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‘Vanuit chaos naar yes!’
Dit artikel gaat over de opzet van een vraaggestuurde combinatieopleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (IG) 

en Medewerker Maatschappelijke Zorg volgens de Creatieve Actie Methodologie van Paul Delnooz. Een praktijkcasus waarin 

cocreatie ontstaat tussen het Kellebeek College, onderdeel van ROC West-Brabant, Surplus en het lectoraat ‘de innovatieve 

opleidingsschool’ van Avans Hogeschool.  

Maike de Bruijn  *

Bijna drie jaar geleden is het Kellebeek Col-
lege, onderdeel van ROC West-Brabant, sa-
men met zorgpartner Surplus gestart met 
de integratie van twee opleidingen op mbo 
3 niveau, nl. Verzorgende IG (VZIG) en Me-
dewerker Maatschappelijke Zorg (MZ). Bege-
leidend docenten Joke Voermans en Jolanda 
Aarden van het Kellebeek College vertellen: 
‘De manier waarop wij bij het Kellebeek Col-
lege bezig zijn met de combinatieopleiding 
Maatschappelijke Zorg-Verzorgende IG is als 
de kers op de taart die we samen met zorg-
partners gebakken hebben. Wij kwamen er 
al snel achter dat de beroepspraktijk vraagt 
om mensen die vraaggericht kunnen wer-
ken, maar dat de opleiding nog aanbodge-
richt was vormgegeven. Als docenten liepen 
we tegen onze beperkingen aan om de stu-
dent de regie te laten voeren over zijn leer-
proces en daardoor het leren weer leuk te la-
ten worden. We hadden de overtuiging dat 
het onderwijs “anders” kon, maar hoe dan? 
Vanuit deze behoefte is  in mei 2012 contact 
gezocht met dr. Paul Delnooz die de Crea-
tieve Actie Methodologie (CAM) heeft ont-
wikkeld.’  

  Veranderde zorgvraag, veranderde  
 reactie op leervraag
De vraag in de zorg is de afgelopen jaren sterk 
veranderd: veranderde zorgvragen door ver-
grijzing, kostenbeheersing, individualisering 
van de maatschappij en de mondigheid van 
cliënten. De veranderde vraag in de zorg bete-
kent, dat cliënten en zorginstellingen ook vra-
gen om gekwalificeerde medewerkers die let-
terlijk buiten de grenzen van één kwalificatie 
opgeleid zijn. Bovendien moeten deze zorg-
verleners in staat zijn om kwaliteit te leveren 
op zowel het gebied van welzijn als het gebied 
van zorg. Dit vraagt van de dienstverlener een 
kritische, creatieve, ondernemende beroeps-
houding richting cliënten binnen de verande-
rende zorgorganisatie.

  Integratie van opleidingen
Het integreren van de twee opleidingen VZIG en MZ  is een stap 
voorwaarts in de ontwikkeling van de beroepen binnen het domein 
welzijn en zorg. 
In het artikel ‘Met de kennis van gisteren niet opleiden voor mor-
gen’ (O&G, jan. 2013), besprak Marian Kaljouw, voorzitter van 
de Commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen (IZO), de  
(on)zin van versnippering van opleidingen binnen welzijn en zorg. 
Ook de publicatie van het servicedocument ‘Kleinschalig wonen in 
de ouderenzorg 2011’ door Calibris, bevestigde de stap naar de inte-
gratie van VZIG en MZ. 
 

  Uitgaan van behoeften van cliënt, maar ook van student
De  toepassing van de Creatieve Actie Methodologie (CAM) van dr. 
Paul Delnooz, leidt tot een omzetting van aanbodgericht onder-
wijs naar vraaggericht onderwijs, bezien vanuit het perspectief van 
de student. De docent wordt een leerkracht die de talenten van de 
studenten ondersteunt en stimuleert, steeds uitgaand van de be-
hoeften van de student. Cliënten gaan uit van een vraaggerichte 
benadering en dit uitgangspunt wordt ook toegepast in de wijze 
van opleiden. Immers, als een student ervaart hoe het is om zelf-
standig, kritisch en creatief te mogen zijn en de regie over het ei-
gen leerproces te hebben, levert dit gemotiveerde, kritische, onder-
nemende en creatieve beroepskrachten op!

  Aanpak Kellebeek College
En hoe doen we dat dan bij het Kellebeek College?
•	 Studenten	kennen	de	kaders	rondom	de	inhoud	van	de	opleiding.	

Enkele onderdelen moeten ‘verplicht’ gevolgd worden. Deze wor-
den gepland in hoorcolleges of thema’s (max. 1 uur, 1 per dag-
deel).

•	 De	student	bepaalt	wanneer	hij	deze	volgt.
•	 Studenten	 bepalen	 hun	 leervragen	 en	 maken	 hiervan	 een	 Per-

soonlijk Ontwikkel Plan en een Persoonlijk Activiteiten Plan 
(POP/PAP).

•	 Student	en	leerkracht	bespreken	POP	en	PAP	en	student	werkt	op	
eigen tempo aan leervragen. Hiertoe heeft de student de beschik-
king over ‘richtinggevende’ opdrachten of eigen wijze van ver-
werking.

•	 De	student	toont	na	de	verwerking	aan	de	leerkracht	wat	hij	weet,	
geoefend heeft en hoe hij zich daarbij opgesteld heeft (reflectie). 
Hierdoor is er een integratie van alle leerlijnen.

•	 Dit	aantonen	gebeurt	door	een	persoonlijk	gesprek,	diagnostische	
toets, demonstratie of dat wat past bij de student.

Vakblad voor opleiders in het gezondheidszorgonderwijs

N u m m e r  3  –  a p r i l  2 0 1 3

10
w w w. o n d e r w i j s e n g e z o n d h e i d s z o r g . n l



uit meerdere invalshoeken te benaderen 
en te bediscussiëren met de studenten.

d. Kennis van de individuele student: wat 
zijn de sterke en zwakke punten van een 
student op cognitief gebied? 

Deze vier voorwaardelijke kenmerken stellen 
de leerkracht in staat om tijdens de les vast 
te stellen tegen welke zaken de student ‘aan-
loopt’ en dat ter plekke in verband te brengen 
met datgene wat geleerd moet worden. Als de 
student bijvoorbeeld aangeeft onzeker te zijn 
bij het verzorgen van een stoma of zelf last te 
hebben van stress, dan biedt dat de docent de 
gelegenheid om hier dieper op in te gaan. 

  Vragende en discussiërende 
 benadering
Kenmerkend bij de CAM is de vragende en 
discussiërende benadering. De docent legt 
bijvoorbeeld uit dat een stoma op een be-
paalde manier moet worden verzorgd, maar 
geeft tegelijkertijd aan dat hier vraagtekens 
bij kunnen worden geplaatst. Of de docent 
legt uit dat er meerdere theorieën zijn over 
het tegengaan van stress. Dat alles leidt tot 
een discussie waarin de student wordt gesti-
muleerd om een eigen standpunt in te ne-
men over deze vraagstukken. Als de student 
A zegt, dan zegt de docent B (en andersom). 
Op deze manier doet de student feitelijke 
kennis op, maar wordt er bovenal toe ‘ge-
dwongen’ om een redenatie op te bouwen en 
op basis daarvan een standpunt in te nemen. 

  Stimuleren om naar een betere  
 manier te zoeken
CAM bevordert niet alleen het kritische den-
ken, maar ook het creatieve denken. Door 
deze aanpak gaat de student namelijk niet al-
leen inzien wat de ‘voors en tegens’ zijn bij de 
huidige manier om een stoma te verzorgen of 
de huidige opvattingen over het tegengaan 
van stress, maar wordt hij ook gestimuleerd 
om naar een betere manier te zoeken om der-
gelijke vraagstukken op te lossen.       

  Succes te danken aan docenten
Het huidige succes van het experiment met 
Creatieve Actie Methodologie bij het Kelle-
beek College is dan ook volledig te danken 
aan de docenten die het uitvoeren. Zij zijn 
degenen die de capaciteiten hebben om de 
lessen ter plekke ‘in te vullen’ en er daarbij 
voor zorgen dat álle aspecten van het lespro-
gramma aan bod komen, waarbij elke do-
cent op geheel eigen wijze de lessen voorbe-
reidt en invult, afhankelijk van de studenten 
in de klas. 

•	 De	leerkracht	stelt	zich	vragend	op	en	bespreekt	met	de	student	
kritische momenten rondom kennis, vaardigheden en houding;

•	 Student	sluit	zijn	POP/PAP	af	of	past	deze	aan.

  Zorgboulevard Roosendaal
Het Kellebeek College bouwt letterlijk en figuurlijk aan een nieuwe 
school. Hierin wordt een zorg- en welzijnsboulevard gevestigd. De 
zorgeconomie heeft een belangrijke focus op Roosendaal en om-
streken, waar een grote behoefte bestaat aan innovatie. Verschillen-
de instellingen die raakvlakken hebben met het opleidingsaanbod 
van het Kellebeek College, krijgen een plek in de zorgboulevard, zo-
als TWB Thuiszorg met Aandacht, Kober Groep, S&L zorg en SDW 
(Stichting Dag- en Woonvoorzieningen). Naar verwachting is de 
bouw voor de zomer van 2014 gereed.

  Care Innovation Center
Het Care Innovation Center (CIC) dat als een schil om het hele ge-
bouw zit, geeft studenten de mogelijkheid om binnen school kennis 
te maken met de praktijk van zorginnovatie. De missie van het CIC 
is als volgt: innovaties in de gezondheidszorg medisch verantwoord 
en rendabel toepassen in het dagelijks leven van zorgconsumenten.

  Doel Creatieve Actie Methodologie 
Doel is om het gehele onderwijs te doordrenken van de praktijk van 
innovatie en het ook zo praktijkgericht mogelijk organiseren. Dat kan 
alleen als medewerkers innovatief zijn ingesteld en zij in staat zijn om 
studenten zich te laten ontwikkelen tot innovatieve beroepsbeoefe-
naars. Onze studenten moeten in de praktijk geen volgers maar voor-
lopers zijn. In het vierluik ‘Onderwijs - Instelling - Consument - Pro-
ducent (leverancier van zorg)’ willen we continue een heldere match 
realiseren. Het project vraaggestuurd onderwijs volgens CAM waar-
over in dit artikel gesproken wordt, vormt hier onderdeel van.

  De Creatieve Actie 
Methodologie (CAM) 
toegepast bij het Kellebeek 
College
Deze methodiek is toegepast bin-
nen de gecombineerde beroepsop-
leiding VZIG/MZ. Delnooz: ‘Uit de 
experimenten die zijn gehouden 
met Creatieve Actie Methodologie 
komen diverse effecten naar vo-
ren. Ten eerste neemt de motivatie 
om te leren toe. Ten tweede neemt 

het oppositionele gedrag in de klas af. Ten derde neemt het niveau toe 
dat studenten behalen bij vakken, zoals rekenen en taal’.

  Capaciteiten docent
Het woord methodologie betekent “de weg waarlangs”. In de Creatie-
ve Actie Methodologie wordt deze weg gevormd door de docent. Deze 
dient volgens de Creatieve Actie Methodologie over vier capaciteiten 
te beschikken, die de voorwaardelijke kenmerken worden genoemd:
a. Empathisch vermogen: de leerkracht dient zich in te kunnen leven 

in datgene wat zich afspeelt in het leven van de student. 
b. De leerdoelen die moeten worden behaald: wat moet elke student 

na afloop van de cursus kennen en kunnen?
c. Vakkennis: de leerkracht moet in staat zijn om een vraagstuk van-
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Paul Delnooz
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   Uitdaging voor het gevestigde 
 onderwijscorps
1. Loslaten en schakelen
 40 studenten uit twee groepen van het tra-
ject (totaal 185 studenten) krijgen inmid-
dels les volgens de uitgangspunten van 
de Creatieve Actie Methodologie. De uit-
daging zit in het loslaten van onze les- en 
jaarplanningen en de student die onder-
delen te laten doorlopen waar zij en de be-
roepspraktijk behoefte aan hebben. Het 
hele curriculum dient op het netvlies te 
staan van de leerkracht en hij zal hiermee 
moeten kunnen ‘schakelen’.
2. Denkwijze overbrengen op collega’s
De tweede uitdaging is deze denkwijze over-
brengen op  collegae. Vraaggericht onder-
wijs is immers meer dan antwoord geven 
op een vraag van de student. Dit wordt als 
volgt vormgegeven. Na de introductie van 
de CAM in een inspirerende bijeenkomst, 
zijn vier docenten uit het combiteam MZ-
VZIG gestart met een scholingstraject van 3 
maanden. De scholing werd gegeven door 
leden van de kenniskring van de innovatie-
ve opleidingsschool van Avans. 

  Leerkrachtbarometer
In januari 2013 is onder leiding van dr. Del-
nooz een onderzoek gestart door Liza Goos in 

een BBL-en BOL-groep. Het onderzoek wordt in mei herhaald, waarna 
in juni het eindrapport gepubliceerd wordt.
De 4 ‘geschoolde’ docenten kunnen de denkwijze van CAM imple-
menteren. Hiervoor hebben zij als hulpmiddel ‘de leerkrachtbaro-
meter’. Dit is een meetinstrument, ontworpen door Delnooz, waar-
door de mate van aanwezigheid van de 4 voorwaardelijke kenmerken 
wordt gescoord. De uitslag geeft aan in hoeverre de leerkracht vraagge-
stuurd bezig is met studenten. In de POP/PAP van de leerkracht komt 
dan naar voren waar de leerkracht zich in wil ontwikkelen als het gaat 
om vraaggestuurd onderwijs en op welke wijze hij dit gaat doen.

  Ervaringen tot nu toe
De ervaring die het Kellebeek College tot nu heeft zijn erg positief:  
zie onderstaande tabel. Gezien de opbrengsten beschreven in tabel 1 
kunnen we alle collegae van harte aanbevelen om kritisch te kijken 
naar hun onderwijs. Wordt de leerling er gelukkig van? Wat levert 
het de leerling, de praktijk en jou als docent op? Wij zijn de uitdaging 
aangegaan om deze vraaggerichte benadering om te zetten in onder-
wijskundig handelen en hebben er een bijzonder goed gevoel over! 

Student Beroepspraktijk Leerkracht

Studenten ervaren veel vrijheid wat in begin chaos 
veroorzaakt. Student is zoekende naar ‘traditio-
neel’ onderwijs.

Werknemers (lees ‘en studenten’) hebben meer 
oog voor welzijn van cliënten.

Bij aanvang CAM kost het energie om leren ‘los te 
laten’; bewustwording eigen handelen.

Studenten zijn zelfstandig aan het werk, individu-
eel of in een groepje.

Werknemers (lees ‘en studenten’)  zijn mondiger. Klassiek onderwijsaanbod wordt veel minder 
gegeven.

Studenten vragen na 2 maanden door, nemen 
geen genoegen met antwoord docent.

Werknemers (lees ‘en studenten’)  zijn bezig met 
diverse onderdelen uit opleiding; bijvoorbeeld een 
derdejaars vaardigheid aan het einde van het  1e 
leerjaar.

‘Schakelen’ met diverse onderdelen vraagt om 
overzicht van leerkracht.

Studenten hebben een meer onderzoekende 
houding.

Studenten hebben diverse niveaus van functione-
ren door hun individuele trajecten.

Leerkrachten hebben plezier in hun vak; verhoog-
de motivatie bij studenten stimuleert leerkrachten.

Studenten van overige dienstverlenende opleidin-
gen die instromen, ervaren vrijheid, eigen verant-
woordelijkheid en nemen de regie.

Intakeportfolio door school en bpv levert toename 
individuele trajecten op.

Leerkrachten voelen dat ze meer naast de student 
staan.

Niet alle studenten kunnen met vrijheden om-
gaan; 20% krijgt sturing van leerkracht.

Leerkracht werkt nauw samen met collegae; 
uitwisseling/intervisie is noodzakelijk.

  Vanuit chaos naar yes
Inmiddels hebben we begin 2013 de eer-
ste BBL-deelnemer na een traject van twee 
jaar (i.p.v. de 3,5 jaar die ervoor staan!) met 
twee diploma’s kunnen uitzwaaien! Wie 
gaat de uitdaging aan en krijgt ook het ge-
voel ‘van chaos naar yes’? Het onderwijs-
team van het Kellebeek College deelt graag 
ervaringen!

Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van: 
Karin van Nieuwenhuijzen, Joke Voermans, Jolanda Aarden, Frans 
van Schilt, Maike de Bruijn (Kellebeek College); Pieter van Knippen-
berg, Peter Dirven (ROC West-Brabant); Christel Terwijn, Veronique 
Schram (Surplus Welzijn); dr. Paul Delnooz, dr. T.J.M. Pullens, Liza 
Goos (Avans Hogeschool)

* Maike de Bruijn, stafmedewerker Marketing & Communicatie
Info: m.debruijn89@rocwb.nl
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