort aan mboverpleegkundigen niveau 4.
De toename van het aantal ouderen en de afname van het aanbod aan personeel is voor Zorg
Onderzoek Nederland Medische Wetenschappen (ZonMw) reden geweest subsidies te verstrekken
voor het doen van onderzoek naar de inhoud van het onderwijs over de ouderenzorg. In het kader
van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) heeft Maastricht University in juli 2012 een
inventarisatie gemaakt van de aandacht voor ouderen en ouderenzorg in het mbo (Hamers, Van
Rossum, Peeters, Rameckers & Meijs, 2012). Deze inventarisatie is toegespitst op de opleidingen
helpende zorg & welzijn (niveau 2) en verzorgende-IG (niveau 3). De Leyden Academy, een kennis- en
opleidingsinstituut op het gebied van veroudering en vitaliteit, heeft een survey gehouden over wat
de Nederlandse verpleegkunde studenten leren over ouderen. Deze survey is gehouden onder de
studenten van de opleidingen mbo verpleegkunde (niveau 4) en hbo verpleegkunde (niveau 5)
(Schuurmans, Habes & Strijbos, 2011). In ditzelfde kader is binnen de Universitair Medische Centra
een inventarisatie uitgevoerd naar de hoeveelheid onderwijs over ouderengeneeskunde in de
medische curricula (Van Bodegom et al., 2011). In EenVandaag werd een onderzoek gepresenteerd
dat studenten wel kiezen voor een baan in de zorg, maar niet gemotiveerd zijn om te gaan werken in
de ouderenzorg. Het onderzoek is afgenomen onder 1900 mbo verpleegkunde studenten en
uitgevoerd door het jongerenpanel van EenVandaag (Nursing, 2011). In Canada is onder de
verpleegkunde studenten onderzoek gedaan naar de kennis en opvattingen over de zorg aan
ouderen (Baumbusch et al., 2012). Uit deze nationale en internationale onderzoeken kan
geconcludeerd worden dat de opleidingen behoefte hebben aan meer theoretische kennis, meer
praktijkervaring en een betere motivatie en houding ten opzichte van de ouderenzorg.
Het gebrek aan motivatie van studenten om te gaan werken in de ouderenzorg, de toename van het
aantal ouderen en de voorspelde personeelstekorten in de ouderenzorg zullen van invloed zijn op de
opleidingstrajecten van de zorgopleidingen. Deze ontwikkelingen vragen om een heroriëntatie van
de ouderenzorg en op de professionals die deze zorg gaan verlenen (Hamers et al., 2012).Om grote
problemen te voorkomen is het noodzakelijk dat meer studenten geïnteresseerd raken voor het
werken in de ouderenzorg. Schuurmans et al. (2012) stelt dat het noodzakelijk is dat geïnvesteerd
gaat worden in rolmodellen en stageplaatsen op het gebied van de ouderenzorg.
De onderwijsinnovatie van dit onderzoek is inzichtelijk krijgen welke veranderingen, verbeteringen
en/of vernieuwingen binnen de zorgopleidingen van het Alfa-college nodig zijn om studenten te
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interesseren voor het werken in de ouderenzorg. Het doel hierbij is dat de innovatie op korte - en
lange termijn ten goede komt aan het onderwijs over de ouderenzorg, de zorg voor ouderen, de
interesse van studenten en de professionaliteit van de betrokken docenten en het werkveld.

1.2

Doelstelling

Het doel van dit onderzoek is het doen van aanbevelingen voor het opleidingsprogramma van de
zorgopleidingen niveau 3 en 4 van het Alfa-college, om de interesse onder studenten om te gaan
werken in de ouderenzorg te vergroten.

1.3

Onderzoeksvraag en deelvragen

Onderzoeksvraag
In hoeverre levert het opleidingsprogramma van de zorgopleidingen, niveau 3 en 4, van het Alfacollege, een bijdrage aan het stimuleren van de interesse van studenten om te gaan werken in de
ouderenzorg?

Deelvragen
1. Welke argumenten benoemen studenten, docenten en het werkveld om te gaan werken in de
ouderenzorg?
2. Welke belemmeringen ervaren studenten, docenten en het werkveld in het huidige
opleidingsprogramma om te gaan werken in de ouderenzorg?
3. Welke veranderingen zijn volgens studenten, docenten en werkveld in het huidige
opleidingsprogramma nodig om de interesse van studenten te vergroten om te gaan werken in
de ouderenzorg?
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2. Theoretische verdieping
2.1

Inleiding

Met dit praktijkonderzoek is onderzocht in hoeverre het opleidingsprogramma van de
zorgopleidingen, niveau 3 en 4, van het Alfa-college, een bijdrage levert aan het stimuleren van de
interesse van studenten om te gaan werken in de ouderenzorg.

2.2

Conceptueel model

Het theoretisch kader is uitgewerkt aan de hand van onderstaand conceptueel model.

Figuur 3.Conceptueel model.

2.3

Opleidingsprogramma

Binnen de zorgopleidingen in Nederland zijn de volgende opleidingsniveaus te onderscheiden:
-

niveau 1: zorghulp;

-

niveau 2: helpende zorg en welzijn;

-

niveau 3: verzorgende-IG;

-

niveau 4: mbo-verpleegkunde ;

-

niveau 5: hbo-verpleegkunde.

De opleidingsniveaus kennen twee verschillende leerwegen die resulteren in identieke diploma’s.


Beroeps Opleidende Leerweg (BOL). De student volgt tijdens de opleiding één of meerdere
stageperiodes. De student staat ingeschreven bij een onderwijsinstelling.



Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). De student is in dienst van een zorginstelling en heeft een
leer-/werkovereenkomst met deze zorginstelling. De student volgt in de regel één dag per week
onderwijs.

Bij beide leerwegen vormt de Beroeps Praktijk Vorming (BPV) of de praktijk een belangrijk deel van
de opleiding.
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In dit onderzoek staat het opleidingsprogramma over de ouderenzorg niveau 3 verzorgende-IG en
niveau 4 mbo-verpleegkunde van de BOL opleiding van het Alfa-college centraal.
De opleidingseisen van de opleiding verzorgende–IG en de mbo-verpleegkunde zijn beschreven in
kwalificatiedossiers. De kwalificatiedossiers komen onder regie van Calibris tot stand. Calibris is het
kenniscentrum voor leren en praktijk in Zorg, Welzijn en Sport. De basisopbouw van de dossiers voor
niveau 3 verzorgende-IG en niveau 4 mbo-verpleegkunde is gelijk. In de dossiers (Calibris, 2012a,
2012b) wordt een korte omschrijving gegeven van de beroepsgroep en de taken welke een
verzorgende-IG en mbo-verpleegkunde zoal uitvoert (deel A). Daarnaast worden in hoofdlijnen de
diploma-eisen (deel B) beschreven, uitgewerkt (deel C) en verantwoord (deel D). De diploma-eisen
leiden tot één ongedeeld diploma en geven weer wat de gediplomeerde verzorgende-IG en mboverpleegkunde moet kunnen als zij op de arbeidsmarkt start. Daarnaast wordt, zoals ook te zien is in
tabel 1, in de opleiding aandacht besteed aan verdieping in één van de vier
brancheverbijzonderingen.
Opleiding

Brancheverbijzonderingen

Verzorgende-IG

Verpleeg- en Verzorgingshuizen en

Geestelijke

Gehandicaptenzorg

Kraamzorg

Thuiszorg (VVT)

Gezondheidszorg (GGZ)

(GHZ)

(KZ)

Mbo-

Verpleeg- en Verzorgingshuizen en

Geestelijke

Gehandicaptenzorg

Ziekenhuizen

Verpleegkunde

Thuiszorg (VVT)

Gezondheidszorg (GGZ)

(GHZ)

(ZH)

Tabel 1. Brancheverbijzonderingen verzorgende-IG en mbo-verpleegkunde (bron: Calibris, 2012a, 2012b).

De diploma-eisen leiden tot de competenties die daarvoor nodig zijn (Calibris, 2012a, 2012b). Onder
beroepscompetenties wordt verstaan het geheel van kennis, vaardigheden en attituden om in een
bepaalde beroepssituatie te functioneren (MBO raad, 2009). Bij competentiegericht onderwijs in het
mbo wordt de deelnemer in staat gesteld de vereiste kennis, vaardigheden en beroepshouding te
verwerven, zodat zij leren functioneren in een beroepsgerichte situatie.
Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) is een nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling.
SLO heeft een taakstelling in de driehoek: beleid, praktijk en wetenschap . En heeft een
onafhankelijke, niet-commerciële positie. SLO stelt dat de generieke termen curriculum en leerplan
als uitwisselbaar beschouwd kunnen worden. In dit onderzoek is de volgende definitie van leerplan
als uitgangspunt genomen ‘een leerplan is een gedetailleerde omschrijving van de leerstof en de
verdeling ervan over de leerjaren van een opleiding’ (SLO, 2009). Van den Akker (2003, 2006) heeft,
zoals te zien is in tabel 2, voor het maken van onderscheid in de verschillende niveaus van leerplan
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en leerplanproducten, een vijfdeling gemaakt. Het opleidingsprogramma van de zorgopleidingen
niveau 3 en 4 van het Alfa-college is een voorbeeld van een leerplanproduct op meso niveau.
Niveau

Beschrijving leerplanproducten

Voorbeelden

leerplan
Supra

Land overstijgend, internationaal



International Classification of Functioning (ICF)

Macro

Systeem, nationaal



Kwalificatiedossiers



Kerntaken, werkprocessen en competenties

Meso

School, opleiding



Opleidingsprogramma

Micro

Groep, docent



Lesplan, lesmateriaal, module



Leerboek



Persoonlijke Ontwikkel Plan (POP)



Werkplan voor BPV

Nano

Individuele student

Tabel 2. Leerplanniveaus en leerplanproducten (Bron: SLO, 2009).

De verschillende leerplanniveaus en -producten kunnen elkaar beïnvloeden. De relaties tussen de
verschillende niveaus zijn in Nederland tamelijk los. De overheid stelt zich terughoudend op qua
inhoudelijke regelgeving. Voor de invulling van leerplannen op meso -, micro - en nano niveau
hebben de scholen in Nederland keuzeruimte in de manier waarop de leerplannen worden ingevuld.
Het curriculaire spinnenweb van Van den Akker (2003) is een voorbeeld van een model waarmee de
samenhang tussen de componenten van een leerplan op meso niveau is te visualiseren. De kern en
de negen draden van het spinnenweb verwijzen naar tien onderdelen van het leerplan die elk een
vraag over het (plannen van) leren door studenten betreffen. De metafoor van het spinnenweb
onderstreept het kwetsbare karakter van een leerplan. Spinnenwebben zijn enigszins flexibel maar
dreigen toch te scheuren als er te hard en eenzijdig aan bepaalde draden getrokken wordt zonder
dat de andere draden meebewegen (SLO, 2009). Een vernieuwing of aanpassing in het
opleidingsprogramma over het onderwijs van de ouderenzorg kan in principe bij elk component
beginnen.
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Figuur 4. Het curriculaire spinnenweb (SLO, 2009).

Het huidige opleidingsprogramma over de oudere zorgvrager van het Alfa-college is uitgewerkt aan
de hand van de curriculumcomponenten van het curriculaire spinnenweb en weergegeven in tabel 3.
Component

Kernvraag

Visie

Uitgangspunt zijn de kwalificatiedossiers van Calibris (2012a, 2012b)
Competentiegericht onderwijs

Doelen

De kerntaken, werkprocessen en competenties gericht op de oudere zorgvrager

Inhoud

Theorielessen:
processen van ouder worden, visie op zorg, maatschappelijke ontwikkelingen,
ouderenmishandeling, zorgvragers met dementie, benaderingswijzen, gedragsproblemen bij
hospitalisatie en dementie, delier, depressie, ouderen met aandoeningen aan de zintuigen,
voedingsproblemen, lichamelijke problemen.
Onderwerpen groepsopdracht:
grote schoonmaak, grootmoeders keuken, jaargetijden, Wie speelt er mee?, snoezelen,
zintuigactivering, levensboek, voorlichting geven over hulpmiddelen.

Leeractiviteit

Groepsopdracht: plan van aanpak, uitvoeren in praktijk, presenteren op school, logboek maken.
Individuele verwerkingsopdrachten uit het boek maken.
Theorielessen: aan de hand van het boek.
Praktijklessen: aanleren van (communicatieve) vaardigheden, verdiepende thema’s.

Rol leraar

Verzorgen van theorielessen
Verzorgen van praktijklessen
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Begeleiden van groepen bij een groepsopdracht
Beoordelen van de opdrachten
Materialen

Boek over de geriatrische zorgvrager, uitgever ThiemeMeulenhoff

en bronnen

DVD ‘s, filmpjes, vaktijdschriften over de (ouderen) zorg, folders, casuïstiek

Groeperings-

Theorie: in jaarklas tussen de 20 – 30 studenten

vormen

Praktijklessen: in jaarklas tussen 20 – 30 studenten
Leergroepjes: 3 – 5 studenten

Locatie

De theorie over de oudere zorgvrager wordt op school aangeboden. Voor de uitvoering van de
opdracht zoeken studenten contact met de praktijk. In de BPV kan integratie plaatsvinden van
theorie en praktijk.

Tijd

Een lesperiode van maximaal 10 weken met daarin wekelijks een theorieles (90 minuten) en een
praktijkles (90 minuten). In de theorieles wordt leerstof besproken en wordt vaak frontaal lesgeven.
In de praktijklessen wordt aandacht besteedt aan vaardigheden en attitude (bijvoorbeeld:
interviewen van een ouder wordende mens).

Toetsing

Theorietoets
Presentatie geven over de georganiseerde activiteit
Afgetekende studiekaart
Tabel 3. Curriculumcomponenten in het opleidingsprogramma over de oudere zorgvrager.

Hamers et al. (2012) constateren dat de opleidingen in het mbo te verschillend zijn en onvoldoende
aansluiten op de toekomstige praktijk in de ouderenzorg. De vorming van de inhoudelijke schakel
tussen de wereld van het onderwijs (leren) en de wereld van de zorg (arbeid) levert volgens Hamers
et al, (2012) spanningsvelden op. Voor de opleidingen ligt hier een grote uitdaging om de
ouderenzorg als aantrekkelijk werkveld te positioneren. Hamers (2011) constateert dat de
opleidingen in het mbo, zowel nationaal als internationaal te verschillend zijn (Deschodt, Dierckx de,
Casterle & Milisen, 2009). Iedere zorgopleiding in Nederland is zelf verantwoordelijk voor de
inhoudelijke en didactische vormgeving van het opleidingsprogramma. De opbouw van de
zorgopleidingen verschilt per Regionaal Opleiding Centrum (ROC). Uit vergelijking van de
verschillende curricula komt naar voren dat er een grote variatie is tussen het aantal uren en module
dat wordt besteed aan de ouderenzorg (Hamers et al., 2012). Ook voor het Alfa-college geldt dat
iedere locatie zelf bepaalt hoe het opleidingsprogramma over de ouderenzorg wordt ingevuld.

2.4

Interesse

Interesse is datgene wat iemand boeit; belangstelling (Van Dale, 2013). De Self-Determination
Theory (SDT) van Edward Deci en Richard Ryan (2000) is een voorbeeld van een metatheorie over
motivatie. SDT gaat uit van drie universele basisbehoeften die persoonlijke ontwikkeling beïnvloeden
en bijdragen aan een gevoel van welbevinden. Deze basisbehoeften zijn competentie, relatie en
MLI.MTEIND ws S903768 rotmensen

13

autonomie. Competentie gaat over het gevoel effectief te zijn in de interactie met de sociale
omgeving en het benutten van de eigen capaciteiten. Relatie betreft het gevoel verbonden te zijn
met anderen, ergens bij horen en autonomie is de mogelijkheid om vanuit eigen interesses en
waarden zelf te bepalen. In SDT worden twee soorten motivatie onderscheiden; intrinsiek en
extrinsiek. Onder intrinsieke motivatie wordt verstaan het ondernemen van een activiteit uitsluitend
om de bevrediging die deze activiteit geeft. Intrinsieke motivatie is natuurlijk gedrag dat iemand niet
aangaat voor een instrumentele reden, maar puur voor de positieve beleving die het gedrag
oplevert. Een student die vanuit intrinsieke motivatie kiest voor de ouderenzorg doet dit voor haar
eigen plezier en overtuiging. Aansporing door anderen is hierbij niet nodig en de in het vooruitzicht
gestelde beloning spelen daarbij nauwelijks een rol. Extrinsieke motivatie is een situatie waarin een
activiteit wordt ondernomen op grond van een te bereiken, afzonderlijke externe uitkomst. De mate
van autonomie wordt bepaald door de taak die iemand gegeven is om naar eigen goeddunken te
beginnen en te volbrengen (Franzen, 2008). Een serie onderzoeken wijzen uit dat intrinsieke
motivatie leidt tot meer volharding, betere resultaten, meer voldoening en uiteindelijk een betere
psychische gezondheid. Het leidt tot een flow. Kusurkar (2012) stelt in haar proefschrift over
motivatie bij medische studenten, dat motivatie bij studenten van groter belang is dan tot nu toe
werd gedacht.
Minister Bussemaker stelt in november 2012 tijdens een besloten congres dat het moeilijk is
studenten te motiveren om in de ouderenzorg te gaan werken. Het congres over de kwaliteit van het
zorgonderwijs was georganiseerd door ZonMw, Leyden Academy on Vitality and Ageing en
Vereniging Het Zonnehuis. Het imago van ouderen is negatief en het werk wordt als ‘niet spannend’
ervaren. “Bedenk manieren om het vak scherper, mooier en realistischer in beeld te brengen.
Samenwerken met verschillende partijen vanuit de behoefte voor ouderenzorg is daarbij
noodzakelijk. We moeten er hard aan werken om voldoende mensen te winnen voor de zorg aan
ouderen” : aldus de Minister. Van Leeuwen (2011) benadrukt, bij het in ontvangst nemen van de
rapporten van Leyden Academy, dat er haast is bij het actief zoeken naar oplossingen voor het
gebrek aan rolmodellen:
Laten we elkaar niet mis verstaan: het gebrek aan motivatie bij studenten in combinatie met de grote
toename van het aantal ouderen in onze samenleving zal ons allen als een molensteen om de hals
hangen. Het gebrek aan rolmodellen is een groot probleem waar actief een oplossing voor gevonden
moet worden. Er ligt echter ook een taak bij de ouderen zelf. Zij kunnen een belangrijke bijdrage
leveren om de beeldvorming van toekomstige professionals bij te stellen. Leeftijd moeten we meer
functioneel benaderen en ouderen moeten hun vitaliteit veel meer laten zien en minder hun
psychische en fysieke afhankelijkheid tonen. Ik hoop echter van harte dat een ieder beseft, dat wij
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ouderen, hoe vitaal ook, altijd haast hebben. Morgen is voor ons vandaag en geen minuut later!
Morgen kan immers ook te laat zijn!
De uitspraken van Minister Bussemaker en van Leeuwen staan niet op zichzelf. Uit diverse
internationale en nationale onderzoeken wordt duidelijk dat er onder jongeren problemen zijn met
de interesse om in de ouderenzorg te gaan werken. Een Australisch onderzoek daarentegen stelt dat
verpleegkunde studenten een positieve houding hebben ten opzichte van ouderen, maar dat zij
desondanks niet met deze doelgroep willen werken (Henderson, Xiao, Siegloff, Kelton & Paterson,
2008). In Baars en Offereins (2010) wordt genoemd dat jonge mensen nu vaak les krijgen van oudere
docenten. Deze docenten zullen wellicht minder gemakkelijk een rolmodel zijn voor hun studenten.
Een mix van junioren en senioren is natuurlijk beter! Het is een meerwaarde als iemand uit het veld
voor de klas staat. Dit levert in kwantitatief maar ook in kwalitatief opzicht een verbetering op. Veel
leraren in het mbo missen de actuele werkervaring van het beroep waarvoor ze jonge studenten
opleiden. Zien studenten een enthousiaste docent en een enthousiaste professional tijdens de BPV
dan wordt ouderenzorg sterker en meer zichtbaar.
Een overgroot deel van de niveau 3 studenten heeft bij aanvang van de opleiding een voorkeur voor
het werken in de kraamzorg, maar uiteindelijk gaat 60 tot 70% van de studenten werken in de
ouderenzorg. Voor niveau 4 geldt dat 15% bewust kiest voor het werken met ouderen terwijl 45%
aangeeft niet te willen werken met ouderen (Schuurmans et al., 2011). De ouderenzorg kampt,
volgens zowel studenten als docenten, met een groot imago probleem. Veel studenten vinden de
ouderenzorg op voorhand “saai en oninteressant”. Ook in België en Zweden (Mistiaen, Kroezen,
Triemstra & Francke, 2011) werd gebrek aan interesse en het negatieve beeld van de ouderenzorg
genoemd als grote barrière om te gaan werken in de ouderenzorg.

2.5

Werken in de ouderenzorg

De term oudere zorgvrager is een verzamelbegrip voor patiënt, cliënt, bewoner of klant van 70 jaar
en ouder. In iedere zorgsetting, uitgezonderd de kraamzorg, komt de student van de zorgopleiding
niveau 3 en 4 in toenemende mate in aanraking met oudere zorgvragers.
Zorg is van het grootste belang voor het nationaal welzijn. Het ZIP (2011) geeft aan dat toegankelijke,
betaalbare zorg van goede kwaliteit bijdraagt aan de kwaliteit van de samenleving. Verschillende
maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op de kwaliteit, de stijging van de zorgvraag en
betaalbaarheid van de zorg.


Vergrijzing in Nederland. Tot 2025 groeit het aantal 65 –plussers versneld van 2,7 miljoen in
2012 naar 4,7 miljoen in 2041. Vanaf 2025 neemt ook de groep 80-plussers sterk toe (dubbele
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vergrijzing). In 2040 is naar schatting 26% van de bevolking 65-plusser, waarvan een derde ouder
is dan 80 jaar. Ter vergelijking: in 2012 is het percentage 65-plussers nog 16% waarvan 25% 80plus is. (Blokstra et al., 2007). De levensverwachting neemt toe en daarmee de vraag naar zorg.
Technologische ontwikkelingen stimuleren de zorgvraag.
Deze stijging heeft ingrijpende gevolgen voor de omvang, complexiteit en kosten van de zorg
(RVZ, 2012).

Figuur 5. Aantal 65- en 80-plussers, 1950-2012 (meetpunt 1 januari) en prognose aantal 65- en 80-plussers,
2013-2060 (Bron: CBS Bevolkingsstatistiek; CBS Bevolkingsprognose voor 2013-2060).



Toename aan arbeidskrachten in de zorg. Er zullen minder jongeren op de arbeidsmarkt komen
en er zullen meer oudere werknemers uitstromen. De verwachting is dat de behoefte aan
medewerkers in de zorg groeit tot 470.000 extra werknemers (ZIP, 2009). Voor de
zorginstellingen betekenen deze ontwikkelingen dat ze continu vraag en aanbod van arbeid op
elkaar moeten afstemmen. De organisatie van het werk kan bijvoorbeeld worden aangepast en
daardoor kan de vraag naar personeel worden beïnvloed. Maar tevens is een instelling
afhankelijk van het aanbod van personeel. Strategische samenwerking met het onderwijs en met
zorginstellingen is noodzakelijk (Healthy Ageing Network Noord-Nederland [HANNN], 2012).



Oudere van de toekomst. Door invloed van maatschappelijke veranderingen heeft de oudere van
de toekomst een andere zorgvraag. De oudere van de toekomst is mondiger, ICT-vaardiger, heeft
een stijgende levensverwachting en heeft een grotere kans op multimorbiditeit. De oudere van
de toekomst vraagt om een kleinschalige, integrale, toegankelijke zorginfrastructuur en zal zo
lang mogelijk thuis willen blijven wonen (Baars & Offereins, 2010).
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Variëteit in het arbeidsaanbod. Door demografische en sociaal-culturele ontwikkelingen
ontstaat een variëteit in het aanbod. Er ontstaan personeelsoverschotten voor zorgmedewerkers
op lagere kwalificatieniveaus en er komt meer vraag naar hoger gekwalificeerd personeel.
Technologische ontwikkelingen in de zorg, vernieuwende zorgconcepten en hogere kwaliteit van
zorg vragen om meer kwalitatieve verschillen op de arbeidsmarkt. Er worden andere eisen aan
zorgverleners gesteld en de zorgverleners zullen geprofessionaliseerd moeten worden.
Samenwerking tussen verschillende partijen t.a.v. innovatie en techniek is hiervoor noodzakelijk
(Baars & Offereins, 2010).

Het aantal jongeren dat kiest voor een baan in de zorg neemt door de economische crisis licht toe
(Calibris, 2012c), maar dat lijkt niet voldoende voor de stijgende zorgvraag op lange termijn.
Rapporten over werkgelegenheidsontwikkeling in de zorg laten landelijk en regionaal verschillende
prognoses zien (Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn [AZW] (maart 2012), Arbeid in Zorg en Welzijn (Klaver
et al., 2012), Zorg voor mensen, Mensen voor zorg [ZIP], 2009). Een prognose waar onderzoekers het
unaniem over eens zijn is het feit dat er voor de sector Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT) een
tekort komt aan verzorgende-IG (niveau 3). Op basis van de rapporten kan, onder andere door
regionale verschillen, geen betrouwbare uitspraak worden gedaan of er een tekort of een overschot
aan mbo-verpleegkundigen (niveau 4) komt. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de
opleidingstrajecten van de zorgopleidingen en vragen om een heroriëntatie van de ouderenzorg en
op de professionals die deze zorg gaan verlenen (Hamers, 2011). Zorginstellingen worden
gedwongen na te denken over het voorkomen van een kloof, tussen vraag en aanbod, van arbeid in
de zorg. De verzorgende en verpleegkundige professionals zullen, veel meer dan nu het geval is,
moeten leren inspelen op de ‘restcapaciteit’ die ouderen bezitten en minder taken van hen
overnemen (Hamers, 2011). Studenten zullen beter moeten worden voorbereid op de veranderende
en complexere zorgvraag (De Klaver, Spijkerman & Grijpstra, 2012). De beroepsprofielen die, in
conceptvorm zijn gepresenteerd, zijn bedoeld als antwoord op de grote veranderingen in de zorg
(Verpleegkundige & Verzorgenden [V&V], 2012). Zoals eerder geconstateerd is het een groot
probleem dat steeds minder verpleegkundigen in de ouderenzorg werkzaam zijn. Dit hangt wellicht
samen met het slechte imago van de ouderenzorg en het ontbreken van financiële middelen en
concurrerende arbeidsvoorwaarden. Het is belangrijk dat het onderwijs meebeweegt in de
veranderingen die er in de zorg spelen. De kwalitatieve aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt
is noodzakelijk om in personeelsbehoefte te kunnen blijven voorzien.
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3. Ontwerp van het onderzoek
3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het onderzoeksontwerp van het praktijkonderzoek beschreven en wordt
verantwoord welke stappen ondernomen zijn om gegevens te verzamelen. Ook wordt verantwoord
welke keuzes hierbij gemaakt zijn en wordt de rol van de onderzoeker beschreven. Ten slotte wordt
beschreven welke kwaliteitsactiviteiten zijn ondernomen om de bruikbaarheid, validiteit en de
betrouwbaarheid van het praktijkonderzoek te vergroten.

3.2

Onderzoeksstrategie en onderzoekstype

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is gekozen voor een casestudy (Verschuren &
Doorewaard, 2007). De case richt zich op een smal domein namelijk: de derdejaars studenten en
docenten van de BOL niveau 3 verzorgende-IG en BOL niveau 4 mbo-verpleegkunde van de locaties
Groningen, Hardenberg en Hoogeveen van het Alfa-college. En om het domein af te bakenen is
gekozen om vertegenwoordigers van het werkveld uit de omgeving van Alfa-college Hardenberg te
benaderen. Het merendeel van de onderzoeksgegevens is kwalitatief. Het onderzoek heeft plaats
gevonden in de natuurlijke omgeving (school, werkveld) van de onderzoeksgroepen en was door het
afnemen van interviews in het werkveld arbeidsintensief. Met het onderzoek wordt gestreefd een
bijdrage te leveren aan de eigen beroepspraktijk. Het onderzoekstype is hierdoor praktijkgericht
onderzoek.

3.3

Onderzoeksgroepen

Naast de informatie uit documenten en literatuur zijn personen een belangrijke onderzoeksgroep in
het onderzoek. De personen in het onderzoek verschaffen gegevens over zichzelf en worden daarom
respondenten genoemd. De betrokken personen zijn deskundig, omdat zij waardevolle en een grote
diversiteit aan informatie kunnen verschaffen over de onderzoekselementen benoemd in het
theoretisch kader. Namelijk: het opleidingsprogramma over de ouderenzorg, de interesse van
studenten voor de ouderenzorg en de relevante ontwikkelingen in de ouderenzorg.
In het onderzoek zijn de binnen de onderzoeksgroepen de volgende respondenten te onderscheiden:
-

Studenten: derdejaars BOL-studenten opleiding niveau 3 verzorgende-IG en niveau 4 mboverpleegkunde, locatie Groningen, Hardenberg en Hoogeveen.
Redenen waarom voor derdejaars studenten van de BOL-opleiding is gekozen:
o door de duur van de opleiding is het aannemelijk dat de student inzicht heeft in het
opleidingsprogramma van de zorgopleiding;
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o door de duur van de opleiding heeft de student minimaal 3 periodes BPV gevolgd. Het is
aannemelijk dat een derdejaars student een periode van BPV in de ouderenzorg heeft
gevolgd;
o door de duur van de opleiding moet de student een keuze maken in welke
brancheverbijzondering de student zich tijdens de laatste periode van BPV wil gaan
verdiepen. Het is aannemelijk dat de interesse van de student een rol speelt in het maken
van een keuze.
Op 1 april 2013 stonden voor het derde leerjaar van de BOL-opleiding niveau 3 verzorgende-IG
en niveau 4 mbo-verpleegkunde van het Alfa-college locatie Groningen, Hardenberg en
Hoogeveen 100 studenten ingeschreven.
-

Docenten: verbonden aan niveau 3 en 4 van de zorgopleidingen van het Alfa-college, afdeling
BOL, locatie Groningen, Hardenberg en Hoogeveen. Voor het invullen van de digitale vragenlijst
zijn per mail 50 docenten van de BOL-opleiding verzorgende-IG en mbo-verpleegkunde van het
Alfa-college locaties Hardenberg, Hoogeveen en Groningen benaderd.

-

Werkveld: voor het afnemen van de groepsinterviews zijn vertegenwoordigers van 6
zorginstellingen uit verschillende brancheverbijzonderingen (Calibris, 2012a, 2012b) in de regio
Hardenberg benaderd De benaderde vertegenwoordigers hebben kennis over de ouderenzorg en
zijn betrokken bij het begeleiden van studenten niveau 3 en 4 tijdens de BPV. Het streven is dat
met de 6 groepsinterviews 18 respondenten worden betrokken.

3.4

Onderzoeksinstrumenten

In de voorbereiding op het ontwerpen van de onderzoeksinstrumenten heeft een kwalitatieve
inhoudsanalyse plaatsgevonden door het bestuderen van internationale en nationale literatuur over
het ontwerpen en ontwikkelen van opleidingsprogramma’s, over interesse en over de
ontwikkelingen in de ouderenzorg die van invloed kunnen zijn op de onderzoeksvraag. De resultaten
van het literatuuronderzoek zijn van invloed geweest bij het ontwikkelen van de
onderzoeksinstrumenten. Naast de specifieke vragen op basis van het theoretisch kader zijn bij
studenten en docenten ook een aantal algemene en controle vragen opgenomen. In de vragenlijst
van studenten is bijvoorbeeld gevraagd naar het niveau van de opleiding (vraag 1), het leerjaar (vraag
2), de locatie van opleiding (vraag 3). In samenhang met deze vragen is in de vragenlijst van de
docenten gevraagd aan welke niveau (vraag 3) en leerjaar ze lesgeven (vraag 4). Voor het verzamelen
van onderzoeksgegevens onder studenten en docenten is gekozen voor een vragenlijst met een
combinatie van gesloten en open vragen. De verantwoording voor de gemaakte keuzes in relatie tot
het theoretisch kader en de ontwikkelde vragenlijsten is te vinden in bijlage 1 en bijlage 2. De
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vragenlijsten voor de studenten is klassikaal, onder leiding van een docent , afgenomen. Voor het
verzamelen van gegevens onder de docenten is gekozen voor een digitale vragenlijst. Voor het
verzamelen van onderzoekgegevens in het werkveld is gekozen voor het afnemen van
groepsinterviews met behulp van een semigestructureerde vragenlijst (bijlage 5). De opbouw van de
vragenlijst voor de interviews komt overeen met de vragenlijst van studenten en docenten. In de
interviews wordt bijvoorbeeld ook gevraagd naar de reden waarom voor de zorg is gekozen, de
ervaring in de zorg en de mening over het huidige opleidingsprogramma en ideeën voor verbetering
van het opleidingsprogramma om hiermee de interesse van studenten voor de ouderenzorg te
vergroten. De interviews zijn met een geluidsrecorder opgenomen en vervolgens getranscribeerd. Bij
het ontwikkelen van de onderzoeksinstrumenten is gekeken welke variabelen in het onderzoek van
toepassing zijn. De variabelen zijn afgeleid van het conceptueel model. Om de gewenste informatie
naar voren te halen is gebruik gemaakt van de technieken voor de ontsluiting van bronnen
(Migchelbrink, 2012).

3.5

Rol van onderzoeker

In het onderzoek heeft de onderzoeker te maken met drie rollen: onderzoeker, ontwerper en
veranderaar (Aken & Andriessen, 2011).

Figuur 6. Drie rollen van de ontwerponderzoeker (Bron: Aken & Andriessen, 2011).

In het onderzoek worden drie verschillende motieven van praktijkonderzoek zichtbaar. Vanuit het
conceptuele model (zie hoofdstuk 2.2) is de verbinding onderzocht tussen het opleidingsprogramma,
de interesse van studenten om te gaan werken in de ouderenzorg. De resultaten van het
praktijkonderzoek zijn gebruikt om aanbevelingen te doen voor aanpassingen in
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opleidingsprogramma. Met deze aanbevelingen is het verandermotief en de innovatie zichtbaar
geworden. Door de actualiteit van het onderwerp is de belangstelling onder docenten en
vertegenwoordigers van het werkveld groot. De uitvoering van één of meer onderwijsveranderingen,
verbeteringen en/of vernieuwingen in het opleidingsprogramma valt buiten het bereik van dit
onderzoek en wordt beschreven in hoofdstuk 6 van dit rapport.

3.6
3.6.1.

Kwaliteitsactiviteiten
Bruikbaarheid

Om de bruikbaarheid van het praktijkonderzoek te vergroten zijn een aantal activiteiten ingebouwd.
Eén van de activiteiten is de brainstormsessie met studenten en docenten voorafgaand aan het
onderzoek geweest. Een andere manier om de bruikbaarheid te vergroten is het betrekken van het
werkveld als onderzoeksgroep geweest. Door het betrekken van het werkveld is het onderzoek
vollediger geworden en daardoor bruikbaarder voor zowel onderwijs als werkveld. De onderzoeker is
van mening dat door het betrekken van het werkveld de samenwerking tussen onderwijs en
werkveld intensiever en mogelijk nog positiever kan worden. Het praktijkonderzoek richt zich op het
verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en op het verbeteren van de kwaliteit van de
beroepsgroep (Kallenberg, Koster, Onstenk, & Scheepsma, 2011). De onderzoeker heeft ervaring in
de zorg en is op de hoogte van de actuele ontwikkelingen die van invloed zijn op de ouderenzorg.
Tevens heeft de onderzoeker ervaring in het mbo onderwijs op het gebied van de zorgopleidingen.
De onderzoeker staat open voor opvattingen en wensen van studenten, docenten en
vertegenwoordigers van het werkveld. Voor aanvang is een grondige oriëntatie naar het
opleidingsprogramma van de zorgopleidingen, de interesse van studenten en de ontwikkelingen in
de ouderenzorg gedaan en hiervoor is nationale en internationale literatuur gelezen.

3.6.2.

Communicatie

In de aanvangsperiode van het onderzoek heeft een brainstormsessie plaatsgevonden met een
groep vierdejaars mbo-verpleegkunde studenten. Door deze brainstormsessie werd het duidelijk dat
het onderzoek een praktijkvraag betrof en kwam naar voren dat de voorkeur van studenten niet
uitgaat naar het werken met oudere zorgvragers. Tegelijkertijd waren studenten realistisch dat
werken in de zorg vooral betekent werken met oudere zorgvragers. Om de betrokkenheid met de
docenten te vergroten heeft de onderzoeker collega’s van de locatie Hardenberg op de hoogte
gebracht en gehouden over de stappen die in het onderzoek genomen moesten worden. Het
benaderen van de betrokken werkvelden is bijvoorbeeld in overleg gegaan met de BPV
coördinatoren. Ook heeft een aantal docenten van Alfa-college Hardenberg van de gelegenheid
gebruik gemaakt om feedback te geven op het onderzoeksplan. De feedback is verwerkt. Het
MLI.MTEIND ws S903768 rotmensen

21

onderzoek en de daarop volgende innovatie zijn vanaf het moment van aanvang van het onderzoek
ondersteund door de opdrachtgever. Voor het creëren van draagvlak heeft de onderzoeker een
presentatie, over het voorgenomen onderzoek gegeven, aan de examencommissie van de
zorgopleidingen niveau 3 en 4 van de locaties Groningen, Hardenberg en Hoogeveen. Er is bewust
voor deze setting gekozen, omdat de opleidingsmanagers en de medewerker kwaliteitszorg bij dit
overleg aanwezig waren. De context en actualiteit van de praktijkvraag zijn aanleiding geweest voor
het geven van toestemming voor het verzamelen van onderzoeksgegevens onder de studenten en
docenten van de zorgopleidingen niveau 3 en niveau 4. De onderzoeker heeft gekozen voor het
afnemen van interviews bij instellingen in de omgeving van Alfa-college Hardenberg. De
respondenten voor interview zijn persoonlijk door de onderzoeker benaderd. De bereidheid om mee
te werken aan de interviews was groot.

3.6.3

Validiteit en betrouwbaarheid

Voor het bevorderen van de kwaliteit zijn de vragenlijsten getest bij een groep van 5 studenten en bij
een groep van 3 docenten die van onderzoek zijn uitgesloten. De feedback is verwerkt in de
vragenlijsten. De steekproef voor het werkveld is uitgevoerd bij 4 zorgmedewerkers die betrokken
zijn bij BPV en kennis hebben van de ouderenzorg. Om de validiteit en betrouwbaarheid van de
onderzoeksgegevens te ondersteunen is bronnentriangulatie toegepast. Dit is gedaan door in
inhoudsanalyse nationale en internationale literatuur over hetzelfde onderwerp te bestuderen en te
verwerken. En door verschillende respondenten (studenten, docenten en afgevaardigden van het
werkveld) bij het onderzoek te betrekken die allen een zelfde opbouw en inhoud van vragen
voorgelegd hebben gehad. Door verschillende methoden te gebruiken om gegevens te verzamelen
bij verschillende personen is methodetriangulatie toegepast. De onderzoeksgegevens van studenten
zijn individueel, tijdens een van te voren gepland moment, klassikaal verzameld. De docenten
konden, tijdens een aangeven periode van 3 weken, een digitale vragenlijst invullen en bij het
werkveld is gekozen voor een groepsinterview aan de hand van een semigestructureerde vragenlijst.
Bij het ontwikkelen van de vragenlijsten voor student en docent is gekozen voor eenzelfde lay-out,
indeling en inleiding. Ook is bij de vraagstelling aan de onderzoeksgroepen dezelfde opbouw van
vragen aangehouden. Het formuleren van de vragen is afgestemd op de onderzoeksgroep. Het
afnemen van de vragenlijsten onder studenten is door de onderzoeker zelf gecoördineerd. Om
sociaal wenselijk antwoorden te vermijden en te voorkomen dat de onderzoeker studenten zou gaan
beïnvloeden waren collega’s aanwezig bij het invullen van de vragenlijst. De studenten die op het
moment van gegevens verzamelen bezig waren met BPV zijn uitgesloten van onderzoek. Het bleek
organisatorisch niet haalbaar om deze studenten te betrekken bij het onderzoek. Daarnaast zou de
betrouwbaarheid van het onderzoek verminderen doordat de vragenlijsten niet te traceren waren.
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Tevens zou de anonimiteit in het gedrang komen. De respons van de docenten was een week voor
sluiting van het onderzoek 44% (n=22). Om de respons te vergroten heeft de onderzoeker een
reminder naar de docenten verzonden. Het resultaat van de reminder was een stijging van de
respons naar 68% (n=32). De interviews zijn om organisatorische redenen afgenomen door de
onderzoeker zelf. Van de interviews zijn geluidsopnames gemaakt met als doel dat bij het analyseren
van de data de objectiviteit wordt vergroot.

3.6.4.

Ethische afwegingen

De vragenlijsten voor studenten en docenten konden anoniem worden ingevuld. Aangezien er weinig
jongens staan ingeschreven bij in leerjaar 3 van de zorgopleidingen heeft de onderzoeker er bewust
voor gekozen in de vragenlijst niet te vragen naar geslacht. Voor een onderzoek naar de verschillen
tussen jongens en meisjes op het gebied van interesse voor werken in de ouderenzorg is een grotere
doelgroep aan jongens nodig. Om ethische redenen zijn, in de resultaten en conclusies, namen van
de geïnterviewden geanonimiseerd. De onderzoeksresultaten zijn om dezelfde ethische redenen niet
vrij toegankelijk voor derden. Geïnteresseerden kunnen bij de onderzoeker toegang vragen tot de
database met onderzoeksgegevens. Het mailadres van de onderzoeker is: hd.rotmensen@alfacollege.nl
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4. Resultaten
4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de resultaten uit het onderzoek per deelvraag weergegeven. Voorafgaand
aan deze weergave zal eerst worden ingegaan op de respons en een aantal algemene
onderzoeksresultaten die samenhangen met betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek.

4.2

Algemene onderzoeksresultaten

De respons van het onderzoek was als volgt:
Respondenten

Aantallen

Percentage

Studenten

70 van de 100

70%

Docenten

32 van de 50

64%

Werkveld

15 van de 18

83%

Studenten
Bij het uitzetten van de vragenlijst onder de studenten werd duidelijk dat op locatie Groningen een
groep derdejaars niveau 3 verzorgende-IG studenten in de praktijk was voor BPV. Aangezien de
groep, van ongeveer 20 studenten, in de onderzoeksperiode niet op school kwam is ervoor gekozen
deze groep niet mee te nemen in het onderzoek. De respons onder de studenten is hierdoor
verlaagd. Met de algemene onderzoeksvragen is bevestigd dat de ondervraagde studenten staan
ingeschreven in het derde leerjaar van de opleiding bij het Alfa-college locatie Groningen,
Hardenberg of Hoogeveen. Van de ondervraagde studenten volgt 44% een opleiding niveau 3
verzorgende-IG en volgt 56% een opleiding niveau 4 mbo-verpleegkunde. Alle ondervraagde
studenten hebben minimaal 3 periodes BPV gevolgd. Slechts één van de 70 studenten heeft geen
BPV in de ouderenzorg gevolgd.
Docenten
Alle 32 docenten die hebben deelgenomen aan het onderzoek geven les aan de BOL opleiding en 30
van de 32 docenten hebben een opleiding in de zorg gevolgd. De docenten met een zorgopleiding
(n=30) hebben praktijkervaring opgedaan in minimaal één, maar vaak meerdere, zorgbranches. Met
77% (n=23) is de meeste praktijkervaring opgedaan in het ziekenhuis. Met 33 % (n=10) hebben
docenten de minste praktijkervaring in de zorg voor baby’s en kinderen. Dertig van de 32 docenten
geven les aan studenten niveau 3 verzorgende-IG en 29 van de 32 docenten geven les aan studenten
niveau 4 mbo-verpleegkunde. In het opleidingsprogramma wordt het merendeel van de
lesactiviteiten over de oudere zorgvrager, voor zowel niveau 3 als niveau 4, aangeboden in leerjaar 1
en 2 van de opleiding. In het opleidingsprogramma van niveau 4 mbo-verpleegkunde wordt in
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leerjaar 3 en 4 nog respectievelijk 28% en 19% aan lesactiviteiten over de oudere zorgvrager
aangeboden.
Werkveld
De 5 groepsinterviews zijn afgenomen met vertegenwoordigers van twee thuiszorgorganisaties, van
een verpleeghuis, een verzorgingshuis en een instelling voor verstandelijk gehandicapten. De
instellingen bevinden zich in de regio Hardenberg en iedere instelling heeft BPV plaatsen voor
studenten van het Alfa-college. De respondenten hebben gemiddeld meer dan 20 jaar ervaring in de
ouderenzorg en/of begeleiden van studenten van niveau 3 en 4 van de BOL zorgopleiding van het
Alfa-college.

4.3

Resultaten deelvraag 1

Welke argumenten benoemen studenten, docenten en het werkveld om te gaan werken in de ouderenzorg?
Studenten en docenten
In tabel 4 wordt weergegeven de redenen op grond waarvan studenten hebben gekozen voor een
opleiding in de zorg. In tabel 5 wordt weergegeven de redenen op grond waarvan de docenten voor
werken in de zorg hebben gekozen. Een creatieve weergave van de resultaten is te vinden op pagina
2 van dit onderzoeksrapport. Uit het onderzoek blijkt dat, en ook te zien is in tabel 4 en in tabel 5,
zorgen voor, helpen van en werken met mensen de belangrijkste argumenten zijn om te kiezen voor
het werken in de zorg. In tabel 4 zijn alleen de argumenten opgenomen die 5x of vaker door
studenten werden genoemd. In tabel 5 zijn alleen de argumenten opgenomen die 4x of vaker door
docenten werden genoemd.
Argumenten

Studenten

Argumenten

(n=70)

Docenten
(n=32)

Zorgen voor mensen

26

Helpen van mensen

9

Helpen van mensen

21

Zorgen voor mensen

7

Werken met mensen

20

Werken met mensen

6

Mensen zijn leuk

18

Interesse in mensen

6

Contact met mensen

14

Mensen zijn leuk

5

Dankbaarheid van mensen

11

Begeleiden van mensen

5

Werkgelegenheid

8

Afwisselend werk

5

Iets betekenen voor mensen

7

Iets betekenen voor mensen

4

Afwisselend werk

7

Tabel 5. Overzicht met argumenten waarom docenten

Werken met baby’s en kinderen

6

voor een opleiding in de zorg gekozen hebben.

Interesse in mensen

5

Tabel 4. Overzicht met argumenten waarom studenten voor een opleiding in de zorg gekozen hebben.
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De tabellen laten overeenkomsten zien in de argumenten die studenten en docenten aangeven
waarom ze (ooit) voor de zorg hebben gekozen. Dankbaarheid van mensen is een argument dat
alleen door studenten is aangegeven.
Werkveld
Van de geïnterviewden geven 7 respondenten aan dat zij op basis van overtuiging in de zorg zijn gaan
werken. Vier respondenten zijn de zorg ingegaan om te gaan werken met baby’s en kinderen. Twee
respondenten hebben op basis van een positieve ervaring gekozen voor de zorg en twee
respondenten gaven aan dat ze er ooit van overtuigd waren nooit in de zorg te willen werken.

Interesse studenten in de doelgroep bij aanvang en afronding van de opleiding
Bij vraag 7 hebben de studenten, aan de hand van een puntenverdeling, aangegeven welke
doelgroep bij aanvang van de opleiding de meeste en minste interesse had. Bij vraag 8 hebben de
studenten aangeven voor welke doelgroep, bij het afronden van de opleiding, de meeste en minste
interesse heeft. Uit het onderzoek blijkt dat, en ook te zien in figuur 7, studenten bij aanvang van de
opleiding het meest geïnteresseerd zijn in de doelgroep baby’s & kinderen. Bij afronding van de
opleiding blijkt dat, en ook te zien in figuur 8, studenten het meest geïnteresseerd zijn in het werken
met de doelgroep ouderen.

Figuur 7. Interesse van studenten bij aanvang van de opleiding.

Figuur 8. Interesse van studenten bij het afronden van de opleiding

Relatie BPV en interesse van studenten om te werken in de ouderenzorg
De ondervraagde studenten hebben gedurende de opleiding minimaal 3x een periode van BPV
gevolgd. De BPV is gevolgd in verschillende doelgroepen van de zorg. De duur van de BPV varieerde
van 10 en 20 weken fulltime, 20 weken parttime tot een volledig jaar. Voor 52% (n= 36) van de
ondervraagde studenten heeft de BPV geresulteerd in het veranderen van de interesse voor de
ouderenzorg. Bij vraag 10 hebben studenten redenen genoemd waardoor de interesse voor de

MLI.MTEIND ws S903768 rotmensen

26

ouderenzorg is veranderd en is gevraagd de redenen uit te leggen. De redenen voor verandering in
interesse zijn te verdelen in vier labels, namelijk: inhoud, BPV, contact en beeldvorming.
Antwoord student: “ik vind het heel eng als mensen overlijden, daarom is mijn voorkeur veranderd en ga
ik toch iets doen met baby’s en kinderen”.

Andere genoemde redenen voor interesse verandering om te gaan werken met ouderen waren
persoonlijke valkuilen (ongeduldig), een negatieve BPV of de inhoud van het werken met ouderen
(bijv. agressie, overlijden).
Antwoord student: “ik dacht dat oude mensen saai waren, maar in mijn eerste stage veranderden mijn
gedachten hier al over”.

Werkveld
Van de 4 respondenten, die met baby’s & kinderen wilden werken, was voor 2 respondenten
werkgelegenheid de reden om over te stappen naar het werken met de doelgroep ouderen. Voor de
andere 2 respondenten was de inhoud van de werkzaamheden reden om af te zien van het werken
met baby’s en kinderen. Twee respondenten, die er van overtuigd waren nooit in de zorg te gaan
werken, hebben door een kennismaking met de doelgroep en enthousiaste verhalen van mensen uit
hun omgeving een ander beeld van de zorg gekregen.
Citaat uit een interview: “ik wilde echt niet in de zorg werken, echt niet”.

Aan docenten en werkveld is gevraagd wat, volgens hen, redenen zijn waarom jongeren niet
geïnteresseerd zijn in het werken met ouderen. De redenen van de docenten (n=32) zijn gecodeerd
en gelabeld en verwerkt in figuur 9. Uit het onderzoek blijkt, en ook te zien in figuur 9, dat docenten
denken dat studenten werken met ouderen saai vinden en dat de studenten een negatief beeld
hebben van het werken met ouderen. Aanvullende redenen die respondenten tijdens de interviews
hebben aangegeven zijn: ontbreken van dynamiek, oudere zorgvragers zijn niet cool, weinig
verpleegtechnische handelingen kunnen uitvoeren en geen beeld hebben wat het werken in een
verzorgingshuis inhoud.
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Figuur 9. Waarom studenten, volgens docenten, niet geïnteresseerd zijn in het werken met ouderen?

Heeft het werkveld invloed op de interesse van studenten om te gaan werken in de ouderenzorg?
Werkveld
Alle respondenten (n=15) uit het werkveld zijn van mening dat het werkveld invloed heeft op de
interesse van studenten om te gaan werken met ouderen. De BPV heeft, volgens de respondenten,
de meeste invloed op de interesse van studenten. Tevens wordt door respondenten aangegeven dat
het belangrijk is dat een zorgverlener zich, ten opzichte van studenten, professioneel opstelt en zich
bewust is van haar uitstraling. Om studenten voor te bereiden op de BPV is in 2 interviews de
suggestie gedaan dat het werkveld een rol zou kunnen spelen in deze voorbereiding. In 3 van de 5
interviews werd aangegeven dat de opleiding kritischer mag zijn in het aanname beleid van de
opleiding. In alle interviews werd aangegeven dat het op het VMBO begonnen zou moeten worden
met het interesseren van jongeren voor de zorg.
Docenten
94% (n=30) van de docenten is van mening dat het werkveld invloed heeft op de interesse van
studenten om te gaan werken in de ouderenzorg. De BPV is volgens respondenten de belangrijkste
activiteit uit het opleidingsprogramma om studenten te interesseren voor de ouderenzorg. Achttien
docenten zijn van mening dat de begeleiding tijdens BPV van grote invloed is op de interesse van
studenten. Zorgverleners die kunnen uitdragen hoe leuk hun werk is en enthousiast zijn over het
beroep hebben, volgens de respondenten, vaak een positieve invloed op interesse van studenten.
Omgekeerd geven respondenten aan dat een zorgverlener die bijvoorbeeld negatief is over de
werkdruk of de onzekerheid van de student negeert ervoor kan zorgen dat de interesse van de
student voor de ouderenzorg afneemt of zelfs verdwijnt. In het huidige opleidingsprogramma wordt
volgens 53% (n=17) van de docenten gebruik gemaakt van de expertise van het werkveld. Het geven
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van gastlessen is de meest voorkomende vorm van betrokkenheid van het werkveld bij het
opleidingsprogramma. Andere activiteiten die door het werkveld en opleiding worden ondernomen
om een bijdrage te leveren aan de interesse van studenten zijn het organiseren van doedagen, een
carrousel en het mogelijk maken meeloopdagen bij de opleiding

4.4

Resultaten deelvraag 2
Welke belemmeringen ervaren studenten, docenten en het werkveld in het huidige
opleidingsprogramma om te gaan werken in de ouderenzorg?

Aan de respondenten is gevraagd welke belemmeringen zij in het huidige opleidingsprogramma
ervaren om te gaan werken in de ouderenzorg. De onderzoeksgegevens van de respondenten zijn
gecodeerd aan de hand van het curriculaire spinnenweb van Van den Akker (2003). De resultaten zijn
opgenomen in tabel 6. Als een belemmering vaker dan 1x is aangegeven is dit achter het antwoord
aangegeven.
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Component

Kernvraag

Basisvisie
Leerdoelen

Waartoe leren zij?
Waarheen leren zij?

Student (n = 49)

Docent (n=27)

Werkveld (n=15)

Er is in de opleiding te weinig aandacht voor:

Er is in de opleiding te weinig
aandacht voor:

- het aanpassen van de geschiedenis van de
ouderen aan de tijd (2x)
- de oudere mens in de thuiszorg (2x)
- de oudere zorgvrager in het ziekenhuis (2x)
- het totaal beeld van de ouderenzorg
- zinvolle activiteiten voor de oudere.
- hoe ouderen leven
- de oudere verstandelijk gehandicapte zorgvrager
- de rol van de verpleegkundige in de ouderenzorg
Leerinhouden

Leeractiviteiten

Wat leren zij?

Hoe leren zij?

Er is in de opleiding te weinig aandacht voor:

Er is in de opleiding te weinig aandacht voor:

- pathologie over de oudere mens (4x)
- medicijngebruik bij ouderen (3x)
- patiëntveiligheid (2x)
- de oudere mens in de specifieke
branche (thuiszorg, gehandicaptenzorg)

- multipathologie (5x)
- psychiatrische oudere (4x)
- ouderenmishandeling (3x)
- complementaire zorg
- oudere met verstandelijke handicap
- terminale zorg
- het zorgleefplan
- patiëntveiligheid
- seksualiteit en intimiteit
- wetgeving
- ondervoeding
- kwetsbare ouderen
- de rol van de mantelzorger

Er is in de opleiding te weinig aandacht voor:

Er is in de opleiding te weinig aandacht voor:

- communicatie met de ouderen (3x)
- het nabespreken opdrachten (3x)
- de praktijkopdrachten (2x)
- rollenspel (2x)

- activiteiten voor de dag invulling (3x)
- koken (2x)

- de zakelijkheid van de zorg (5x)
- ondernemerschap in de zorg (4x)
- de wereld van ZZP, WMO, AWBZ
(2x)
- de rol die geld in de zorg speelt
(uurtje – factuurtje)

Er is in de opleiding te weinig
aandacht voor:
- welzijn van de zorgvrager (3x)
- alcoholverslaving
- terminale zorg
- ergonomie
- manier van verslaglegging

Er is in de opleiding te weinig
aandacht voor:
- huishoudelijke activiteiten (2x)
- koken (2x)
- activiteiten met de ouderen

- de hoeveelheid zelfstandig werken
- de hoeveelheid activiteiten
Docentrollen

Hoe is de rol van
docent bij hun
leren?

- vaardigheden gericht op ouderen,

De betrokken docent heeft te weinig
aandacht voor:
- het aanbieden van structuur
- de eentonige manier van lesgeven
- de communicatie tussen docenten/ klas
- de vraag of het wel duidelijk is.

Leerbronnen en
leermiddelen

Groep

Plaats

Tijd

Waarmee leren zij?

Met wie leren zij?

Waar leren zij?

Wanneer leren zij?

In het gebruik van leerbronnen is te weinig
aandacht voor:

In het gebruik van leerbronnen is te weinig
aandacht voor:

- het gebruik van het boek (4x)
- het gebruik van filmpjes (2x)
- het gebruik van power points
- integratie van het boek in de les

-het gebruik van digitaal interactief lesmateriaal.

Er is in de opleiding te weinig aandacht voor:

Er is in de opleiding te weinig aandacht voor:

-het aanbrengen van verdieping in de
ouderenzorg (10x)

- het aanbrengen van verdieping voor de mboverpleegkundige (2x)
- de complexiteit van zorg voor niveau 4

Er is in de opleiding te weinig aandacht voor:

Er is in de opleiding te weinig aandacht voor:

- enthousiaste gastlessen (7x)
- de praktijk (5x)
- excursie (3x)

- gastlessen door ouderen zelf en/of medewerkers
uit de zorg (3x)
- buitenschoolse activiteiten (2x)
- excursie

Er is in de opleiding te weinig aandacht voor:

- het aanbrengen van verdieping
voor de mbo-verpleegkundige (3x)

Er is in de opleiding te weinig
aandacht voor:

- de duur van het opleidingsprogramma, 10
weken over ouderenzorg is te kort (3x)
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- hoeveelheid stage

Beoordeling

BPV uren in de thuiszorg nauwelijks
haalbaar is (2x)
- de duur van de BPV; liever 20
weken (2x)
- de tijd die verloren gaat aan Engels
en rekenen
Er is in de opleiding te weinig
aandacht voor:

Hoe wordt hun
leren getoetst?

- de verschillende manieren van
beoordelen door de verschillende
scholen. De begeleiders van BPV
hebben hierdoor met verschillende
formulieren te maken (3x)

Tabel 6. Belemmeringen in het huidige opleidingsprogramma over de oudere zorgvrager ervaren door studenten, docenten en geïnterviewden uit het werkveld.
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4.5

Resultaten deelvraag 3
Welke veranderingen zijn volgens studenten, docenten en werkveld in het huidige
opleidingsprogramma nodig om de interesse van studenten te vergroten om te gaan werken?

Studenten en docenten
Aan de respondenten is gevraagd of zij ideeën/oplossingen hebben voor de zorgopleidingen en het
werkveld om meer studenten te interesseren voor het werken in de ouderenzorg. Van de
ondervraagde studenten heeft 80% (n=56) en van de ondervraagde docenten heeft 94% (n=30) één
of meerdere ideeën/oplossingen wat de opleiding zou kunnen veranderen om meer studenten te
interesseren voor de ouderenzorg. Van de ondervraagde studenten heeft 67% (n=47) en van de
ondervraagde docenten heeft 88% (n=28) één of meerdere ideeën wat het werkveld zou kunnen
veranderen om meer studenten te interesseren voor de ouderenzorg. De onderzoeksgegevens van
studenten en docenten zijn geanalyseerd door ze te koppelen aan het conceptueel model. De
resultaten over ideeën/oplossingen voor het opleidingsprogramma zijn opgenomen in tabel 7. De
resultaten over ideeën/oplossingen voor het werkveld zijn opgenomen in tabel 8.
Werkveld
Uit de interviews wordt duidelijk dat het werkveld niet op de hoogte is van de inhoud van de
kwalificatiedossiers en manier waarop de opleidingen dit vormgeven in het opleidingsprogramma.
Het werkveld vertrouwt op de manier waarop het onderwijs invulling geeft aan het
opleidingsprogramma van de ouderenzorg. De beroepsgroeps is zich bewust van de invloed die ze
hebben om studenten te interesseren voor het werken in de ouderenzorg. Om interesse van
studenten te vergroten wordt, door zowel docenten als het werkveld, aangegeven dat intensiever
samenwerken wenselijk, zo niet noodzakelijk is. Tijdens ieder interview waren er respondenten die
aangaven bereid te zijn op school te komen om bijvoorbeeld een gastles te geven over een specifiek
ziektebeeld, een groep studenten te ondersteunen bij de voorbereiding op de BPV of het geven van
een lessenreeks over de oudere zorgvrager. In ieder interview werd duidelijk dat een vroegtijdige
kennismaking met de oudere zorgvrager positieve invloed heeft op de interesse van de studenten
om te kiezen voor de ouderenzorg Hierbij werd ook aangegeven dat de privacy van de zorgvragers
ten alle tijden gerespecteerd dient te worden en dat meelopen, excursies en snuffelstages daarom
lastig te organiseren is.
Idee van een docent: “je kunt misschien wel met een coachgroep een afdeling “adopteren’. Als coach meegaan,
zodat je kunt meepraten. Brengt ons als team ook gelijk weer meer ‘praktisch’ in het werkveld.
Lijkt me heel fris (ik heb er nu al zin in)”!

Thema

Conceptueel model

Ideeën student (n=56)

Ideeën docent (n = 30)

Opleiding

Opleidingsprogramma

Meer uitleg over de taken en mogelijkheden van het
werken in de ouderenzorg 16x
Gastlessen 12x
Excursie 11x
Meer praktijk 8x
Meer lessen over de oudere zorgvrager en verdieping
aanbrengen in het lessenpakket over de oudere
zorgvrager 8x
Kennismaken met oudere mensen 3x
Groepsgrootte 1x
Koppelen van de branche ouderenzorg – gehandicapten
zorg 1x
Organiseren van themaweken over de oudere zorgvrager
1x

Werkveld betrekken bij het opleidingsprogramma 11x
Beter inzichtelijk maken wat de taken en
verantwoordelijkheden van het beroep zijn 4x
Aanbieden van een gevarieerdere, over de opleiding verspreid,
lesprogramma 4x
Gastlessen 4x
Studenten in contact brengen met ouderen 3x
Inspelen op de rol van verpleegkundige in de ouderenzorg en
de coördinatie taken hierbij 2x
HBO-verpleegkunde opleidingen betrekken bij de invulling van
het opleidingsprogramma 2x
Een module over de oudere zorgvrager in het ziekenhuis 1x

Interesse

BPV in de ouderenzorg 8x
Enthousiaste docent 5x
Kennis hebben van de stageplaatsen
Meeloopdagen op school en stage 5x
Voorlichting geven 4x
Promoten 4x
Open dagen in de zorg en op school 2x
Kennis hebben van de BPV plek 1x

Enthousiaste docenten 4x
Voorlichting op het VMBO met werkveld en mbo studenten 3x
Promoten 2x
Studenten koppelen aan gemotiveerde coach uit het werkveld
1x
Maatschappij binnen halen 1x
Werken met ouderen uitdagender maken 1x
SAW studenten interesseren voor de zorg 1x

Ontwikkelingen in de
ouderenzorg

Werkgelegenheid benoemen 2x
Salariëring 1x
impressie geven over de moderne ouderenzorg 1x

Betere salariëring 2x
Betere erkenning van het beroep 2x
Inspelen op de oudere van de toekomst 2x
Scholingsmogelijkheden laten zien 1x
Kritisch in het aannemen van studenten blijven nu door stijging
werkloosheid belangstelling voor de zorg toeneemt 1x
Werkgelegenheid 1x
Flexibiliteit van het werk 1x

Tabel 7. Welke ideeën/oplossingen hebben studenten en docenten t.a.v. de opleiding om de interesse van studenten te vergroten.

Thema

Conceptueel model

werkveld

opleidingsprogramma
Interesse

Ontwikkelingen in de
ouderenzorg

Ideeën student (n=47)

Ideeën docent (n=28)

Kennismaken met meerder disciplines en afdelingen 7x
Meelopen 6x
Open dagen 6x
Reclame maken 6x
Aandacht voor goede BPV begeleiding 4x
Activiteiten met de zorgvragers mogen uitvoeren 5x
Laten zien dat zorgen meer is dan ADL 4x
Enthousiaste begeleiding in de BPV 3x
Aanbieden van maatschappelijke stages 3x
Scholen uitnodigen voor een rondleiding 2x
Niet te snel alleen gelaten worden 2x
Rekening houden met de wensen van een stagiaire 1x
Voorlichting over de stageplekken 1x
Omgaan met feedback 1x
Open staan voor vragen 1x
Mee mogen naar bijscholingen 1x

Positieve uitstraling op de werkvloer 4x
Werkveld betrekken bij voorlichting
Activiteiten met zorgvragers mogen uitvoeren 4x
Waardering laten voelen
Zet de deuren open, proactief
Studenten de ruimte geven om stagiaire te zijn
Open dagen 2x
Open staan voor projecten
Investeren in de begeleiding
Voorlichting op scholen geven 2x

Verminderen van de werkdruk 4x
Meer aandacht voor de rol van verpleegkundige in de
ouderenzorg
Hogere salariëring
Minder gebroken diensten
Baangarantie 2x
Werkveld;
Baangarantie, werkdruk lager, minder gebroken diensten,
minder bpv uren, hoger salaris,

Flexibilisering
Betere arbeidsvoorwaarden 5x

Tabel 8. Welke ideeën/oplossingen hebben studenten en docenten t.a.v. het werkveld om de interesse van studenten te vergroten.
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5. Conclusie, aanbevelingen & discussie
5.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de resultaten zich verhouden tot de theoretische inzichten en
welke conclusies en discussiepunten dat oplevert. De conclusies worden per deelvraag getrokken en
worden uitgewerkt op niveau van de student, docent en werkveld. In 5.4 worden de aanbevelingen
gedaan. De discussiepunten worden in 5.6 benoemd.

5.2

Deelvraag 1

Welke argumenten benoemen studenten, docenten en het werkveld om te gaan werken in de ouderenzorg?

Zorgen voor mensen, mensen helpen en mensen begeleiden zijn de meest aangegeven argumenten
waarom studenten, docenten en het werkveld interesse hebben voor het werken in zorg.
Werkwoorden die de zorg tot een doe-beroep maken. Een bijzondere constatering is het feit dat bij
studenten dankbaarheid van de zorgvrager een rol bij argumentatie speelt, maar dat deze
argumentatie niet wordt benoemd door docenten en het werkveld. Hoewel de percentages lager zijn
dan het in het onderzoek van Schuurmans et al. (2011) hebben ook de studenten van het Alfa-college
bij aanvang van de opleiding een voorkeur voor het werken met baby’s & kinderen. Overeenkomstig
de nationale onderzoeken verschuift ook bij de ondervraagde studenten van het Alfa-college,
gedurende de opleiding, de interesse naar de ouderenzorg. De BPV wordt door alle respondenten
aangegeven als een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma en lijkt hiermee ook een
waardevol onderdeel van het opleidingsprogramma om de interesse van studenten voor het werken
in de ouderenzorg te vergroten. In diverse onderzoeken en lezingen van de Leyden Academy (2011,
2012) is aangegeven dat de ouderenzorg kampt met een imago probleem en dat veel studenten de
ouderenzorg “saai en oninteressant” vinden. De antwoorden van de docenten en het werkveld
waarom studenten, niet geïnteresseerd zijn in het werken met ouderen komen overeen met de
conclusies van de Leyden Academy. In het uitgevoerde onderzoek is echter geen enkele student die
aangeeft de ouderenzorg saai te vinden. Studenten zien kansen voor het promoten van het beroep.
Uit de interviews met vertegenwoordigers van het werkveld komt naar voren dat studenten vaak een
eenzijdig beeld hebben van de zorg; ze denken dat de zorg voornamelijk uit wassen bestaat. Door het
onderzoek is het duidelijk geworden dat in de laatste jaren van het opleidingsprogramma weinig
aandacht wordt besteed aan lesactiviteiten over de oudere zorgvrager. De student heeft door het
ontwikkelen van competenties in theorie en praktijk een beeld van de oudere zorgvrager gekregen.

Je zou kunnen concluderen dat de drie universele basisbehoeften van de Self-Determination Theory
(Ryan & Deci, 2000) door periodes van BPV positief worden beïnvloed en bijdragen aan een gevoel
van welbevinden om te kiezen voor de ouderenzorg. Door ervaring in de zorg wordt een student
effectiever in de interactie met zorgvragers en zorgverleners, worden eigen capaciteiten benut, voelt
de student verbondenheid en bepaald zelf eigen interesses en waarden.

5.3

Deelvraag 2

Welke belemmeringen ervaren studenten, docenten en het werkveld in het huidige opleidingsprogramma
om te gaan werken in de ouderenzorg?

Het waardevolle van de vergelijking op basis van het curriculaire spinnenweb (Van den Akker, 2003)
is dat in één oogopslag duidelijk wordt in welke componenten van het opleidingsprogramma door de
onderzoeksgroepen belemmeringen worden ervaren. In het onderzoek is uitgegaan van de vijfdeling
van leerplanniveaus Van den Akker (2003, 2006). Door het onderzoek is bevestigd dat de
verschillende niveaus van leerplan elkaar beïnvloeden. De door studenten ervaren belemmeringen
richten zich voornamelijk op het micro niveau, terwijl respondenten uit het werkveld belemmeringen
op macro niveau ervaren. Alle onderzoeksgroepen even aan dat met het huidige
opleidingsprogramma te weinig verdieping wordt aangebracht in ouderenzorg. Door docenten en het
werkveld wordt aangegeven dat het hierbij specifiek gaat om de mbo-verpleegkunde opleiding.
Studenten en docenten zijn van mening dat in het huidige opleidingsprogramma te weinig aandacht
is voor gastlessen en excursies. Door maatschappelijke veranderingen krijgt de ouderenzorg een
andere zorgvraag (Baars & Offereins, 2010). Op basis van de onderzoeksgegevens is te concluderen
dat in het huidige opleidingsprogramma weinig rekening wordt gehouden met deze veranderingen
waardoor belemmeringen ontstaan. Een voorbeeld is de toename van de mogelijkheid om als
zorgvrager kleinschalig te wonen. Het verlenen van zorg in een woonvorm voor kleinschalig wonen
vraagt van de zorgverlener om competenties op het gebied van huishouding, koken en verzorgen van
dagactiviteiten. In het huidige opleidingsprogramma wordt nauwelijks aandacht besteed aan deze
competenties. Op basis van de onderzoeksgegevens is te concluderen dat studenten in het huidige
opleidingsprogramma geen competenties ontwikkelingen op het gebied van ondernemerschap en
zakelijkheid. De respondenten van het werkveld geven aan dat deze competenties in de toekomst
alleen maar belangrijker worden bij het verlenen van de zorg.
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5.4

Deelvraag 3

Welke veranderingen zijn volgens studenten, docenten en werkveld in het huidige opleidingsprogramma
nodig om de interesse van studenten te vergroten om te gaan werken in de ouderenzorg?

De tabellen 7 en 8 geven een overzicht van alle, door studenten en docenten, aangeven
ideeën/oplossingen voor veranderingen in het huidige opleidingsprogramma. Op basis van de
onderzoeksgegevens kan geconcludeerd worden dat voor het vergroten van de interesse studenten
wenselijk is dat studenten en docenten de school uit gaan en dat het werkveld en de oudere
zorgvrager juist de school in komen. Samen kan zo een bijdrage worden geleverd aan de interesse
van de studenten om te gaan werken in de ouderenzorg. In Baars en Offereins (2008) wordt gesteld
dat oude docenten minder makkelijk een rolmodel zijn voor hun studenten. Op basis van de
onderzoeksgegevens kan worden gesteld dat het waarschijnlijk niet de leeftijd van de docent is, maar
het enthousiasme dat hij of zij uitstraalt. Ditzelfde geldt ook voor de begeleiders in BPV.
Enthousiasme en een positieve uitstraling van docenten en zorgverleners zijn van onschatbare
waarde om studenten te interesseren. Door de onderzoeksresultaten is te concluderen dat de BPV
een belangrijke rol speelt bij het vergroten van de interesse van studenten. Het is een interessante
vraag of wellicht onderwerp voor onderzoek of het werkveld zich bewust is van de invloed die zij
hebben op de interesse van studenten. Op basis van de onderzoeksgegevens van alle
onderzoeksgroepen is inzichtelijk geworden dat het noodzakelijk is dat er bij de studenten aandacht
wordt besteed aan de taken en verantwoordelijkheden van een zorgverlener in de ouderenzorg.
Respondenten uit het werkveld geven aan dat zij nog regelmatig studenten begeleiden die
verwachten dat de ADL de belangrijkste taak van de zorgverlener is. Alle onderzoeksgroepen hebben
ideeën voor het promoten van het beroep om op die manier de beeldvorming van de ouderenzorg te
beïnvloeden. De ideeën van studenten als reclame maken, open dagen, aanbieden van
maatschappelijke stages komen niet overeen met de ideeën van het werkveld. Respondenten uit het
werkveld hebben voor de beeldvorming bijvoorbeeld het idee om een voorlichtingsfilm te maken of
om een gastles te geven aan studenten. Binnen de opleiding wordt op verschillende manieren
voorlichting gegeven. De voorlichting wordt over het algemeen gegeven door een docent van de
opleiding. Door het onderzoek is het duidelijk geworden dat het interessant kan zijn om werkveld en
studenten te betrekken bij het geven van voorlichting. De voorlichting richt zich dan meer op het
beroep dan op de school.
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5.5

Aanbevelingen
Het doel van dit onderzoek is het doen van aanbevelingen voor het opleidingsprogramma van de
zorgopleidingen niveau 3 en 4 van het Alfa-college, om de interesse onder studenten om te gaan werken in
de ouderenzorg te vergroten.

Met het doen van aanbevelingen wordt het resultaat van het onderwijsonderzoek zichtbaar. De
vervolgstappen zijn reeds in gang gezet. Zie hiervoor ook hoofdstuk 6 van dit onderzoeksrapport.


Om de interesse onder studenten om te gaan werken in de ouderenzorg te vergroten wil de
onderzoeker de aanbeveling doen de samenwerking tussen opleiding en werkveld te verdiepen
en samen invulling te geven aan het opleidingsprogramma.



Een volgende aanbeveling is het om meer verdieping aan te brengen in het opleidingsprogramma
over de oudere zorgvrager door in het opleidingsprogramma meer tijd te besteden aan de
ouderenzorg.



Aansluitend op bovenstaande aanbeveling is de aanbeveling dat het, gezien de toekomstige
ontwikkelingen, noodzakelijk is dat in het opleidingsprogramma van niveau 4 mboverpleegkunde, meer aandacht wordt besteed aan de vaak toenemende complexere zorgvraag
van de oudere zorgvragers in het ziekenhuis.



Op basis van ervaring in dit onderzoek wil de onderzoeker aanbevelen om voor het ontwikkelen
van opleidingsprogramma’s voor de zorgopleidingen van het Alfa-college Groningen, Hardenberg
en Hoogeveen adviseren gebruikt te maken van het curriculaire spinnenweb van Van den Akker
(2003).



Om studenten vroegtijdig te interesseren voor de ouderenzorg doet de onderzoeker de
aanbeveling dat opleiding en werkveld gezamenlijk voorlichting op het VMBO gaat verzorgen. In
deze voorlichting staat het beroep centraal.



Florence Nightingale krijgt, door maatschappelijke veranderingen, te maken met nieuwe
competenties en zorgvragen. De onderzoeker wil onderwijs en werkveld adviseren om in gesprek
en op zoek te gaan naar de competenties van Florence Nightingale 2.0.



De nieuwe beroepsprofielen van V&V (2012) spelen in op de grote veranderingen in de zorg De
onderzoeker wil de opgerichte werkgroep aanbevelen om bij het uitvoeren van de innovatie
rekening te houden met deze nieuwe beroepsprofielen van V&V (2012).



Faciliteer de opgerichte werkgroep, die de innovatie gaat vormgeven.
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Onderzoek de mogelijkheden voor samenwerking met andere opleidingen. Bijvoorbeeld met de
opleiding handel voor een module ondernemerschap, met de opleiding facilitaire medewerker
voor een module huishoudelijke vaardigheden of met de opleiding sociaal agogisch werk voor
een module welzijnsaspecten.



De onderzoeker is lid van het lectoraat ‘duurzame innovaties in de regionale kenniseconomie’ en
is betrokken bij de keten zorg en wonen. De onderzoeker wil onderzoeken welke mogelijkheden
binnen het lectoraat zijn voor een vervolgonderzoek op het gebied van de toekomst van de
ouderenzorg.

5.6

Discussie

De onderzoeker zou graag met geïnteresseerden van gedachten willen wisselen over onderstaande
discussiepunten.


De huidige economische crisis heeft een gunstig effect op de belangstelling voor de zorg (Calibris
2012c). Het aantal aanmeldingen voor schooljaar 13 -14 is met ruim 50% gestegen. Het is een
interessante vraag hoe het met de motivatie van deze studenten is gesteld.



Door de invoering van Focus op Vakmanschap (MBO raad, 2011) in augustus 2014 zal het aantal
schooluren toenemen en het aantal BPV uren tijdens afnemen. De onderzoeker is nieuwsgierig
welke invloed deze maatregel heeft op de interesse van studenten?



Gedurende de onderzoeksperiode zijn vanuit de overheid wijzingen doorgevoerd in de
financiering van ZorgZwaartePakketten (ZZP). De wijzigingen zijn van grote invloed op de
ouderenzorg. Deze wijzigingen zorgen voor onrust en onzekerheid in het werkveld. Het onderwijs
lijkt zich nog nauwelijks doordrongen van deze veranderingen en de gevolgen hiervan voor het
onderwijs en de opleidingen. De onderzoeker vraagt zich af hoe het onderwijs soepel en
makkelijk kan inspelen op de veranderingen in de zorg.



Uit het onderzoek is niet naar voren gekomen dat ontwikkelingen in techniek, domotica en ICT
invloed hebben op de interesse van de studenten om te gaan werken in de ouderenzorg.
Betekent dit dat deze ontwikkelingen niet van invloed zijn of moeten deze ontwikkelingen juist
als innovatie worden opgepakt.
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6. Innovatie
Met het doen van aanbevelingen voor het opleidingsprogramma van de zorgopleidingen niveau 3 en
4 van het Alfa-college, om de interesse onder studenten om te gaan werken in de ouderenzorg te
vergroten is de rol van onderzoeker verschoven naar rol van ontwerper/innovator.
Het daadwerkelijk uitvoeren van de aanbevelingen is de innovatie en wordt in dit hoofdstuk
omschreven. De uitvoering van de innovatie zal in schooljaar 13-14 van start gaan en zal zich, in
verband met het regionale karakter, richten op de zorgopleidingen van locatie Hardenberg. De
geïnterviewden van het werkveld zullen bij de innovatie worden betrokken. Voor de uitvoering van
de innovatie is in mei ’13 een werkgroep opgericht. De werkgroep bestaat uit 3 docenten en de
innovator. Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk hoeveel afgevaardigden van het
werkveld zullen aanschuiven, maar de wens van de innovator is dat er 3 afgevaardigden van het
werkveld betrokken worden. De eerste bijeenkomst staat gepland voor oktober ‘13. Voor het
verantwoorden van de innovatie heeft de innovator gekozen voor de 11 ontwerpprincipes voor
innovatie van Verdonschot (2010). De ontwerpprincipes bieden perspectief en geven richting aan de
innovatie zonder voorschrijven of procedureel te zijn. De 11 principes zijn het uitgangspunt in dit
hoofdstuk.

Elf ontwerpprincipes voor innovatie

1. Werk met een urgent en intrigerend vraagstuk
Het aanpassen van het opleidingsprogramma om hierdoor meer studenten te interesseren voor de
ouderenzorg is een urgent (toename van het aantal ouderen, afname van het aantal
arbeidskrachten) en intrigerend vraagstuk. Voor de innovator was het niet acceptabel om het
onderwerp op zijn beloop te laten en is het een uitdaging om samen op zoek te gaan naar
oplossingen. De aanbevelingen, naar aanleiding van het onderzoek, zijn handvatten voor de
innovatie. Naast de persoonlijke belangstelling van de innovator is er ook op nationaal en
internationale niveau aandacht voor het vraagstuk en wordt gezocht naar innovatieve oplossingen.

2. Ontwerp een nieuwe aanpak
Zonder de verbinding van onderwijs en zorg is het niet mogelijk dat de studenten interesse voor de
ouderenzorg ontwikkelen. De huidige verbinding is een gesloten verbinding; ieder voor haar eigen
deel. Het aangaan van verbindingen tussen werkveld en onderwijs is geen nieuwe aanpak, maar in
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het kader van dit onderzoek mogelijk wel een oplossing. Voor de innovator is het een uitdaging om,
samen met de werkgroep en eventueel het team, een vernieuwend pad te creëren waarin de
aanbevelingen van het onderzoek worden meegenomen. Bij het verzamelen van de
onderzoeksgegevens is gevraagd naar oplossingen/ideeën om meer studenten te interesseren voor
de ouderenzorg. De innovator is van mening dat het de moeite waard is om te gaan brainstormen
welke ideeën/ oplossingen interessant zijn om verder uit te werken.

3. Werk vanuit individuele drijfveren
De innovator is intrinsiek gemotiveerd en gedreven om de kloof tussen dromen, resultaten en daden
te verkleinen. De innovator is er in geslaagd om docenten van de zorgopleidingen locatie Hardenberg
te enthousiasmeren over de innovatie. Er is een beweging in gang gezet. De docenten die betrokken
zijn bij de werkgroep zijn vanuit individuele drijfveer betrokken. De innovator heeft de wens dat ze
ook afgevaardigden van het werkveld kan enthousiasmeren.

4. Maak ongewone combinaties van materiedeskundigheid
Op basis van het onderzoek zijn aanbevelingen gedaan dat er binnen het onderwijs meer aandacht
zou moeten komen voor de welzijnsaspecten, techniek en ondernemerschap in de zorg. Het
vakmanschap voor deze aspecten is niet of te weinig binnen de zorgopleidingen aanwezig, maar
biedt kansen voor het uitwisselen van elementen. De vakgebieden zorg en techniek zijn zeer
verschillend, maar het leggen van een verbinding kan doorbraken opleveren in het
opleidingsprogramma van de ouderenzorg (en techniek) waardoor interesse van de student zou
kunnen wijzigen.
5. Werk vanuit wederzijdse aantrekkelijkheid
Het werkveld en het onderwijs wat samen werkt in de ontwikkeling, uitvoering en verandering van
het opleidingsprogramma van voor de oudere zorgvrager is een voorbeeld van het werken vanuit
wederzijdse aantrekkelijkheid. Samen sta je sterker. Een win-win situatie. Voor het creëren van
wederzijdse aantrekkelijkheid is het belangrijk dat rekening wordt gehouden met de belangen van de
betrokken partijen.

6. Werk vanuit kracht
Persoonlijke betrokkenheid, aandacht en een positieve benadering zijn de drijfveren om als
innovator mee te werken aan de uitvoering van de innovatie.
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7. Maak samen iets
Eén van de koeruitspraken uit het Strategisch beleid van het Alfa-college is: ‘Wij geven ons onderwijs
vorm in dialoog met onze partners in de regio’. Deze innovatie is hier een voorbeeld van. Om samen
op zoek te gaan naar elkaars perspectieven kan de innovator tijdens de bijeenkomsten met de
werkgroep kiezen voor het gezamenlijk maken van een product. Op het moment van schrijven is de
invulling van de bijeenkomsten nog niet bepaald.

8. Verleid tot het zien van nieuwe signalen en het geven van nieuwe betekenissen
De innovator is geïnteresseerd in het opvangen van signalen en nieuwe informatie. Het delen van
deze signalen en betekenissen is belangrijk om anderen te enthousiasmeren. Gericht op de toekomst
zijn er door de nieuw ontwikkelde beroepsprofielen voor Verpleegkundige en Verzorgende nieuwe
betekenissen gekomen. Met deze nieuwe profielen is het wellicht mogelijk om studenten, docenten
en werkveld te verleiden tot nieuwe betekenissen.
9. Verbind de wereld binnen de innovatiepraktijken met de wereld daarbuiten
Het tot stand brengen van een verbinding tussen zorg en onderwijs is binnen de innovatie wenselijk,
zo niet noodzakelijk. Het is een uitdaging en kans om mee te werken aan het tot stand brengen van
innovatieve samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en zorg. Eventuele begeleiding van buitenaf
kan nodig zijn om strategisch processen uit te zetten of te sturen. Een samenwerking met
kenniscentrum Calibris is hierbij een mogelijkheid.

10. Werk aan de kwaliteit van de interactie
Voorstel van de innovator is om het curriculaire spinnenweb van Van den Akker (2003) te gebruiken
als leidraad bij het aanpassen van het opleidingsprogramma. Daarnaast zullen de kwalificatiedossiers
van Calibris (2012a, 2012b) een rol spelen in het waarborgen van de kwaliteit.

11. Maak er een leerproces van
Het proces van innovatie is een leerproces gericht op het implementeren van de aanbevelingen in
het opleidingsprogramma over de oudere zorgvrager met als doel meer studenten te interesseren
voor de ouderenzorg.
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Bijlagen
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Bijlage 1: vragenmatrix studenten
Theoretisch kader
Opleidingsprogramma/ Interesse/ Ouderenzorg
Is er verschil in tevredenheid, keuze en tips van
studenten niveau 3 of 4?

Vraag
Welke opleiding volg je?

Soort vraag
Feitenvraag

Vraagtype/-vorm
Gesloten vraag

Vraag - antwoord
Meerkeuze met
uitsluiten antwoorden

2.

Opleidingsprogramma/ Interesse/ Ouderenzorg
Vraag om betrouwbaarheid/validiteit te verhogen.
Een student van een ander leerjaar is uitgesloten van
deelname aan het onderzoek.

Ik zit in leerjaar….

Feitenvraag

Gesloten vraag

Meerkeuze met
uitsluiten antwoorden

3.

Opleidingsprogramma/ Interesse/ Ouderenzorg
Is er verschil in tevredenheid, keuze en tips van
studenten niveau 3 of 4 van de verschillende locaties
van het Alfa-college?
Vraag voor analyseren van vragen, verbanden leggen
en hiaten zichtbaar maken.

Welke plaats volg je de opleiding?

Feiten vraag

Gesloten vraag

Meerkeuze met
uitsluiten antwoorden

4.

Opleidingsprogramma/Interesse/ Ouderenzorg
Klopt de gedachte dat iedere student één of meerdere
periodes een bpv in de ouderenzorg volgt?

Waar, op welke afdeling en
hoeveel weken heb je tijdens je
huidig opleiding BPV gelopen?

Feitenvraag

Open vraag

5.

Opleidingsprogramma/ Ouderenzorg
Controle vraag om de betrouwbaarheid/ validiteit te
verhogen.

Heb je tijdens de opleiding BPV
gelopen in de ouderenzorg?

Opinievraag

Gesloten vraag

6.

Opleidingsprogramma/ Interesse/ Ouderenzorg
Waarom kiezen studenten voor de zorg? Spelen
economische redenen een rol? Bewust
halfgestructureerd om richting te geven, maar niet

Waarom heb je voor een opleiding
in de zorg gekozen?

Opinievraag

Open vraag

1.

Meerkeuze met
uitsluiten antwoorden

volledig open of gesloten waardoor
antwoordmogelijkheden beperkt kunnen worden.
7.

Opleidingsprogramma/ Interesse/ Ouderenzorg
Op basis van literatuur (Leyden Academy) is te
verwachten dat studenten niet kiezen voor de
ouderenzorg. Hoe zit dit bij studenten van het Alfacollege? Kerndocument van Calibris is uitgangspunt
geweest voor formulering vraag. In de vraagstelling
bewust doelgroep gekozen i.p.v.
brancheverbijzondering. Gekozen voor een
puntenverdeling.

Interesse bij aanvang

Opinievraag

Gesloten vraag

Meerkeuze met
meerdere antwoorden

8.

Interesse en ouderenzorg
Verandert de interesse van studenten gedurende de
opleiding? Argumentatie voor de manier van
vraagstelling is gelijk aan vraag 7.

Interesse bij afronding

Opinie vraag

Gesloten vraag

Meerkeuze met
uitsluiten antwoorden

9.

Interesse en opleidingsprogramma
Controle vraag om betrouwbaarheid en validiteit te
verhogen.

Is interesse in de loop van de
opleiding veranderd?

Feitenvraag

Gesloten vraag

Meerkeuze met
uitsluiten antwoorden

10.

Interesse en opleidingsprogramma
Intrinsieke – extrinsieke motivatie. Open vraag, omdat
redenen voor wijzigen interesse persoonlijk van aard
zijn.

Waardoor is interesse veranderd?

Opinievraag

Open vraag

Motivatie

11.

Opleidingsprogramma/ Ouderenzorg
Komt de mening van de studenten overeen met
curriculumcomponenten van het ingevulde
curriculaire spinnenweb op basis van literatuurstudie
van de bestaande onderwijsmodules van Alfa-college
Groningen, Hardenberg en Hoogeveen over de

Sterke punten van het
opleidingsprogramma

Opinievraag

Open vraag
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ouderenzorg. Aangezien het 3e jaars studenten betreft
is het aannemelijk dat ze op basis van ervaring in
theorie antwoord kunnen geven op de vraag
12.

Opleidingsprogramma/ Ouderenzorg
Welke verbeterpunten in het opleidingsprogramma
over de oudere zorgvrager dragen volgens studenten
bij om de interesse te vergroten. Aangezien het 3e
jaars studenten betreft is het aannemelijk dat ze op
basis van ervaring in theorie antwoord kunnen geven
op de vraag

Verbeterpunten

Opinievraag

13.

Opleidingsprogramma / Interesse/ Ouderenzorg
Welke ideeën t.a.v. de opleiding hebben studenten
om de interesse te vergroten. Komen de ideeën/
oplossingen overeen met de ontwikkelingen die
spelen of sluiten ze hierbij aan?

Ideeën/ oplossingen - opleiding

Wensenvraag Gesloten vraag

Meerkeuze met
meerdere antwoorden

14.

Opleidingsprogramma/ Interesse/ Ouderenzorg
Welke ideeën t.a.v. het werkveld hebben studenten
om de interesse te vergroten. Komen de ideeën/
oplossingen overeen met de ontwikkelingen die
spelen of sluiten ze hierbij aan?

Ideeën/ oplossingen - werkveld

Wensenvraag Gesloten vraag

Meerkeuze met
meerdere antwoorden
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Open vraag

Bijlage 2: vragenmatrix docenten
vraag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Deelvraag
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1
1
1
1
1
1, 2
1, 2
2
2
2
2
2
3
3

Soort vraag
Feitenvraag
Feitenvraag
Feiten vraag
Feitenvraag
Feitenvraag
Feitenvraag
Feitenvraag
Opinievraag
Opinie vraag
Opinievraag
Feitenvraag
Feitenvraag
Feitenvraag
Feitenvraag
Feitenvraag
Opinievraag
Opinievraag
Opinievraag
Opinievraag

Vraagtype/-vorm
Gesloten vraag
Gesloten vraag
Gesloten vraag
Gesloten vraag
Gesloten vraag
Gesloten vraag
Gesloten vraag
Gesloten vraag
Open vraag
Open vraag
Gesloten vraag
Gesloten vraag
Open vraag
Gesloten vraag
Gesloten vraag
Open vraag
Open vraag
Open vraag
Open vraag

Vraag – antwoord
Meerkeuze met uitsluiten antwoorden
Meerkeuze met uitsluiten antwoorden
Meerkeuze met meerdere antwoorden
Meerkeuze met meerdere antwoorden
Meerkeuze met meerdere antwoorden
Meerkeuze met uitsluiten antwoorden
Meerkeuze met meerdere antwoorden
Beoordelen
Motivatie
Meerkeuze uitsluiten + motivatie
Meerkeuze met uitsluiten antwoorden
Voorbeelden
Meerkeuze met uitsluiten + motivatie
Meerkeuze met meerdere antwoorden
Motivatie
Motivatie

Bijlage 3: vragenlijst studenten

Inleiding
Het echtpaar op het bankje is druk in gesprek. Ze hebben een uitzending van Eén Vandaag gezien
waarin een onderzoek werd gepresenteerd dat studenten de ouderenzorg vermijden. Ze maken zich
ongerust, want wie gaat er in de toekomst voor hen en al die andere oudere mensen zorgen?
Ik ben Hilde Rotmensen, werkzaam als docent verpleegkunde bij het Alfa-college in Hardenberg.
Naast mijn werk als docent heb ik tot 2010 met veel plezier als wijkverpleegkundige in de thuiszorg
gewerkt. Op dit moment volg ik, naast mijn werk, een studie en hiervoor voer ik als eindopdracht een
onderzoek uit.
Het doel van mijn onderzoek is dat ik bij de zorgopleidingen, niveau 3 en 4, van het Alfa-college
aanbevelingen ga doen wat in het opleidingsprogramma veranderd zou kunnen worden om meer
studenten te interesseren om te gaan werken in de ouderenzorg.
Voor de uitvoering van het onderzoek ben ik, naast de mening van docenten en het werkveld, ook
benieuwd naar jouw mening en ideeën. Zou je daarom de anonieme vragenlijst willen invullen?
Ook namens het echtpaar op het bankje, alvast bedankt voor het invullen.
Hilde Rotmensen
hd.rotmensen@alfa-college.nl

1. Welke opleiding volg je?
O

niveau 3, verzorgende –IG

O

niveau 4, mbo-verpleegkundige

2. Ik zit in leerjaar ………………. van de opleiding
3. In welke plaats volg je de opleiding?
O

Groningen

O

Hardenberg

O

Hoogeveen

4. Waar, op welke afdeling en hoeveel weken heb je tijdens je huidige opleiding BPV gelopen?
Leerjaar

Waar (instelling)?

Welke afdeling?

Hoeveel weken?

1.
2.
3
4.
5.
5. Heb je tijdens de opleiding stage gelopen in de ouderenzorg?
O

ja

O

nee

Waarom de zorg?
6. Er zijn verschillende redenen waarom mensen voor een opleiding in de zorg kiezen.

Weet jij nog waarom je voor een opleiding in de zorg hebt gekozen? Wil je drie
redenen noemen:
1.
2.
3.

7. Geef aan de hand van een puntenverdeling aan welke doelgroep je meeste en welke
doelgroep je minste interesse had toen je aan de opleiding begon. De doelgroep met je
meeste interesse krijgt een 1, de volgende een 2 en de doelgroep met je minste interesse
krijgt een ten slotte een 5.
Doelgroep

Beoordeling

Baby’s en kinderen
Oudere zorgvragers in verpleeg-, verzorgingshuis of thuiszorg
Patiënten in het ziekenhuis
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Psychiatrische zorgvragers
Verstandelijk gehandicapten

8. Geef aan de hand van een puntenverdeling aan voor welke doelgroep je de meeste interesse
hebt om te gaan werken als je klaar bent met je opleiding en voor welke doelgroep je de
minste interesse hebt om te gaan werken. De doelgroep met je meeste interesse krijgt een 1,
de volgende een 2 en de doelgroep met je minste interesse krijgt ten slotte een 5.
Doelgroep

Beoordeling

Baby’s en kinderen
Oudere zorgvragers in verpleeg-, verzorgingshuis of thuiszorg
Patiënten in het ziekenhuis
Psychiatrische zorgvragers
Verstandelijk gehandicapten

Ouderenzorg
9. Tijdens de opleiding heb je op school verschillende lessen/trainingen over de ouderenzorg
gevolgd. Daarnaast heb je misschien gastlessen bijgewoond en/of opdrachten over de
ouderenzorg gemaakt. Hierdoor heb je, eventueel in combinatie met stage, een steeds beter
beeld van de ouderenzorg gekregen. Is jouw interesse voor de ouderenzorg in de loop van de
opleiding veranderd?
O ja

(ga verder met vraag 10)

O

nee

(ga verder met vraag 11)

10. Er zijn verschillende redenen waarom interesses kunnen veranderen. Dit kan bijvoorbeeld
door een positieve of negatieve ervaring tijdens stage, een interessante lessenserie of een
gastles.
Wil je maximaal drie redenen noemen waardoor je interesse voor de ouderenzorg tijdens de
opleiding is veranderd? Wil je de redenen uitleggen?
1.
2.
3.
Iedere opleiding bepaalt zelf hoe invulling wordt gegeven aan de lessen over de ouderenzorg. Denk
hierbij aan de hoeveelheid lessen, welk moment in de opleiding, welk boek, welke onderwerpen, de
opdrachten, de docenten, de betrokkenheid van het werkveld, de manier waarop om gegaan wordt
met ontwikkelingen.

MLI.MTEIND ws S903768 rotmensen

54

11. Wat zijn, volgens jou, drie sterke punten van de manier waarop jouw opleiding invulling geeft
aan de module ouderenzorg?
1.
2.
3.
12. Wat zijn, volgens jou, drie verbeterpunten voor de manier waarop jouw opleiding invulling
geeft aan de module ouderenzorg?
1.
2.
3.

De toekomst van de ouderenzorg
Door de toename van ouderen die zorg nodig zullen hebben zijn de komende jaren meer mensen in
de zorg nodig. Het is daarom belangrijk dat de zorgopleidingen en het werkveld op zoek gaan naar
oplossingen/ideeën om meer studenten te interesseren voor de ouderenzorg.
Jouw gedachten/ideeën/tips/meningen zijn hierbij erg waardevol.
13. Noem drie ideeën/oplossingen wat de opleiding, volgens jou, zou kunnen veranderen zodat
meer studenten interesse krijgen voor het werken in de ouderenzorg.
1.
2.
3.
14. Noem drie ideeën/oplossingen wat het werkveld, volgens jou, zou kunnen veranderen zodat
meer studenten interesse krijgen voor het werken in de ouderenzorg.
1.
2.
3.
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Bijlage 4: vragenlijst docenten

Florence Nightingale 2.0
Uitnodiging
Het echtpaar op het bankje is druk in gesprek. Ze hebben een uitzending van Eén Vandaag gezien
waarin een onderzoek werd gepresenteerd dat studenten de ouderenzorg vermijden (maart ’11). Ze
maken zich ongerust, want wie gaat er in de toekomst voor hen en al die andere oudere mensen
zorgen?
Ik ben Hilde Rotmensen, werkzaam als docent verpleegkunde bij het Alfa-college in Hardenberg.
Naast mijn werk als docent heb ik tot 2010 met veel plezier als wijkverpleegkundige in de thuiszorg
gewerkt. Op dit moment volg ik de Master Learning & Innovation en hiervoor voer ik, als
eindopdracht, een onderzoek uit.
Voor de uitvoering van het onderzoek wil ik vanuit verschillende invalshoeken zicht krijgen op de
mogelijkheden om de interesse om te gaan werken in de ouderenzorg te vergroten. Daarom is uw
mening als docent belangrijk voor dit onderzoek.
Mag ik u uitnodigen om voor 15 mei a.s. de digitale vragenlijst in te vullen? Klik hiervoor op de
volgende link: http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=144855
Vriendelijke groet,
Hilde Rotmensen
hd.rotmensen@alfa-college.nl
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Aanleiding
Door de toename van ouderen die zorg nodig zullen hebben zijn de komende jaren meer mensen in de
zorg nodig. Uit onderzoeken van o.a. de Leyden Academy (’12) en Maastricht University (’12) komt
echter naar voren dat de ouderenzorg kampt met een imagoprobleem. Jongeren vinden de
ouderenzorg ‘saai en oninteressant’.
Wie is Florence Nightingale 2.0?
Zowel minister Bussemaker als onderzoekers geven aan dat om jongeren voor de ouderenzorg te
interesseren vanuit een ander perspectief opgeleid moet gaan worden.
Ik ben als verpleegkundige, docent en innovator nieuwsgierig wat dit perspectief is. Waarom kiezen
de jongeren van de zorgopleidingen van het Alfa-college om te gaan werken in de ouderenzorg? Hoe
vergroot je de interesse onder jongeren om in de ouderenzorg te gaan werken?
Doelstelling van dit onderzoek is het doen van aanbevelingen voor het opleidingsprogramma van de
zorgopleidingen niveau 3 en 4 van het Alfa-college, om de interesse onder studenten om te gaan
werken in de ouderenzorg te vergroten.
Onderzoeksvraag:
In hoeverre levert het opleidingsprogramma van de zorgopleidingen, niveau 3 en 4 van het Alfacollege, een bijdrage aan het stimuleren van de interesse van studenten om te gaan werken in de
ouderenzorg?
Toekomst maak je samen!
Om voor de uitvoering van het onderzoek zicht te krijgen op de mogelijkheden om de interesse om te
gaan werken in de ouderenzorg te vergroten verzamel ik vanuit verschillende invalshoeken gegevens.
Naast deze vragenlijst heb ik interviews in het werkveld afgenomen en hebben derde jaars
verzorgende-IG en derde jaars mbo-verpleegkunde studenten een vragenlijst ingevuld.
Vragenlijst
De vragenlijst bestaat uit gesloten en open vragen. Om meer gegevens te krijgen wordt bij een aantal
open vragen gevraagd naar uw motivatie.
Resultaten
De resultaten van het onderzoek zullen door middel van een posterpresentatie worden
gepresenteerd, tijdens een vergadering van de examencommissie worden besproken en waar
wenselijk in de teams van de zorgopleidingen toegelicht.
Ik wil u alvast bedanken voor het invullen.

Groet, Hilde Rotmensen
hd.rotmensen@alfa-college.nl
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Algemene vragen
De eerste 4 vragen zijn algemene vragen en gaan over welke locatie u werkt, hoeveel jaren u
werkzaam bent bij de zorgopleidingen van het Alfa-college, aan welke opleiding(en), leerjaren en
leerweg u les geeft.
1. Op welke locatie van het Alfa-college bent u werkzaam?
O Groningen

O Hardenberg O Hoogeveen

2. Hoeveel jaar bent u werkzaam bij de zorgopleidingen van het Alfa-college?
O
O
O
O
O

1 - 5 jaar
6 - 10 jaar
11 - 15 jaar
16 - 20 jaar
21 jaar >

3. Aan welke opleiding(en) geeft u les?
O
niveau 3, verzorgende –IG

O

niveau 4, mbo-verpleegkundige

4. Aan welk leerjaar geeft u les? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
O
leerjaar 1 verzorgende - IG
O
leerjaar 2 verzorgende - IG
O
leerjaar 3 verzorgende - IG
O
leerjaar 1 mbo-verpleegkundige
O
leerjaar 2 mbo-verpleegkundige
O
leerjaar 3 mbo-verpleegkundige
O
leerjaar 4 mbo-verpleegkundige
5. Aan welke leerweg geeft u les? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
O

BBL

O

BOL

Waarom de zorg?
6. Hebt u een opleiding in de zorg gevolgd?
O ja
O nee (verder met vraag 8)
7. In welke branches hebt u praktijkervaring opgedaan? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
O In de zorg voor baby’s en kinderen
O Met zorgvragers in verzorging, verpleeghuis of thuiszorg (VVT)
O Met zorgvragers met psychiatrische aandoeningen
O Met zorgvragers met een verstandelijke handicap
O Met zorgvragers in het ziekenhuis
O Anders, namelijk
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8. Veel docenten hebben een voorkeur voor een branche waarover ze lessen verzorgen. Over welke
branche geeft u graag les? Geef de branche met uw meeste interesse een 1 en de branche met
uw minste interesse een 5.
Branche

Beoordeling

Zorg voor baby’s en kinderen
Zorgvragers in de VVT
Zorgvragers met psychiatrische aandoeningen
Zorgvragers met een verstandelijke handicap
Zorgvragers in het ziekenhuis

9. Er zijn verschillende redenen waarom jongeren kiezen voor een opleiding in de zorg.
Weet u nog waarom u voor werken in de zorg hebt gekozen?
Wilt u twee, voor u belangrijke, redenen noemen?
1.
2.
10. Uit onderzoeken – internationaal en nationaal – komt naar voren dat een merendeel van de
jongeren die kiezen voor de zorg om verschillende redenen niet geïnteresseerd zijn in het
werken met ouderen. Wat zouden, volgens u, twee redenen zijn waarom jongeren niet
geïnteresseerd zijn in het werken met ouderen.
1.
2.

11. Heeft het werkveld, volgens u, invloed op de interesse van studenten om te gaan werken in de
ouderenzorg?
O ja

O

nee

Motiveer uw antwoord.

Wat doet de opleiding om jongeren te interesseren voor de ouderenzorg?
12. Worden er vanuit het huidige opleidingsprogramma activiteiten ondernomen om jongeren te
interesseren voor de ouderenzorg?
O

ja

O

Nee (ga, verder met vraag 13)

13. Welke activiteiten worden in het huidige opleidingsprogramma ondernomen om jongeren te
interesseren voor de ouderenzorg?
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14. Wordt in het huidige opleidingsprogramma gebruik gemaakt van de expertise van het
werkveld?
O Ja
O
Nee
Motiveer uw antwoord

Het opleidingsprogramma
De zorgopleidingen van het Alfa-college hebben in het opleidingsprogramma de vrijheid om zelf te
bepalen hoe, wanneer, wie en hoeveel zij aandacht besteden aan het lesprogramma over de oudere
zorgvrager.
15. Op welk moment in het opleidingsprogramma worden lesactiviteiten aangeboden over de
oudere zorgvrager? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
O leerjaar 1 verzorgende-IG
O leerjaar 2 verzorgende-IG
O leerjaar 3 verzorgende-IG
O leerjaar 1 mbo-verpleegkundige
O leerjaar 2 mbo-verpleegkundige
O leerjaar 3 mbo-verpleegkundige
O leerjaar 4 mbo-verpleegkundige
16. Noem maximaal 3 onderwerpen uit het huidige onderwijsprogramma die, volgens u, een
bijdrage leveren aan het vergroten van de interesse van studenten om te gaan werken in de
ouderenzorg. Motiveer uw antwoord.
1.
2.
3.
17. Noem maximaal 3 onderwerpen die, volgens u, in het huidige opleidingsprogramma over de
ouderenzorg ontbreken of te weinig aan bod komen.
Motiveer uw antwoord.
1.
2.
3.
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De toekomst van de ouderenzorg
Door de toename van ouderen die zorg nodig zullen hebben zijn de komende jaren meer mensen in
de zorg nodig. Onderzoeken wijzen uit dat er een tekort wordt verwacht aan vooral verzorgende –IG.
Het onderwijs en het werkveld staan voor de uitdaging om op zoek te gaan naar ideeën en
oplossingen om meer studenten te interesseren voor de ouderenzorg.
18. Wat zijn, volgens u, ideeën/oplossingen voor de zorgopleidingen om meer studenten te
interesseren voor het werken in de ouderenzorg?
19. Wat zijn, volgens u, ideeën/oplossingen wat het werkveld zou kunnen veranderen zodat meer
studenten interesse krijgen voor het werken in de ouderenzorg?

Afronding
Mocht u na het invullen van de vragenlijst nog ideeën, suggesties en/of adviezen hebben over de
toekomst van het onderwijs over de oudere zorgvrager neem dan gerust contact met mij op.
Nogmaals bedankt voor het invullen van de vragenlijst.

Groet, Hilde Rotmensen
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Bijlage 5: vragenlijst werkveld
Semi gestructureerd interview
Inleiding ( 5 minuten)




Aanleiding, mijn rol
Beeld/geluidsopname/anonimiteit
1 – 1 ½ uur

Kern (50 minuten)

















Wat is uw functie?
Hoe lang bent u al werkzaam in de zorg?
Waarom hebt u gekozen om te gaan werken in de ouderenzorg?
Welk cijfer geeft u de samenwerking met het onderwijs op het gebied van de ouderenzorg?
Hoe ervaart u de interesse onder de studenten om te gaan werken in de ouderenzorg?
Wat zijn volgens u redenen waarom een student wel of niet kiest om te gaan werken in de
ouderenzorg?
Hebt u invloed op de keuzes die studenten maken om wel of niet te gaan werken in de
ouderenzorg? Waarom wel/niet?
Heeft de opleiding en het werkveld invloed op de keuzes die studenten maken? Waarom
wel/niet?
Wat is uw indruk van het opleidingsprogramma van de zorgopleidingen van het Alfa-college?
Wat vindt u van de aansluiting van de opleiding op de werkzaamheden bij u in de dagelijkse
praktijk?
Welke belemmeringen in het opleidingsprogramma hebben invloed op de interesse van
studenten om te gaan werken in de ouderenzorg?
Welke veranderingen in de zorg zijn van invloed op de interesse van studenten om te gaan
werken in de ouderenzorg?
Welke veranderingen in het onderwijs zijn, volgens u, van invloed op de interesse van
jongeren om te gaan werken in de ouderenzorg?
Speelt de opleiding, naar uw mening, voldoende in op de veranderingen in het werk van de
ouderenzorg?
Zou u betrokken willen worden bij activiteiten die van invloed zijn op de keuzes die
studenten maken?
Zou u betrokken willen worden bij de invulling/uitvoering van het opleidingsprogramma?

Slot (5 minuten)



Opmerkingen
Wat ga ik met de data doen?
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