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Gewoon 
voorwaarts 
maar sneller

Dit is 
Dr. Jacomine 
Ravensbergen
Lid van het College van Bestuur van 
Avans Hogeschool. Toezichthouder 
in de zorg en bestuurlijk actief op het 
gebied van ondernemen en innovatie. 
Sinds de start betrokken bij de Agenda 
Beroepsonderwijs West-Brabant. 

Flexibiliteit in het hbo
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Over opleiders die 
samenwerken
“Avans omarmt de groeiende samenwerking 
met het mbo, onder meer georganiseerd binnen 
de Agenda Beroepsonderwijs. Als opleiders 
kunnen we veel van elkaar leren. 

Wat we ten eerste beter kunnen doen, zowel 
in het mbo als het hbo, is de warme overdracht 
naar de beroepsomgeving. Startende professio-
nals geven aan dat ze de stap als groot ervaren. 
Niet zo zeer wat betreft de inhoud van het 
werk, vooral wat betreft de verantwoordelijk-
heden die ze moeten dragen. Ze hebben behoef-
te aan begeleiding – mentorschap, reflectie, 
intervisie. 

Ten tweede wil ik het verschil in flexibiliteit 
van de opleidingen noemen. Praktisch den-
ken ligt in de aard van het mbo. Het onderwijs 
beweegt daardoor makkelijk mee met ver-
anderende wensen vanuit de bedrijfswereld. 
De keerzijde hiervan is dat het mbo soms met 
grote bewegingen reageert op tijdelijke grillen 
van het bedrijfsleven. 

Het hbo heeft een meer beschouwend karakter. 
Vragen vanuit het bedrijfsleven willen we eerst 
analyseren. In de samenwerking houden we 
meer vast aan onze eigen kracht. Als opleiders 
kunnen we elkaar helpen om de benodigde 
flexibiliteit op de juiste wijze in te vullen. 
Daarbij kan het hbo zeker van het mbo leren. 

Beide onderwerpen, overdracht en flexibiliteit, 
zijn in de huidige tijd ongekend belangrijk. 
En de situatie rondom corona maakt ze alleen 
maar urgenter. Als opleiders moeten we ons 
klaarmaken voor een nieuwe realiteit.”

Over de overgang van studie 
naar werk
“De noodzaak voor verandering is het meest 
voelbaar in de zorg, dat was ook al voor de 
coronapandemie. Demografische cijfers nood-
zaken een grote instroom van zorgprofessio-
nals, zowel vanuit het hbo als het mbo. Als we 
nu kijken naar de aanwas, zien we een hoog 
percentage uitval in de eerste jaren. We moeten 
de aanwas vergroten én die uitval beperken. 

Met talloze bestuursfuncties in het onderwijs en 
in de zorg, staat Jacomine Ravensbergen in het oog 
van de coronastorm. Ze vertelt over de koers die 
zorgverleners naar kalmer vaarwater kan brengen. 
En over inzichten waar het gehele beroepsonder-
wijs mee verder kan. 

Als we in de zorg verder 
gaan zoals we het nu 
hebben georganiseerd, 
komen we nooit uit. 

2020Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant
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Jonge professionals voelen zich voor de leeu-
wen gegooid. Hoe kunnen we dat veranderen? 
Ik zie vanuit de verantwoordelijkheid van het 
onderijs twee mogelijkheden om de overgang 
van studie naar werk in te vullen: duaal afstu-
deren en traineeships. 

Bij duaal afstuderen ga je in de laatste periode 
van je opleiding aan het werk. Het verschil 
met een stage is dat je enige verantwoor-
delijkheid krijgt. In deze overgangsperiode 
richten we terugkomdagen in, om binnen de 
opleiding intervisie en mentorschap te bieden. 
We geven jonge professional steun en hulp. In 
lastige periodes – die er altijd zullen zijn – kan 
dat het verschil maken tussen uitvallen en 
overwinnen. 

Bij traineeships richt een collectief van werkge-
vers een soortgelijke tussenfase in. Tijdens een 
traineeship krijgen jonge professionals de kans 
om het vak op meerdere plaatsen te ervaren, 
ook weer met de nodige begeleiding. Ze doen zo 
brede werkervaring op en kunnen ontdekken 
welk werk hen goed ligt. Een dergelijke over-
gangsfase functioneert bij overheden goed. 

Met deze twee ideeën gaan we binnen het 
Brabants actieplan voor de zorg aan de slag. Ik 
wil benadrukken dat in de praktijk moet blij-
ken wat nou echt oplossingen kunnen zijn. We 
staan open voor nieuwe inzichten en andere 
oplossingen.”

Over flexibiliteit in het 
onderwijs
“Bij Avans en Curio bieden we beroepsoplei-
dingen. Aan het eind van de rit geven we een 
diploma af en dat diploma staat voor bepaalde 
kennis en vaardigheden. Punt. 

Maar het hoeft geen linea recta opleidingstra-
ject te zijn. De wereld van vandaag vraagt om 
flexibiliteit en de student van vandaag ver-
wacht dat ook. Bij Avans vergroten we het aan-
deel eigen keuze van 12,5% naar 25%. Van vier 
jaar opleiding is dus een volledig jaar flexibel in 
te vullen.

Die vrije keuze kunnen studenten naar eigen 
inzicht gebruiken. Bijvoorbeeld voor het ont-
plooien van een intrinsieke interesse, losstaand 
van de studie. Voor het opdoen van ervaring 
met multidisciplinaire samenwerking, in 
werkgroepen rondom praktijkvragen. Of voor 
het volgen van modules rondom actuele maat-
schappelijke onderwerpen als verduurzaming, 
cybersecurity en artificial intelligence. 

Op dit moment, tijdens deze crisis, zien we een 
overshoot aankomen in sectoren die het lastig 
hebben, waaronder events, horeca, hospitality.  
Binnen die opleidingen kunnen we mensen 
vinden met goede omscholingskansen, die wel-
licht openstaan voor een switch. Met flexibel 
onderwijs kunnen wij hierin een stapsgewijze 
overgang bieden.”

Over de weg naar innovatie
“We weten zeker dat de vraag naar zorg gestaag 
zal blijven stijgen. We hebben elk middel nodig 
om met die realiteit om te gaan. Investeren in 
arbeidskracht alleen is niet genoeg. De branche 
heeft ook innovatie nodig: organisatorisch, 
technisch en sociaal. 

Ondanks de noodzaak voor innovatie, voelen 
jonge professionals dat ze op dit vlak na hun 
studie stagneren. In de praktijk blijkt weinig 
ruimte voor en interesse in vernieuwing. Dat 
komt deels door de hoge werkdruk. En deels 
door het hiërarchische karakter van de zorg, 
waarbij mensen die het langst meedraaien ook 
het meest te vertellen hebben. 

Werknemers uitputten 
kan nooit de oplossing 
zijn voor een hoge 
werkdruk. 

Flexibiliteit in het hbo
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Binnen multidisciplinaire zorginnovatielabs 
maken we ruimte voor verkenning en ontwik-
keling. In zulke labs is plaats voor zowel jonge 
professionals als ervaren krachten. Zij draaien 
een bepaalde periode mee binnen het lab en 
krijgen zo een welkome break, terwijl ze bin-
nen de zorg waardevol blijven. 

Voor innovatie is het cruciaal dat mensen van-
uit uiteenlopende invalshoeken hun bijdrage 
leveren. Met innovatielabs zorgen we ervoor 
dat zorgprofessionals van elk niveau en experts 
met aanvullende kennis samenkomen, om de 
toekomst van de zorg vorm te geven. 

Zoals bij Aviolanda Aerospace, waar de main-
tenance opleiding van Curio samenkomt met 
de studie engineering bij Avans. Zoals in het 
Urban Living Lab Breda, waar studenten sa-
menwerken met ondernemers, ambtenaren en 
inwoners. Zoals op Landgoed Vrederust waar 
uiteenlopende zorginstellingen samenkomen 
met opleidingen, om te werken aan zowel prak-
tische als complexe vraagstukken. 

En zoals wij in onderwijs op bestuurlijk niveau 
doen, binnen de Agenda Beroepsonderwijs 
West-Brabant.”
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