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Samenvatting 

Leren in de praktijk is een essentieel onderdeel van de opleiding tot hbo verpleegkundige. Een 

optimaal leerklimaat is daarin een belangrijke voorwaarde. Deze notitie is de uitkomst van overleg en 

instemming met betrokken samenwerkingspartners en biedt een gemeenschappelijke 

begripsdefiniëring over leerklimaat en is helpend in het creëren van draagvlak van wederzijdse 

verantwoordelijkheden voor een adequaat leerklimaat en het opstellen van concrete werkprocessen 

ten aanzien van het bewaken en zonodig verbeteren van het leerklimaat.  

 

Leerklimaat, leercultuur en krachtige leeromgeving zijn begrippen die nauw met elkaar 

samenhangen. Leerklimaat is de sfeer die op een leer- en werkplek heerst ten aanzien van leren. 

Leercultuur hangt samen met de onderliggende waarden die in praktijk gebracht worden ten aanzien 

van veiligheid en betrokkenheid. Een krachtige leeromgeving bevat authentieke en uitdagende 

leersituaties met een toenemende complexiteit en de aanwezigheid van voldoende rolmodellen.  

 

Zowel de praktijkinstellingen als de opleiding tot Verpleegkundige hebben een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid in het creëren van een goed leerklimaat en het borgen van een krachtige 

leeromgeving. Voor praktijkopleiders is er een sleutelrol in het mede faciliteren en bewaken van een 

goed leerklimaat en het evalueren daarvan met studenten, werkbegeleiders en afdelingshoofden. 

Vanuit de opleiding wordt zorggedragen voor een efficiënte en effectieve manier van 

informatievoorziening over de opleiding en de opdrachten met bijbehorende beoordelingswijzen. 

Tevens is de opleiding verantwoordelijk voor het structureel aanbieden van instructie/trainingen aan 

begeleiders en beoordelaars in de praktijk en aan de eigen docenten. Tot slot heeft ook de student 

een rol in het (op tijd) bespreekbaar maken van leervragen en het aangeven van eventuele 

knelpunten ten aanzien van het leerklimaat. 

Om de kwaliteit van het leerklimaat in zorginstellingen in kaart te brengen heeft de opleiding 

verpleegkunde een  meetinstrument samengesteld. Dit vormt de basis voor een (jaarlijkse) dialoog 

over leerklimaat tussen de praktijkopleider/opleidingsadviseur van een zorginstelling en de 

relatiebeheerder van de opleiding. In dit gesprek worden zo nodig wederzijdse afspraken gemaakt 

over het bewaken, dan wel het verbeteren van het leerklimaat.  Deze werkwijze wordt vanaf 

studiejaar ’22-’23 gefaseerd geïmplementeerd.  
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1. Inleiding 

De opleiding Verpleegkunde en haar samenwerkingspartners dragen gezamenlijk zorg voor een 

adequaat leerklimaat ten behoeve van het zo optimaal mogelijk leren en ontwikkelen van studenten 

verpleegkunde in de praktijk.  

 

De kwaliteit van het leerklimaat in de instellingen staat onder druk door de toename van het aantal 

studenten, de vele personele mutaties van (hoog) opgeleide zorgprofessionals en andere 

beïnvloedende factoren. De kwaliteit van stage- en duaalplaatsen is daarom een belangrijk en 

structureel gespreksonderwerp tijdens de vele (on)geplande gesprekken tussen zorginstellingen en 

de opleiding Verpleegkunde.  

 

Deze notitie is behulpzaam bij: 

1. Het gemeenschappelijke hanteren van het begrip “leerklimaat”;  

2. Het creëren van draagvlak van wederzijdse verantwoordelijkheden voor een adequaat 

leerklimaat; 

3. Het maken van concrete afspraken over het bewaken en zonodig verbeteren van het 

leerklimaat; 

4. Het voeren van een structurele dialoog aan de hand van een meetinstrument leerklimaat.  

Deze notitie is bedoeld voor de verantwoordelijken voor het leerklimaat van onze studenten in de 

praktijk. De notitie pretendeert niet het “voorschrijven” van hoe de ander het zou moeten doen, 

maar wil een middel zijn tot kritische en gezamenlijke beschouwing van ieders taken en rollen en het 

gezamenlijk aangaan van uitdagingen op het gebied van leerklimaat. Deze onderstreept de wens van 

het gezamenlijk zorgdragen voor en bewaken van dat leerklimaat.  

 

De opleiding Verpleegkunde start in studiejaar 2022-’23 met de implementatie van een 

meetinstrument Leerklimaat als basis voor het gesprek met de zorginstelling over de kwaliteit van 

het leerklimaat. Het meetinstrument richt zich met name op de aanwezigheid van voorwaarden om 

zo optimaal mogelijk te leren. In dit gesprek worden wederzijdse afspraken gemaakt en besluiten 

genomen gericht op het bewaken, versterken dan wel verbeteren van het leerklimaat. 

 

Deze notitie is tot stand gekomen na drie klankbordsessies met een afvaardiging uit de praktijk, de 

programmaleiders van het deeltijd- en doorstroomprogramma en de coördinatoren van het Bureau 

Praktijkleren. Tevens is feedback gevraagd aan de onderwijsverantwoordelijke docenten van de 

diverse praktijkleerperioden, een docent van de OPO (Opleiding tot praktijkopleider), de 

opleidingsmanager, teamleiders, studenten van de Opleidingscommissie en de onderwijskundig 

adviseur van de Opleiding Verpleegkunde. De bijlage bevat een verzameling van instrumenten, die in 

de diverse zorginstellingen worden gebruikt om het leerklimaat te evalueren. 
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2. Verkenning van het begrip leerklimaat 

Definitie van leerklimaat 
Over het begrip leerklimaat en het operationaliseren ervan zijn vele studies beschreven, in 
verschillende contexten, waaronder die van de gezondheidszorg. Op basis van een beknopte 
literatuurstudie, gesprekken met de klankbordgroep en een onderwijskundig adviseur is ervoor 
gekozen om in deze notitie het begrip leerklimaat als volgt te duiden:  
 

 
Leerklimaat is de sfeer die op een leer-/werkplek heerst ten aanzien van leren. 
 

 

Leerklimaat en leercultuur 
De term leerklimaat wordt vaak in één adem genoemd met de term “leercultuur” (1). Leercultuur, 
staat voor een sfeer en attitude van openheid, veiligheid en betrokkenheid, waarin leren 
vanzelfsprekend gevonden wordt en gefaciliteerd wordt. Niet alleen voor leerlingen, maar voor alle 
medewerkers. Deze “waarden” zitten als het ware in “ieders hoofd” (2). Het begrip leercultuur is niet 
zo gemakkelijk te meten (3). 
 
Leerklimaat en krachtige leeromgeving 

Een term die ook samenhangt met leerklimaat, en vaak binnen het onderwijs genoemd wordt, is 

“krachtige leeromgeving” (4).  

 

 
Een krachtige leeromgeving is een leer-/werkomgeving waarin studenten optimaal gestimuleerd 
worden om te leren. 
 

 

In een krachtige leeromgeving is een aantal belangrijke aspecten aanwezig die het leren faciliteren en 

bevorderen (5,6,7). Het gaat dan in het geval van verpleegkunde studenten o.a. om: 

- Authentieke en uitdagende leersituaties met een toenemende complexiteit: Levensechte 

zorgvragers met complexe zorgvragen in een dynamische zorgcontext, die vragen om een 

bepaalde en toenemende mate van kennis, inzicht en vaardigheden; 

- De aanwezigheid van hbo-opgeleide rolmodellen, die vanuit hun referentiekader (hun 

ervaring en genoten opleiding) studenten aan kunnen zetten tot kritische reflectie op wat zij 

al weten en kunnen en waar hun leervragen liggen. Studenten hebben rolmodellen nodig om 

zichzelf mee te kunnen identificeren als toekomstig zorgprofessional (8, 9). Hbo opgeleide 

verpleegkundigen spelen een noodzakelijke rol bij het begeleiden en beoordelen van 

studenten.  

Bovenstaande factoren zijn concreet aantoonbaar, en lenen zich om in een meetinstrument op te 

laten nemen. 

 

 
In deze notitie kiezen we ervoor om het begrip leerklimaat als overkoepelend begrip te 
hanteren. Het omvat in zijn totaliteit wat nodig is voor een student om zich veilig te voelen, en 
van daaruit te kunnen leren en ontwikkelen in uitdagende en authentieke (zorg)situaties. 
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Het operationaliseren van leerklimaat  

Leerklimaat gaat over sfeer, een cultuur en het gevoel van veiligheid. Maar het gaat ook om concrete 

zaken/personen die aanwezig moeten zijn, wil er sprake zijn van een krachtige leeromgeving.  

Om het leerklimaat op een leer-/werkplaats te kunnen evalueren en beoordelen is het nodig dat 

bovenstaande begrippen “meetbaar” worden gemaakt. Waarna ze kunnen worden weergegeven in 

een meetinstrument. Over het ontwikkelen en valideren van een dergelijk meetinstrument zijn 

diverse studies beschreven, echter allen in verschillende contexten (3). 

 

Vanuit de opleiding Verpleegkunde is ervoor gekozen om een geschikt meetinstrument samen te 

stellen, dat praktisch en op efficiënte wijze bruikbaar is in de verschillende werkvelden waarin 

studenten van Verpleegkunde stage lopen, dan wel als duaalstudent werkzaam zijn. Het instrument 

bevat elementen van bovengenoemde begrippen leercultuur en factoren van een krachtige 

leeromgeving. In studiejaar ’22-’23 wordt een aanvang  gemaakt met de implementatie van het 

meetinstrument als basis van het gesprek over leerklimaat. Zie verder H 5.  

 

Meetinstrumenten leerklimaat, reeds gebruikt door instellingen  

In de bijlagen zijn enkele instrumenten te vinden, die door deelnemers van de klankbordgroep zijn 

aangedragen en die zij zelf al intern gebruiken. Deze zijn bedoeld om het ervaren leerklimaat van de 

stagiaire (student), werk-/praktijkopleiders en overige teamleden te meten. In de gesprekken met de 

klankbord groep is gebleken dat de interesse groot was naar elkaar instrumenten. Het stimuleert het 

kritische gesprek over leerklimaat 
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3. Verantwoordelijkheid voor het leerklimaat  
 

Dit hoofdstuk beschrijft de verantwoordelijkheden van de diverse samenwerkingspartners voor het 

scheppen en onderhouden van een goed leerklimaat. 

Verantwoordelijkheid van de instellingen voor leercultuur en de kracht van de leeromgeving 

Een veilige leer- en werkomgeving is van essentieel belang voor het behoud van 

leerlingen/medewerkers tijdens hun opleiding in de zorg, en erna (10). Het leerklimaat in een team, 

op een afdeling, is een belangrijke gedeelde verantwoordelijkheid van alle medewerkers,  de 

leidinggevenden van de afdelingen in de instelling en hun managers. Zij dragen met elkaar het 

leerklimaat. Daarbij helpt een heldere en duidelijk uitgedragen visie op leren ofwel: “Practice what 

you preach”.  

 

Praktijkopleiders1 hebben een belangrijke taak in het signaleren en bespreekbaar maken van de eisen 

die gesteld worden aan een goed leerklimaat en het evalueren daarvan met studenten, hun 

werkbegeleiders en afdelingshoofden. De praktijkopleider bewaakt dat er duidelijke afspraken 

worden gemaakt over wie waarvoor verantwoordelijk is, en maakt knelpunten zonodig bespreekbaar 

in het lijnoverleg met zijn of haar leidinggevende en/of de leidinggevende van de betreffende 

afdeling. 

Of een afdeling een “krachtige leeromgeving” vormt, hangt af van de aanwezigheid van voldoende 

uitdagende en authentieke leersituaties, de leercultuur en voldoende rolmodellen. Afhankelijk van 

de fase van de opleiding die een student doorloopt, is het leerproces gebaat bij een toename van 

complexiteit van zorg, coördinerende en overstijgende taken, de daarbij passende mate van 

zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de student, het opleidingsniveau van betrokken en 

zichtbare rolmodellen en van degene die de student zal beoordelen.  

Het rapport ‘Toekomstige Beroepen Verpleging en Verzorging’ (11) en het opleidingsprofiel van de 

hbo verpleegkundige (BN2020) (12) geven de verschillen aan in deskundigheidsgebieden van de hbo 

verpleegkundige ten opzichte van de mbo verpleegkundige. Deze kunnen helpend zijn bij de 

inrichting van en beoordeling van een praktijkleerplaats/stageplaats voor hbo-v studenten. 

Praktijkopleiders en hbo opgeleide verpleegkundigen van een afdeling zullen het beste kunnen 

beoordelen of er op hun afdeling of team in voldoende mate sprake is van complexe uitdagende zorg 

en uitdagende taken voor hbo verpleegkundigen in opleiding. Een gesprek met een docent van 

school, die de inhoud van het hbo-v curriculum goed kent kan daarbij behulpzaam zijn.  

 

Verantwoordelijkheid van instellingen voor voldoende werkbegeleiders en beoordelaars van het 

juiste opleidingsniveau 

Vanuit de opleiding Verpleegkunde van Hogeschool Leiden worden de volgende voorwaarden 

gesteld aan een stage- of opleidingsplaats: 

- Jaar 1 (oriëntatiestage, vierjarig programma HBOV, voltijd en duaal): Begeleiding en 

beoordeling kan en mag gedaan worden door een ervaren verzorgende IG, MBO 

verpleegkundige of ouderejaars HBOV student. Bij voorkeur is een HBO opgeleide 

verpleegkundige of praktijkopleider op enigerlei wijze betrokken bij de beoordeling. 

 
1 Opmerking m.b.t. de naamgeving: Diverse instellingen hanteren een andere naamgeving voor praktijkopleider, zoals 
opleidingscoördinator, stagecoördinator, praktijk- of opleidingscoach. Met praktijkopleider wordt hier bedoeld: degene die 
verantwoordelijk is voor het faciliteren en monitoren van het leerklimaat voor leerlingen en stagiaires en het instrueren en 
coachen van werkbegeleiders. 
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- Jaar 2 (vierjarig programma HBOV, voltijd en duaal) en deeltijdopleiding jaar 1 en 2: 

Begeleiding in de dagelijks zorg kan en mag gedaan worden door een ervaren verzorgende 

IG, MBO verpleegkundige of HBOV student in het laatste jaar. Betrokkenheid bij de 

beoordeling door een hbo opgeleide verpleegkundige of praktijkopleider is een vereiste. 

- Jaar 3 en 4 (vierjarige HBOV (voltijd en duaal), deeltijdopleiding jaar 3 en 4, en de gehele 

doorstroomopleiding): Instructie op de werkvloer, kan afhankelijk van de taken deels 

plaatsvinden door een mbo opgeleide verpleegkundige. Bij (overstijgende) taken in midden 

tot hoog complexe zorgsituaties èn bij de beoordeling van de ontwikkelde hbo competenties 

op het vereiste niveau, is de directe betrokkenheid van een HBO opgeleide verpleegkundige 

of praktijkopleider echter een vereiste.  

De praktijkinstellingen zijn verantwoordelijk voor het zorgdragen voor voldoende capaciteit in 

begeleiding en beoordeling op hbo niveau. Desgewenst wordt daarover het gesprek gevoerd met de 

relatiebeheerder (coördinator van Bureau Praktijkleren) en wordt gekeken naar alternatieven, naar 

benodigde ondersteuning vanuit de opleiding of door het Centrum voor Bij- en Nascholing 

Verpleegkunde2. 

 

Verantwoordelijkheid van de opleiding voor informatie vooraf en ondersteuning vanuit school 

De opleiding heeft ook een belangrijk aandeel in het creëren van een goed leerklimaat. Onderzoek 

toont aan dat voorwaarden om te komen tot leren niet alleen liggen in het ervaren van een sfeer van 

veiligheid en vertrouwen, maar ook in het hebben van duidelijkheid over en inzicht in wat geleerd 

moet worden, en waarom dat van belang is (13).  Opdrachtbeschrijvingen vanuit school moeten 

daarom voor zowel de student als diens begeleider helder zijn. Ook de wijze van beoordelen en de 

kaders waarin dat dient te gebeuren dienen helder beschreven te zijn.  

Verder speelt de opleiding een belangrijke rol in de voorbereiding op de stage. Docenten begeleiden 

hun studenten daarbij. Zij benadrukken het belang van tijdig verdiepen in de instelling, de 

categorieën zorgvragers en het opstellen van een stageplan. Hierbij dient opgemerkt te worden dat 

er gedurende de opleiding sprake is van afnemende sturing en een toenemende 

verantwoordelijkheid van de student voor de eigen regie over dit proces. 

Daarnaast is de opleiding verantwoordelijk voor momenten (terugkomonderwijs) waarop vragen 

gesteld kunnen worden, uitleg gegeven kan worden aan studenten en aandacht geschonken wordt 

aan het ontvangen en geven van feedback en het leren reflecteren op het zorg- en leerproces. 

Tot slot: Naast het tijdig aanleveren van handleidingen met gerichte informatie en instructie m.b.t. 

specifieke opdrachten en beoordelingsformulieren, biedt de opleiding ook informatie en instructie 

d.m.v. weblectures en scholingsactiviteiten online of fysiek.  Ook heeft de opleiding een taak in het 

verstrekken van een basispakket aan informatie m.b.t. het landelijk Opleidingsprofiel Bachelor of 

Nursing 2020, de (globale) inhoud van de opleiding en wat geleerd moet worden in de verschillende 

fases. Voor meer inhoudelijke scholingen en/of trainingen op maat, kunnen zorginstellingen gebruik 

maken van het aanbod van het Centrum voor Bij en Nascholing Verpleegkunde.  

  

 
2 https://www.hsleiden.nl/nascholingen/Vakgebieden/zorg/Specialisaties/zorg-Verpleegkunde 
 

https://www.hsleiden.nl/nascholingen/Vakgebieden/zorg/Specialisaties/zorg-Verpleegkunde
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4. Monitoren, onderhouden en verbeteren van het leerklimaat  

Op verschillende wijzen en op verschillende plaatsen vindt het monitoren van het leerklimaat plaats. 

Hieronder staat hoe de samenwerkingspartners, de driehoek: praktijk, opleiding en student, dit 

vormgeven.  

 

Praktijk 

Monitoring door praktijkopleiders binnen de instellingen van: 

- De voortgang van de studenten, de gewenste competentie-ontwikkeling, wijze van 

begeleiden en beoordelen op de stageafdeling, door het voeren van voortgangsgesprekken. 

Doel: Inzicht krijgen in bevorderende en belemmerende factoren, gelegen in het leerklimaat, 

en zonodig kunnen bijsturen. 

- Het leerklimaat in de eigen instelling door het mondeling en schriftelijk evalueren.  

Doel: In kaart brengen van de zienswijze en ervaringen van betrokken partijen, inzicht krijgen 

in bevorderende en belemmerende factoren en zonodig kunnen agenderen in overleg met 

lijnverantwoordelijken. 

Instellingen kunnen daarbij diverse meetinstrumenten gebruiken: Zie bijlagen. Resultaten van interne 

evaluaties kunnen gebruikt worden bij de relatiebeheergesprekken met de opleiding (zie volgende 

paragraaf en H5). 

 

Opleiding 

Monitoring vanuit school vindt plaats door: 

- Docenten praktijkleren: Deze voert een tussentijds voortgangsgesprek met student en diens 

begeleider over de gewenste competentie-ontwikkeling tijdens elke praktijkleerperiode 

(behalve tijdens de orientatiestage in jaar 1-regulier HBOV). Zonodig wordt verder ingegaan 

op de relatie tussen voortgang en de kwaliteit van het leerklimaat en/of volgt verwijzing naar 

de relatiebeheerder van de opleiding (coördinator praktijkleren). 

 

o In geval van stagnatie (vragen/problemen vanuit student en/of begeleider): Docent 

praktijkleren voert (extra) gesprek met student en diens begeleider over reden van 

stagnatie. Zonodig wordt verder ingegaan op de relatie tussen voortgang en de 

kwaliteit van het leerklimaat en/of volgt verwijzing naar de relatiebeheerder 

(coördinator praktijkleren). 

 

- Relatiebeheerder (coördinator praktijkleren): Het bespreken van kwaliteit van leerklimaat 

met betrokken praktijkopleider in jaarlijks relatiebeheergesprek aan de hand van een 

eenvoudige vragenlijst (meetinstrument) via Forms met als doel:  

o Inzicht krijgen in krijgen in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van opleiden en de 

relatie met de kwaliteit van het leerklimaat, verkennen van scholings- en 

instructievragen; 

o Besluitvorming over kwaliteit van stageplaatsen en mogelijk uitbreiding, dan wel 

(tijdelijke) stopzetting van stageplaatsen.  

- Stagebureau: ontvangt soms signalen m.b.t. leerklimaat. Het stagebureau neemt hierover 

contact op met de betrokken docent en/of student of praktijkopleider van de  instelling, of 

schakelt de betrokken relatiebeheerder in. 
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Student  

Monitoring door de student:  

De student draagt ook bij aan een goed leerklimaat. Door een proactieve houding t.a.v. het leren 

kennen van zijn begeleiders, overige collega’s en cliëntengroep. Door motivatie en inzet te tonen, 

zich nieuwsgierig en onderzoekend op te stellen en aan te geven wanneer facetten van een open en 

veilig leerklimaat ontbreken of voor verbetering vatbaar zijn.  

Dat laatste is niet altijd makkelijk, want de student bevindt zich in een kwetsbare positie: hij/zij voelt 

zich afhankelijk van zijn begeleider/beoordelaar. Toch is het van belang dat een student leert om 

regie te nemen in zijn/haar leerproces en hierover in gesprek te gaan. Begeleiders op de stage en de 

docenten van school spelen daarin een belangrijke steunende, uitnodigende en coachende rol en 

dragen in belangrijk mate verantwoordelijkheid voor het opbouwen van een veilige relatie met de 

student. 

Wanneer een student een zodanig onveilig leerklimaat ervaart en het bespreekbaar maken hiervan 

op de stage geen optie is, is de docent van school (SLB-er) het eerste aanspreekpunt voor de student. 

De docent coacht en begeleidt de student dan in het bespreekbaar maken en zal initiatief nemen tot 

het van een gesprek daarover met de praktijkopleider en/of werkbegeleider op de stage. 
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5. Meetinstrument Leerklimaat 

De opleiding Verpleegkunde heeft een meetinstrument leerklimaat samengesteld en de werkwijze 

voor het meten van het leerklimaat beschreven. Vanaf studiejaar ‘22-‘23 wordt deze werkwijze 

gefaseerd geïmplementeerd. 

 

Het meetinstrument Leerklimaat is de basis voor het (jaarlijkse) gesprek, dat tussen praktijkopleider/ 

opleidingsadviseur van de zorginstelling en de relatiebeheerder van de opleiding Verpleegkunde 

wordt gevoerd. Het meetinstrument is zo ontworpen dat het bruikbaar is in alle typen 

zorginstellingen en makkelijk is in te vullen. Voorafgaand aan het gesprek wordt gevraagd een set 

vragen te beantwoorden via FORMS. In het gesprek worden de antwoorden besproken en zo nodig 

verder toegelicht. Waarna wederzijdse afspraken worden gemaakt en besluiten worden genomen 

gericht op het bewaken, versterken dan wel het verbeteren van het leerklimaat.  

 

Meetinstrument Leerklimaat opleiding Verpleegkunde Hogeschool Leiden 

Het samengestelde meetinstrument Leerklimaat is o.a. gebaseerd op het door het Landelijk Overleg 

Stagecoördinatoren (LOS) ontworpen “Indicatief instrument praktijkleerplaatsen (Bachelor) 

Verpleegkunde”(14), een literatuuronderzoek (quickscan) over meetinstrumenten leerklimaat, en op 

basis van de vele (evaluatie) gesprekken met stage-instellingen in de afgelopen jaren.  

Ondanks dat “leercultuur” een grote en belangrijke sturing geeft aan het leren, is deze lastig te 

meten en te veranderen (3). Wat je wel kunt meten is de aanwezigheid en kwaliteit van de 

voorzieningen, de rol van de werkbegeleiders en de werkzaamheden op een afdeling of in een team. 

Deze aspecten komen dan ook terug in het meetinstrument. 

 

Onderdelen vragenlijst en vragen 
Het meetinstrument Leerklimaat bevat per onderdeel gesloten en open vragen. De term leerplaats 
omvat de termen “stageplaats” (voor voltijd studenten) en leer-/werkplek (voor dualers). 
  
Onderdeel A: Algemene gegevens: 

1. Naam instelling 
2. Naam (van degene die de enquête invult) 
3. Functie 
4. Aantal HBOV stagiaires (verspreid over het huidige jaar) 
5. Aantal HBOV duaal studenten van de diverse opleidingsvarianten (verspreid over het huidige 

jaar) 
6. Beschikt de instelling over een visie op opleiden? 

a. ja 
b. nee 

7. Beschikt de instelling over een opleidingsplan? 
a. ja 
b. nee 

8. Wordt in uw instelling het leerklimaat3 met studenten geëvalueerd? 
a. Nee 
b. Ja, structureel, schriftelijk en mondeling 
c. Ja, structureel, alleen mondeling 
d. Ja, structureel, alleen schriftelijk 
e. Ruimte voor toelichting 

 
3 Denk aan vragen over aspecten van veiligheid, duidelijkheid over bij wie de student terecht kan met vragen, 
de communicatiecultuur, etc. 
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9. Ruimte voor evt. aanvullende gegevens m.b.t. overige opleidingsfunctionarissen, personele 

mutaties,  verdeling studenten over locaties etc. 
 

Onderdeel B: De leerplaats als krachtige leeromgeving: 
10. Is er sprake van complexe zorg- en werksituaties waarin de student zijn/haar rollen en 

competenties4 op het vereiste niveau kan ontwikkelen?  
a. Voor jaar 1 en 2 (reguliere HBOV)?   Antwoord: ja/nee 
b. Voor jaar 3 en 4 (reguliere HBOV)?  Antwoord ja/nee 
c. Voor Doorstroom programma jaar 1?  Antwoord ja/nee 
d. Voor Doorstroom programma jaar 2?  Antwoord ja/nee 
e. Voor Doorstroom programma jaar 1?  Antwoord ja/nee 
f. Voor Deeltijd opleiding jaar 1?   Antwoord ja/nee 
g. Voor Deeltijd opleiding jaar 2?   Antwoord ja/nee 
h. Ruimte voor evt. toelichting op bovenstaande antwoorden 

 
11. Zijn er verpleegkundigen met een afgeronde HBOV opleiding op de leerplaats aanwezig die 

actief betrokken zijn bij de begeleiding van de student?  
i. Niet aanwezig  
j. In onvoldoende mate 
k. In voldoende mate 
l. Altijd aanwezig 
m. Ruimte voor evt. toelichting op bovenstaande antwoorden 

 
12. Zijn er verpleegkundigen met een afgeronde HBOV opleiding op de stageplaats aanwezig die 

actief betrokken zijn bij de beoordeling van de student?  
n. Niet aanwezig  
o. In onvoldoende mate 
p. In voldoende mate 
q. Altijd aanwezig 
r. Ruimte voor evt. toelichting op bovenstaande antwoorden 

 
13. Krijgt de HBOV stagiair gelegenheid om ook na een startfase/inwerkperiode mee te kijken 

met/samen te werken met de werkbegeleider? 
s. Ja, regelmatig, minstens een keer per week 
t. Ja, gemiddeld eens per 2 weken 
u. Anders, nl:  
v. Ruimte voor evt. toelichting op bovenstaande antwoorden 

 
Onderdeel C: Monitoring van de voortgang 
 

14. Zijn praktijkopleiders en/of werkbegeleiders op de hoogte van de opdrachten en 
beoordelingssystematiek van de HBOV studenten van Hogeschool Leiden? 

a. Ja, volledig 
b. Ja, maar oppervlakkig 
c. Nee 
d. Ruimte voor aanvullende opmerkingen 

 
4 Hierbij worden de rollen en competenties bedoeld zoals benoemd in de praktijkopdrachten en bijbehorende 
beoordelingsformulieren (gebaseerd op het landelijk opleidingsprofiel BN 2020) 



   
 

12 
Notitie Leerklimaat _Opleiding Verpleegkunde_Hogeschool Leiden_15 juli 2022 

15. Wordt er een kennismakings- en startgesprek gevoerd met de student, diens 
werkbegeleider en/of praktijkbegeleider waarin wederzijdse verwachtingen5 worden 
uitgesproken en afspraken worden gemaakt? 

e. Antwoord ja/nee 
f. Ruimte voor aanvullende opmerkingen 

 
16. Hoe wordt dit gesprek vormgegeven? (denk aan agenda, formulier, rol student, rol 

werkbegleider en praktijkopleider) 
 

17. Wordt er minimaal 1 keer een tussentijds evaluatiegesprek gevoerd met student, 
werkbegeleider en praktijkopleider? 

g. Antwoord ja/nee 
h. Ruimte voor aanvullende opmerkingen 

 
18. Hoe wordt het beoordelingsgesprek vorm gegeven? (denk aan tijdstip, agenda, formulier, rol 

student, rol werkbegeleider en praktijkopleider) 
 

Onderdeel D: Contact met school 
 

19. Zijn de praktijkopleiders en werkbegeleiders op de hoogte van het Portaal Praktijkleren (van 
de opleiding Verpleegkunde) waar ze bovenstaande informatie en instructies kunnen 
vinden? 

a. Ja 
b. Nee (nog niet) 
c. Ruimte voor aanvullende opmerkingen 

 
20. Is bekend bij wie praktijkopleiders en/of werkbegeleiders terecht kunnen voor inhoudelijke 

vragen of een afstemmingsoverleg (met medeweten van de student)? 
a. Antwoord ja/nee 
b. Ruimte voor aanvullende opmerkingen 

 
21. Wordt er een tussentijds (online) voortgangsgesprek gevoerd met de student, diens 

werkbegeleider en/of praktijkopleider en diens docent met als doel: bespreken van 
voortgang en zonodig maken van concrete afspraken mbt leerproces en begeleiding  

c. Antwoord ja/nee 
d. Ruimte voor aanvullende opmerkingen 

 
22. Wat zijn de ervaringen met dit (online) voortgangsgesprek? (Tips & tops?) 

 
23. Is bekend bij wie praktijkopleiders en/of werkbegeleiders terecht kunnen voor vragen over 

de organisatie van de stage of het duaal studeren? 
e. Antwoord ja/nee 
f. Ruimte voor aanvullende opmerkingen 

 
24. In welke mate nemen werkbegeleiders uit uw instelling deel aan bij- en nascholing van de 

hogeschool (m.b.t thema’s uit de HBOV en/of werkwijze tav begeleiding en beoordeling van 
HBOV studenten)? 

g. In ruime mate 
h. In voldoende mate 

 
5 Verwachtingen t.a.v. samenwerking, feedbackmomenten, de opdrachten en beoordelingsmomenten. 
Afspraken over bij wie terecht met vragen. 
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i. In onvoldoende mate 
j. Ruimte voor aanvullende opmerkingen 

 
25. Welke wensen zijn er t.a.v. nieuwe werkveldscholingen? (open vraag) 

k. Nee, (nog) niet structureel 
l. Ja, onderwerpen: 
m. Ruimte voor aanvullende opmerkingen/toelichting, bijvoorbeeld over de wijze 

waarop dit gebeurt 
 

26. Zijn er andere vragen of suggesties die je hier nog kwijt wilt, of in het gesprek terug wilt 
laten komen? (denk aan ontwikkelingen binnen jullie zorginstelling, binnen de afdeling 
opleiden etc.) 

 

 
Werkwijze meetinstrument Leerklimaat 
Het meetinstrument Leerklimaat van de opleiding Verpleegkunde is de basis voor het (jaarlijkse) 
gesprek (relatiebeheergesprek), dat tussen praktijkopleider/opleidingsadviseur van de zorginstelling 
en de coördinator praktijkleren van de opleiding Verpleegkunde wordt gevoerd. Het betreft die 
instellingen, waar de opleiding Verpleegkunde een samenwerkingsovereenkomst van meer dan één 
jaar mee heeft.  
 
De werkwijze stapsgewijs beschreven: 
 

Nr. Actie Verantwoordelijke(n) 

1 Met de instelling wordt een afspraak gemaakt voor een 
(relatiebeheer)gesprek (1 uur, fysiek of online). 
 

Medewerker stagebureau 
of coördinator BPL 

2 Minimaal twee weken vooraf aan dit gesprek wordt de 
vragenlijst Leerklimaat (link FORMS) opgestuurd met 
bevestiging van de afspraak (fysiek of online). 
 

Medewerker stagebureau 
of coördinator BPL 

3 De praktijkopleider/opleidingsadviseur (gesprekspartner) vult 
de vragenlijst vooraf aan het gesprek in. 
 
Indien de vragenlijst vooraf niet is ingevuld wordt tijdens het 
gesprek het formulier ingevuld. 

Praktijkopleider/ 
opleidingsadviseur 
(gesprekspartner) instelling 
& coördinator BPL 

4 Tijdens het gesprek worden de resultaten van de vragenlijst 
doorgesproken en zo nodig toegelicht. 
 
Als richtlijn de volgende vragen: 
 

- Wat zijn in grote lijn de resultaten van de 
verschillende onderdelen? 

- Zijn voorwaarden van een goed leerklimaat en een 
krachtige leeromgeving geborgd?  

- Waar zitten mogelijke verbeterpunten? 
- Wat kunnen de instelling en de opleiding 

Verpleegkunde daarin voor elkaar betekenen? 
- Welke afspraken kunnen daarover worden gemaakt?  

 

Praktijkopleider/ 
opleidingsadviseur 
(gesprekspartner) instelling 
& coördinator BPL 
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5 Op basis van de resultaten uit stap 4: 
Wederzijdse afspraken t.b.v. het bewaken, versterken dan 
wel het verbeteren van het leerklimaat worden schriftelijk 
vastgelegd in een gespreksverslag, met wederzijdse 
instemming uitgewisseld en gearchiveerd.  
 
Archiveren: Resultaten vragenlijst (FORMS) en 
gespreksverslag. 
 

Praktijkopleider/ 
opleidingsadviseur 
(gesprekspartner) instelling 
of coördinator BPL 

6 Er wordt op basis van de resultaten van het gesprek een 
vervolgafspraak ingepland op korte of lange termijn tussen de 
praktijkopleider/ opleidingsadviseur (gesprekspartner) 
instelling en de coördinator BPL: 
 
A). Vervolggesprek op korte termijn: doorspreken resultaten 
van de verbeterpunten zoals vastgelegd in het 
gespreksverslag (zie stap 5); 
 
B). Vervolggesprek op lange termijn: zie stappen 1 t/m 6, bij 
stap 2 wordt tevens de ingevulde vragenlijst van het 
voorgaande (jaar)gesprek meegestuurd en een nieuwe, lege 
vragenlijst. 
 

Medewerker stagebureau 
of coördinator BPL 
 

7 NB: Indien naar aanleiding van het gesprek en de wederzijds 
vastgelegde resultaten over het leerklimaat zorgen zijn over 
het leerklimaat en meerdere verbeteracties zijn afgesproken, 
dan wordt de opleidingsmanager door de coördinator BPL 
geïnformeerd. 
 
Op basis van het delen van deze informatie kan de 
opleidingsmanager besluiten om: 

- Contact op te nemen met de instelling en een 
gesprek te arrangeren met direct betrokkenen en 
(eind)verantwoordelijken; 

- Tijdelijk het aantal stageplaatsen te verminderen 
totdat de toegezegde verbeteringen zijn gerealiseerd; 

- Tijdelijk de samenwerkingsovereenkomst met de 
instelling eenzijdig te stoppen, totdat de toegezegde 
verbeteringen zijn gerealiseerd; 

- Definitief de samenwerkingsovereenkomst met de 
instelling eenzijdig te stoppen. 

 

 
Coördinator BPL & 
opleidingsmanager 
 
 

 
 
Implementatie, evaluatie en borging notitie en meetinstrument Leerklimaat 
In het studiejaar 2022 – ’23 wordt het meetinstrument Leerklimaat opleiding Verpleegkunde als volgt 
geïmplementeerd en geëvalueerd: 
 

Nr. Fasering Actie Verantwoordelijke(n) 

1 31 mei 2022 Presentatie notitie Leerklimaat 
Praktijkleren – versie mei tijdens 

BPL: Cea Muller & Karin 
Klein 
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vergadering werkveld. Volledige 
instemming. 
 
Vertegenwoordigers instelling op 
tactisch niveau (= huidige 
naamgeving: werkgroep praktijkleren, 
waaronder vertegenwoordigers van 
de klankbordgroep tbv opstellen van 
de notitie Leerklimaat H 1 t/m 4) 
 

2 16 juni 2022 Beleidsoverleg werkveld: Presentatie 
notitie Leerklimaat Praktijkleren – 
versie mei 
 
Vertegenwoordigers instellingen op 
strategisch niveau 
 

BPL: Cea Muller & 
opleidingsmanager 

3 16 juni 2022 Vergadering OO: presentatie notitie 
Leerklimaat (versie 13 juni 2022) & 
verzoek instemming inhoud, 
werkwijze en implementatie 

BPL: Cea Muller & Karin 
Klein 
 
OO: opleidingsmanager, 
teamleiders jaar 1, 2, 3-4 en 
team modulair 

4 Voor 1 juli 2022 Zo nodig verwerken aanpassingen 
notitie / werkwijze meetinstrument 
leerklimaat n.a.v. bijeenkomsten 16 
juni 
 

BPL: Cea Muller & Karin 
Klein 

5 September 2022 Mailing naar alle samenwerkende 
zorginstellingen met aankondiging 
planning en toelichting relatiebeheer 
gesprekken (doel en werkwijze 
meetinstrument Leerklimaat)  
 

opleidingsmanager mede 
namens coördinator 
praktijkleren 

6 Vanaf oktober 2022 
tot juli 2023 

Inplannen ‘leerklimaat gesprekken’ 
met instellingen, waarmee meer dan 
1 jaar een samenwerkingsrelatie 
bestaat en meer dan 10 stagiaires 
jaarlijks begeleiden. 
 
Aantal: (minimaal) 15 gesprekken 
 

Medewerker stagebureau 
& coördinator praktijkleren 

7 December 2022 
data nog inplannen 

Tijdens twee vergaderingen met het 
werkveld: 
 
1). Vertegenwoordigers instellingen 
op strategisch niveau (= huidige 
naamgeving: beleidsoverleg); en 
2). Vertegenwoordigers instelling op 
tactisch niveau (= huidige 
naamgeving: werkgroep praktijkleren, 

Coördinator BPL  
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waaronder vertegenwoordigers van 
de klankbordgroep tbv opstellen van 
de notitie Leerklimaat H 1 t/m 4); 
 
delen van eerste ervaringen en 
resultaten van de gesprekken a.d.h.v. 
het meetinstrument leerklimaat. 
 

8 Mei 2023 Tussentijdse resultaten van de 
‘leerklimaat gesprekken’ beschrijven 
(schriftelijke tussenevaluatie) a.d.h.v. 
de volgende onderdelen:  
- gebruikersvriendelijkheid vragenlijst 
meetinstrument; 
- werkwijze; 
- meetinstrument (suggesties ter 
verbetering van de vragenlijst); 
en agenderen voor het overleg met 
het werkveld (met 
vertegenwoordigers van de 
instellingen op strategisch en tactisch 
niveau). 
 

Coördinator BPL 

9 Juni 2023 Op basis van bovenstaande actie zo 
nodig aanpassen van de werkwijze / 
inhoud van het meetinstrument 
Leerklimaat. 
 

Coördinator BPL 

10 Schooljaar 2023 –‘24 Zie - Stappen 6 en 8  
 
Met aan stap 8 toegevoegd: 
Evalueren van resultaten van het 
gesprek en de meting van het 
leerklimaat t.o.v. het voorgaande jaar:  

- Zijn er (meetbare) verschillen 
in het leerklimaat t.o.v. het 
jaar daarvoor?  

- Zo ja, welke?  
- Draagt het meetinstrument bij 

aan het verbeteren/versterken 
van het leerklimaat? 

 
Zie - stap 9  
 
Stappen 6, 8 en 9 worden jaarlijks 
herhaald. 

Coördinator BPL  
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Bijlagen: Meetinstrumenten leerklimaat 

 

Inleiding 

Hieronder zijn, mede op basis van een inventarisatie onder samenwerkende zorginstellingen tijdens 

de klankbordsessies, een aantal meetinstrumenten opgenomen die als hulpmiddel in de diverse 

zorginstellingen worden gebruikt om inhoudelijke, voorwaardelijke en begeleidingsaspecten van het 

leerklimaat te toetsen: 

 

1. Meetinstrumenten Leerklimaat online beschikbaar (algemeen) 

Diverse instellingen hebben zelf instrumenten ontwikkeld voor het meten van het leerklimaat. Het 

instrument bestaat uit een vragenlijst, onderverdeeld in diverse categorieën, te weten: 

- Sfeer op de afdeling 

- Visie op leren op de afdeling 

- Begeleiden en toetsen in het algemeen 

- Aansluiting werk bij studenten verpleegkunde 

- Rol en attitude vaste werkbegeleider(s) 

- Rol en attitude praktijkopleider 

Met een vier of vijfpuntsantwoordscoreschaal (Likertschaal). 

 

Deze vragenlijst wordt aan de student, werk- en praktijkopleiders voorgelegd en (meestal) anoniem 

verwerkt. Resultaten worden met betrokkenen (opleidings-/lijnverantwoordelijken) besproken en 

dragen bij aan het verbeteren en/of versterken van het leerklimaat (PDCA). 

 

Hieronder wordt een aantal instellingen vermeld, die structureel het leerklimaat meten en waarmee 

contact kan worden opgenomen voor het uitwisselen van voorbeeld vragenlijsten en de aanpak van 

het verwerken van resultaten: 

 

A. EP Monitor (Excellent Praktijkonderwijs) van het RadboudUMC:  

Bron: https://www.radboudumc.nl/onderwijs/advies/advies-bij/inrichting-

praktijkonderwijs/kwaliteitssysteem/ep-monitor-excellent-praktijkonderwijs 

 

B. Valide instrument om het leerklimaat voor studenten verpleegkunde in het ziekenhuis te meten, 

van H.H.G. Kragten (2012) UMC Utrecht: 

Bron: https://www.researchgate.net/profile/Inge-

Pool/publication/328771845_Leerklimaat_meten_en_verbeteren_De_ontwikkeling_van_een_leerkli

maatinstrument_voor_verpleegkundestudenten/links/5be1d8ec4585150b2ba2ff41/Leerklimaat-

meten-en-verbeteren-De-ontwikkeling-van-een-leerklimaatinstrument-voor-

verpleegkundestudenten.pdf 

 

2. Meetinstrumenten Leerklimaat van de samenwerkende praktijk-/stage instellingen 

A. Alrijne Zorggroep:  

Digitaal evaluatieformulier (Exploratio) over de introductieperiode (19 vragen) en een 

evaluatieformulier over de begeleiding en het leerklimaat op de verpleegafdeling (15 vragen) 

https://www.radboudumc.nl/onderwijs/advies/advies-bij/inrichting-praktijkonderwijs/kwaliteitssysteem/ep-monitor-excellent-praktijkonderwijs
https://www.radboudumc.nl/onderwijs/advies/advies-bij/inrichting-praktijkonderwijs/kwaliteitssysteem/ep-monitor-excellent-praktijkonderwijs
https://www.researchgate.net/profile/Inge-Pool/publication/328771845_Leerklimaat_meten_en_verbeteren_De_ontwikkeling_van_een_leerklimaatinstrument_voor_verpleegkundestudenten/links/5be1d8ec4585150b2ba2ff41/Leerklimaat-meten-en-verbeteren-De-ontwikkeling-van-een-leerklimaatinstrument-voor-verpleegkundestudenten.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Inge-Pool/publication/328771845_Leerklimaat_meten_en_verbeteren_De_ontwikkeling_van_een_leerklimaatinstrument_voor_verpleegkundestudenten/links/5be1d8ec4585150b2ba2ff41/Leerklimaat-meten-en-verbeteren-De-ontwikkeling-van-een-leerklimaatinstrument-voor-verpleegkundestudenten.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Inge-Pool/publication/328771845_Leerklimaat_meten_en_verbeteren_De_ontwikkeling_van_een_leerklimaatinstrument_voor_verpleegkundestudenten/links/5be1d8ec4585150b2ba2ff41/Leerklimaat-meten-en-verbeteren-De-ontwikkeling-van-een-leerklimaatinstrument-voor-verpleegkundestudenten.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Inge-Pool/publication/328771845_Leerklimaat_meten_en_verbeteren_De_ontwikkeling_van_een_leerklimaatinstrument_voor_verpleegkundestudenten/links/5be1d8ec4585150b2ba2ff41/Leerklimaat-meten-en-verbeteren-De-ontwikkeling-van-een-leerklimaatinstrument-voor-verpleegkundestudenten.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Inge-Pool/publication/328771845_Leerklimaat_meten_en_verbeteren_De_ontwikkeling_van_een_leerklimaatinstrument_voor_verpleegkundestudenten/links/5be1d8ec4585150b2ba2ff41/Leerklimaat-meten-en-verbeteren-De-ontwikkeling-van-een-leerklimaatinstrument-voor-verpleegkundestudenten.pdf


   
 

19 
Notitie Leerklimaat _Opleiding Verpleegkunde_Hogeschool Leiden_15 juli 2022 

uitgezet onder alle studenten en wordt anoniem verzameld en verwerkt. 

Meer informatie E: Academie@alrijne.nl 

 

 

 

B. Leids Universitair medisch Centrum (LUMC): 

Het LUMC heeft samen met een extern bureau (ICLON) leerklimaat vragenlijsten ontwikkeld t.b.v. 

een leerklimaatanalyse voor studenten en voor werkbegeleiders. Deze anonieme digitale enquête 

wordt verspreid en resultaten verwerkt door het ICLON.  

Meer informatie: praktijkopleiding@lumc.nl 

 

C. Parnassia Groep:  

Op basis van een landelijk meetinstrument (Leerbedrijf S-BB) is een vragenlijst ontwikkeld specifiek 

voor de Parnassia groep (GGZ). Deze vragenlijst wordt uitgeset onder stagiaires, leerlingen, werk- en 

praktijkopleiders. 

Meer informatie: opleidingenvaohaaglanden@parnassiagroep.nl 

 

D. Reinier de Graaf Gasthuis: 

Het Reinier de Graaf Gasthuis stuurt een enquête aan studenten met vragen over het leerklimaat. De 

resultaten worden gedeeld met de leidinggevenden en coaches van de afdelingen met een Learning 

Community en met de opleidingscoördinatoren en verantwoordelijken van de Reinier Academie. 

Meer informatie: academie@rdgg.nl 

E. Spaarne Gasthuis:  
Het Spaarne Gasthuis gebruikt Research manager, dit meetinstrument wordt ook bij het 
wetenschapsbureau en medisch onderwijs gebruikt. Vragenlijst wordt één keer per jaar uitgezet bij 
medewerkers met een leerarbeidsovereenkomst. Vooralsnog niet bij stagiairs, dit zou in een later 
stadium kunnen. Dit geldt ook voor opleiders en werkbegeleiders.  
De resultaten worden gedeeld met leidinggevenden, praktijkopleiders en studenten. De rapporten 
worden besproken met leidinggevende. Aan de hand van het rapport wordt het PDCA plan van de 
afdeling t.a.v. opleiden en ontwikkelen bijgesteld.  
Meer informatie: OEC@spaarnegasthuis.nl 

F. Topaz:  
Twee keer per jaar wordt via Forms het leerklimaat geëvalueerd onder leerlingen en stagiaires. Het 
formulier is opgebouwd uit de categorieën inwerkperiode, het team, leeromgeving, werkbegeleiding 
en praktijkopleiding. De resultaten worden per locatie besproken en geanalyseerd met teamleiders 
en werkbegeleiders. Hieruit volgen verbeteracties.  
Meer informatie: praktijkopleiders@topaz.nl 
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