
 

Leren op de werkplek?  Het werkt!  

 

Op het Kellebeek College worden studenten opgeleid tot verpleegkundige. Er zijn studenten die het 

reguliere programma volgen, maar anderen worden vooral op de werkplek zélf opgeleid waarbij 

gebruik wordt gemaakt van Creatieve Actie Methodologie. Dit is een aanpak waarbij studenten worden 

gestimuleerd om kritisch, creatief en ondernemend te werk te gaan en worden gestimuleerd om op 

zoek te gaan naar (innovatieve) oplossingen voor praktische vraagstukken. 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat door deze manier van leren op de werkplek de studenten 

significant meer gemotiveerd zijn om te leren. Hieruit blijkt bovendien dat deze manier van leren op de 

werkplek tot significant betere resultaten leidt in de ogen van de praktijkopleiders, locatiemanagers en 

opleidingsfunctionarissen in het werkveld. In dit artikel wordt hier verslag van gedaan.   

 

Enthousiasme 

De minister en enkele studenten geven aan positief te zijn over het leren op de werkplek. Ook de 

docenten van de leerafdeling van de opleiding verpleegkunde van het ROC Kellebeek in Roosendaal 

zijn positief. Ze zijn van mening dat door de aanpak met Creatieve Actie Methodologie de studenten 

over het algemeen met meer enthousiasme studeren en dat ook het rendement van de opleiding 

hierdoor groter wordt. Maar is dat ook zo? En zo ja, hoe kan dit worden verklaard?   

 

Enthousiasme bij de minister en de studenten 

 

 

 



Creatieve Actie  Methodologie 

De docenten binnen de leerafdeling geven les volgens de Creatieve Actie Methodologie, welke is 

ontwikkeld door Delnooz (2008). Deze didactische aanpak berust ten eerste op de gedachte dat we in 

de dagelijkse praktijk telkens weer tegen vraagstukken aanlopen die om een oplossing vragen, 

waardoor onze hersenen zich in de loop van de evolutie hebben ontwikkeld tot creatieve 

probleemoplossers. Omdat ons onderwijssysteem juist sterk is gericht op “stil zitten” en “uit het hoofd 

leren” komen de hersenen hiertegen “in opstand”. De motivatie van de leerlingen neemt af en ze gaan 

zelfs oppositioneel gedrag vertonen.    

Deze aanpak berust ten tweede op de gedachte dat we in een cultuur van de waarheid leven. Aan 

studenten wordt geleerd hoe ze iets moeten doen. Hoe ze een marketingplan moeten maken; hoe de 

winst moet worden berekend; en zo verder. Studenten slagen voor hun examens als ze in staat zijn om 

deze zaken uit het hoofd te leren en toe  te passen. Ook dit conflicteert met de werking van onze 

hersenen, die er primair op gericht zijn om praktische problemen vast te stellen en daar oplossingen 

voor te zoeken.  

Om aan te sluiten bij de werking van de hersenen moet veel meer worden gezocht naar vormen van 

onderwijs waarbinnen het discours over praktische problemen en het zoeken naar oplossingen een 

centrale plaats inneemt. Leerkrachten kunnen dit discours stimuleren door studenten in de praktijk 

aan de slag te laten gaan en vragen te stellen als: “Zijn er meerdere manieren om een injectie te 

geven?”; “Wat zijn de voor- en tegens van deze manieren?”; “Zie jij een betere manier?”; “Zijn er 

meerdere manieren om een marketingplan te maken?”;  “Wat zijn de voor- en tegens van deze 

manieren?”; “Zie jij een betere manier?”.       

Terwijl het traditionele onderwijs er vooral op is gericht om de leerlingen te leren “hoe dingen worden 

gedaan” ligt binnen het model van de Creatieve Actie Methodologie het accent op leerlingen te leren 

op welke manieren een vraagstuk kan worden bekeken en kan worden opgelost, waarbij ze 

tegelijkertijd worden uitgedaagd om innovatieve oplossingen te bedenken. Het geeft de leerlingen met 

andere woorden meer geestelijke autonomie.              
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Studiemotivatie en onderzoekende houding nemen toe. 

Meerdere projecten die zijn uitgevoerd met Creatieve Actie Methodologie laten zien dat hierdoor de 

studiemotivatie en de leerprestaties toenemen (Delnooz et. al, 2012). Binnen het ROC Kellebeek is de 

studiemotivatie getest door Boeijen et. al. (2013) door BOL en BBL studenten met elkaar te vergelijken, 

waarbij de laatsten les kregen volgens de Creatieve Actie Methodologie. De conclusie van de 

onderzoekers luidt dat de studiemotivatie significant toeneemt als onderwijs wordt gegeven volgens 

de CAM. Bovendien komen ze tot de conclusie dat de onderzoekende houding van deze studenten 

hierdoor significant toeneemt.  
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Prestaties binnen het leerbedrijf nemen toe 

Drie jaar na de invoering van CAM bij de opleiding verpleegkunde op het ROC Kellebeek is geëvalueerd 

of het werkveld tevreden is met de studenten van de leerafdeling. Daartoe is vanuit deze opleiding aan 

twaalf praktijkopleiders, locatiemanagers en opleidingsfunctionarissen een vragenlijst voorgelegd, 

waarbij bekend was dat ze allemaal te maken hebben met reguliere studenten én studenten van de 

leerafdeling. Drie van deze respondenten gaven echter aan de reguliere studenten niet te kunnen of 

willen beoordelen. 

Aan deze respondenten is gevraagd om op een schaal van 1 tot en met 10 aan te geven hoe zij de 

reguliere studenten en die van de leerafdeling beoordelen. De resultaten bevestigen de uitkomsten 

van het hiervoor beschreven onderzoek van Boeijen et. al. (2013). De studenten van de leerafdeling 

scoren op álle fronten significant hoger (P=0,02 of kleiner). Ook de totale waardering voor de 

studenten van de leerafdeling is significant hoger(P=0,00).  

 



 

 

 
Oordeel van het werkveld over: 

Gemiddelde 
score 
reguliere 
studenten 
(N= 6) 

Gemiddelde 
score 
leerhuis 
studenten 
(N= 9) 

 
De kwaliteit van de opleiding  (P=0,01) 

 
6,3 

 
7,5 

 
Aansluiting van de opleiding bij de praktijk (P=0,00) 

 
6,4 

 
7,5 

 
Mate van inzetbaarheid voor de praktijk (P=0,01) 

 
6,5 

 
7,7 

 
Mate waarin de studenten initiatief tonen (P=0,02) 

 
6,2 

 
7,4 

 
Mate waarin de studenten problemen oplossen (P=0,00) 

 
5,7 

 
7,1 

 
Mate waarin de studenten zelfstandig functioneren (P=0,00) 

 
5,8 

 
7,8 

 
Totale waardering voor de student (P=0,00) 

 
6,1 

 
7,5 

 

 

Conclusie 

In het begin van dit artikel zijn vraagtekens geplaatst bij het optimisme van de minister en enkele 

studenten over het rendement van het leerhuis van de opleiding verpleegkunde op het Kellebeek 

College. De resultaten van de onderzoeken die zijn uitgevoerd bevestigen echter dit optimisme. De 

motivatie van de studenten blijkt toe te nemen, alsook hun onderzoekend en probleemoplossend 

vermogen. In de ogen van het werkveld scoren de studenten van het leerhuis significant beter dan de 

reguliere studenten.  

 

Voor meer informatie kunt  contact opnemen met een van de auteurs:  

Joke Voermans (J.Voermans@rocwb.nl) 

Marianne van Hulsbergen (M.vanHulsbergen@rocwb.nl) 

Marcia Constandse (M.Constandse@rocwb.nl) . 
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