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Mbo-opgeleide zorgverleners (verder: zorgverleners) 
vormen de meerderheid (ruim 80%) van het verzorgend 
personeel in verpleeghuizen. Om kennis en vaardigheden 
te blijven ontwikkelen in een snel veranderende 
zorgomgeving en een hoge kwaliteit van zorg te 
garanderen, is het belangrijk om te weten hoe je continu 
werk gebaseerd leren (WBL) onder zorgverleners kunt 
stimuleren. Hoewel grootste groep zorgmedewerkers in 
verpleeghuiszorg, is er nauwelijks onderzoek gedaan 
naar deze groep. Wij beogen dat te doorbeken met dit 
onderzoek.

Het doel van dit onderzoek was daarom het systematisch 
bestuderen van de tot nu toe gepubliceerde 
wetenschappelijke literatuur daarover. 

1. Hoe leren zorgverleners in de verpleeghuiszorg?
2. Wat helpt of belemmert hun leren?
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• Geen van de onderzoeken was gericht op hoe zorgverleners 
in de verpleeghuiszorg leren. 

• We vonden wel verschillende leermechanismen, waarvan 
‘leren door theorie of supervisie’ het vaakst werd gebruikt. 
De meeste leermechanismen die werden onderzocht waren 
gepland en formeel en geïnitieerd door anderen buiten de 
werkcontext, zoals een workshop. 

• 161 helpende en belemmerende factoren van werk gebaseerd 
leren, geordende in drie thema’s: individueel leren, collectief 
leren en leerbronnen, zie figuur 2. 

• WBL werd het meest belemmerd door een gebrek aan 
ondersteuning van de zorgverleners en personeelskrapte, 
terwijl WBL het meest geholpen wordt door motivatie en 
ondersteuning van zorgverleners.

• De (sub)thema’s hebben een onderlinge afhankelijkheid en 
verbondenheid.

Figuur 2. Model helpende en belemmerende factoren 

Design

• Scoping review

• Zes databases 
doorzocht

• 5634 titels gescreend, 35 
artikelen geïncludeerd

• Gepubliceerd tussen 2009 
en 2021, zie figuur 1. 

Data-analyse

• Studiekenmerken, 
leermechanismen 
en helpende en 
belemmerende factoren 
van WBL via data-extractie 
in kaart gebracht.

• Voor ordening 
leermechanismen: model 
Berings et al.1, voor 
ordening WBL model 
Manley et al.2

Figuur 1. Flow chart van het selectieproces

• Meest gevonden onderzoeken over formeel leren 
buiten de werkplek, terwijl WBL vooral informeel is op 
de werkplek. 

• Anderen dan zorgverleners initieerden het leren, wat 
eigen regie leren en motivatie van zorgverleners kan 
belemmeren.

• Situaties in het werk kunnen zo heftig zijn voor 
zorgverleners, dat emoties het leren in de weg kunnen 
zitten. Behoefte aan ondersteuning om toch te leren in 
of van deze situaties.

• Factoren van leren onderling verbonden, verder 
onderzoek nodig naar belang afzonderlijke factoren.
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• Sterkte: dit is het eerste onderzoek dat systematisch 
onderzoekt hoe mbo-geschoolde zorgverleners in de 
verpleeghuiszorg leren en wat hun daarbij helpt of 
belemmert.

• Limitatie: moeilijk onderscheid maken tussen mbo- 
en anders opgeleiden wegens aard van WBL (samen 
leren). Geen harde conclusies te trekken over de 
manier om het leren te bevorderen voor deze specifieke 
doelgroep. 

• Conclusies: onderwerp is sterk onderbestudeerd. Er is 
meer onderzoek naar informeel leren van zorgverleners 
in verpleeghuiszorg nodig, hoe zij ondersteund kunnen 
worden in uitdagende situaties om te leren en hoe hun 
eigen initiatief tot leren gestimuleerd kan worden.
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