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Deze gesprekken brachten een grote

Hoe leren professionals op de
werkplek? Welke rol kan de
learning & development afdeling
spelen in het ondersteunen van
werkplekleren? En hoe evalueren
we werkplekleren? Dit zijn sommige
van de vragen die de studenten van
de human resource development
(HRD) mastertrack van Universiteit
Twente bestuderen. De opleiding
heeft als ambitie om onderzoek,
theorie en de werkpraktijk
sterk met elkaar te verbinden
in het curriculum. Eén van de
manieren waarop de professionele
ontwikkeling van studenten wordt
ontwikkeld is door het uitvoeren van
een onderzoeks- en adviesopdracht
voor een externe opdrachtgever.
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stellen echter steeds hogere eisen aan het niveau
van bekwaamheid van medewerkers, in het
bijzonder van verpleegkundigen.

• Ziekenhuisgroep Twente: Hoe kunnen we de
Eén van de manieren waarop deze toenemende
complexiteit zichtbaar wordt is het V&V2020
plan, waarin nieuwe en meer specialistische
functieprofielen voor verpleegkundigen
uiteengezet worden om de nodige complexiteit
aan zorg te kunnen bieden. Het doel hiervan is
om het aantal hoger opgeleide verpleegkundigen
te doen toenemen in de huidige en toekomstige
beroepspopulatie. Dit vertaalt zich in een
uitdaging voor de Nederlandse ziekenhuizen
om hun huidige verpleegkundigen in en op het
werk te stimuleren tot ontwikkeling en roept
vragen op rond het opleiden en evalueren op de
werkplek.
Vanuit het perspectief van Human

daartoe samen met drie regionale

Resource Development is het daarom een

werkplekleren werd gedaan. In
dit artikel delen de studenten en
docenten hun opgedane inzichten
uit dit onderzoek.

uitdaging om een bijdrage te leveren aan de
duurzame professionele ontwikkeling van
verpleegkundigen in de dagelijkse uitoefening
van hun beroep. Het gaat hierbij niet alleen
om het werken aan de ontwikkeling van hun
individuele talenten en ambities, maar ook om
zich op een intrinsiek gemotiveerde wijze in
te zetten voor de duurzame ontwikkeling van
hun bekwaamheid en zich hiervoor laten (her)
registreren (BIG).
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verpleegkundigen.
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houden met deze factoren in de ondersteuning

leren tijdens het werk. Toch lijkt het erop dat
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van de professionele ontwikkeling van deze

juist het samen leren belangrijk is voor het

vindt plaats op de werkplek, door peer-

diverse groep?

bereiken van een positief leerklimaat op de

assessment (collegiale toetsing). Hiervoor zijn

afdeling. Op die plekken waar het de norm is om

op elke afdeling een aantal verpleegkundigen

Op basis van verschillende onderzoeken is

elkaar aan te sporen om naar leeractiviteiten

die de rol van beoordelaar aannemen. Dit

te verwachten dat oudere verpleegkundigen

te gaan of om deze zelf te organiseren voor de

proces wordt digitaal ondersteund vanuit

met meer werkervaring een sterkere voorkeur

afdeling, wordt leren juist als een kracht van

DZWijzer. Na een theoretische toets kan de

hebben voor informele leeractiviteiten

het team gezien in plaats van een verplichting

praktijkcomponent door een collega beoordelaar

en jongere verpleegkundigen met minder

vanuit het ziekenhuis. Naar aanleiding van dit

worden afgetekend. Het DZ vraagt zich af welke
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onderzoek en het daarop gebaseerde advies
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(Pool, Poell, & Ten Cate, 2013). Bij informeel

wil het Gelre nu de deelname aan dergelijke
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om haar medewerkers te begeleiden en
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In dit onderzoek binnen DZ is bekeken hoe

richten en kennis uit te wisselen. Dit geldt ook

dit beoordelingsproces geoptimaliseerd kan

als een vorm van erkenning en waardering van

worden, door het actuele proces af te spiegelen

de expertise en het belang van de beoordelaars.

tegen wetenschappelijke literatuur. Om het

Een ander praktisch punt is het ondersteunen en

actuele proces in kaart te brengen zijn enkele

verbeteren van de planning rondom beschikbare

focusgroepen bij elkaar gebracht, interviews

beoordelaars, waar in de huidige roostering

gevoerd en is de actuele situatie rondom

soms bottlenecks ontstaan door een tekort. Dit

DZWijzer onderzocht.

maakte het voor beoordelaars zelf lastig om hun
bekwaamheid te laten toetsen.

Vanuit de literatuur is naar voren gekomen

Onder fundamentele voorwaarden voor

dat peer-assessment een cyclisch proces is

peer-assessment valt bijvoorbeeld het verder

dat bestaat uit zes verschillende fases; (1)

professionaliseren van beoordelings- en

selecteren van de observator, (2) de te observeren

evaluatiegesprekken tussen beoordelaar

aspecten vaststellen, (3) de observatie zelf, (4)

en medewerker na de assessment, zodat

reflectie door de geobserveerde persoon, (5)

feedback gericht op leren kan worden gegeven.

terugkoppeling van de observator, (6) revisie

Ook het verder verbeteren van DZWijzer als

(Davys & Jones, 2007). Bij het volgen van deze

registratiesysteem is een aandachtspunt.

cyclus komt peer-assessment het meest tot zijn
Referenties Deventer Ziekenhuis

recht. Randvoorwaarden voor een succesvol
verloop van deze cyclus zijn dat er voldoende
mogelijkheden zijn en tijd is om te werken
met deze vorm van professionalisering. Ook is
het van belang dat er een veilige leeromgeving
aanwezig is die ervoor zorgt dat persoonlijke
relaties tussen collega’s niet van invloed zijn op
het beoordelingsproces (Davys & Jones, 2007).
Andere voorwaarden zijn dat de werknemers
voldoende competent en getraind zijn in het
beoordelen van collega’s en het uitvoeren van
specifieke handelingen. Tot slot hangt het
succesvol implementeren van peer assessment
sterk af van de betrokkenheid van het
management tijdens het gehele proces (HaagHeitman & George, 2011).
Nadat de uitkomsten van het onderzoek zijn
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vergeleken met een aantal belangrijke theorieën
over peer-assessment in ziekenhuizen zijn er
een aantal concrete aanbevelingen naar voren
gekomen. Deze aanbevelingen zijn opgesplitst
in twee delen:
- direct realiseerbare praktische verbeteringen
- fundamentele voorwaarden voor peerassessment
Een voorbeeld van praktische verbeteringen
rondom peer-assessment is het organiseren
van sessies met betrokken beoordelaars om
standaarden voor het assessment proces op te

16

Werkplekleren in de zorg

•	Davys, D., & Jones, V. (2007). Peer observation: A
tool for continuing professional development.
International Journal of Therapy and
Rehabilitation, 14(11), 489-493.

•	George, V. and Haag-Heitman, B. (2011), Nursing
peer review: the manager’s role. Journal

of Nursing Management, 19: 254–259. doi:

factoren zoals autonomie van medewerkers,

Om het zelfgestuurd leren te stimuleren zijn drie

10.1111/j.1365-2834.2011.01225.x

hun taakomschrijving en groeimogelijkheden.

ontwikkelpunten vastgesteld. Ten eerste het

.

Aan dit artikel werkten mee
(alfabetisch):

Op individueel niveau spelen aspecten als

beschikbaar stellen van de tijd om daadwerkelijk

Tim Hirschler (Docent HRD)

Ziekenhuisgroep Twente; Eigen regie en
zelfgestuurd leren stimuleren in de praktijk

motivatie voor leren en het vertrouwen in het

te kunnen leren op het werk. Ten tweede een

Laura van ‘t Hul

eigen kunnen. Naast literatuuronderzoek zijn

aanbeveling op het ontwikkelingsgericht

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) stelde de vraag

er focusgroepen met verplegend personeel en

inzetten van de portfolio’s, als aanvulling op de

hoe ze haar verplegend personeel (± 900) kan

interviews met coördinatoren afgenomen.

documentatie die nu plaatsvind. Het derde punt

stimuleren om meer zelfgestuurd te leren op

Een terugkerend thema bleek te zijn dat veel

betreft het stimuleren van meer individuele

de werkplek. Hiertoe had zij al stappen gezet

personeel graag meer tijd zou krijgen voor

verantwoordelijkheid en individuele werktaken.

door op twee afdelingen een pilot met nieuwe

bij- en nascholing. In de huidige situatie

Op basis van zowel dit praktijkonderzoek

werkmethoden uit te voeren, zoals minder

documenteert men behaalde certificaten in

als literatuur blijkt dat het vergroten van

verantwoording afleggen aan hogerhand,

een portfolio. Men heeft echter wel het gevoel

mogelijkheden om te specialiseren in individuele

meer samen met collega’s problemen oplossen

dat er meer met portfolio’s gedaan zou kunnen

aandachtsgebieden een grote motiverende factor

en ieder lid van het verplegend personeel

worden dan enkel documenteren en ‘afvinken’.

is voor (zelfgestuurd) leren. Ziekenhuizen kunnen

een individueel aandachtsgebied te laten

Overkoepelend ging op dat veel medewerkers

door hierop inspelen en zo de betrokkenheid van

kiezen waarvoor hij of zij op de afdeling

het (meer) inspelen op individuele leerbehoeften

verpleegkundigen versterken, een cultuur van

verantwoordelijk is (ambassadeurschap). In

waardeerden. In het verlengde hiervan maakten

continu leren bouwen, en het kennisdelen van de

dit onderzoek is gekeken naar verschillende

veel verpleegkundigen en coördinatoren melding

reeds aanwezige kennis in huis stimuleren.

factoren die zelfgestuurd leren stimuleren en hoe

van het feit dat individuele ontwikkelings- en

deze te versterken zijn.

aandachtsgebieden als een stimulans tot werken

Uit literatuur (Knowles, 1975) zijn een aantal

en leren worden ervaren.
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