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Klaar voor de toekomst
Werkbegeleiding 2.0

Duurzame professionele begeleidingsperformance
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Leergang 
Werkbegeleiding 2.0  

HBO 
Operatieverpleegkundige | Anesthesieverpleegkundige
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Introductie
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De opleiding tot ‘operatieverpleegkundige’ is een nieuwe opleiding die de hogeschool NCOI in 
opdracht van de NVLO samen met een aantal ziekenhuizen gaat door ontwikkelen. 

Deze nieuwe opleiding gaan ziekenhuizen in staat stellen om BIG geregistreerd en CZO erkende 
operatieverpleegkundige en/of anesthesieverpleegkundige op te leiden.

En daarmee OK-zorgprofessionals opleiden die na het behalen van de opleiding makkelijk kunnen 
doorstromen in andere deelgebieden binnen de zorg, in het bijzonder ook de Complexe Zorg.

Daarmee wordt een einde gemaakt aan de fuikfuncties.  De opleiding gaat in totaal 60 maanden 
duren en is op een andere manier opgebouwd dan de huidige opleiding. 

Om de praktijk optimaal te ondersteunen met deze nieuwe opleiding en met de nieuwe studenten 
heeft het hogeschool NCOI in opdracht van de NVLO en de ziekenhuizen een specifieke (nieuwe) 
leergang Werkbegeleiding en een specifieke (nieuwe) leergang Praktijkbegeleiding ontwikkeld.  
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Competenties  Werkbegeleider 2.0

Interactie

Professioneel werken
Methodisch – en 
eigen handelen

Begeleiden van 
leerprocessen

Leer/werk
CoachingVergroten van  

zelfsturing in het 
leren/werken 

Ethisch handelen

Resultaat 
gerichtheid

Werk- en Praktijkbegeleiding op het OKC
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Leerlandschap OKC2025
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Kansen en mogelijkheden 
nieuwe opleiding

HBOV OZT
HBOV AZT

Valkuilen 
nieuwe opleiding

Vergelijking met andere trajecten

Te veel aandacht voor de nieuwe 
opleiding

Selectie procedure
Forse bezetting en druk op de 
praktijkplaatsen

Begeleidingsmoeheid

Weerstand op de werkvloer extra 
druk voor de student om te profileren

Overvragen / ondervragen

Ontbreken / minder hebben van een 
klinische blik

Nieuwe doelgroep : Zij-instromers

Tussentijdse doorstroommogelijkheden 
naar andere werkvelden (SEH/ICU/CC)

Niveau werkbegeleiders gaat omhoog 
Didactische vaardigheden worden 
meer aangesprokenKruisbestuiving digitale fitheid

Operatieverpleegkundige  en/of 
anesthesieverpleegkundige wordt nu geen 
eindprofessie maar een doorgroei professie

Leerplanontwikkeling - innovatie

Werk- en Praktijkbegeleiding op het OKC
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Doel leergang

• Informeren over de opbouw en de inhoud 
van de nieuwe HBOV OZT/AZT opleiding

• Het aanbieden van kennis en vaardigheden 
met nieuwe inzichten omtrent 
werkbegeleiding

• Ruimte om zelf topics in te brengen (action-
learning benadering)

• Het delen van ervaringen tussen de 
verschillende zorgstellingen / 
leernetwerk(en)

• Evalueren van de opleiding zodat de 
hogeschool NCOI snel aanpassingen kan 
doorvoeren

-> dynamische CURRICULUM
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Opzet leergang

De leergang wordt opgebouwd uit fysieke bijeenkomsten, reflectiebijeenkomsten en 
evaluatiemomenten verdeeld over de opleidingsperiode

In de fysieke bijeenkomsten ligt de nadruk op kennis en skills daarnaast worden er 
tijdens deze bijeenkomsten topics behandeld op basis van behoefte van de 
leergang groep.

De reflectie bijeenkomsten worden gefaciliteerd door een leercoach en zijn vooral 
bedoeld om te reflecteren op jezelf als werkbegeleider

De evaluatiemomenten zijn via een een online bijeenkomsten, tijdens de 
bijeenkomsten worden leerperiodes geëvalueerd en eventuele aanpassingen 
voorgelegd .
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Programma Online evaluatie

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Module 1
Verdeelt over 2 dagen

Module 2
Verdeelt over 2 dagen

Looptijd 6  dagen verdeelt over 12 maanden

Module 3
Verdeelt over 2 dagen

Intervisie 

Looptijd  9 dagdelen verdeelt over 18 maanden

Diploma / Certificaat (geaccrediteerd)

Leergang Werkbegeleiding 2.0
programma op hoofdlijnen
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Module 1 : Leersituaties en leerplannen

Onderwerpen:

• HBOV-OZT/AZT (OA/AM)  in de praktijk: opleiden, leren en werken  
• De BPV en het Kwalificatiedossier*
• Begeleiden in een zorgorganisatie: sensitiviteit en assertiviteit
• Leervoorkeuren/stijlen, denkgewoonten en leerling-kenmerken
• Ontwerpen van een praktijkleerplan / begeleidingsplan
• Het opzetten van leersituaties in theorie en praktijk 
• Leersituaties voorbereiden, uitvoeren en evalueren 
• Topic ( gastsprekers, onderwerpen die de deelnemers zelf hebben aangedragen)
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Module 2 : Situationeel Begeleiden 
en communicatieve vaardigheden

Onderwerpen :

• Positief leerklimaat
• Methodische begeleiding en doelgericht leren
• Voeren van coachings- en begeleidingsgesprekken
• Motiverende gespreksvoering
• Feedback en feedforward for learning 
• Hantering van weerstanden
• Oplossingsgericht en situationeel coachen
• Ondersteunen bij reflecteren 
• Topic(s)



© 2019 AscieGroup

Module 3: Evalueren en Beoordelen

Onderwerpen :

• Ontwikkeling en begeleiden van de student in de examenfase
• Vertalen van doelen naar beoordelingscriteria
• Toetsing van houding en vaardigheid van de leerling
• Evalueren met de praktijkopleider
• Evaluatie en beoordeling in de examenfase
• Constructieve feedback
• Topic(s)
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Module 4: Intervisie (6 dagdelen)

Onderwerpen :

• Intervisie dagdeel 1 + 2
– De 1e fase van begeleiden in de praktijk
– Begeleiden in een (nieuwe) zorgorganisatie
– Intervisie: ontwikkeling als begeleider

• Intervisie dagdeel 3 +4 
– Coachen en begeleiden, omgaan met weerstand
– Intervisie: ontwikkeling als begeleider

• Intervisie dagdeel 5 + 6 
– Evalueren en beoordelen
– Intervisie: ontwikkeling als begeleider
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Afronding

Onderwerpen :

• Moduleopdracht: 

– 1. Analyse van een 
leerproces 

– 2. Reflectie

• In te leveren binnen 6 weken 
na de laatste intervisie 
bijeenkomst 
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Uw mening telt!

Ga via de webbrowser 
(bijv. Google) naar:  
www.menti.com

Gebruik de code

Vul uw naam in

Klaar voor de start!
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Tenslotte

Website NVLO :

www.okmanagement.nl/okc2025

Website ASCIE :

www.ascie.nl/okc2025

• Home
• Achtergrond
• Opdracht
• Doel
• Aanpak
• Organisatie
• Meer informatie
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http://www.okmanagement.nl/okc2025
http://www.ascie.nl/okc2025
https://ascie.nl/okc2025/home/
https://ascie.nl/okc2025/achtergrond/
https://ascie.nl/okc2025/opdracht/
https://ascie.nl/okc2025/doel/
https://ascie.nl/okc2025/aanpak/
https://ascie.nl/okc2025/organisatie/
https://ascie.nl/okc2025/informatie/
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Bedankt en tot ziens
• Leerplan HBOV OZT/AZT

– Start Incompany groepen
– Start Regionale groepen
– Start Landelijke ‘open’ groep
– April 2020

• Leergang WB2.0 
– April 2020 

• Koploper ziekenhuizen
– November 2019
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