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21 juni 2022 | VIVO inspiratiedag

Contact: Sara.VanWaes@provincieantwerpen.be

Onderwijs & zorginstellingen 
(nog) sterker verbinden



Hybride leeromgevingen
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GHLOBO = Grensoverstijgende Hybride 
Leeromgevingen in het BeroepsOnderwijs

 Focus? meer authentieke en ervaringsgerichte 
leerkansen op grensvlak onderwijs - arbeidsmarkt 

1) Hoe werkplekleren & stages versterken?
2) Welke concrete inspiratie over hybride leren?
3) Wat is er nodig voor hybride leeromgevingen?



Onderwijs // werkveld

 Vaak focus op schoolse leren/context

 (Losse) vaardigheden op school 

echte complexiteit in de praktijk

>> kern van leeromgeving blijft gesplitst…

 Werkplek als plek OM TE leren, maar beperkt 
werkplekLEREN

 HLO = meer authentieke & ervaringsgerichte 
leerkansen op grensvlak onderwijs - werkveld



Hybride leeromgevingen 

 vb. 1: leerkracht en mentor maken afspraken over stage

 vb. 2: zorgvrager deelt ervaringen in de klas / leerkracht verzorgt met leerling zorgvrager op stage 

 vb. 3: laatstejaars nemen een zorgafdeling over  

onder begeleiding van leerkrachten én mentoren

[Bouw, Zitter & De Bruijn, 2019]
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= onderwijs & werkveld werken intensief & gelijkwaardig samen; leren & werken loopt door elkaar
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Model: hybride leeromgevingen

Aanleren kennis 
& vaardigheden

Ontwikkelen kritisch, 
reflectief werkgedrag

Oefenen in up-to-date 
veilige omgeving

(praktijkopdrachten, simulaties)

Toepassen in 
échte werkpraktijk
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Filmpje: HLO model in 4 minuten 

[Zitter, Hoeve & de Bruijn, 2016]

https://www.youtube.com/watch?v=FpKxqN496rM


Ontwerpmodel: hybride leeromgevingen

GHLOBO: leergemeenschappen zorg & logistiek



Leergemeenschap

e

a

b

d

f

Diagnoserapport

Aanleren 
vaardigheden 
& kennis

Ontwikkelen 
kritisch reflectief 
werkgedrag

Oefenen in       
up-to-date &  
veilige omgeving

Toepassen       
in échte 
werkpraktijk

c

a) Lln brengen grootste aantal uren door op school en dus niet in de 
realistische praktijk. 

b) Op school vaak losse taken met focus op aanleren uitvoerende 
taken. Niet altijd aansluiting bij (veranderende) beroepspraktijk.

c) Realiteit van de zorgvrager in te beperkte mate ingebed in leren   
op school. Enkel tijdens stages met echte zorgvrager in contact.

d) Rollenspellen en simulaties komen aan bod. Uitdaging ligt in: 
uitvoeren handelingen in logische volgorde, binnen reëel tijdspad, 
rekening houdend met zorgvrager.

e) Lln draaien mee in de praktijk. De mate waarin lln ruimte krijgen  
om fouten te maken, extra te oefenen of nieuwe dingen uit te 
proberen is sterk afhankelijk van de stageplek.

f) Reflectie over opgedane stage-ervaringen komt nog te weinig aan 
bod en zou meer gestimuleerd kunnen worden.

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/dese/economie/zorginnovatie/Diagnoserapport%20Zorgkundige%20provincie%20Antwerpen.pdf


1) Hoe werkplekleren & stages versterken?
2) Welke concrete inspiratie over hybride leren?
3) Wat is er nodig voor hybride leeromgevingen?



https://dewever.nl/over-de-wever/innovatie/m-zic

‘werkplekbegeleiders’ = + - ‘mentoren’
ZIC = zorginnovatiecentrum

https://dewever.nl/over-de-wever/innovatie/m-zic


Wat zien we al? Naar (meer) hybride leeromgevingen | vanuit 5 perspectieven

Sociaal Ruimte Tijd MaterieelInhoud



Naar meer hybride leeromgevingen | vanuit 5 perspectieven

Waar leid je voor op? Passende 
leer- en werktaken? Plaats stage?

 Leerdoelen gezamenlijk 
formuleren, ook vanuit 
werkveld

 Samen bespreken en faseren: 
op welke taken leerlingen 
inzetten in werkveld? 

 Inspelen op regionale 
vraagstukken

 Werken met ‘hybride’ materiaal, 
casussen en thema’s vanuit 
werkveld op school, in 
simulatieruimtes,… 

 …

Inhoud

Sociaal Ruimte Tijd Materieel



Naar meer hybride leeromgevingen | vanuit 5 perspectieven

Met wie geleerd en gewerkt? Rollen?

 Heel wat zorgvragers ook graag 
betrokken bij leerproces

 Bewuste overbezetting van leerlingen
 ‘Brugmomenten’: leerkrachten & 

mentoren meer contact: samen op 
afdeling begeleiden + lesgeven, 
mentor-intervisie en netwerking, 
mentorenoverleg op school,…

 Zorginstelling naar school: docentstages

 Hybride docent, duabaan
 Duidelijk(e) afspraken(kader) en 

verwachtingen vastleggen
 …

Inhoud Ruimte Tijd Materieel

Sociaal





Naar meer hybride leeromgevingen | vanuit 5 perspectieven

In welke (fysieke/digitale,…) ruimtes 
wordt er geleerd en gewerkt?

 Leerkracht geeft (deel van) 
praktijkles op werkplek 

 Scholen mogen gebruik maken van 
ruimtes en faciliteiten van zorg

 Third spaces, tussenpraktijken, bv. 
wijk, simulatieruimtes,…

 …

Inhoud Sociaal Tijd Materieel

Ruimte



Simulatieruimtes 

 Zorgethisch lab, deSpiegeling - HIVSET (Lille) 
 focus op beleven en ervaren als zorgvrager; zorgethiek
 (schoolbezoeken via RTC Antwerpen)

 Simulatiecentrum zorg - Thomas More (Turnhout)
 woonkamer, verloskamer en ziekenhuiskamer
 scenariotraining gecombineerd met opnames

 Kwartier Z (Wilrijk)
 uitgerust appartement thuiszorg en polyvalente ruimte
 scenario’s vanuit ‘hybride’ aanpak

 Open Zorglab - Stedelijk Onderwijs (Stuivenbergsite, Antwerpen)

aanbod voor werkveld én onderwijs

https://www.hivset.be/initiatieven/despiegeling/
https://rtc-antwerpen.be/despiegeling-hivset/
https://www.thomasmore.be/en/node/3742
https://clicktime.symantec.com/39bfcgjXWN6XNToX98nsz126H4?u=https%3A%2F%2Felinkeu.clickdimensions.com%2Fc%2F7%2FeyJhaSI6NTUzNzc0NTEsImUiOiJzYXJhLnZhbndhZXNAcHJvdmluY2llYW50d2VycGVuLmJlIiwicmkiOiJjb250YWN0LWQzMWYyMTgwMjJkNGViMTFiYWNjMDAwZDNhYmY2YWExLTI1YTlhNjRkYjVjNjQ3MzBhY2U4ZmQ2OGYyNjk4NjVlIiwicnEiOiJwMS1iMjIxMTUtN2FmNDk3Mzg2NjhkNGFlZmE1NmU5NTcyMWRjMTRjZTciLCJwaCI6bnVsbCwibSI6ZmFsc2UsInVpIjoiMSIsInVuIjoiIiwidSI6Imh0dHBzOi8vd3d3LnByb3ZpbmNpZWFudHdlcnBlbi5iZS9hYW5ib2QvZGVzZS9kaWVuc3Qtd2Vyay9rd2FydGllci16Lmh0bWw_X2NsZGVlPWRtYUJ2dFNzeW9uUFNPalppcDJXcjFSNUl1YTVPVXhZNGRUcVVwQ2JxUU0wMXFTX2RMNjlMeFc0ZmEtQjZnSklWdks1OHp2U3hhZWVsbjJmNVZGNzhnJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtZDMxZjIxODAyMmQ0ZWIxMWJhY2MwMDBkM2FiZjZhYTEtMjVhOWE2NGRiNWM2NDczMGFjZThmZDY4ZjI2OTg2NWUmZXNpZD1jZWJjOTVjOS04ZWM0LWVjMTEtYTdiNi02MDQ1YmQ5M2EwNmIifQ%2F5pyg2PrbM44-vRwaLhHeyw
https://www.stedelijkonderwijs.be/hbo5verpleegkunde/schoolnieuws/stedelijk-onderwijs-en-stad-antwerpen-investeren-zorgopleidingen-op-stuivenbergsite#:~:text=In%20het%20open%20zorglab%20kunnen,kunnen%20instappen%20in%20het%20zorglab.


Naar meer hybride leeromgevingen | vanuit 5 perspectieven

Wanneer wordt er geleerd en gewerkt?

 School sneller naar zorg: bv. mini-
/inleefstages, sneller voeling met 
beroep (bv. oefenen op contact 
zorgvrager tijdens eet-uitdeelmomenten)

 Herdenken rooster in functie van 
ritmes van leren en werken: blok- of 
lintstages?

 Beroepsgerichte vakken clusteren: 
meer meebewegen met 
beroepspraktijk + in projecten werken 
(vakoverschrijdend)

 …

MaterieelInhoud Sociaal Ruimte

Tijd



Naar meer hybride leeromgevingen | vanuit 5 perspectieven

Welke middelen en tools ondersteunen 
leren en werken? Hoe inzetten?

 Multigebruik van materiaal (bv. 
oudersdomspak, reanimatie via RTC)

 Reflectieweb om gezamenlijke/triale
reflectie te ondersteunen

 Welk materiaal of producten komen 
leerlingen zelf tegen op werkplek? 

 …

Leerlingen leren om expliciet verschillen 
/problemen op grensvlak in vraag te stellen 

Materieel

Sociaal Ruimte TijdInhoud

https://rtc-antwerpen.be/uitleenmodule-gert-pak/


Het reflectieweb
[‘triale’ begeleiding: lln - lk - mentor]



 Wat neem je al mee voor je doelgroep?

 Welke good practices in hybride leren kan je delen?

Tussentijdse take-away



(Toekomstige) zorgverleners…
1. Hebben inzicht in de eigen mentale en fysieke gezondheid en de impact hiervan op de zorgvrager;
2. hebben een concreet zicht op de zorgvrager als persoon en de mogelijke gelijkenissen en verschillen tussen zorgvragers;
3. durven in interactie treden met zorgvragers;
4. gaan op een positieve en empathische manier om met zorgvragers.
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Aanleren van 
kennis en 

vaardigheden

Oefenen in up-to-
date veilige
omgeving

Ontwikkelen van 
kritisch, reflectief

werkgedrag

Toepassen in échte
werkpraktijk

3 4

1

2

3 4

Verbinding maken met 
de mens achter de 

zorgvrager



1

2

De geluksdriehoek:
- E-learning module: kennismaking met de theorie
- Reflectie in de klas over eigen mentale en fysieke gezondheid en de impact ervan op hun rol

als zorgverlener
Doelzoeker

- Toepassing van de Doelzoeker op zichzelf

1

Zorg door de ogen van de patiënt:
- Opdracht bij inhoudelijke tekst
‘Wat nemen lln uit dit artikel mee naar de praktijk?’

2

Goed in gesprek
- E-learning module ‘goed in gesprek’ en ‘communiceren in de 

zorg’.
- Video’s met casussen

De doelzoeker
- Toepassing van de Doelzoeker op medeleerlingen

Het reflectieweb
- Opstellen van een gesprekswijzer aan de hand van 

verschillende thema’s

3

4

3

4

Aanleren van kennis en vaardigheden

https://www.gezondleven.be/opleidingen/elearning/geluksdriehoek-achtergrond-voor-professionals
https://www.gezondleven.be/themas/mentaal-welbevinden/geluksdriehoek/materialen
https://vlaamspatientenplatform.be/nl/doelzoeker
https://vlaamspatientenplatform.be/nl/advies-en-tips/kwaliteit-van-zorg-door-de-ogen-van-patienten
https://www.zorgvoorbeter.nl/communiceren-in-de-zorg
https://www.zorgvoorbeter.nl/communiceren-in-de-zorg/videos-goed-in-gesprek
https://vlaamspatientenplatform.be/nl/doelzoeker


2

3 4

De Doelzoeker
-Toepassing van de Doelzoeker op simulanten of personen uit Meet
& greet.

Het reflectieweb
- Toepassing van de opgestelde gesprekswijzer op simulanten of 
personen uit Meet & greet.

2

Meet & greet
-Lln gaan in gesprek met lln van een ander leerjaar, bv. 7e jaars. 
Vooraf interview voorbereiden over hoe ze de rol van zorgverlener
ervaren.
- Lln stellen elkaars grootouders voor. Vooraf bevragen welke
grootouders willen meewerken. (Evt ook grootouders van leraren
binnen het schoolteam)
- Lln participeren aan activiteiten van organisaties zoals bv. Okra, 
De Dorpel Herentals, dienstencentra, sportdienst van de stad (bv. 
Seniorengym), ziekenzorg, mantelzorg, enz.

3

4

1

Oefenen in up-to-date veilige
omgeving



De geluksdriehoek
- Reflectie bij start van de praktijk over eigen mentale en fysieke 

gezondheid en de impact ervan op hun rol als zorgverlener
1

1

Zorg door de ogen van de patiënt
- Opdracht bij inhoudelijke tekst
‘Wat nemen lln uit dit artikel mee naar de praktijk?’ aftoetsen aan 
‘Waarop hebben lln specifiek ingezet tijdens de praktijk?’ ‘Welke 
aspecten zijn voor de zorgvrager waarmee ze geconfronteerd 
worden in de praktijk belangrijk?’

2

De Doelzoeker
-Toepassing van de Doelzoeker zorgvragers in de praktijk.

Het reflectieweb
- Toepassing van de opgestelde gesprekswijzer op zorgvragers in 
de praktijk

2

3

4

3

4

Toepassen in échte werkpraktijk

https://vlaamspatientenplatform.be/nl/advies-en-tips/kwaliteit-van-zorg-door-de-ogen-van-patienten


De luisterthermometer
- De luisterthermometer kan ingevuld worden door:

- De leerling zelf na observatie video-opname van 
gesprek

- Een medeleerling als observator
- Een mentor als observator

ABCD-reflectiemodel
- Kan ingevuld worden door de leerling zelf

T-kaart
- Kan ingevuld worden door de leerling zelf, de leerkracht, de 
mentor

3 4

3

4
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Ontwikkelen van kritisch, reflectief
werkgedrag

https://reflectiesite.nl/luisterthermometer/#.Ypkf2XZBxPY


1) Hoe werkplekleren & stages versterken?
2) Welke concrete inspiratie over hybride leren?
3) Wat is er nodig voor hybride leeromgevingen?



Onderwijs-werkveld: andere logica…

 Schoolse logica = focus op ondersteunen van    
individuele en sociale leerprocessen

 Werkveld logica = focus op optimaal verlopen              
van arbeids- en innovatieprocessen 

 Andere logica’s hebben impact op tijd en ruimte voor 
leren + visie op leren

 # logica’s, tegenstellingen, dwars door sector heen; 
maken dat sector uit zichzelf niet zo heel lerend is



Werkplekleren…

 Werkplek niet automatisch een goede leerplek

 Leerlingen niet als ‘lerend’, maar als (extra) personeel 
“redders van de shift”

 Leerlingen die afhaken vanaf dat ze op de werkvloer 
komen

 De aandacht op de werkplek gaat vooral uit naar het 
werkproces. Het leerproces en de actieve begeleiding van 
de student staan op de tweede plaats                      
[Poortman et al., 2012; Virtanen, Tynjälä & Etelapelto, 2014]



Werkplekleren

 Wie leert er?

>> niet enkel de leerling/stagiaire…

 Leercultuur als voorwaarde voor werkplekleren…



Samen expliciet maken van waarden 
overtuigingen, motivatie,…
>> visie op leren



https://web.mborijnland.nl/researchlab/tool

https://web.mborijnland.nl/researchlab/tool


Fontys raamwerk

https://fontys.nl/Hybride-leeromgevingen/Ontwerpen-en-
ontwikkelen/Toolbox-1/Ik-wil-een-HLO-ontwikkelen.htm
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https://fontys.nl/Hybride-leeromgevingen/Ontwerpen-en-ontwikkelen/Toolbox-1/Ik-wil-een-HLO-ontwikkelen.htm
file:///s:/fontys.nl/Over-Fontys/Nieuws-tonen-op/G.R.O.E.I-Quick-Scan.htm


https://www.versnellingsplan.nl/Kennisbank/hybride-leeromgevingen/

https://www.versnellingsplan.nl/Kennisbank/hybride-leeromgevingen/


https://www.platformzorgenwelzijn.nl/samenwerking/tools

https://web.mborijnland.nl/researchlab/tool


[p. 27- 32] https://fontys.nl/Over-Fontys/Nieuws-tonen-
op/Magazine-Duurzaam-werken-en-leren-in-een-
veranderende-samenleving-2021-gecomprimeerd.htm

https://fontys.nl/Over-Fontys/Nieuws-tonen-op/Magazine-Duurzaam-werken-en-leren-in-een-veranderende-samenleving-2021-gecomprimeerd.htm


Lerende sector - lerend systeem

(Zitter, 2021, p. 29)



Leerecosystemen in regio

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/deis/ghlobo/lerende-netwerken.html

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/deis/ghlobo/lerende-netwerken.html


Samenvattend…

1) Hoe werkplekleren & stages versterken?
2) Welke concrete inspiratie over hybride leren?
3) Wat is er nodig voor hybride leeromgevingen?



Op de hoogte blijven?

 Blijf op de hoogte van onze initiatieven en materialen 
door je aan te melden voor onze nieuwsbrief:
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/deis/ghlobo.html

 Wees welkom op ons slotevent, waar we alle 
inzichten, voorbeelden en materialen gebundeld 
aanbieden: save-the-date 22 november 2022

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/deis/ghlobo.html


Wat doet VIVO rond werkplekleren? 

• Ondersteuning ikv duaal leren 
• Erkenningen werkplekken 

• Gratis mentoropleidingen: mentor + duaal leren 

• Subsidiëring en ondersteuning voor jongeren op de werkplek

• Opvolgen evoluties en afstemming met onderwijs (Secundair & 
Volwassenenonderwijs)

• Sectoraal partnerschap 

• Samenwerking ikv projecten: tools kinderbegeleider duaal & tools duaal leren 
algemeen

• Stagematching en ondersteuning in de gezinszorg

• Vragen? duaal@vivosocialprofit.org

https://www.vivosocialprofit.org/duaal-leren-inzetten?
https://www.vivosocialprofit.org/erkenning-aanvragen-als-werkplek
https://www.vivosocialprofit.org/opleidingen-open-aanbod?theme=Coachen+en+mentorschap+van+collega%27s
https://www.vivosocialprofit.org/welke-subsidies-zijn-er-als-ik-jongeren-opleid-op-de-werkvloer?
https://www.vivosocialprofit.org/tools?f%5B0%5D=tool_theme%3A210
https://www.vivosocialprofit.org/tools?f%5B0%5D=tool_theme%3A211
https://www.vivosocialprofit.org/centraal-aanmeldingssysteem-werkplekleren-de-gezinszorg?
mailto:duaal@vivosocialprofit.org

