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Herontwerp opleiding 
gezondheidszorg niveau 4 
MBO Amersfoort

“ZORGEN DOE JE SAMEN” 

Programma:

� Presentatie herontwerp

� Leren van en met elkaar – in kleinere groepen doorspreken a.d.h. 
gesprekspunten 

� Afronding

Basisjaar 

Het herontwerp heeft een gezamenlijk basisjaar

Gestart in september 2015

In het basisjaar volgen apothekersassistenten, verpleegkundigen en 
doktersassistenten gemeenschappelijk onderwijs (volgend jaar ook 
tandartsassistenten)

4 klassen (92 leerlingen)

Aanleiding

Maatschappelijke ontwikkelingen → vergrijzing, mantelzorg

Leren van en met elkaar → inzicht in elkaars beroep

Overlap in KD’s → Overlap in lesinhoud

Mogelijkheid tot switchen van opleiding in eerste jaar 

Uit: kwalificatiedossier verpleegkundige

� Je kunt je in zorgvragers inleven en behandelt ze met respect

� Je kunt goed met mensen omgaan en je communiceert duidelijk en helder

� Je weet hoe je jouw kennis en vaardigheden in de praktijk kunt toepassen

� Je werkt systematisch en doelgericht

� Je kunt goed samenwerken met collega's, deskundigen van andere disciplines en de naasten van 
de zorgvrager- Je bent stressbestendig

� Je bent in staat om je eigen grenzen en die van anderen te bewaken

� Je bent geïnteresseerd in mensen met uiteenlopende sociale en medische problemen

� Je vindt het leuk om mensen te verzorgen bij hun persoonlijke verzorging en hen te ondersteunen bij 
het wonen ineen leefgroep

� Je wilt verantwoordelijk dragen

� Je kunt goed met werkdruk omgaan

� Je houdt je aan de beroepscode, normen en waarden, de visie en de richtlijnen van de instelling 
waar je werkt.

Voorbereiding

Grof ontwerp: 
� Oriënteren op de KD’s

� Wat kan bij elkaar

� Wanneer en hoe differentiëren

Fijn ontwerp:
� de leerlijnen 

� onderwijseenheden 

� omvang uren en plaats in de opleiding 

� uitwerken studiewijzers met link naar de bijbehorende werkprocessen 
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Leerlijnen binnen de opleiding 

gezondheidszorg niveau 4

Leerlijnen gezondheidszorg niveau 4:

� Leerlijn ik (slb)

� Leerlijn mens (anatomie/pathologie)

� Leerlijn beroep (geneesmiddelenkennis, medisch technisch handelen)

� Leerlijn kwaliteit (werken met protocollen, wet en regelgeving)

Generieke leerlijnen

� Leerlijn Nederlands/Engels/rekenen

� Leerlijn burgerschap

Uit de KD’s 2016

� De apothekersassistent:

Beheerst uitgebreide basiskennis over anatomie, fysiologie, pathologie (biologie) en farmacologie

Kent de werking, bijwerking, interacties en contra-indicaties (intoleranties en allergieën) van de 
meest gebruikte geneesmiddelen in Nederland

� De verpleegkundige: 

Beheerst gespreksvaardigheden

Kennis van diagnostisch redeneren

� De doktersassistent:

Heeft brede kennis van alle groepen geneesmiddelen

Heeft brede kennis van communicatietechnieken

Heeft specialistische kennis van anatomie, fysiologie en pathologie 

Welke onderwijseenheden kunnen in 

het basisjaar gemeenschappelijk

o.a.

� SLB – studieloopbaanbegeleiding 

� Omgangskunde 

� Anatomie

� Pathologie

� Geneesmiddelenkennis

� Nederlands/Engels/rekenen

� Creatieve vakken (bijv. drama)

� Vaardigheidslessen

� Protocollen (aandacht voor bijv. hygiëne, wet en regelgeving) 

Studieloopbaanbegeleiding 

� Uitleg welke meerwaarde dit basisjaar heeft

� Aandacht voor het leren kennen van zichzelf

� Communicatie – feedback ontvangen-geven

� Aandacht voor leren reflecteren (ook om tot een mate van zelfsturing te komen 
in het leren) – metacognitieve vaardigheden

“Om te leren kritisch te denken zal de student moeten leren werken met 

metacognitieve strategieën” (Willingham, 2008) 

� Aandacht voor elkaar/omgaan met anderen

Wat vinden de leerlingen ervan?

Wel leuk om te 
zien wat anderen 

doen

Betere 
samenwerking

We kunnen veel van 
elkaar leren

Ale je niet zeker bent van 
je opleiding is de overstap 

naar een andere 
opleiding makkelijker

Soms ook wel een beetje 
lastig als je iets moet 
doen wat je zelf niet 

nodig hebt

De stand van zaken

� Een aantal leerlingen hebben de gelegenheid tot wisselen van opleiding 
benut

� Ontwikkelingen gaande om samenwerking met het werkveld te bevorderen

� Dit  mag meer (past binnen competentiegericht onderwijs)

� Goed onderwijs maken kost tijd

� Basisjaar vergt andere manier van denken van docenten, maar ook van 
leerlingen

� “samen” nog meer uitbreiden, vb geïntegreerde toetsen/opdrachten

� Verder nadenken over de “piketpaaltjes” 

� Meer inzetten op selfassessment/peerassessment

� Blijven dromen – durven - doen
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“Je kunt niet zeilen op de wind van gisteren”


