
De afgelopen drie jaar is door docenten en projectleiders 
van vmbo school Etty Hillesum Lyceum en mbo-instelling 
ROC Aventus samengewerkt om de opleiding vmbo 
basis Zorg en Welzijn en mbo niveau 2 Helpende Zorg 
en Welzijn beter op elkaar te laten aansluiten. In deze 
artikelenreeks zijn docenten en projectleiders uitvoerig 
aan het woord geweest, maar hoe ervaren studenten de 
opleiding eigenlijk? Zien zij verschillen tussen hun route 
en de reguliere opleiding? En wat merken zij van deze 
samenwerking tussen de scholen? Lotte, Merle, Alma, Fleur 
en Jill, die in schooljaar 2020-2021 de opleiding hebben 
gevolgd, nemen ons mee in hun ervaringen, samen met hun 
leertrajectbegeleider van ROC Aventus, Renée Wiggers.
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Een verkorte 
doorlopende leerlijn
Op een warme dag begin juli ontvangt 

Renée Wiggers ons in een vrijwel lege 

school. “De studenten zijn eigenlijk al vrij 

en zijn nauwelijks meer op school,” vertelt 

ze. “Volgende week halen ze allemaal hun 

diploma op!” De studenten zijn onderdeel 

van de tweede lichting van 24 studenten die 

de opleiding Helpende Zorg en Welzijn in de 

nieuwe vorm volgen.

De oorspronkelijke opleiding Dienstverlening 

had een brede basis en omvatte in het 

eerste jaar naast de component Zorg en 

Welzijn ook de onderdelen Sport & Recreatie 

en Facilitaire dienst. In het tweede jaar kozen 

de studenten een van de drie richtingen. 

Omdat deze brede basis niet voor alle 

studenten aantrekkelijk was en vanuit de 

arbeidsmarkt een grote vraag was naar 

helpenden zorg en welzijn, werd de gerichte, 

verkorte leerroute ontwikkeld, samen met 

enkele vo-scholen in de regio. 

In de nieuwe route zijn de twee studiejaren 

samengevoegd tot één jaar en is er een 

sterke praktijkcomponent. De éénjarige 

opleiding is dan ook bedoeld voor 

excellente studenten die wat extra 

uitdaging aankunnen. Aan de hand van 

een intakegesprek wordt bepaald of ze 

met de verkorte opleiding kunnen starten. 

Een eis daarbij is dat ze een achtergrond 

hebben in zorg en welzijn, gemotiveerd zijn 

en het naar verwachting aankunnen. Ieder 

kwartaal wordt gekeken of de opleiding nog 

past bij de student. “Het is niet voor alle 

jongeren geschikt. Na het eerste kwartaal 

waren er afgelopen schooljaar vijf studenten 

overgeplaatst naar de tweejarige opleiding, 

die hebben toch meer tijd nodig voor de stof. 

Hen begeleiden we goed bij die overstap,” 

legt Renée uit.

••••

(v.l.n.r.) Merle, Jill, Lotte, Alma, Renée en Fleur
ROC Aventus 
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Springplank naar niveau 3 of 4
Omdat de opleiding zorgt voor meer uitdaging en versnelling, 

wordt hij in de praktijk vooral benut door studenten die 

ambities hebben om door te stromen naar niveau 3 of 4. 

Leerlingen van het Etty Hillesum Lyceum waarvan docenten 

denken dat ze een verkort traject aankunnen, kunnen in 

gesprek om te kijken of de éénjarige opleiding iets voor 

hen is. “Ik kwam bij de opleiding terecht via de middelbare 

school” vertelt Jill. “Waar ik eerst dacht dat ik de tweejarige 

opleiding zou doen kreeg ik later de brief dat ik de eenjarige 

opleiding kon doen. Dit was een verrassing, maar achteraf 

wel fijner omdat het sneller is gegaan. Wel was het daardoor 

lastiger, omdat er meer stof in één jaar zit, maar die uitdaging 

was juist wel goed voor mij.” Ook Alma werd via school 

gewezen op de eenjarige opleiding. “Het was voor mij 

een fijne tussenstap van één jaar, na de zomer ga ik door 

richting tandartsassistent niveau 4”.  Waar de samenwerking 

begon tussen het Etty Hillesum en het ROC Aventus, zijn 

er inmiddels ook twee jongeren van een andere vmbo-

school in de mbo opleiding ingestroomd. Hoe zij bij deze 

opleiding terechtkwamen? “Ik hoorde over de opleiding via 

de mentor en van mijn moeder,” vertelt Merle. “Ik wilde graag 

doorstromen naar niveau 3 of 4 verzorgende IG (individuele 

gezondheidszorg) en uiteindelijk verpleegkundige, en de 

éénjarige opleiding was voor mij een goede tussenstap.” 

Renée licht toe: “Deze eenjarige opleiding wordt door 

studenten vaak gezien als een mooie manier om door te 

groeien naar het niveau dat ze uiteindelijk willen halen, maar 

uitstroom naar de arbeidsmarkt kan ook.”

Studeren in Corona-tijd
Het afgelopen schooljaar was voor de jongeren wel even 

wennen. Het schooljaar begon wat chaotisch: er gingen 

dingen mis door Corona, sommige docenten vielen uit 

en er was natuurlijk de zoektocht in het online lesgeven. 

Fleur geeft aan dat het net even anders ging dan ze had 

verwacht. “Een gemiddelde schoolweek zag er ongeveer zo 

uit: maandag en vrijdag hadden we vrij van school voor onze 

stage, maar tot februari kon ik geen stage vinden omdat er 

geen plekken waren door Corona. Op dinsdag hadden we 

in de ochtend theorieles in het lokaal met vier studenten 

en de andere dagen kregen we online theorieles. Praktijkles 

hebben we maar één keer gehad.” De online lessen vonden 

de studenten best ingewikkeld. De drempel om vragen te 

stellen is groter en je bent snel afgeleid. “Ik had soms niet 
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echt het gevoel dat ik school had. Online 

les voelde soms als vakantie: je denkt dat je 

tijd hebt om dingen later te doen, maar dat 

heb je niet. Vervolgens heb je stress omdat 

je het op de laatste avond moet maken”, 

zegt Lotte. Alma herkent zich daarin: “In het 

begin was het zelf plannen van huiswerk 

en opdrachten heel lastig en gaf dat veel 

stress. Maar we hebben goede hulp daarbij 

gekregen van Renée.”

Leren in de praktijk
Het meeste hebben de studenten 

misschien nog wel geleerd op hun 

stageplekken. Die stageplekken waren 

voor iedereen verschillend. Zo liep Jill 

stage bij de gastouderopvang, Merle in 

de thuiszorg en Lotte in de kinderopvang. 

Ondanks, of misschien wel dankzij die 

diversiteit, zaten ze allemaal op een plek 

waar ze veel van hebben geleerd en waar 

ze zich hebben kunnen ontwikkelen. “Ik 

vond het in het begin lastig om initiatief 

te nemen en kan heel verlegen zijn. Door 

de aanmoediging van de stagebegeleider 

om het gewoon te doen kon ik me er goed 

overheen zetten,” vertelt Lotte. Ook Merle 

geeft aan dat ze veel heeft geleerd in de 

thuiszorg waar ze stage liep. “Het was best 

zwaar want in de thuiszorg ben je echt 

alleen, met je stagebegeleider natuurlijk, 

maar je hebt geen team van collega’s om 

je heen. Maar hier heb ik ook heel veel van 

kunnen leren.”

Overgang van het vmbo 
naar het mbo
De overgang van de middelbare school 

naar het mbo was voor studenten best 

een flinke stap. Het afgelopen jaar was 

deze stap mogelijk nog groter. Renée: “Het 

was dit jaar geen makkelijke start voor de 

studenten. De verantwoordelijkheid voor 

het eigen leerproces en zelfstandigheid 

die van studenten wordt gevraagd, is echt 

anders dan op het vmbo – en daar werd 

dit jaar een nog groter beroep op gedaan.” 

Op het mbo wordt er meer verwacht van 

studenten in het zelf plannen en structuur 

aanbrengen. Dit was voor Merle en Alma 

wel een uitdaging. “Ik heb die structuur 

echt nodig om de chaos in mijn hoofd op 

een rij te krijgen. Hoe dit aan te pakken 

vond ik moeilijk maar daar heeft Renée 

mij heel goed mee geholpen,” zegt Merle. 

Alma benoemt dat er veel ondersteuning 

was voor de studenten. “Als je iets niet wist 

of begreep, kwam er van alle kanten hulp, 

zowel van medestudenten, Renée, als onze 

andere begeleider, mevrouw Ingeborg.”

Samenwerking tussen 
de scholen
Wat voor studenten niet zo zichtbaar is, is 

dat er aan de achterkant door de vo-scholen 

en de mbo-instelling wordt samengewerkt 

om de route mogelijk te maken én verder 

door te ontwikkelen. Die samenwerking 

is dan ook volop in ontwikkeling. Waar in 

het eerste pilot-jaar de jongeren nog enkel 

door de vo-school werden beoordeeld en 

ongezien werden aangedragen bij het mbo, 

worden er inmiddels intakegesprekken 

georganiseerd met de vo-leerlingen die 

interesse hebben in de route. En ook op 

onderwijsinhoud wordt er samengewerkt: 

een verkorte opleiding vereist dat de 

aansluiting tussen vmbo en mbo inhoudelijk 

optimaal is. Docenten van het mbo en 

vmbo evalueren gezamenlijk hoe de 

programmatische aansluiting verder 

verbeterd kan worden. De jongeren die 

de opleiding net hebben afgerond en 

binnenkort hun diploma mogen ophalen, 

geloven die doorontwikkeling wel. Zij zijn 

nu al dik tevreden met de opleiding en de 

begeleiding en kijken uit naar de volgende 

stap in hun onderwijsloopbaan!
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