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Visie en ambities ROC Midden Nederland

STRATEGISCHE THEMA’S
 Passend onderwijzen
 Flexibel onderwijs
 Leven Lang Ontwikkelen

ONTWERPPRINCIPES
 Formatief handelen
 Keuze
 Blended
 Hybride
 Zelfregie



Uitgangspunten van ons onderwijs

→ School en praktijk sluiten logisch op elkaar aan

→ Ruimte voor flexibiliteit

→ Meer regie voor student over zijn/haar leerproces

→ Optimaliseren van op-, af-, en doorstroom

→ Sneller anticiperen op actualiteiten in de praktijk

→ Uitwisseling met bij- en nascholing in het werkveld (BO)



Opbouw van ons onderwijs

In een beroepsthema staat de taak van de zorgprofessional centraal. Kennis,     
houding en vaardigheden komen hierin integraal samen.

Starten vanuit de casus(sen) en integrale eindopdracht(en)

Formatieve kennistoets(en)

Onderwerpen binnen het thema met daarin:
• Casus, theorie en verwerkingsopdrachten/werkvormen
• Webkoppelingen naar externe bronnen en video’s
• Realistische schema’s, overzichten en lijsten
• Verwerkingsopdrachten in relatie tot de casus(sen)
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Zijn hier vragen over?



Eindopdrachten

Voor elk beroepsthema levert de student uiteindelijk 
één of meerdere eindopdrachten in.
Zo authentiek mogelijk toetsen.
Hoe kunnen we elkaar helpen?
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OnderbouwingConcreet toepasbaarWetenschappelijk onderzoek professioneel/volwassenen lerenSluit aan bij bestaande innovaties binnen college



Gezamenlijk doel studentbegeleiding

Het gezamenlijke doel van praktijk en school is de 
student optimaal ondersteunen en begeleiden in de 
ontwikkeling die hij doormaakt: van student naar 
startbekwame zorgprofessional. Gericht op duurzame 
inzetbaarheid.



Ontwikkeling student gedurende de opleiding

Oriëntatiefase
Oefenfase
Toepassings- en startbekwaamheidsfase





Ritme onderwijs vs. BPV

Verpleegkunde: 2 dagen school; 3 dagen praktijk (24 uur/week)
Verzorgende / Maatschappelijke zorg 2 dagen school; 3 dagen 
praktijk (20 uur/week)



Huidige stand van zaken

Onderwijs, praktijk en begeleiding in coronatijd



Studenten aan het woord



Deelsessie: Optimaal begeleiden student

Wat uit het verhaal van de studenten is blijven hangen?
Wat kun je hiermee in het werk?’ 

Wat doe jij morgen 
anders? 

Hoe doen we dat 
samen: school en 

praktijk?

Terugkoppeling plenair: 
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In dec 2018 kwam deze opdracht binnen: om in nauwe samenwerking met een projectteam een onderwijsvernieuwing tot stand te brengen. Doelstellingen: intern de docententeams meekrijgen en extern het werkveld meekrijgen en mogelijk uitbreiden. Hoe krijgen we de teams mee? Hoe krijgen we de praktijk mee? Om daar een antwoord op te geven, vertel ik kort wat over de ingrediënten tot dan toe: projectteam en de visie op leren. 



Afsluiting
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