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Resultaten ZPO

Consistenties

Discrepanties

Grote consistentie:

ZPO realiseert bij alle curriculumonderdelen de opleiding veelal zoals beoogd en wordt ook ervaren als beoogd.

Curriculumonderdelen zijn daarnaast goed op elkaar afgestemd. 

Minder opbrengst gerealiseerd en ervaren dan beoogd.

Beoogde leren wordt soms beperkt door realiteit beroepspraktijk.

Beoogde wijze van leren wordt soms beperkt door beheersbaarheid van het onderwijs(systeem)

Behoefte van studenten aan theoretische ondersteuning is soms groter dan passend is in het beoogde onderzoekende leren

De schriftelijke voorbereiding van het CGI past minder in het beoogde praktische, betekenisvolle leren

Meer opbrengst gerealiseerd en ervaren dan beoogd

Hoge verwachtingen, m.n. van de beroepshouding, en werkdruk staan soms leren in de weg

Niet altijd passende begeleiding (m.n. voor BIG-registratie) of passende casuïstiek om aan te leren

Flexibiliteit in leertijd kent hooguit een uitloop van een half jaar

Workshops worden vaker door de opleiding gerealiseerd dan door het werkveld. Dit zou het streven naar up-to-date 

informatie, die aansluit bij de praktijk in de weg kunnen zitten

Op sommige locaties zijn de minimale leervoorzieningen niet te realiseren, zodat studenten toch op een andere locatie hun 

lesdagen krijgen

Praktijkervaring opdoen in wisselende zorgorganisaties is niet mogelijk. In dezelfde zorgorganisatie is deze soms beperkt 

door wat praktisch haalbaar is.

Beperkte frequentie aanbod workshops is lastig in relatie tot het betekenisvol leren in eigen tempo

Geen goede afstemming tussen toetsing keuzedelen en CGI’s

Verplicht keuzedeel en verplichte deelname workshops matchen minder met het onderzoekend leren in eigen tempo

Flexibele opleiding past niet in de beheerssystemen van de onderwijsorganisatie

Docenten, studenten en praktijkveld realiseren meer leerdoelen gericht op persoonlijke ontwikkeling en zelfsturing en 

waarderen dat heel positief. 

De voordelen van de leeromgeving in de praktijk zijn groter dan beoogd: 

o meer sociale controle en dus stimulans voor een goede beroepshouding;

o meer mogelijkheden voor just in time leren;

o meer contact tussen collega’s (in spé) van onderwijs en praktijkveld; 

o een snelle koppeling tussen praktijk en theorie.
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Sterke elementen

Aanbevelingen

Verder onderzoek

Conclusies en aanbevelingen

Onderwijs wordt gerealiseerd op en samen met de praktijkleerplek. Studenten leren betekenisvol, direct in de praktijk.

ZPO is een robuust, eenduidig onderwijsconcept, waarin zowel docenten, studenten en praktijkveld thuis zijn.

Er is een sterke samenwerking tussen onderwijs, praktijkleerplek en student. Deze is m.n. te zien in driehoeksgesprekken en de 

praktische samenwerking.

Studenten leren op een onderzoeksmatige manier en verbinden daarin theorie en praktijk.

De mogelijkheden in de praktijk en de ontwikkeling van de student kleuren de inhoud en van de opleiding.

De grote aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de student wordt door alle betrokkenen heel erg gewaardeerd. 

Behoud het robuuste onderwijsconcept waar zowel onderwijs, werkveld en student tevreden over zijn.

Behoud en breid de mogelijkheden van het werkveld uit om het leren in de organisatie te realiseren. 

Pas de werkprocessen en digitale mogelijkheden van de onderwijsorganisatie zoveel mogelijk aan aan wat nodig is voor de flexibele 

leerroute van de ZPO.

Zoek met de studenten, die houvast zoeken in overzicht en ondersteunende toetsen in de theorie, naar een balans met het 

onderzoekend leren.

Hoe kan de ruimte voor het leren in de specifieke context van de Ouderenzorg vergroot worden?

Hoe kan de onderwijsorganisatie zich zo organiseren dat deze efficiënt voorziet in wat de praktijkroute nodig heeft?

In hoeverre moet het onderzoekend en ervaringsgericht leren procesmatig en inhoudelijk ondersteund worden?


