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KENNISNETWERK PRAKTIJKOPLEIDERS 

16 april 2020, online 

 
Deelnemers: Wilhelmina Elias (Laurens), Elly Bakker en Laura 
de Groot (ActiVite) en Elvira (VKI) 
Begeleider: Lausanne Mies (Remise)  
 

Van DJOJ naar Skype 

Het was even omschakelen van een live ontmoeting met ruim 

15 praktijkopleiders van de verschillende organisaties bij Djoj, 

naar een virtuele ontmoeting via Skype. De Corona 

maatregelen dwingen af om overleg op afstand te faciliteren. 

Daarmee is nog niet iedereen bekend. Het is dan ook te 

prijzen dat de praktijkopleiders van dit kennisnetwerk 

zorgden dat zij via Skype konden deelnemen. 

 

Kennismaking en introductie 

Hoewel we na elke bijeenkomst van het kennisnetwerk 

vooruitblikken naar de volgende bijeenkomst en bekijken 

welke thema’s praktijkopleiders aan de orde willen stellen, werken en leven we door Covid-19 in 

een nieuwe werkelijkheid. Ook opleiders in de zorg merken in de dagelijkse praktijk de gevolgen 

van Corona en de beperkende maatregelen. Daarom inventariseerden we na een 

kennismakingsrondje met de drie deelnemende praktijkopleiders van ActiVite, Laurens en het VKI, 

wat de praktijkopleiders nu vooral bezighoudt: wat is nu hun grootste uitdaging? En: Hoe gaan zij 

ermee om? 

 

Corona 

Het is heel moeilijk uit te leggen aan cliënten dat maatregelen nodig zijn, zoals dat contact en 

bezoek vermeden moet worden. Sommige cliënten krijgen ook extra klachten, ook psychisch, en 

daar is nu extra zorg nodig. Sommige zorgverleners gaan dan toch helpen als ze 1,5 m. afstand aan 

kunnen houden. In een thuissituatie schoon werken is heel lastig. Zorgverleners moeten de 

organisatie toestemming vragen bij welke cliënt zij beschermende middelen mogen dragen, want 

er is groot tekort aan. 

Sommige studenten hebben best wat stress, zeker intramuraal, andere studenten zien het als een 

leermoment. Enkelen willen dit graag om te leren en uren te maken, anderen grijpen de situatie 

ook aan om niet alleen naar cliënten te hoeven. Dat is als praktijkopleider niet altijd goed te zien. 

Zij geven dan ook aan dat ze niet goed weten wat ze er soms mee aan moeten. Mogen studenten, 

eind 3e jaars, bijvoorbeeld alleen naar cliënten? Eenduidige afspraken tussen opleiding, 

zorgorganisatie en overheid maken en naleven is een uitdaging (ook zonder corona). 
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Sommige studenten, die werken waar geen corona is, doen hun werk en zijn niet angstig. Ze zijn 

wel heel bewust bezig met hygiëne. Studenten die werken op locaties waar het coronavirus is zijn 

vaak wel angstig. Ze weten van de protocollen en hoe je beschermende middelen aan moet 

trekken, maar zijn toch bang, ook voor hun eigen thuissituatie.  

Ook praktijkopleiders zijn gevraagd om ingezet te worden in de zorg, ook bij coronapatiënten. 

Maar er is voor gekozen om de PO niet in een coronateam te plaatsen omdat zij geen expertise 

hebben om de goede zorg te verlenen en het ook niet handig is om veel verschillende 

zorgverleners in te zetten bij cliënten.  

 

Genoemde uitdagingen 

1. Het geven van goede instructies aan studenten is lastig nu PO’s op afstand werken. Instructies 

en afspraken per mail of telefoon komen niet altijd goed over. Zeker als het gaat om 

benaderingswijzen richting cliënten is instrueren op afstand lastig. Zorgverleners hebben in de 

praktijk te maken met complexe zorgvragen van cliënten; ook op het gebied van de 

psychiatrie. Het bieden van kwaliteit van leven staat centraal. 

2. Hoe kunnen de geplande examens van reguliere studenten voortgang krijgen? En welke rol 

neem je als PO bij het examineren? Welke rol nemen de technologische mogelijkheden in? 

3. Hoe ga je om met Corona- angst, zowel bij jezelf en collega’s als bij de studenten? 

4. Nieuwe leergroepen worden gestart omdat leerlingen willen starten en omdat extra 

zorgverleners hard nodig zijn. De praktijk vraagt om extra vakbekwaam zorgpersoneel. Maar 

hoe maak je goede afspraken en onderhoud je contact? 

 

Tips 
Na bespreking en verdieping van deze uitdagingen kwamen de PO’s tot de volgende tips: 
 
▪ Communicatie tussen PO’s: deel met elkaar hoe je over situaties denkt en bespreek hoe je 

elkaar kunt ondersteunen.  
▪ Benut mogelijkheden en schakel snel in je organisatie. Om nieuw aangenomen studenten 

bijvoorbeeld toch te kunnen laten starten in hun opleiding, kregen zij een werkplek in een 
verpleeghuis toegewezen in plaats van in de thuiszorg.  

▪ Stel de visie van de organisatie steeds bij naar de praktische mogelijkheden die de 
Coronasituatie toelaat. 

▪ Korte lijnen: Bel studenten iets vaker als PO (elke 2 á 3 weken) om te checken hoe het gaat. 
Soms willen studenten hun verhaal kwijt, omdat het op de werkvloer vooral over Corona gaat, 
en over hun studie praten. Bij regelmatig contact kun je als PO studenten beter monitoren. Dit 
zou ook na de Coronatijd een aanpak zijn om vast te houden (frequenter contact houden over 
leerproces van de student).  

▪ Als je keuzes moet maken over wat op het gebied van opleiden of examineren mag en kan, kijk 
dan wat haalbaar is en ga bij je zelf na wat je wel of niet verantwoord vindt. Nobel om zoveel 
mogelijk door te laten gaan, maar er is een grens waarvan je als PO zegt: deze (gezondheids-) 
risico’s kunnen we als opleider niet nemen. 

▪ Examineren: Richt een grote ruimte in (bijvoorbeeld op het hoofdkantoor) waar studenten met 
voldoende afstand tussen de Student en de PO hun werkexamen kunnen maken. De 
beoordeling door de tweede assessor wordt dan telefonisch besproken. Dit kan ook een 
werkbare aanpak zijn voor de praktijkexamens, behalve die examens waar lichamelijk contact 
met cliënten noodzakelijk is. Die moeten uitgesteld worden. 
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▪ Technologie:  

o Organiseer overleg met studenten via Teams (extramuraal werk dat), zodat zij ook 
onderling ervaringen kunnen blijven uitwisselen.  

o Laat studenten hun presentaties over casuïstiek opnemen/filmen en delen met 
studiegenoten en beoordelaars. Dat kunnen studenten spannend vinden om te doen, maar 
is wel een werkbare manier om toch de opleiding te kunnen afronden. 

o Maak (uitsluitend met toestemming van de cliënt) films van een cliëntbezoek of een 
gesprek met de cliënt, zodat dit gesprek achteraf beoordeeld kan worden door 
werkbegeleiders of PO’s. Zo voorkom je dat meerdere personen (studenten en 
zorgverleners) naar de cliënt(-situatie) toe gaan. 


