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Over deze cursus
Inleiding
Mocht je denken dat je na het behalen van je diploma klaar bent met leren, dan heb je het
mis. Wanneer je vroeger een diploma haalde, was je voor de rest van je leven klaar.
Tegenwoordig kennen we het begrip: een leven lang leren. Ontwikkelingen in de
maatschappij, en dus ook in het beroepenveld van zorg en welzijn, volgen elkaar in rap
tempo op. Wil je je beroep goed uitoefenen, dan zul je regelmatig een (bij)scholing moeten
volgen. Het is van belang dat werknemers de verantwoordelijkheid voor hun eigen
ontwikkeling nemen. Het opstellen en bespreken van een persoonlijk ontwikkelplan is dan
ook een jaarlijks terugkerende activiteit.
Tijdens deze cursus leer je wat het begrip kwaliteitszorg inhoudt en op welke manier dit
werkt binnen een organisatie. Je verdiept je in het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan
en in het voeren van een beroepsethische discussie.

Een leven lang leren.

Leerdoelen
• Je kunt je eigen deskundigheid bevorderen.
• Je kunt vertellen wat de invloed is van de belangrijkste ontwikkelingen in de

maatschappij op de beroepsuitoefening.
• Je kunt kennis van (beroeps)ethiek en ethische vraagstukken toepassen.
• Je hebt kennis van kwaliteitszorgsystemen en kunt deze toepassen.

Beoordeling

Beoordelingsformulier
<

Aan het eind van de cursus wordt je parate kennis beoordeeld met een toets. Je praktische
beheersing van de leerdoelen wordt getoetst aan de hand van een beroepsproduct. Dit wordt
op verschillende punten beoordeeld: op de inhoud en de uitvoering. Andere belangrijke
punten bij de beoordeling zijn actieve deelname aan de lessen en nette uitwerking van de
opdrachten in correct Nederlands. Je vindt ze bij elkaar in het beoordelingsformulier.
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Planning

Planningsformulier
<

Een beroepsproduct maken kost tijd. Daarom moet je dit goed plannen. Lees eerst de opdracht
van het beroepsproduct goed door en vul daarna het planningsformulier in. Neem ook de
andere opdrachten van deze cursus op in je totale planning. Zo voorkom je dat je in tijdnood
komt.

Beroepsproduct: Een vakblad
Je bent werkzaam in een organisatie in het werkveld zorg en welzijn. De organisatie wil
meer aandacht besteden aan het vergroten van de deskundigheid van de medewerkers. Men
besluit om zelf vier maal per jaar een vakblad uit te geven. In het vakblad staan interviews
en artikelen over het beroep en de ontwikkelingen in het vak. Samen met drie collega’s word
jij gevraagd om het vakblad te maken.

Stappen

• Maak een planning en een taakverdeling.
• Maak afspraken over de samenwerking.
• Zorg dat het aandeel van iedereen gelijk is.
• Bedenk een structuur voor jullie vakblad. Geeft hierin aan welke onderwerpen jullie

behandelen, in welke volgorde.

Laat elke processtap goedkeuren door je docent, voordat je begint aan de volgende
processtap.

Eisen aan het beroepsproduct

Werkmodel
Interview
<

Werkmodel
Artikel schrijven
<

Jullie vakblad voldoet aan de volgende criteria:
• Het is geschreven in correct Nederlands en bevat geen fouten.
• Het bevat een interview met een deskundige uit het werkveld.
• Het bevat daarnaast zelfgeschreven artikelen.
• Deze artikelen gaan over de onderwerpen van de theoriebronnen:

– Deskundigheidsbevordering
– Ethiek en ethische vraagstukken
– Het bewaken en meten van kwaliteit
– Kwaliteitszorg
– Ontwikkeling van het beroep en werkveld.

• Maak een woordweb of een mindmap van de onderwerpen voor het artikel. Zie ook het
Werkmodel Artikel schrijven.

• Het vakblad mag ook kopieën van bestaande artikelen bevatten. Vermeld dan duidelijk
de bron.

• Het bevat beeldmateriaal.
• Het heeft een duidelijke en herkenbare titel en voorpagina.
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Oriëntatie
Opdracht 1 Wat is kwaliteit?

Kwaliteit is een relatief begrip. Dit betekent dat wat jij verstaat onder kwaliteit voor een
ander geen kwaliteit hoeft te zijn. In deze opdracht onderzoek je wat kwaliteit is.

Neem een groot vel papier en noteer in het midden het woord kwaliteit. Schrijf in groepjes
van 2 tot 4 personen in tien minuten zo veel mogelijk op waaraan jullie denken bij het woord
kwaliteit. Noteer dit op het vel papier rondom het woord kwaliteit. Doe dit in één kleur.
Wissel na afloop jullie papier uit met een andere groep. Vul elkaars papier aan, doe dit in
een andere kleur, zodat je kunt zien wat de aanvullingen zijn.

Lees de aanvullingen van de andere groep. Probeer nu met je groepje een definitie te geven
van kwaliteit. Doe dit door de volgende zin af te maken.

Kwaliteit is …………

Opdracht 2 Dit wil ik leren

Maak een tabel met twee kolommen. Zet in de bovenste rij het onderwerp van de cursus:
Ontwikkeling van beroepsuitoefening en kwaliteitszorg. Boven de eerste kolom schrijf je
‘Dit weet ik al’, boven de tweede kolom schrijf je ‘Dit wil ik leren’.
Vul de kolommen in.

Ontwikkeling van beroepsuitoefening en kwaliteitszorg

Dit wil ik leren:Dit weet ik al:

Opdracht 3 Mijn mening is ...

Geef je mening over de volgende stellingen.

a. Kwaliteit is een mening en dus niet te meten.

6

Oriëntatie



b. Door ervaring vergroot je je deskundigheid, niet door een cursus of training.

c. Er wordt te veel geld uitgegeven aan het meten en bewijzen van kwaliteit.
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Deskundigheidsbevordering
Inleiding
Kwaliteit en deskundigheid zijn belangrijk bij het uitoefenen van je beroep. Voor het goed
uitvoeren van je taken moet je niet alleen weten wat je moet doen, maar ook hoe je iets
moet doen. De wereld verandert voortdurend en dus ook het werk. Blijf op de hoogte van
de laatste ontwikkelingen in je werkveld, zodat je altijd de beste zorg en begeleiding kunt
bieden.

Met een abonnement op een vakblad kun je je deskundigheid bevorderen.

Leerdoelen
• Je weet op welke manieren je je eigen deskundigheid actueel kunt houden en hoe je

deze kunt bevorderen.
• Je kunt benoemen welke bronnen geschikt zijn voor het bevorderen van de eigen

deskundigheid.
– vakliteratuur
– intervisie.

• Je kunt een persoonlijk ontwikkelplan opstellen.

Opdracht 1 Vakliteratuur

Onderzoek in tweetallen welke vakliteratuur er is voor jouw toekomstige beroep. Maak bij
het uitwerken van de vragen gebruik van de mediatheek op school, de bibliotheek in je
woonplaats en internet. Heb je al een BPV-plek, dan kun je hier misschien ook informatie
zoeken.

a. Wat is de titel van het tijdschrift dat jullie hebben gekozen?

b. Door wie wordt het tijdschrift uitgegeven?
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c. Voor welk werkveld/beroep is het tijdschrift bedoeld?

d. Noem drie onderwerpen uit het tijdschrift en leg uit wat deze te maken hebben met
deskundigheidsbevordering.

Zoek een website met relevante informatie voor jouw toekomstige beroep. Beantwoord de
volgende vragen.

e. Wat is de naam van de website die jullie hebben gekozen?

f. Van welke organisatie is de website?

g. Voor welk werkveld/beroep is de website bedoeld?

h. Noem drie onderwerpen die op de website staan en leg uit wat deze te maken hebben
met deskundigheidsbevordering.

Opdracht 2 Verdiepen in een artikel

In deze opdracht verdiep je je in een zelfgekozen artikel uit een vaktijdschrift of van een
website.

a. Kies een artikel uit een vaktijdschrift of van een website, met een actueel onderwerp
voor je toekomstige beroep. Overleg met je docent of het gekozen artikel geschikt is.

b. Schrijf een samenvatting van het door jou gekozen artikel.
c. Geef je mening over het artikel. Ben je het eens met de schrijver? Is het artikel duidelijk

en interessant? Leg uit op welke manier het artikel bijdraagt aan de
deskundigheidsbevordering.

d. Maak van je samenvatting een korte presentatie, van 5 tot 10 minuten. De presentatie
geef je aan je klas. Vermeld in je presentatie duidelijk uit welke bron je het artikel hebt
gehaald.
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Opdracht 3

Theoriebron
Deskundigheids-
bevordering
<

Intervisiemethodieken

In de Theoriebron Deskundigheidsbevordering worden twee veel gebruikte intervisiemodellen
genoemd. Er zijn echter nog veel meer methodieken.

a. Zoek op internet nog twee intervisiemethodieken. Werk deze methodieken kort uit in
een stappenplan. Vermeld bij je uitwerking duidelijk je bron.

b. Samen met de twee beschreven modellen uit de theoriebron heb je nu vier verschillende
modellen voor het voeren van een intervisiegesprek. Welk van deze modellen zou jouw
voorkeur hebben, als jij inbreng bij de keuze hebt? Beschrijf waarom.
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