Student aan het woord: leren
op de werkplek
We zijn in gesprek met Verpleegkundige Merel Feenstra (46) van
Buurtzorg. Ze volgt de opleiding Verpleegkundige bij Educared en
vertelt over haar ervaringen tijdens de opleiding en hoe ze kennis die
ze opdoet toepast in de praktijk.
“Een paar jaar geleden heb ik de
eenjarige opleiding gespecialiseerd
verzorgende somatiek gedaan” laat
Merel weten. “Dat vond ik zo onwijs
leuk dat ik bij mezelf dacht: volgens
mij wordt het echt tijd om wat meer
te leren. Mijn kinderen zijn al ouder;

ik heb de ruimte, ik heb de tijd. En het
was nodig dat ik meer leer; ik begon
me te vervelen. Toen de opleiding
Verpleegkunde aangeboden werd
voelde dit dan ook als het juiste
moment.”

“Ik leer door te werken en ik werk
waardoor ik veel leer. Die combinatie
is echt perfect!”

Merel is duidelijk enthousiast over
de opleiding. “Als ziekenverzorgende
verleen je zorg; dat is hartstikke
leuk, maar je kan niet zelfstandig
verpleegkundige diagnoses stellen.
Nu kan dat wel. De opleiding
verpleegkunde gaat veel meer de
diepte in. Zo krijg ik handvatten
om methodisch te werken en leer
ik meer over de anatomische en
fysiologische kant van de zorg. Alles
valt voor mij nu op zijn plek.”
“Het is erg gunstig dat de opleiding
ook naar je eigen werkplek kijkt”,
vertelt Merel.
“Omdat ik praktijksituaties zie en
daarbij theoretische onderbouwing
krijg, kan ik situaties veel beter

plaatsen in verpleegkundige doelen
en interventies. De combinatie
maakt dat ik meteen alles in de
praktijk kan brengen. Zo heb ik een
aantal cliënten waar ik persoonlijk
begeleider van ben. Daar speelden
nogal wat zaken; lichamelijke en
geestelijke veranderingen. Dat neem
je gewoon mee in een opdracht.
Eigenlijk gaat dat heel organisch.
Op de vraag of ze werkplekleren
effectiever vindt dan klassikaal leren
klinkt Merel instemmend. “Ik leer
door te werken en ik werk waardoor
ik heel veel leer. Die combinatie is
echt perfect!”

