
 

Van de redactie

Voor professionals in de gehandi- 
captenzorg is kennis onmisbaar 
gereedschap. Dat is des te meer 
het geval nu de stelselwijzigingen 
snel dichterbij komen. Dit vraagt 
om nieuw gereedschap. Om te 
zorgen dat dit beschikbaar komt 
zet het VGN-kennisbeleid volop in 
op kennisontwikkeling, oftewel 
actief onderzoeksbeleid. 
Daarnaast blijft veel aandacht 
uitgaan naar kennisverspreiding 
via kennismanagement en oplei-
dingen. Hoe? Dat leest u in deze 
Nieuwsbrief Special Kennisbeleid

Onderzoeksbeleid

Van zorgen voor de cliënt naar zorgen 
dat de cliënt… Beleidsontwikkelingen 
als de Wmo, Jeugdwet, Participatie-
wet en Wet langdurige zorg vragen om 
een nieuwe focus. Deze focus vraagt 
om een nieuw soort professional die 
beschikt over nieuwe kennis. Kennis 
over hoe hij de cliënt in zijn eigen 
kracht zet bijvoorbeeld. 

Nieuwe kennis is niet alleen nodig om 
in te spelen op de veranderingen waar 
de professional mee te maken krijgt, 
hij heeft deze ook nodig om verder te 
professionaliseren. Bijvoorbeeld op 

onderwerpen waar handelingsverle-
genheid bestaat, zoals seksualiteit en 
kinderwens en het omgaan met vrij-
heidsbeperkende maatregelen. Dit 
vraagt om een onderzoeksbeleid.
De VGN spant zich op verschillende 
terreinen in op het gebied van onder-
zoeksbeleid. Sinds 2007 organiseren 
we de masterclass Wetenschappelijk 
onderzoek in de gehandicaptenzorg en 
in 2013 hebben we ons hard gemaakt 
voor een nieuw onderzoeksprogram-
ma. Dit vormt een van de speerpunten 
uit het huidige Kennisbeleidsplan. 
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Onderzoeksprogramma

De inspanningen van de VGN voor een 
nieuw onderzoeksprogramma hebben 
hun vruchten afgeworpen. Dankzij 
onze lobby wordt nu een onderzoeks- 
programma voor de gehandicapten 
voorbereid. Het ministerie van VWS 
werkt aan de voorbereiding van dit 
programma. 

Samen met een groep hoogleraren 
(zie foto) en ZonMW werkt de VGN in 
het traject Krachten bundelen aan 
bouwstenen voor een nieuw onder-
zoeksprogramma. Hierbij is enerzijds 
gebruikgemaakt van ervaringen uit de 
consortia en anderzijds uit de resulta-
ten van de invitational conferences 
met cliëntenorganisaties, kennis-
instituten en zorgaanbieders over de 
kennisagenda 2013-2015. Ook is 
geanticipeerd op de sterk veranderen-
de context van de komende tijd, te 
weten de transities en de daarmee 
gepaard gaande transformaties. Dit 
heeft geresulteerd in voorstellen voor 
nieuw onderzoek op de onderzoeksdo-
meinen gezondheid, gedrag en partici-
patie. Met als overkoepelende onder-
zoeksvraag: ‘Hoe werken de transities 
uit?’ Deze onderwerpen uit de ken-
nisagenda voor de gehandicaptensec-
tor en beschreven in deze bouwstenen 
zijn ieder voor zich en tezamen essen-
tieel voor de kwaliteit van bestaan van 
zorgvragers. 
Aan de hoogleraren hebben we 
gevraagd om aan te geven wat de 
komende jaren prioriteit heeft op deze 
domeinen. Bij gezondheid en gedrag 
liggen grote vraagstukken rond het 
verminderen van kwetsbaarheid en 
om het vergroten van de zelfredzaam-
heid. In het thema participatie ligt de 
focus op versterking, zowel van de 
persoon zelf en zijn netwerk, als van 
professionals en samenleving. Daar-
naast is er de bouwsteen Kennisver-
spreiding en implementatie om daar-
mee kennis sneller en beter bij de 

kennisgebruikers te brengen. Het 
programma omvat hiermee dus niet 
alleen onderzoek, maar ook versprei-
ding, implementatie en borging. 

Medio december heeft de VGN een 
consultatiebijeenkomst gehouden 
waarbij zorgvragers, professionals en 
zorgaanbieders in de gehandicapten-
zorg hun reactie op de onderzoekson-
derwerpen hebben gegeven. De VGN 
vindt het namelijk essentieel dat 
onderzoek aansluit op de kennisbe-
hoefte in de praktijk. Er bleek veel 
draagvlak voor de voorstellen. Daar-
naast werden veel waardevolle sug-
gesties meegegeven, die nu worden 
verwerkt.

De VGN heeft dit jaar bij het ministerie 
veel aandacht gevraagd voor de 
onderzoeksplannen uit het traject 
Krachten bundelen, omdat wij graag 
zien dat onze plannen gerealiseerd 
worden. De VGN heeft de toezegging 
gekregen dat VWS onder andere 
gebruik gaat maken van de bouwste-
nen uit Krachten bundelen. Daarnaast 
gaan we op zoek naar andere vormen 
van financiering voor het uitvoeren van 
onderzoek naar onderwerpen uit het 
onderzoeksvoorstel, zoals fondsen. 
Ook zoeken we naar andere samen-
werkingspartners, waaronder kennis-
instituten, lectoraten, gemeenten en 
opleidingen. l

Prof Dr Hans van Balkom, Dr Wil Buntinx, Prof Dr Robert Didden, Prof Dr Petri 
Embregts, Prof Dr Heleen Evenhuis, Prof Dr Marian Jongmans, Dr Ruth van 
Nispen, Prof. Dr Bram Orobio de Castro, Dr Alice Schippers, Prof Dr Henny van 
Schrojenstein Lantman-de Valk, Prof Dr Carlo Schuengel, Dr Matthijs Vervloed,  
Daarnaast (niet op de foto): Prof Dr Leopold Curfs, Prof Dr Carla Vlaskamp
Vanuit de VGN: Prof. Dr. Heleen Dupuis, drs. Yvonne Heijnen-Kaales MBA, Drs 
Marion Kersten. En als waarnemer: Renata Klop van ZonMw
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Masterclass ‘Wetenschappelijk onderzoek in de gehandicaptenzorg’

In 2013 is de VGN gestart met een 
nieuwe editie van de masterclass 
Wetenschappelijk onderzoek in de 
gehandicaptenzorg. Tijdens de master-
class leren deelnemers hoe ze een 
gedegen onderzoeksplan kunnen 
opstellen.

De masterclass is bedoeld voor mede-
werkers van organisaties in de gehan-
dicaptenzorg die wetenschappelijk 
onderzoek willen verrichten voor hun 
organisatie. De VGN juicht deze mede-
werkers toe, want wetenschappelijk 
onderzoek levert een belangrijke 
bijdrage aan de zorgpraktijk. 
De masterclass Wetenschappelijk 
onderzoek in de gehandicaptenzorg 2013 
bestaat uit zeven cursusdagen en twee 
terugkomdagen in de eerste helft van 
2014. Iedere deelnemer stelt, onder 
begeleiding, zijn eigen onderzoeksplan 

op. Dat maakt dat de masterclass goed 
toe te passen is in de eigen praktijk. 
Onderwerpen waar de deelnemers aan 
de editie 2013-2014 mee bezig zijn: 
puberteit bij mensen met een ernstig 
meervoudige beperking, slikstoornis-
sen bij volwassenen met een verstan-
delijke beperking en triage bij maat-
schappelijke revalidatie bij 
traumatisch hersenletsel. Een prak-
tijkgerichte masterclass, waarbij 
deelnemers ook de nodige theoreti-
sche kennis opdoen. Zo krijgen ze 
bijvoorbeeld inzicht in de verschillende 
aspecten van wetenschappelijk onder-
zoek op het terrein van mensen met 
een beperking en leren ze hoe ze 
wetenschappelijke literatuur moeten 
lezen en analyseren. 

Masterclass 2013-2014

Wetenschappelijk onderzoek 
in de gehandicaptenzorg 

onder leiding van  
dr. J. Hoekman en dr. S. Kef

VERENIGING GEHANDICAPTENZORG NEDERLAND

Oudlaan 4 Postbus 413 T 030-27 39 300 www.vgn.nl
3515 GA Utrecht 3500 AK Utrecht F 030-27 39 387 info@vgn.nl
  

Op 14 juni 2014 wordt de huidige editie 
van de masterclass Wetenschappelijk 
onderzoek in de gehandicaptenzorg 
afgesloten. De deelnemers gaven bij 
evaluaties telkens aan hoeveel rende-
ment de masterclass heeft voor hun 
organisatie en voor henzelf. Een van 
de deelnemers schreef in de evaluatie: 
Heel relevant. Omdat je je eigen onder-
werp kunt kiezen, kun je aan het werk 
met iets dat voor jouw praktijk relevant 
is. Wat ook prettig is: een onderzoek 
hoeft niet megagroot te zijn om toch iets 
te kunnen betekenen voor jezelf, je 
werkgever, het werkveld en de cliënten.

In 2015 is de volgende editie gepland. 
Houd onze website in de gaten. l

Kennismanagement

Professionals, organisaties en de 
gehandicaptensector in het algemeen 
beschikken over een schat aan kennis. 
Kennis over wat een cliënt met een 
ernstig meervoudige beperking 
bedoelt met zijn lichaamstaal. Kennis 
over de verschillende cliëntgroepen 
waaraan ondersteuning wordt gebo-
den. Of kennis over een methode hoe 
je kunt omgaan met probleemgedrag 
bij mensen met een licht verstande-

lijke beperking. Al deze kennis vraagt 
om kennismanagement; alles wat je 
kunt doen om een omgeving te organi-
seren waarin mensen worden verleid 
om slim om te gaan met hun eigen 
kennis en kennis van anderen om zo 
individuele en collectieve ambities te 
realiseren. 

Aan kennismanagement kan op ver-
schillende manieren inhoud worden 

gegeven. In het eerste voorbeeld – hoe 
je de lichaamstaal van een specifieke 
cliënt leest – is het belangrijk dat deze 
kennis beschikbaar is voor andere 
professionals via bijvoorbeeld het 
ondersteuningsplan. De individuele 
kennis over de verschillende cliënt-
groepen kan in kenniskringen effectief 
worden gedeeld. En de effectieve 
methode voor het omgaan met pro-
bleemgedrag kan via scholing aan 
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en workshops vanuit de zorg en het 
onderwijs op het programma. Studen-
ten van de Hogeschool utrecht lieten 
bezoekers hun eigen kracht ervaren. 
Daarnaast waren er tal van posterpre-
sentaties en stands op de drukbezoch-
te informatiemarkt. l

andere teams worden doorgegeven. 
Door op dergelijke manieren kennis 
opnieuw te gebruiken, kunnen gehan-
dicaptenzorgorganisaties hun kwali-

Informatie over de thema’s: 
Vrijheidsbeperkende maatregelen, grens- 
overschrijdend gedrag, ondersteunings-
plannen, gezondheid, eigen regie/zeggen-
schap, dagbesteding/werken (met een 
beperking).

Informatie over de cliëntgroepen:
Vrijheidsbeperkende maatregelen, 
grensoverschrijdend gedrag, onder-
steuningsplannen, gezondheid, eigen 
regie/zeggenschap, dagbesteding/
werken (met een beperking).

Masterclass ‘Kennismanagement in de gehandicaptenzorg’

Leerdoelen 
•	Inzicht	krijgen	in	verschillende		 	
  benaderingen en aspecten van  
 kennismanagement en hoe succesvol  
 toe te passen in de eigen praktijk.
•	Inzicht	krijgen	in	het	brede	scala	 
 van oplossingsrichtingen.
•	Kennismaken	met	mogelijke	con-	 	
 crete interventies (leerinstrumenten).
•	Leren	wat	een	organisatiegeheugen	 
 is en hoe een kenniscollectie kan  
 worden opgebouwd.
•	Inzicht	krijgen	in	motivationele	en	 
 veranderkundige aspecten en stra- 
 tegieën rond kennismanagement.
•	Praktische	verwerking	van	theorie	 
 in de eigen situatie.
•	Leren	van	elkaars	praktijksituatie	 
 via terugkoppeling door mede- 

 cursisten en door docenten op plan  
 van aanpak.

Een deelnemer van de vorige editie 
van de masterclass gaf aan: 
Ik was erg tevreden over de master-
class: krachtige input theorie, instru-
menten en praktijkvoorbeelden (eye-
openers) en de opdracht om dit op de 
eigen praktijkcasus toe te passen.  

Tot 9 september 2014 kunt u zich nog 
aanmelden voor de masterclass via 
www.vgn.nl/masterclass/kennisma-
nagement2014. Het maximum aantal 
deelnemers bedraagt twintig perso-
nen. Inschrijving geschiedt op volg-
orde van binnenkomst. De master-
class gaat alleen van start bij 
voldoende deelname. l

Op 9 oktober 2014 start de VGN met 
een nieuwe editie van de masterclass 
Kennismanagement in de gehandicap-
tenzorg. Tijdens de masterclass leren 
deelnemers om kennisbeleid in hun 
eigen organisaties te ontwikkelen en 
te implementeren.  

De masterclass Kennismanagement in 
de gehandicaptenzorg is bedoeld voor 
medewerkers die zich binnen hun 
instelling actief met kennisbeleid 
bezighouden. Bijvoorbeeld directeu-
ren/managers van expertisecentra, 
directiesecretarissen, opleidingsfunc-
tionarissen, onderzoekscoördinatoren 
en kwaliteitscoördinatoren.

teit verbeteren en tegelijk hun kosten 
verlagen. 
De VGN stimuleert organisaties in de 
gehandicaptenzorg in hun kennisma-
nagement. Dan doen we onder andere 

met het Kennisplein Gehandicapten-
sector, de masterclass Kennismanage-
ment in de gehandicaptenzorg en de 
Gehandicaptenzorgprijs. l

Kennisplein Gehandicaptensector

Het Kennisplein Gehandicaptensector 
is volop in ontwikkeling. Zo wordt de 
laatste hand gelegd aan de nieuwe 
website. Woensdag 5 maart is de 
nieuwe website online gegaan. De 
nieuwe site heeft een betere vormge-
ving en de informatie wordt op thema's 
en cliëntgroepen gesorteerd. Voor de 
zoekingangen waarmee wordt gestart: 
zie de tekstblokken bij dit artikel. 
Daarnaast willen we dat professionals 
in de gehandicaptenzorg meer input 
kunnen geven over waar zij behoefte 
aan hebben. Dat gebeurt in de vorm  
van polls.
De vernieuwing van het Kennisplein 
vindt ook plaats op de Kennismarkt. 
Het thema van de Kennismarkt die eind 
november 2013 is gehouden Participatie 

als uitdaging sloot aan bij de de-cen-
tralisaties. De geanimeerde Kennis-
markt, die met 350 bezoekers volledig 
uitverkocht was, stond verder in het 
teken van de ontmoeting tussen de 
gehandicaptensector en het onder-
wijs. In vergadercentrum Domstad in 
utrecht stonden ruim veertig lezingen 

http://www.vgn.nl/artikel/19231
http://www.vgn.nl/artikel/19231
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Gehandicaptenzorgprijs: innovatieve producten kunnen vanaf nu meedingen

De Gehandicaptenzorgprijs bestaat 
sinds 2007. In eerste instantie was de 
prijs bedoeld om onderzoekspublica-
ties over de gehandicaptenzorg in het 
zonnetje te zetten, maar tijdens latere 
edities (2010 en 2012) konden ook 
praktijkproducten meedingen naar de 
prijs. Voorbeelden van praktijkproduc-
ten zijn een handreiking, methodiek, 
leerboek of dvd. 

In 2014 wordt een nieuwe ronde van de 
Gehandicaptenzorgprijs georgani-
seerd, waarbij het alleen om praktijk-
producten draait. Onderzoekspublica-
ties dingen dan niet meer mee naar de 
prijs, omdat er in de gehandicapten-
sector meerdere prijzen zijn die 
onderzoek belonen. 
De inschrijving voor de Gehandicap-
tenzorgprijs 2014 is inmiddels 
geopend. Kent u een praktijkproduct 
dat in aanmerking komt voor de prijs? 
Meld deze dan aan via www.vgn.nl/
gehandicaptenzorgprijs. 
Om in aanmerking te komen voor de 

Gehandicaptenzorgprijs gelden wel 
inzendingscriteria, zoals dat het om 
een afgerond praktijkproduct moet 
gaan. Een ander criterium is dat het 
product door een medewerker van een 
gehandicaptenzorgorganisatie is 
ontwikkeld. Daarnaast gelden inhou-
delijke beoordelingscriteria die wor-
den getoetst door een vakjury onder 
voorzitterschap van Sineke ten Horn, 
oud-hoogleraar Zorgmanagement.

Op woensdag 26 november wordt de 
winnaar van de Gehandicaptenzorg-
prijs 2014 bekend. De prijs bestaat uit 
een geldbedrag van € 7.500,- en een 
kunstwerk. Verder zal de VGN met de 
winnaar overleggen op welke wijze 
extra aandacht kan worden gegeven 
aan het product. Voor de twee andere 
genomineerden is er een bedrag van  
€ 2.500,-. Daarnaast worden er enkele 
kleinere aanmoedigingsprijzen uitge-
reikt. l

Iedere twee jaar organiseert de VGN 
de Gehandicaptenzorgprijs. Met de 
prijs wil de VGN gehandicaptenzorg-
organisaties stimuleren dat er kennis-
ontwikkeling, kennisverspreiding en 
verdere professionalisering van mede-
werkers plaatsvindt. 

In de gehandicaptenzorg is jaarlijks  

veel g o e d   o n d erz o ek en zien allerlei  

n i eu w e   pr akt i j kpro d u ct e n het levens- 

licht. Juweeltjes die bijdragen aan  

goede zorg. De VGN wil deze juweeltjes  

graag belonen en organiseert daarom de  

G e h a n d i ca pt e n z o rg pr i j s.

Ga naar w w w.vg n.n l/a a n m e l d e n en  

check de inzendingscriteria.

w i n n a ars  

g ez o c ht




D i n g     m ee      n a ar    d e    G e h a n d i ca pt e n z o r g pr i j s   2 0 12
De prijs wordt in de volgende twee categorieën uitgereikt:
 De beste onderzoekspublicatie
 Het beste praktijkproduct (bijvoorbeeld handreiking, methodiek, richtlijn, spel, etc.)

M e l d    u    a a n
Ga naar www.vgn.nl/aanmelden, check de  
inzendingscriteria en meld u aan.

Opleidingsbeleid

Goede kennis in opleidingen leidt tot 
een beter kennisniveau bij medewer-
kers. En een beter kennisniveau van 
medewerkers verbetert de kwaliteit 
van zorg. Opleidingsbeleid en kennis-
beleid versterken elkaar dan ook. 
De VGN geeft invulling aan haar 
opleidingsbeleid met tal van initiatie-
ven. Zo zetten we in op instroom van 
nieuwe leerlingen in opleidingen die 
relevant zijn voor de gehandicapten-
zorg, maar ook op het toerusten van 
huidige medewerkers op de verande-
ringen in de zorg en op doorstroom 
van medewerkers.

Belangrijke speerpunten in het oplei-
dingsbeleid van de VGN in 2014 zijn 

een nieuwe kwalificatiestructuur voor 
het mbo, een landelijk erkend hbo-
arrangement voor de gehandicapten-
zorg, een nieuw competentieprofiel 
voor medewerkers in het sociaal 
domein, meer maatwerk in het onder-
wijs en een vereenvoudiging van 
werk-naar-werktrajecten. 

Nieuwe kwalificatiestructuur voor 
het mbo
De VGN is samen met het onderwijs 
bezig met een nieuwe kwalificatie-
structuur voor het mbo. Hierin staat 
beschreven wat de eisen zijn waaraan 
beroepsopleidingen voor beginnend 
beroepsbeoefenaren moeten voldoen, 
zoals de taken en competenties die zij 

moeten leren. Om aan die eisen te 
voldoen, moet de benodigde vakkennis 
in de mbo-opleidingen meer voorop 
staan dan nu het geval is. Opleidingen 
als Maatschappelijke Zorg, Verzorging 
en MBO Verpleegkunde bestaan straks 
uit een basisdeel dat van toepassing is 
op meerdere zorgbranches, een 
branchespecifiek deel en meerdere 
keuzedelen. In het branchespecifieke 
deel kunnen leerlingen bijvoorbeeld 
kiezen voor de gehandicaptenzorg, 
waarbij ze vakkennis opdoen die 
relevant is voor deze sector. En daar-
naast kunnen ze zich nog verdiepen in 
een keuzedeel. Bijvoorbeeld een 
verdieping naar ondersteuning van 
specifieke doelgroepen, zoals de 

http://www.vgn.nl/gehandicaptenzorgprijs#
http://www.vgn.nl/gehandicaptenzorgprijs#
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ouder wordende cliënt, mensen met 
niet-aangeboren hersenletsel en 
mensen met een licht verstandelijke 
beperking en gedragsproblematiek.

De oplevering van de nieuwe kwalifi-
catiestructuur staat gepland rond de 
zomer van 2014. Daarna worden de 
opleidingsprogramma’s in overleg met 
het regionale werkveld uitgewerkt. Dit 
betekent dat nieuwe leerlingen vanaf 
het schooljaar 2015-2016 in de zorgop-
leidingen volgens de nieuwe structuur 
gaan werken.  

Landelijk erkend hbo-arrangement 
gehandicaptenzorg
Voor de opleidingen SPH, Pedagogiek 
en HBO Verpleegkunde zijn we met de 
Vereniging van Hogescholen overeen 
gekomen om een landelijk erkend 
arrangement voor de gehandicapten-

zorg uit te werken. Dat arrangement 
bestaat uit een algemene minor voor 
de gehandicaptenzorg, een stage in de 
sector op basis van het beroepscom-
petentieprofiel D en een eindopdracht, 
bestaande uit een onderzoek in de 
gehandicaptenzorg en een eindscriptie. 
De algemene minor is inmiddels 

uitgewerkt door zes hogescholen in 
samenwerking met de VGN. Naast het 
landelijke arrangement is er voor de 
afzonderlijke hogescholen ruimte voor 
aanvullende minoren voor specifieke 
doelgroepen. Het is de bedoeling dat 
dit nieuwe arrangement dit najaar van 
start gaat. l

Nieuw competentieprofiel sociaal 
domein
Samen met andere zorgbranches 
ontwikkelt de VGN een nieuw compe-
tentieprofiel voor medewerkers in het 
sociaal domein. Met dit competentie-
profiel wil de VGN ervoor zorgen dat 
medewerkers hun competenties 
verbreden zodat zij enerzijds beter 
worden toegerust op het betrekken 
van de omgeving en/of vrijwilligers bij 
de ondersteuning. Anderzijds om met 
andere groepen zorgvragers leren te 
werken. Dit competentieprofiel heeft 
betrekking op de nieuwe opleiding 
Sociaal Maatschappelijke Coördinatie 
en Dienstverlening; een opleiding op 
Associate Degree (AD) niveau. Dit 
niveau ligt tussen de niveaus mbo 4 en 
hbo-bachelor 6 in. l

Meer maatwerk in het onderwijs

De VGN zet in op meer maatwerk in 
het onderwijs. ‘Alleen leren wat nodig 
is’, is het adagium. Daarvoor zijn we 
met het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen (OCW) een 
proefproject gestart. In het project 
wordt bekeken hoe de opleidingen in 
handige eenheden (modules) kunnen 
worden opgeknipt voor het volwasse-
nenonderwijs. Zodat mensen alleen 
die onderdelen hoeven te volgen waar-
voor ze nog niet voldoende kennis en 
ervaring hebben. l

Vereenvoudigen van werk-naar-
werktrajecten

De arbeidsmarkt is steeds meer in 
beweging. Ook in de zorg, en met de 
decentralisaties in het vooruitzicht 
moeten we hier als branche op in- 
spelen. De werkgelegenheid bij een 
zorgaanbieder is steeds meer afhan-
kelijk van aanbestedingsprocedures. 
Wanneer een concurrent de aanbeste-
ding wint, zal mogelijk personeel moe-
ten worden ontslagen. We willen 
daarom dat medewerkers sneller van 
A naar B kunnen. Dat ze bijvoorbeeld 
makkelijk kunnen switchen van een 
baan in de gehandicaptenzorg naar 
een baan in de jeugdzorg, geestelijke 
gezondheidszorg, ouderenzorg, zie-
kenhuis of welzijn. Met andere bran-
ches in de zorg en welzijn zijn we in 
overleg om een beroepenstructuur te 
ontwikkelen. In die beroepenstructuur 
moeten de verschillen in beroepsuit-
oefening helder verwoord zijn. Hier-
mee kunnen werk-naar-werktrajecten 
worden vergemakkelijkt. l
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De VGN-producten in het kader van opleidingsbeleid: SOEC, VGN e-Learnshop, Database Opleidingen, EVC, Kader 
Kritische Vakkennis. 

SOEC

Veel organisaties bieden medewer-
kers bij- en nascholingstrajecten aan 
die zij zelf hebben ontwikkeld, al dan 
niet in samenwerking met opleidings- 
of kennisinstituten. De Stichting 
OpleidingsErkenningen Care (SOEC) 
– een stichting die de VGN in het leven 
heeft geroepen in 2011 – beoordeelt 
de kwaliteit van deze opleidingen. 
Opleidingen die aan de eisen voldoen 
ontvangen een SOEC-certificaat. 

SOEC kent een onafhankelijk bestuur, 
zodat de kwaliteit van de opleidingen 
in de gehandicaptenzorg objectief 
wordt vastgesteld. 

Juist in deze tijd van stelselwijzigingen 
is het belangrijk dat gehandicapten-
zorgorganisaties de deskundigheid 
van hun medewerkers expliciet kun-
nen aantonen. Bijvoorbeeld aan 
gemeenten met wie ze steeds meer 
samen gaan werken. De VGN ziet het 
aantal aanvragen voor een SOEC-
erkenning dan ook stijgen. Datzelfde 
geldt voor het aantal opleidingen dat 
een certificaat ontvangt. 

In 2013 zijn elf opleidingen van onder 
andere Amarant, ASVZ, Dichterbij, 

Esdégé reigersdaal, Het raamwerk 
en Leekerweide SOEC-gecertificeerd. 
Daarmee staat de teller van het aantal 
SOEC-gecertificeerde opleidingen op 
drieëntwintig. Intussen vinden de 
eerste tussentijdse audits plaats om 
de ontwikkeling en kwaliteitsbewaking 
van de eerder gecertificeerde oplei-
dingen te beoordelen. 

Ook steeds meer commerciële oplei-
dingaanbieders lijken interesse te 
hebben voor het SOEC-erkenningsys-
teem. In het voorjaar van 2014 gaat de 
VGN aan de slag met deze samenwer-
king. Daarnaast bekijken we of we de 
SOEC-erkenning kunnen verbreden 
door ook e-learningmodules van de 
VGN e-Learnshop mee te nemen. l

VGN e-Learnshop

In het voorjaar van 2014 lanceert de 
VGN een e-Learnshop. Dit is een 
webshop waar organisaties e-lear-
ning over de gehandicaptenzorg 
kunnen aanbieden en afnemen. 

In 2011 startte de VGN een werkplaats 
e-learning, waarbij organisaties in de 
gehandicaptenzorg hun kennis en 
ervaringen over e-learning met elkaar 
konden delen. In die werkplaats werd 
de roep om een centrale vindplaats 

voor e-learning werd steeds steviger. 
Een plek waar organisaties onderling 
e-learning uit kunnen wisselen. De 
VGN heeft vervolgens samen met de 
werkplaatsorganisaties twee externe 
partijen, NIVEO en Threeships, de 
opdracht gegeven een website te 
ontwikkelen. Die website – de VGN 
e-Learnshop – wordt dit voorjaar 
gelanceerd. 

Bent u nieuwsgierig naar de VGN 
e-Learnshop? Heeft u zelf e-learning 
die u wilt aanbieden? Of wilt u e-lear-
ning afnemen? Houd dan de website 
van de VGN in de gaten. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen 

met Marjon Gerts, mgerts@vgn.nl of 
Aart Bertijn, abertijn@vgn.nl. l

Op dit moment nemen vijftien orga-
nisaties in de gehandicaptenzorg 
deel aan de VGN e-Learnshop. Deze 
organisaties betalen jaarlijks een 
vast bedrag om gebruik te kunnen 
maken van de website. Ze kunnen op 
de website inloggen, hun eigen 
e-learning uploaden en - al dan niet 
tegen betaling - e-learning van 
anders aanbieders downloaden. Ook 
commerciële aanbieders kunnen hun 
e-learning op de VGN e-Learnshop 
aanbieden. 

e-Learning ‘Activering ouder wordende cliënt’

De ontwikkeling van nieuwe e-lear-
ning voor de gehandicaptenzorg is een 
onderdeel van de werkplaats e-lear-
ning. De e-learningmodule Activering 
ouder wordende cliënt is de eerste die 
in dit kader wordt opgeleverd. Het is 

een relatief nieuw thema met een 
grote opleidingsbehoefte in veel 
organisaties. De inhoud van de module 
is afgebakend op basis van het verdie-
pend competentieprofiel Ouder wor-
dende cliënten. l

In het voorjaar van 2014 wordt een 
nieuwe e-learningmodule voor de 
gehandicaptenzorg gelanceerd over 
de activering van de ouder wordende 
cliënt. Deze module komt dan 
beschikbaar in de VGN e-Learnshop. 
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Toolkit Ouderen

Afgelopen zomer heeft de VGN de 
Toolkit Ouderen gelanceerd. De 
toolkit, die bedoeld is voor gemeenten 
en de sector zorg en welzijn, bevat 
informatie over zorg- en ondersteu-
ningsbehoeften van ouderen met een 
verstandelijke beperking en hoe daar 
op in te spelen.

Mensen met een verstandelijke beper-
king worden - net als mensen zonder 
beperking - steeds ouder. De ouder-
domskenmerken zijn bij beide dezelf-
de, maar het grote verschil is dat de 
kans op ouderdomsaandoeningen bij 
mensen met een beperking groter is 
en dat ze veel eerder verschijnen. Zo 
krijgt iemand met het syndroom van 
Down vaak al rond zijn veertigste met 
bijvoorbeeld dementie te maken. Dat 
geldt ook voor gezondheidsproblemen 
als depressies, diabetes en slechtho-
rendheid.

De Toolkit Ouderen geeft gemeenten 
aandachtspunten over zorg- en onder-
steuningsbehoeften op allerlei onder-
delen van het leven van ouderen met 
een verstandelijke beperking: wonen, 
vervoer, participatie, daginvulling en 
bewegen. Ook aan ondersteuning van 

hun mantelzorgers is gedacht en 
verder wordt duidelijk welke specifieke 
expertise organisaties voor gehandi-
captenzorg te bieden hebben. 

Zorgprofessionals en welzijnswerkers 
kunnen er informatie vinden die de 
gehandicaptensector belangrijk vindt in 
de zorg en ondersteuning van ouderen 
met een verstandelijke beperking. 
Bijvoorbeeld over ouderdomsaandoe-
ningen, begeleidingsmethodieken, 
dagbesteding, het stimuleren van 
maatschappelijke participatie en eigen 
netwerken. Ook komen de verschillen 
in zorgplannen en good practises van 
samenwerking tussen de ouderen- en 
gehandicaptenzorg aan bod. 

Beide doelgroepen vinden de informa-
tie in de vorm van beknopte teksten 
met verwijzingen naar andere docu-
menten en websites. Met deze bunde-
ling van kennis over verouderen met 
een verstandelijke beperking moet het 
voor beide mogelijk zijn om een op 
maat gesneden zorg- en ondersteu-
ningsaanbod te bieden.

Ook voor medewerkers in de gehandi-
captenzorg is de informatie uit de 

toolkit interessant. Bijvoorbeeld voor 
de begeleider die meer wil weten over 
de ouder wordende cliënt. Alle infor-
matie is in opdracht van de VGN door 
Maria Hornman van bureau PrOf, 
Ondersteuning van Zorgprofessionals 
geselecteerd op relevantie voor de 
doelgroep. Daarbij waren ook deskun-
digen uit de gehandicaptenzorg, 
ouderenzorg en welzijnswerk betrok-
ken. l

Ga voor de Toolkit Ouderen naar  
www.vgn.nl/toolkitouderen.

Margreet is 58 jaar. Sinds een jaar of tien ziet ze slechter en kan ze niet meer goed lopen. Ze voelt zich ook steeds vaker eenzaam. Deze verouderings- kenmerken en de jonge leeftijd waarop ze voorko-men, passen bij mensen als Margreet; mensen met een verstandelijke beperking. Hun veroudering brengt andere zorg- en ondersteuningsbehoeften met zich mee dan toen ze nog jonger waren. En die behoeften zijn ook anders dan die van ouderen  zonder beperking. Hoe u daar op in kunt spelen? Ga naar www.vgn.nl/toolkitouderen.

tookitansicht A6_def.indd   2

05-09-13   12:04

Toolkit  
Ouderen

tookitansicht A6_def.indd   1 05-09-13   12:04

Project ‘Samenwerken in ontwikkeling’

De beheersing van de gebarentaal is 
een basisvoorwaarde voor een goede 
communicatie met cliënten en col-
lega’s met auditieve beperkingen. 

Nieuwe medewerkers die gaan wer-
ken met mensen met auditieve beper-
kingen moeten dan ook zo snel moge-
lijk de  Nederlandse gebarentaal 
leren. Dit vraagt een grote scholings-
inspanning van de vijf zorginstellingen 
die zich richten op de begeleiding van 
mensen met auditieve beperkingen.
In het project Samenwerken in ontwik-
keling hebben zij in samenwerking met 
de VGN de handen ineen geslagen om 
een nieuwe opleiding te ontwikkelen, 
waarbij e-learning een grote rol 

speelt. Begin 2014 start het eerste 
deel van dit opleidingstraject. Tegelij-
kertijd worden er nieuwe opleidings-
modulen ontwikkeld, waarbij wordt 
samengewerkt met de Hogeschool 
utrecht, Instituut voor Gebaren,  
Taal & Dovenstudies. l

http://www.vgn.nl/toolkitouderen
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EVC

Overal komen ze voor: medewerkers 
die door hun werkervaring wel de 
kennis bezitten, maar niet de juiste 
diploma’s. Ze kunnen niet hardmaken 
over welke competenties ze beschik-
ken. Dankzij een EVC-procedure kan 
dat wel. EVC staat voor Erkenning van 
Verworven Competenties. 
Een EVC-procedure is een kort onder-
zoek naar de ervaring van een mede-
werker. Het onderzoek wordt afgeslo-
ten met een ervaringscertificaat dat 
beschrijft welke competenties objec-
tief zijn aangetoond. l

Database Opleidingen

De Database Opleidingen van de VGN 
biedt een overzicht van bij- en nascho-
lingsopleidingen die organisaties in de 
gehandicaptenzorg hebben ontwikkeld 
(of hebben laten ontwikkelen). Het 
aanbod is zeer gevarieerd: van oplei-
dingen over begeleiding bij wonen, 
opleidingen over verpleging en verzor-
ging tot opleidingen rondom wet- en 
regelgeving. Ook bieden organisaties 
opleidingen aan die gebaseerd zijn op 
de competentieprofielen en opleidin-
gen die betrekking hebben op cliënt-
groepen.
Ga naar www.vgn.nl/opleidingen. l

Kader Kritische Vakkennis 

Het Kader Kritische Vakkennis is een 
soort digitale bibliotheek die profes-
sionals kunnen raadplegen over 
allerlei onderwerpen waarover ze 
kennis moeten hebben om hun werk 
goed te kunnen doen. Gebruikers 
kunnen op www.vakkennisgehandi-
captenzorg.nl kennis zoeken op 
hoofdonderwerpen en op onder- 
werpen op alfabetische volgorde. l

VERENIGING GEHANDICAPTENZORG NEDERLAND

Oudlaan 4 Postbus 413 T 030-27 39 300 www.vgn.nl
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OP WAARDE GESCHAT
EVC als P&O-instrument 
informatie voor organisaties in de gehandicaptenzorg

Hoe begint zo’n EVC-
traject? 

Kan de kans op succes 
vooraf ingeschat worden?

Is EVC een opleiding?

Is EVC een examen?

Hoe lang duurt het?

Hoeveel tijd kost het?

Wat kost het? 

Is er subsidie voor?

Neem contact op met een van de erkende EVC-aanbieders. 
Dan krijgt u informatie en desgewenst een adviesgesprek. In 
dat gesprek wordt bekeken of EVC passende antwoorden biedt 
op uw vraag. De procedure kan snel in werking 
worden gezet.

Ja. De medewerker neemt eerst deel aan een intake. 
Daarbij wordt ook de kans van slagen ingeschat. Na de intake 
wordt het besluit genomen om defi nitief verder 
te gaan.

Nee, het is geen cursus of opleiding. De medewerker verza-
melt bewijzen die de aanwezige competenties aantonen. 

Nee, EVC is geen examen. Aan de hand van het portfolio 
en een gesprek wordt bepaald wat de waarde is van de erva-
ring in relatie tot een bepaald competentieprofi el. 
EVC is dus wel een soort toets: een onderzoek met een beoor-
deling.

De doorlooptijd van een EVC-procedure is gemiddeld drie 
maanden. De doorlooptijd hangt vooral af van de inzet van de 
medewerker, maar ook van de beschikbaarheid van tijd. 

De ervaring leert dat het werken aan een EVC-procedure on-
geveer twintig uur kost. Als het moeilijk is bewijzen te vinden, 
dan kan er wat meer tijd nodig zijn. Aan een EVC-procedure 
bent u altijd minder tijd (en geld) kwijt dan aan een opleiding.

De kosten van een EVC-procedure verschillen per aanbieder. 
Dit varieert grofweg van € 650,- tot € 1.250,-. Informeer bij 
de aangewezen aanbieders voor de exacte prijzen of kijk op 
www.vgn.nl onder het thema Opleiden en ontwikkelen en het 
subthema Erkenning van Verworven Competenties.

De overheid stimuleert actief de inzet van EVC-procedures. 
Dat maakt dat er diverse mogelijkheden zijn voor subsidiëring 
van EVC-trajecten. Kijk voor meer informatie op www.vgn.nl 
of op de sites van de EVC-aanbieders. 
Zie ook www.kenniscentrumevc.nl

VEEL GESTELDE VRAGEN MEER WETEN OF BEGINNEN MET EVC?
Hebt u belangstelling? Wilt u zich oriënteren op de mogelijkheden van EVC? 

Dit is wat u kunt doen:
• Kijk op www.vgn.nl onder het thema onder het thema Opleiden en Ontwikkelen en 
 het subthema Erkenning van Verworven Competenties naar de selectie van erkende, 
 branchegerichte EVC-aanbieders.
• Lees de informatie op de sites van deze aanbieders.
• Neem contact op met een van hen of met meer aanbieders.
• Bespreek de vragen die u hebt.
• Vergelijk wat zij u te bieden hebben.
• Kies dan een aanbieder die bij u past en vraag deze aanbieder om een offerte 
 uit te brengen.

Pas dan beslist u of u met EVC gaat werken en door wie u de EVC-procedure wilt 
laten uitvoeren.

Kijk voor informatie op www.vgn.nl of bel 030-27 39 722 (secretariaat Werkgeverszaken 
van Vgn).

VERENIGING GEHANDICAPTENZORG NEDERLAND
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WERKERVARING IS GOUD WAARD
Erkenning van competenties 
Informatie voor werknemers in de gehandicaptenzorg

Hoe kom ik aan zo’n 
ervaringscertifi caat?

Zit ik er meteen aan vast?

Is EVC een opleiding?

Moet ik een examen doen?

Hoe lang duurt het?

Hoeveel tijd kost het mij?

Wat kost het? 
En is er subsidie voor?

Neem contact op met je leidinggevende of P&O-
afdeling. Dan krijg je informatie. Zij kunnen je verwijzen 
naar een van de erkende EVC-aanbieders. De procedure 
kan desgewenst snel in werking worden gezet.

Nee. Informatie vragen kost niets. Je beslist pas defi nitief 
na de intake, waarbij ook je kans van slagen wordt geschat. 
Stop je na de intake, dan hoef je alleen daar iets voor te 
betalen.

Nee, het is geen cursus of opleiding. Je verzamelt bewijzen 
in een portfolio. Die laten zien wat je in huis hebt. 

Nee, je doet geen examen. Aan de hand van het portfolio 
en een gesprek wordt bepaald of je ervaring voldoende 
competenties heeft opgeleverd voor een bepaalde functie 
of takenpakket. 

In totaal duurt een EVC-procedure gemiddeld drie maan-
den. Een enkeling is sneller. De ‘doorlooptijd’ hangt ook 
af van je eigen inzet. 

De ervaring leert dat het werken aan een EVC-procedure 
ongeveer twintig uur kost. Als het moeilijk is bewijzen 
te vinden, dan kan er wat meer tijd nodig zijn. Aan een 
EVC-procedure ben je altijd minder tijd kwijt dan aan een 
opleiding.

Als de EVC-procedure door je werkgever wordt aange-
vraagd, worden de kosten betaald door je werkgever. 
Een individuele aanvraag komt doorgaans op eigen 
rekening. De prijzen kun je bij de aanbieders opvragen.
Er zijn diverse mogelijkheden voor EVC-subsidie aan 
werkgevers. Op www.vgn.nl en op de sites van de EVC-
aanbieders vind je daarover meer informatie. 
Ook de overheid verstrekt informatie over EVC en de 
subsidiemogelijkheden. 
Kijk daarvoor op www.kenniscentrumevc.nl.

VEEL GESTELDE VRAGEN MEER WETEN?
Heb je de wens om door te groeien? Wil je graag je ervaring gewaardeerd zien? 
Neem dan contact op met je leidinggevende of met een P&O’er over de mogelijkheden 
van een EVC-procedure. Kijk voor informatie op www.vgn.nl, onder het thema 
Opleiden en ontwikkelen en het subthema Erkenning van Verworven Competenties.

VEEL SUCCES!

Colofon
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