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Voorwoord 

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene 

is een onderzoek verricht naar het functioneretavan afgestudeerden 

van de Middelbare BeroepsOpleiding voor Verpleegkundigen (MBO-V) in 

de praktijk van de gezondheidszorg. Dat onderzoek wordt in dit ver

slag beschreven. 

Het onderzoek is uitgevoerd in overleg met de Evaluatiecommissie 

MBO-V. Wij willen op deze plaats alle leden van de commissie harte

lijk danken voor de prettige samenwerking en voor de waardevolle 

adviezen die wij van hen mochten ontvangen. 

Daarnaast hebben wij veel steun ondervonden van de begeleidings

commissie binnen de T.H. te Eindhoven, die bestond uit prof.ir. 

C.H.V.A. Botter, prof.dr. M.J.M. Daniels en ir. J. Praagman. 

Laatstgenoemde en ook de heer R. Kieft danken wij bovendien voor 

hun hulp bij de statistische verwerking van het onderzoeksmateriaal. 

De scholen zijn wij zeer erkentelijk voor hun medewerking bij de 

opzet van het onderzoek. 

Veel dank zijn wij verschuldigd aan de deelnemers aan het onder

zoek: de afgestudeerde MBO-V'ers, die voor een hoge respons van de 

enquete hebben gezorgd en de functionarissen in de instellingen, 

die bereid waren ons in interviews te woord te staan. 

Tenslotte willen wij Karin Koolen bedanken voor de toewijding en 

precisie, waarmee zij het vele typewerk heeft verzorgd. 

ir. M.L. van Dam~Kraak 

drs. J.A. Verwey 

februari 1981 
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Verantwoording 

Dit rapport beschrijft een voornamelijk inventariserend onderzoek 

naar knelpunten in de afstemming tussen de opleiding MBO-V en de 

praktijk van de gezondheidszorg, aan de hand van meningen van de 

afgestudeerden enerzijds en van de functionarissen in de instel

lingen anderzijds. 

Het onderzoek is aan de T.H.E. gestart in oktober 1978 en afgerond 

in februari 1981. 

In de Evaluatiecommissie MBO-V ziJn langdurige besprekingen gevoerd 

naar aanleiding van de aanbevelingen die door de T.H.E waren 

geformuleerd. Dit heeft tot gevolg gehad, dat het verslag eerst nu 

kan worden uitgebracht. 

De besprekingen hebben helaas niet tot een compromis kunnen leiden. 

De Evaluatiecommissie heeft te kennen geven om niet, zoals in de 

bedoeling lag, het T.H.E. rapport met de aanbevelingen als bijlage 

bij haar eigen evaluatierapport te voegen. 

De meningsverschillen tussen de Evaluatiecommissie en de T.H.E. ziJn 

terug te voeren tot twee cruciale punten: 

I. De Evaluatiecommissie is van mening <lat alleen zij aanbevelingen 

mag doen. Wij menen daarentegen, <lat het ook tot de taak en verant

woordelijkheid van een onderzoeksinstituut behoort, om mede op 

grond van het uitgevoerde onderzoek, tot aanbevelingen te komen. 

Dat daarbij ook andere gegevens dan alleen de onderzoeksresultaten 

worden betrokken, is niet alleen onvermijdelijk maar zelfs gewenst. 

2. De aanbevelingen van de Evaluatiecommissie en de aanbevelingen van 

de T.H.E. vertonen veel overeenkomsten. Er zijn echter ook essen

tiele verschillen aan te geven. 

De T.H.E. is van mening, <lat op grond van de onderzoeksresultaten zo

wel aanbevelingen naar de instellingen als naar de scholen kunnen 

warden gedaan. De Evaluatiecommissie onderschijft de aanbevelingen 

van de T.H.E. naar de instellingen. Echter naar de scholen toe 

wil zij pas aanbevelingen doen nadat een "procesevaluatie" heeft 
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plaatsgevonden. Wij onderkennen het nut van een dergelijk 

onderzoek, maar zijn tevens van mening, dat de "produkt

evaluatie", die nu beeft plaatsgevonden, voldoende aanknopings

punten voor de scbolen biedt, om reeds nu de afstenuning tussen 

de opleiding en de verschillende velden te verbeteren. 

De Evaluatieconunissie is voorstander van een ontkoppeling 

van diplomering en registratie. De T.H.E. is van mening 

dat daaraan bezwaren zijn verbonden. Zij vindt, dat een 

andere oplossing in overweging kan worden genomen, name

lijk een beperkte differentiatie in bet laatste, derde 

studiejaar van de MBO-V, door middel van een gewijzigde 

organisatie van de stages. 

Wij betreuren bet, dat het, ondanks de vruchtbare samenwerking 

tijdens het onderzoek, niet mogelijk is gebleken, een gezamen

lijk advies aan bet Ministerie uit te brengen. 

Namens de begeleidingsconunissie, 

Prof . ir. C. Botter 

--~~mei19j3 I _____________ _ 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1 . 1 . De MBO-V 

Tot 1972 konden verpleegkundigen 1) uitsluitend warden opge

leid via de in-service opleidingen, die de instellingen van 

gezondheidszorg zelf verzorgden: de A-opleiding voor de alge

mene ziekenhuizen
2
), de B-opleiding voor de psychiatrie en de 

Z-opleiding voor de zwakzinnigenzorg. Voor de wijkverpleging 

was de enige opleidingsweg een in-service opleiding (meestal 

de A-opleiding) gevolgd door een tweejarige opleiding voor 

de Maatschappelijke Gezondheidszorg (MGZ-opleiding). 

Bezwaren ten aanzien van deze opleidingsituatie waren: 

het niet passen van de in-service opleidingen binnen de be

staande onderwijsvoorzieningen door de eis van de minimum 

aanvangsleeftijd van 17 jaar en 7 maanden; 

de tekortkomingen van de bestaande opleidingsstructuur voor 

de aanpassing van het verpleegkundig onderwijs aan de ont

wikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg; 

een dreigend tekort aan verplegend en verzorgend personeel 

door onder andere het hoge verloop onder in-service leer

lingen. 

De onvrede met de bestaande situatie resulteerde in 1970 in 

de installatie van de "Commissie Von Nordheim", die tot taak 

kreeg zich te beraden over de ontwikkeling van het verpleeg

kundig onderwijs op langere termijn. Deze commissie heeft in 

1970 aangedrongen op het oprichten van een experimentele mid

delbare dagopleiding voor verplegenden, de MBO-V. Zij formu

leerde hiervoor de volgende uitgangspunten (lit. 11): 

1. Een integratie van de huidige opleidingen op het gebied van 

de verpleegkunde tot een basisopleiding. De MBO-V heeft als 

doel, verpleegkundigen op te leiden, die na diplomering in

zetbaar zijn in alle velden van de gezondheidszorg. 

1) Onder verpleegkundigen wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: 
gediplomeerde verpleegkundigen. 

2) Tot de algemene ziekenhuizen warden ook de academische en cate
gorale ziekenhuizen gerekend. 



- 2 -

2. Een vervroeging van de aanvangsleeftijd van de opleiding, 

zonder dat deze emotionele risico's voor de leerlingen met 

zich brengt, en waardoor aansluiting bij het LBO/MAVO moge

lijk wordt. 

3. Het leerling-zijn losmaken van het werkkracht-zijn. De MBO-V 

is een vorm van beroepsvoorbereidend onderwijs, terwijl de 

in-service opleidingen functie-gericht zijn. 

4. Verkorting van de opleidingsduur, waardoor sneller over ge

diplomeerden kan worden beschikt en carriereplanning kan 

worden bevorderd. 

In 1972 werd de MBO-V te Eindhoven opgericht. In september 1973 

startten nog drie experimenten: in Hoogeveen, Leeuwarden en Rot

terdam. De vijfde MBO-V begon in 1975 in Leidschendam met de 

opleiding. 

De MBO-V is een driejarige opleiding die is opgebouwd uit drie 

leerperioden van een jaar. 

I. Een orientatieper i ode. Tijdens deze periode krijgt de leerling 

een algemene orientatie op het beroep. 

2. Een observatieperiode. In deze periode gaat de leerling naar de 

velden van de gezondheidszorg om het werk van de verpleegkundige 

te observeren. Daarnaast worden op school theorielessen gegeven, 

die gericht zijn op de verschillende velden. 

3. Een partieipat ieper iode . In dit laatste jaar loopt de leerling 

stage in verschillende velden. Het is afhankelijk van de school, 

hoeveel velden worden bezocht. 

Met ingang van 1 augustus 1980 is de MBO-V overgedragen van net 

Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene naar het Ministerie 

van Onderwijs en Wetenschappen. 

De 5 bestaande MBO-V's zijn met ingang van januari 1979 als 

projectschool opgenomen in de herstructurering van het MHNO/ 
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MSPO. Het is de bedoeling dat deze herstructurering in 1983 

wordt voltooid. Op het moment dat wij dit schrijven (begin 

maart 1981) is het nog onduidelijk in welk wettelijk kader 

de MBO-V zal worden geplaatst. 

1.2. Kader van het onderzoek 

Het onderzoek naar het functioneren van afgestudeerde MBO-Ver

pleegkundigen1) in de praktijk van de gezondheidszorg is aan de 

TH te Eindhoven uitgevoerd binnen het project "Opleiding en 

werksituatie verplegenden" van drs. J.A. Verwey. 

Sinds de oprichting in 1972 van de eerste MBO-V te Eindhoven 

hebben verschillende deelonderzoeken plaatsgevonden. De voor

naamste onderzoeksgroep bestond uit leerlingen, die in september 

1972 met deze nieuwe opleiding zijn begonnen en vervolgens in de 

loop van 1975 als eerste "verpleegkundigen nieuwe stijl" in de 

gezondheidszorg zijn gaan werken. Zowel de verschi11ende fasen 

van de opleiding als het functioneren na afstuderen zijn geeva

lueerd (lit. 13 t/m 16). 

Op basis van het verrichte onderzoek is in 1976 een onderzoeks

voorstel ingediend bij het Ministerie van Volksgezondheid en 

Milieuhygiene (lit. 17). Naar aanleiding hiervan werden in 1978 

aan de TH Eindhoven middelen toegewezen voor een landelijk 

onderzoek. De onderzoeksopdracht luidde: "het evalueren van het 

functioneren van afgestudeerde MBO-V'ers in de praktijk van de ge

zondheidszorg. 

Conform de eis van het genoemde Ministerie is het onderzoek uitge

voerd ten behoeve van de Evaluatiecorr.missie MBO-V, die in 1978 door 

de Staatssecretaris werd geinstalle~rd. In deze landelijke commis

sie zijn alle groeperingen, die met het MBO-V vraagstuk te maken 

hebben, vertegenwoordigd. 

De Evaluatiecommissie is nauw betrokken geweest bij de opzet en 

uitvoering van het onderzoek. Vraagstelling, onderzoeksmethoden 

I) In dit verslag zullen de MBO-Verpleegkundigen veelal worden 
aangeduid als "de MBO-V'ers". 
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en vragenlijsten zijn uitvoerig binnen de commissie besproken. 

Ook tijdens de verslaglegging heeft regelmatig terugkoppeling 

plaatsgevonden. 

Vanuit de TH is bet onderzoek begeleid door prof.ir. C.H.V.A. 

Botter, prof.dr. M.J.M. Daniels en ir. J. Praagman. 

1.3. Opbouw van bet verslag 

In hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed aan de vraagstelling van 

bet onderzoek en de wijze waarop deze tot stand is gekomen. 

Tevens worden de gekozen onderzoeksmethoden aangegeven. 

Hoofdstuk 3 geeft een beknopte beschrijving van de uitvoering 

van de twee deelonderzoeken: de enquete onder afgestudeerde 

MBO-V'ers en de interviews bij functionarissen in instellingen 

van -gezondheidszorg. 

In hoofdstuk 4 worden de resultaten van bet onderzoek besproken, 

aan de hand van de kernvragen die in bet kader van de vraagstel

ling zijn geformuleerd. 

Op grond van de resultaten worden in hoofdstuk 5 conclusies ge

trokken over bet functioneren van de MBO-V'ers in de gezondheids

zorg en worden in hoofdstuk 6 aanbevelingen gedaan ter verbetering 

van de afsternming tussen opleiding en praktijk. 



- 5 -

Hoofdstuk 2 Vraagstelling en onderzoeksmethoden 

2.1. Formulering van de vraagstelling 

Bij de discussies rond de MBO-V vormde "de afstemmings

problematiek tussen opleiding en veld" het centrale thema. 

Dit probleemgebied is dan ook als uitgangspunt genomen 

voor de formulering van de vraagstelling. 

Wij waren van mening, <lat de formulering van de vraagstelling 

een taak van de volledige evaluatiecommissie was. De commissie 

werd verzocht om zoveel mogelijk detailvragen aan te geven met 

betrekking tot het geschetste probleemgebied, waarna op grond 

hiervan een definitieve vraagstelling zou worden geformuleerd. 

Voor het opstellen van de vragen werden twee subgroepen gefor

meerd, respectievelijk bestaande uit MBO-V'ers en vertegenwoor

digers van de instellingen. Elk van deze subgroepen vergaderde 

twee keer. Er .werd gebrainstormd aan de hand van een aantal 

trefwoorden en een aantal kernproblemen, waarin de problemen, 

die tot dan toe in de evaluatiecommissie naar voren waren ge

komen, waren samengevat: 

- de MBO-Verpleegkundige zou te breed geschoold zijn; 

- de MBO-Verpleegkundige zou meer theoretisch dan praktisch 

geschoold zijn; 

de MBO-Verpleegkundige zou veelal een lange en/of intensieve 

inwerkperiode nodig hebben; 

- het veld zou niet over voldoende informatie beschikken over 

de MBO-V'ers; 

het eindprodukt van de MBO-V's zou niet hetzelfde zijn. 

Op grond van de door de subgroepen gegenereerde vragen, aspec

ten en problemen werd, weer in overleg met de evaluatiecommissie 

tot een algemene vraagstelling gekomen, bestaande uit vijf kern

vragen: 

I. In hoeverre is een MBO-Verpleegkundige algemeen inzetbaar? 

2. Welke standpunten neemt men binnen de instelling in ten aan

zien van de plaatsing van HBO-Verpleegkundigen? 
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3. Hoe liggen de aanstellings-, promotie- en specialisatie

mogelijkbeden van de afgestudeerde MBO-Verpleegkundigen? 

4. In boeverre wordt er door de instellingen een inwerkperiode 

voor de MBO-Verpleegkundige georganiseerd? 

5. Hoe lang is de inwerkperiode vaneen MBO-Verpleegkundige? 

De overkoepelende probleems t elling werd conform de opdracbt 

van bet Ministerie (zie paragraaf 1.2.) als volgt geformuleerd: 

"Hoe functioneren de afgestudeerden van de MBO-V in de 

praktijk van de gezondbeidszorg?" 

Toegespitst op: 

"Hoe zijn opleiding en veld op elkaar afgestemd?" 

2.2. Uitwerking van de vraagstelling in toegespitste onderzoeksvragen 

Alvorens over te gaan tot bet opstellen van de vragenlijsten werd 

bekeken welke fac t or en een rol spelen bij bet MBO-V vraagstuk. 

Als voorbeelden kunnen genoemd worden: de inzetbaarbeid van de 

MBO-V'er, bet gevolgde onderwijsprogramma, de lengte van de in

werkperiode, de organisatie van de inwerkperiode, de aanstellings-, 

promotie- en specialisatiemogelijkbeden van de MBO-V'er. 

Waar nodig werden de gebruikte begrippen gedefinieerd. 

Vervolgens werd bekeken welke verbanden tussen de factoren zouden 

kunnen bestaan. Als voorbeeld kan de eventuele samenbang tussen 

de voorzieningen tijdens de inwerkperiode en de lengte van die 

inwerkperiode worden genoemd. 

Deze vooraf gestelde verbanden tussen factoren badden als voor

naamste functie: bet ricbting geven aan bet onderzoek en bet 

structureren van de onderzoeksgegevens. 

Daarna werd nagegaan welke i nformatie verzameld moest worden en 

uit welke informatiebron(nen) die zou kunnen worden verkregen. 

Dit resulteerde in twee lijs t en : 

- informatie te verkrijgen via de MBO-V'ers; 

- informatie te verkrijgen via de instellingen. 

Voor de samenstelling van deze lijsten werd gebruik gemaakt van: 
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de vraagstelling (de vijf kernvragen); 

• de verbanden die relevant geacbt werden te onderzoeken 

(zie boven); 

vragenlijsten zoals die reeds eerder in deelonderzoeken in 

bet kader van bet MBO-V vraagstuk waren gebruikt (lit. 15). 

2.3. De onderzoeksmetboden 

Bij de formulering van de vraagstelling werd reeds duidelijk, 

dat met betrekking tot bet functioneren van de MBO-V'ers in 

eerste instantie twee informatiebronnen voor bet onderzoek van 

belang waren: de afgestudeerde MBO-V'ers zelf en de instellingen 

waar MBO-V'ers werkzaam zijn. 

Besloten werd om twee deelonderzoeken uit te voeren: 

I. Aan de kant van de MBO-V'ers werd, mede uit praktiscb oogpunt, 

voor een schriftelijke enquete gekozen. Teneinde alle afge

studeerden in bet onderzoek te kunnen betrekken, konden zij 

bet beste op deze wijze worden benaderd. 

2. Voor bet onderzoek binnen de instellingen werd gekozen voor 

gestructureerde interviews. Op deze wijze kon meer zicbt 

worden verkregen op de problematiek die in de instellingen 

ten aanzien van de MBO-V leeft. 

Met betrekking tot de interviews werd besloten om voor zover 

mogelijk in elke te bezoeken instelling twee interviews te 

bouden: 

- een interview op "boog niveau", bijvoorbeeld bij bet boofd 

van de verplegingsdienst; 

- een interview op "laag niveau", bijvoorbeeld bij een afde

lingsboofd. 

I 
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Hoofdstuk 3 Uitvoering van het onderzoek 

3.1. De enquete 

Aan de hand van de lijst met informatie die van MBO-V'ers 

verkregen diende te worden (zie paragraaf 2.2.) werd een 

concept- enquete opgesteld. Deze enquete werd met verschillen

de leden van de Evaluatiecommissie doorgesproken. Met deze 

vragenlijst werd in mei 1979 een proefenquete gehouden onder 

een aantal MBO-V'ers tijdens het lustrum van een van de MBO-V's. 

De door de verschillende groeperingen gemaakte opmerkingen had

den een aantal wijzigingen tot gevolg in de inhoud, vorm en 

volgorde van de vragen. Het definitieve enqueteformulier is 

opgenomen in bijlage A. 

Met medewerking van de vijf MBO-V's was inmiddels begonnen met 

het opzetten van een cu:iressenbestand van alle afgestudeerde 

MBO-V'ers. Half juli 1979 was dit bestand gereed. 

De verzending van de enquete vond plaats op 25 september 1979. 

De enquete werd verstuurd aan alle MBO-V'ers, afgestudeerd in de 

jaren 1975 t/m 1978. Het ging in totaal om 878 MBO-V'ers. Een van 

hen verbleef in het buitenland, een van hen was overleden en van 

zes personen was het adres onbekend. Dit betekende dat 870 en

queteformulieren werden verzonden. 

In eerste instantie werd een respons bereikt van 76%. 

Op 24 oktober 1979 werd een herinneringsbrief verzonden aan die 

MBO-V'ers, die de enquete nog niet hadden teruggestuurd (zie 

bijlage B). Hierna liep de respons nog op tot 85% (743 formu

lieren). Daarenboven deelden 18 MBO-V'ers schriftelijk mee, 

dat zij de enquete niet konden/wilden invullen (met vermelding 

van de reden). Negentien enqueteformulieren bleken onbestelbaar 

en werden retour gezonden. 
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3.2. De interviews 

In augustus en september 1979 werden, aan de hand van de in 

paragraaf 2 .2 . genoemde informatielijst, de vragenlijsten voor 

de interviews opgesteld: een vragenlijst v:oor het hoge niveau 

in de organisatie en een vragenlijst voor het lage niveau (zie 

paragraaf 2.3.). 

Nadat de vragenlijsten waren doorgesproken in de Evaluatiecom

missie werden begin oktober twee proefinterviews in een zieken

huis gehouden. Slechts kleine aanpassingen in de vragenlijsten 

bleken nodig. 

Zie voor de definitieve vragenlijsten bijlage C en D. 

Voor de selectie van de insteZZingen was informatie nodig over 

de spreiding van de MBO-V'ers over de instellingen. Deze gege

vens konden worden afgeleid uit het adressenbestand van de MBO

V'ers, dat voor de enquete was aangelegd (naast het huisadres 

van de MBO-V'ers was ook de instelling, waar ze werkten, gere

gistreerd). 

Bijlage E laat met betrekking tot de spreiding van de MBO-V'ers 

binnen de velden enkele frequentieverdelingen zien . In verband 

met de beschikbare tijd was het aantal instellingen, dat voor 

interviews kon worden bezocht, beperkt. 

Er werd een selectieprocedure ontworpen, waarbij rekening werd 

gehouden met onder andere de volgende aspecten: 

- de velden van gezondheidszorg; 

- de vij f MBO-V' s; 

- het aantal MBO-V'ers: zowel instellingen met veel als met 

weinig MBO-V'ers in dienst werden geselecteerd; 

- de provincies/regio's; 

- de grootte van de instelling (aantal bedden); 

- het feit dat de instelling wel of niet stageverlenend is voor 

de MBO-V. 

De selectieprocedure voor de intramurale gezondheidszorg is be

schreven in bijlage F. 
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Met deze procedure werden 34 te bezoeken instellingen gese

lecteerd: 

20 algemene ziekenhuizen; 

5 psychiatrische instellingen; 

4 zwakzinnigeninrichtingen; 

5 verpleeghuizen, 

die naar bovenstaande aspecten redelijk waren verdeeld. 

In oktober 1979 werd de introductiebrief voor de interviews 

aan de directies van de betreffende instellingen verzonden 

(zie bijlage G), zodat eind oktober de eerste afspraken 

konden worden gemaakt. 

Voor de interviews in de wijkver pl eging werden de contacten via 

de Nationale Kruisvereniging gelegd. Er werden vier provincies 

geselecteerd. Besloten werd om in dit praktijkveld ook twee 

niveaus te onderscheiden: 

- provinciaal niveau: een verpleegkundige in algemene dienst 

- op het niveau van de basiseenheid: een hoofdwijkverpleegkundige. 

In overleg met de Nationale Kruisvereniging werden de vragen

lijsten aangepast aan de situatie in de wijk (zie bijlage H). 

In de maanden november en december zijn de interviews in intra

murale instellingen gehouden. Verspreid over februari, maart en 

april 1980 werd een aantal kruisorganisaties bezocht. 

In totaal werden 71 interviews gehouden. 

Per instelling werden volgens de opzet twee gesprekken gevoerd 

met de reeds eerder aangegeven functionarissen. Indien de speci

fieke situatie in een bepaalde instelling dit wenselijk maakte, 

werd van het patroon afgeweken. 

Zo werd bijvoorbeeld in bepaalde gevallen gesproken met een per

soneelsfunctionaris of met een coordinerend hoofd. In een paar 

instellingen werden de twee interviews gecombineerd in een inter

view. 

Bijlage I geeft een overzicht van de functies van de geinter

viewde personen. 



/ 

- 11 -

Hoofdstuk 4 Analyse van de resultaten 

4. I • Inleiding 

In paragraaf 4.2 tot en met 4.7 zullen de resultaten van het onder

zoek worden besproken. 

Per aspect zullen zowel de resultaten van de enquete als van de 

interviews worden aangegeven. 

Het aantal geinterviewde personen is beperkt vergeleken met het 

grote aantal respondenten van de enquete. Het trekken van conclu

sies op basis van een vraag van de interviews is veelal riskant: 

vooral als de resultaten per veld, MBO-V of niveau worden bekeken 

is het aantal respondenten per antwoordcategorie erg klein. Daar

om zullen de vragen van de interviews in hun onderlinge samenhang 

worden bekeken en zo mogelijk worden afgezet tegen analoge vragen 

in de enquete. 

Bij de behandeling van de resultaten zal de enquete meestal als uit

gangspunt worden gebruikt. De resultaten van de interviews zullen 

mede in het licht van de uitkomsten van de enquete worden beschouwd. 

De toelichtingen, die de functionarissen in de instellingen veelal 

bij hun antwoorden gaven, kunnen ons helpen om de resultaten in het 

juiste kader te plaatsen. 

Bij het vergelijken van de enqueteresultaten met de resultaten van de 

interviews moet de nodige voorzichtigheid worden betracht: 

- we hebben te maken met onderzoeksgegevens op twee nivo's: de indi

viduele MBO-V'er enerzijds en de instelling anderzijds; 

- de meningen van beide onderzoeksgroeperingen over eenzelfde aspekt 

lopen soms sterk uiteen. MBO-V'ers oordelen in het algemeen gunstiger 

over hun functioneren en hun opleiding dan de functionarissen in 

de instellingen. Omgekeerd oordelen de functionarissen bijvoorbeeld 

gunstiger over voorzieningen, die in de instellingen worden getroffen 

voor de inwerkperiode, dan de MBO-V'ers. Dit verschijnsel is, gezien 

de verschillende achtergronden van de onderzoeksgroeperingen, ver

klaarbaar. 

De resultaten worden zoveel mogelijk uitgesplitst naar veld. We 

beperken ons daarbij meestal tot de vijf velden, waar MBO-V'ers voor 

worden opgeleid. Opgemerkt zij dater ook MBO-V'ers op andere plaat-

I 
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sen werkzaam zijn, hetzij binnen de gezondheidszorg, hetzij buiten 

de gezondheidszorg (zie 4.2.2.). Hierdoor kunnen verschillen in de 
totalen van de tabellen optreden. 

De resultaten van het onderzoek laten grote verschillen zien tussen 

de intramurale gezondheidszorg enerzijds en de wijkverpleging ander

zijds. Daarom wordt vaak per vraag apart aandacht besteed aan de 

wijkverpleging. Bij het lezen van de resultaten dient men te bedenken 

dat in dat veld slechts 3% van de MBO-V'ers werkzaam is. 

Termino Zogie. 

De respondenten van de enquete zullen worden aangeduid als "de 

MBO-V'ers". De respondenten van de interviews worden in de intra

murale gezondheidszorg omschreven als "de functionarissen in de in

stellingen" en in de wijkverpleging als "de functionarissen in de 

(kruis)organisaties". Wanneer gesproken wordt van bijvoorbeeld "de 

MBO-V'ers", "de instellingen" of "de zwakzinnigenzorg", heeft de 

betreffende uitspraak alleen betrekking op de respondenten en niet 

op alle MBO-V'ers of alle functionarissen in een bepaalde instelling 

of in een bepaald veld. 

Tabellen~ figuren en bijlagen. 

In de meeste tabellen worden zowel absolute aantallen als percentages 

aangegeven. De percentages staan dan tussen haakjes achter de aan

tallen. 

De verschillende velden worden als volgt aangeduid: 

A= algemene ziekenhuizen (waaronder ook academische en categorale 

ziekenhuizen) 

B psychiatrie 

Z zwakzinnigenzorg 

V = verpleeghuizen 

W = wijkverpleging. 

Getracht is om het aantal tabellen in de tekst te beperken. Waar 

mogelijk zijn de resultaten in figuren (b.v. staafdiagrarnmen) weer

gegeven. Voor veel gegevens wordt verwezen naar bijlagen die in 

het tabellenboek zijn opgenomen. Deze bijlagen zijn aangeduid met 

cijfers, in tegenstelling tot de bijlagen in dit verslag zelf, die 

met een letter zijn aangegeven. 
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Opbouw van het hoofdstuk. 

Voor de presentatie van de onderzoeksresultaten kunnen verschillende 

indelingen worden gehanteerd. Getozen is voor een rapportage aan de 

hand van de vijf kernvragen die bij de opzet van het onderzoek zijn 

geformuleerd (zie par. 2.1.). Echter, teneinde overlap en verwijzingen 

zo veel mogelijk te voorkomen, zullen de kernvragen in een iets 

andere volgorde worden behandeld, hetgeen leidt tot de volgende in

deling van het hoofdstuk: 

In paragraaf 4.2. worden enkele achtergondgegevens van de onderzoeks

groeperingen gegeven, die bij de interpretatie van de onderzoeks

resultaten nodig zijn. 

Paragraaf 4.3. verschaft inzicht in de inzetbaarheid van de MBO-V'er 

aan de hand van een viertal factoren: de spreiding over de vijf velden, 

de loopbaan van de MBO-V'ers, de afstemming tussen opleiding en veld 

en de lengte van de inwerkperiode. 

Omdat de lengte van de inwerkperiode mede bepaald wordt door de voor

zieningen, die in de instellingen voor de inwerkperiode worden ge

troffen, wordt in paragraaf 4.4. aandacht besteed aan de organisatie 

van de inwerkperiode. 

Paragraaf 4.5 . gaat dieper in op de aanstellingsmogelijkheden van de 

MBO-V'er, waarover in paragraaf 4.3. in het kader van de inzetbaarheid 

al iets is gezegd. Nagegaan wordt, hoe de sollicitaties van de MBO

V'ers verlopen en hoe zij zelf hun aanstellingsmogelijkheden zien. 

Daarnaast wordt beschreven, welke standpunten er binnen de instellingen 

leven ten aanzien van de plaatsing van MBO-V'ers. 

In paragraaf 4.6. wordt aandacht besteed aan de promotie- en speciali

satiemogelijkheden van de MBO-V'er. 

Paragraaf 4.7. tenslotte geeft inzicht in de mening van de MBO-V'ers 

over enkele aspecten van de werksituatie , zoals taakinhoudelijke 

aspecten, werksfeer en werkomstandigheden. 

De vijf kernvragen ziJn als volgt in de verschillende paragrafen terug 

te vinden: 

Paragraaf 

I. In hoeverre is een MBO-Verpleegkundige algemeen 

inzetbaar? 4.3. 

2. Welke standpunten neemt men binnen de instelling in 

ten aanzien van de plaatsing van MBO-Verpleegkundigen? 4.5. 
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3 •• a. Hoe liggen de aanstellingsmogelijkheden van de 

MBO-Verpleegkundigen? 4.5. 

b. Hoe liggen de promotie- eri specialisatiemogelijkheden 

van de MBO-Verpleegktmdigen? 4.6. 

4. In hoeverre wordt er door de instellingen een inwerk-

periode voor de MBO-Verpleegkundigen georganiseerd? 4.4. 

S. Hoe lang is de inwerkperiode van een MBO-Verpleeg-

kundige? 4.3. 
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4.2. Algemene gegevens 

4.2.1. Inleiding 

Alvorens over te gaan tot de behandeling van de resultaten, willen 

wij in deze paragraaf enkele algemene achtergrondgegevens presen

teren van de groeperingen die bij het onderzoek betrokken waren. 

Hiertegen dienen de resultaten verderop in dit hoofdstuk te warden 

beschouwd. 

In paragraaf 4.2.2. warden enkele kenmerken gegeven van de MBO-V'ers 

die de enquete hebben teruggestuurd. 

In paragraaf 4.2.3. geven we een aantal kenmerken van de instellin

gen die aan de interviews hebben meegewerkt. 

4 . 2. 2 . De MBO-V'ers 

In paragraaf 3.1. is reeds vermeld, dat 743 van de 870 aangeschre

ven MBO-V'ers de enquete ingevuld terugstuurden. Een responspercen

tage van 85 % derhalve. We geven nu enkele kenmerken van de respon

denten. 

MBO- V van herkomst 

Figuur 4.1. laat de sprciding van de respondenten zien naar MBO-V 

van herkomst. 

Figuur 4. 1. MBO-V van herkomst 
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Deze spreiding is in overeensterrnning met de uitstroom van de 

verschillende MBO-V's ten tijde van hetonderzoek: de respons 

van de MBO-V'ers van alle scholen is 85% (zie ook bijlage I). 

Afstudeerjaar 

Figuur 4.2. geeft een beeld van de spreiding van de respondenten 

naar afstudeerjaar. 
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Figuur 4.2. Afstudeerjaar 

Als we nagaan hoe de verschillende afstudeerlichtingen in het 

onderzoek zijn vertegenwoordigd, dan blijkt, dat de afstudeer

lichtingen 1975 en 1978 de hoogste responspercentages vertonen: 

respectievelijk 97% en 92%. Van de MBO-V'ers die het diploma in 

1976 en 1977 haalden, stuurde respectievelijk 81% en 78% de 

enquete terug (zie ook bijlage 2). 

Gesl.acht 

Van de respondenten is 85% van het vrouwelijk en 15% van het 

mannelijk geslacht. Bij de respondenten van de MBO-V Rotterdam 

treffen we relatief het laagste percentage mannen aan (9%) en 

bij de MBO-V Eindhoven relatief het hoogste (19%). Zie ook bij

lage 3. 

Uitsplitsing naar afstudeerjaar laat geen toe- of afname van 

mannelijke MBO-V'ers zien. 
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Eerste en huidige baan 

h "d" b I) Tabel 4.1. geeft een overzicht van de eerste en ui ige aan 

van de MBO-V'ers. 

Tabel 4.1. Eerste en huidige baan van de MBO-V'ers 

eerste baan huid ige b aan 

algemeen ziekenhuis 470 <63,3) 414 (55,7) 

psychiatrische instelling 107 (14,4) IO I (13,6) 
I 

zwakzinnigenzorg 64 (8,6) 68 (9,2) 

verpleeghuis 31 (4,2) 38 (5, I) 

wijkverpleging 13 (I, 8) 20 (2, 7) 

andere baan binnen gezondheidszorg 24 (3,2) 42 (5, 7) 

baan buiten gezondheidszorg 4 (0,5) 12 (I, 6) 

opleiding binnen gezondheidszorg 4 (O, 5) 5 (0, 7) 

opleiding buiten gezondheidszorg 0 (-) 6 (0,8) 

militaire dienst 14 (I, 9) 9 ( I , 2) 

werkzoekend 8 ( I , I) 4 (0,5) 

niet (meer) werkzaam 4 (0,5) 24 (3, 2) 

totaal 743 (100,0) 743 (100,0) 

We zien, dat ongeveer 63% van de MBO-V'ers direct na afstuderen een 

baan aanvaardt binnen de algemene ziekenhuizen. Van de MBO-V Eind

hoven gaat, i .n vergelijking met de andere scholen, een kleiner aan

tal afgestudeerden naar een algemeen ziekenhuis (zie bijlage 4). Zo 

zien we dat van afstudeerlichting 1975 (die geheel uit afgestudeer

den van de MBO-V Eindhoven bestond) 55% in een algemeen ziekenhuis 

is gaan werken (zie bijlage 5). 

I) Ten tijde van het onderzoek, dus oktober 1979. Opgemerkt ziJ, 
dat de eerste baan ook de huidige baan kan zijn. 
De spreiding van de MBO-V'ers wijkt enigszins af van de gegevens 
uit het adressenbestand, dat op een eerder tijdstip was aange
legd en op een aantal punten onvolledigheid vertoonde. 
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Ook op het tijdstip dat de enquete werd gehouden, was nog meer 

dan de helft van de MBO-V'ers werkzaam in een algemeen zieken

huis (zie tabel 4.1., huidige baan). Kleine verschuivingen 

zijn opgetreden, bijvoorbeeld naar de wijkverpleging en andere 

banen binnen de gezondheidszorg, zoals jeugdgezondheidszorg en 

bejaardenzorg. 

Het aantal MBO-V'ers, dat buiten de gezondheidszorg een baan 

had, of niet meer werkzaam was, is van afstudeerlichting 1975 

het grootst (19%), van afstudeerlichting 1976 10% en van de 

lichtingen 1977 en 1978 ongeveer 5% (zie bijlage 6). 

4.2.3. De instellingen 

Zoals reeds in paragraaf 3.2. is aangegeven, zijn in totaal 71 inter

views gehouden verspreid over 38 instellingen. Bij de selectie van de 

instellingen is rekening gehouden met enkele kenmerken. Wij zullen nu 

aangeven hoe de bezochte instellingen naar de verschillende kenmerken 

zijn verdeeld. 

De velden van de gezondheidszorg 

Zoals reeds is opgemerkt in paragraaf 3.2. zijn 20 algemene zieken-

huizen, 5 psychiatrische instellingen, 4 zwakzinnigeninrichtingen 

en 5 verpleeghuizen, alsmede 4 (provinciale) kruisorganisaties be

zocht. 

Opgemerkt zij, dat zich onder de "algemene ziekenhuizen" ook twee 

academische ziekenhuizen en een categoraal ziekenhuis bevonden. 

In de bezochte instellingen waren in totaal 353 MBO-V'ers 

werkzaam. Hiervan bevond 62% zich in de algemene ziekenhuizen, 

20% in de psychiatrie, 6% in de zwakzinnigenzorg, 7% in de 

verpleeghuizen en 5% in de wijkverpleging . (zie ook bijlage 7). 

De spreiding van alle MBO-V'ers over de velden wijkt hiervan 

niet veel af (zie paragraaf 4.2.2.). 

De vijf MBO-V's (scholen) 

Met de interviews "bestreken" we MBO-V'ers van alle scholen. 

Van de MBO-V'ers, die alle bezochte instellingen samen in dienst 

hadden, was 35% afkomstig van de MBO-V Eindhoven, 14% van 
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Hoogeveen, 31% van Leeuwarden, 3% van Leidschendam en 18% van 

Rotterdam. Deze verdeling vertoont vrij veel overeenkomst met 

de totale uitstroom van de verschillende MBO-V's (zie par. 

4.2.2.). 

Zie voor een verdeling naar veld, bijlage 7. 

Het aantal MBO-V'ers in de instellingen 

Bij de selectie van de instellingen voor de interviews is beslo

ten, om instellingen met 13 of meer MBO-V'ers allemaal te bena

deren en verder een aantal instellingen te kiezen die 3 tot 6 

MBO-V'ers in dienst hadden alsmede een aantal instellingen met 10 

tot 12 MBO-V'ers in dienst (zie paragraaf 3.2. en bijlage F). Bij 

de selectie is uitgegaan van gegevens, afgeleid uit het aangelegde 

adressenbestand van de MBO-V'ers. Het aantal MBO-V'ers, dat de 

verschillende instellingen volgens het bestand in dienst hadden, 

week echter in een aantal gevallen enigszins af van het aantal 

dater in werkelijkheid werkzaam bleek te zijn!)rabel 4.2. geeft 

het werkelijke aantal MBO-V'ers aan, dat de verschillende instel

lingen ten tijde van de interviews in dienst hadden. 

Tabel 4.2. Verdeling van de MBO-V'ers over de bezochte instel

lingen (per veld) 

i ~ veld B totaal aantal 
aantal MBO-V'ers A z V w instellingen 

I of 2 2 1 1 2 2 8 

3 t/m 6 8 1 2 2 1 14 

7 t/m 9 2 0 0 0 0 2 

10 t/m 12 0 1 1 0 0 2 

meer dan 12 8 2 0 1 1 12 

totaal aantal 20 5 4 5 4 38 instellingen 

1) Het adressenbestand was op een eerder tijdstip aangelegd en had 
alleen betrekking op de MBO-V'ers, afgestudeerd in de jaren 1975 
t/m 1978. Veel instellingen hadden inmiddels ook van afstudeer
lichting 1979 MBO-V'ers in dienst genomen. 
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In de meeste instellingen waren MBO-V'ers werkzaam sinds de eerste 

afstudeerlichting van de dichtstbijzijnde school. Elf instellingen 

hadden sinds 1975 MBO-V'ers in dienst, 17 sinds 1976, 6 sinds 

1977 en 4 sinds 1978. Zie voor een verdeling naar veld, bijlage 8. 

Uit alle bezochte instellingen samen waren inmiddels 91 MBO-V'ers 

weer vertrokken. Bijna de helft was volgens de functionarissen in 

de instellingen om persoonlijke redenen weggegaan, bijvoorbeeld 

huwelijk, verhuizing of zwangerschap. Vijftien MBO-V'ers in alge

mene ziekenhuizen veranderden van instelling, omdat ze een ver

volgopleiding wilden gaan volgen, waarin de eerste instelling niet 

voorzag. Elf MBO-V'ers waren vertrokken op grand van een andere 

veldkeuze. Andere redenen van vertrek waren: onvoldoende functio

neren (4x), "niet naar de zin hebben" (6x), andere beroepskeuze 

(2x). Van 9 MBO-V'ers was de reden van vertrek niet bekend. 

Zie voor een uitsplitsing naar veld, bijlage 9. 

De meeste instellingen binnen de intramurale gezondheidszorg (22 

van de 34) hadden geen ervaring met afgestudeerde HBO-V'ers. 

Als een instelling wel HBO-V'ers in dienst had, waren het er 

meestal maar een of twee. 

De kruisorganisaties daarentegen hadden veel HBO-V'ers in dienst. 

In twee provincies waren zelfs respectievelijk 26 en 30 HBO-V'ers 

werkzaam. 

Alle algemene ziekenhuizen (op een na), psychiatrische inrich

tingen en zwakzinnigeninrichtingen hadden een eigen in-service 

opleiding voor verpleegkundige. De verpleeghuizen hadden een 

in-service opleiding voor ziekenverzorgende. 

Grootte van de instelling 

Van de 34 bezochte instellingen binnen de intramurale gezond

heidszorg hadden er 14 (41%) een aantal bedden, dat tussen de 

300 en 500 lag. Elf instellingen hadden meer clan 500 bedden en 

9 instellingen hadden 100 tot 300 bedden. 

Zie voor een verdeling naar veld, bijlage IO. 
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Geografische Zigging 

In alle provincies (behalve Zeeland) is minstens een instelling 

bezocht. In de provincies waar zich een MBO-V opleiding bevindt, 

zijn meer instellingen geselecteerd: in Noord-Brabant II, in 

Zuid-Holland 9, in Friesland 5 en in Drenthe 3. 

Zie voor een verdeling naar veld, bijlage II. 

Van de 38 bezochte instellingen bevond zich driekwart binnen een 

provincie met een MBO-V. 

Betrokkenheid bij de opleiding 

De helft van de bezochte instellingen was betrokken geweest bij 

de oprichting van een MBO-V (zie voor een verdeling naar veld, 

bijlage 12). 

In totaal 17 van de 38 instellingen waren vertegenwoordigd 1n 

het bestuur van een MBO-V (zie bijlage 13). 

Wel of niet stageverlenend 

Driekwart van de instellingen was stageverlenend voor de MBO-V 

(meestal sinds de oprichting van de MBO-V). Zie voor een verde

ling naar veld, bijlage 14. 

Tot zover de kenmerken van de bezochte instellingen. Over de 

functies van de 71 geinterviewde personen is reeds iets gezegd 

in paragraaf 3.2 •. Bijlage I geeft hiervan een overzicht. 

Een overzicht van de afdelingen, die de functionarissen op het 

lage niveau vertegenwoordigden, is in bijlage 15 opgenomen. 

Daaruit blijkt, dat binnen elk veld verschillende typen afde

lingen zijn bezocht. 



- 22 -

4.3. De inzetbaarheid van de MBO-Verpleegkundige 

4.3.1. Inleiding en samenvatting 

Een van de doe ls te llingen, die de MBO-V nas tree ft, is: "het op

leiden van verpleegkundigen die inzetbaar zijn in alle velden 

van de gezondheidszorg". 

lowel aan de MBO-V'ers als aan de functionarissen in de instel

lingen is een aantal vragen gesteld over vier factoren, die in

zicht kunnen verschaffen in de inzetbaarheid van de MBO-verpleeg

kundigen. Deze factoren zijn: 

I. De spreiding van de MBO-V'ers over de verschillende velden. 

Deze spreiding vertoont vrij veel overeenkomst met de sprei

ding van verpleegkundigen in het algemeen (gediplomeerden + 

leerlingen), zij het dat de percentages MBO-V'ers in de zwak

zinnigenzorg en wijkverpleging iets lager zijn dan de lande

lijke percentages aangeven. Onde.r de MBO-V' ers bestaat echter 

erg veel belangstelling voor deze velden (zie verder paragraaf 

4. 3.2.). 

2. De loopbaan van de MBO-V'ers. Van de MBO-V'ers is 30% inmiddels 

van baan veranderd. Van deze groep bleef 70% binnen hetzelfde 

Van deze groep bleef 70% binnen hetzelfde veld. 

In de meeste gevallen dat een MBO-V'er van werkkring is veran

derd, is het dienstverband in de eerste baan langer dan een 

jaar geweest (zie verder paragraaf 4.3.3.). 

3. De afstemming tussen opleiding en veld_, onder andere tot uiting 

komend in de kennis en vaardigheden, die de MBO-V'ers zich na 

afstuderen in de praktijk eigen moet maken. 

l Er doen zich direct na afstuderen duidelijke afstemmingsproblemen 
1 voor; vooral wat betreft de praktische vaardigheden die in de ver

/ schillende velden worden vereist. Qua theoretische kennis sluit de 
l opleiding MBO-V in het algemeen redelijk bij de praktijk aan. De 

'I 

grootste afstennningsproblemen doen zich voor in de wijkverpleging. 

Daar vormt ook de leeftijd - en daarmee samenhangend - het gebrek 

aan levenservaring van de MBO-V'er een bezwaar. In dit veld zijn de 

problemen na een inwerkperiode veelal nog niet weggenomen, terwijl 
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/ men in de andere velden na inwerkperiode in het algemeen tevreden 

is over het functioneren van de MBO-V'er (zie verder paragraaf 

4.3.4.). 

4. De lengte van de inwerkperiode 

De functionarissen in de ziekenhuizen, psychiatrische instel

lingen en de zwakzinnigenzorg zijn van mening, dat een inwerk

periode van een half jaar tot (vaak) een jaar nodig is. In de 

verpleeghuizen wordt de kortste inwerktijd opgegeven (ongeveer 

een half jaar) en in de wijkverpleging de langste (veelal twee 

jaar of langer). 

De MBO-V'ers geven in het algemeen een kortere inwerkperiode op. 

De functionarissen in de instellingen achten een inwerktijd van 

een half jaar acceptabel (zie verder paragraaf 4.3.5.). 

4.3.2. De spreiding van de MBO-V'ers over de verschillende velden 

Teneinde aan de hand van de spreiding van de MBO-V'ers over de 

velden van de gezondheidszorg iets te kunnen zeggen over de inzet

baarheid van de MBO-V'ers, die~t deze spreiding vergeleken te war

den met de personeelssterkte (wat betreft (leerling)verpleegkundi

gen) in de verschillende velden. We krijgen dan het beeld dat in 

figuur 4.3. is geschetst. In deze figuur is oak de spreiding van 

(leerling)ziekenverzorgenden weergegeven. 

Als we de spreiding van verpleegkundigen en leerling-verpleegkun

digen (tweede kolom) vergelijken met de spreiding van de gediplo

meerde MBO-V'ers (derde kolom), dan zien we dat hiertussen vrij 

grate overeenkomst bestaat, zij het dat de percentages MBO-V'ers 

in de psychiatrie iets hoger en in de wijkverpleging iets lager 

zijn dan de landelijke percentages aangeven 1). 

I) Als we de spreiding van de MBO-V'ers per school bekijken, zien 
we duidelijk verschillen. Van de MBO-V Eindhoven was ten tijde 
van de enquete 48% werkzaam in algemene ziekenhuizen; van de 
MBO-V Leidschendam (waarvan alleen de eerste afstudeerlichting 
werd geenqueteerd) was dat 83%. De andere scholen komen qua 
spreidingspatroon meer overeen (zie bijlage 16). E~n en antler 
hangt onder andere samen met de bestaansduur van de school en 
de totale uitstroom aan gediplomeerden. 
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Figuur 4.3. Spreiding verpleegkundigen in het algemeen en MBO-V'ers 

in het bijzonder 

~ alle verpleegkundigen (gediplomeerd) N = 47.453 I) 

E!J alle verpleegkundigen (gediplomeerd + leerlingen) N = 81.391 I) 

- MBO-V'ers (gediplomeerd) N = 641 

D ziekenverzorgenden (gediplomeerd + leerlingen) N = 29.942 

I) Bron: statistiek personeelssterkte 1979. NZI 
2) Bron: Nationale Kruisvereniging 1979 
3) Wijkverpleegkundigen en verpleegkundigen in de wijk 

I 
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Dit is echter niet toe te schrijven aan een geringere belang

stelling van de MBO-V'er voor de zwakzinnigenzorg en de wijk

verpleging dan voor de andere velden. Integendeel. Dit blijkt 

uit tabel 4.3. waarin is aangegeven hoeveel MBO-V'ers na afstu

deren in het veld van hun voorkeur terecht zijn gekomen. 

Tabel 4.3. Veld van voorkeur en eerste baan 

veld van 
eerste baan eerste baan 
in veld van niet in veld totaal 

voorkeur voorkeur van voorkeur 

A 375 (97) 12 (3) 387 (JOO) 

B 89 (72) 35 (28) 124 ( I 00) 

z 55 (56) 44 (44) 99 ( 100) 

V 16 (84) 3 (I 6) 19 (JOO) 

w 12 (22) 44 (78) 56 ( I 00) 

totaal 547 (80) 138 (20) 685 (JOO) 

We zien dat de MBO-V'ers wier voorkeur uitgaat naar een werkkring 

in een ziekenhuis, de psychiatrie of een verpleeghuis, meestal 

in die velden ook een baan vinden. Daarentegen komen veel MBO-V'ers 

met een voorkeur voor de zwakzinnigenzorg of de wijkverpleging in 

een antler veld terecht (vooral verpleeghuizen en ziekenhuizen, zie 

bij lage I 7) I). 

Splitsen we deze gegevens uit naar afstudeerjaar, dan zien we dat 

het aantal MBO-V'ers dat niet in het veld van keuze een baan vindt, 

relatief is toegenomen van 15% in 1975 tot 25% in 1978 (zie bij

lage 18). 

4.3.3. De loopbaan van de MBO-V'ers 

De loopbaan van de MBO-V'ers (de velden waar ze achtereenvolgens 

werkzaam zijn, de lengte van het dienstverband in de instellingen) 

I) In deze velden blijken de MBO-V'ers vaker moeilijkheden te onder
vinden bij het vinden van een baan (zie paragraaf 4.5.2.). 



- 26 -

geeft eveneens indicaties over de inzetbaarheid van de MBO-V'ers. 

Daarbij dienen we ons te realiseren, dat een algemene inzetbaar

heid niet tot uiting hoeft te komen in een grate arbeidsmobiliteit. 

Van de MBO-V'ers was 70% ten tijde van de enquete nog werkzaam in 

de eerste baan. Binnen de verschillende velden lopen de percentages 

niet zoveel uiteen (zie bijlage 19). In de zwakzinnigenzorg treffen 

we het hoogste percentage aan: 80%. Uitsplitsing naar geslacht 

levert geen verschillen op. 

In tabel 4.4. is het percentage MBO-V'ers, dat van baan is ver

anderd (totaal 30%), per afstudeerjaar vermeld. Zoals te verwach

ten is, zijn van afstudeerlichting 1975 inmiddels meer MBO-V'ers 

van baan veranderd dan van afstudeerjaar 1978. In deze tabel is 

tevens aangegeven hoelang het dienstverband in de eerste instel

ling is geweest. 

Tabel 4.4. Aantal van baan veranderde MBO-V'ers en de lengte van 

hun dienstverband in de eerste instelling (per afstu

deerjaar) 

afstudeer-
niet meer werk- len~te dienstverband 

jaar 
zaam in eerste ~ 2 >2 <6 6-12 > I 2 
baan (aantal) maanden maanden maanden maanden 

1975 33 (46) 1 (1) I ( 1) 7 (IO) 24 (34) 

1976 91 (44) 2 (I) 2 (I) 14 (7) 73 (35) 

1977 53 (29) 2 (I) 3 (2) 15 (8) 33 (18) 

1978 46 (17) 9 (3) 9 (3) 24 I (9) 4 (2) 

totaal 223 (30) 14 (2) 15 (2) 60 (8) 134 ( I 8) 

In de meeste gevallen dat een MBO-V'er van werkkring verandert, 

is het dienstverband in de eerste baan langer dan een jaar geweest. 

Zeer weinig MBO-V'ers werken twee maanden of korter in hun eerste 

baan. 
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In de verschillende velden loopt de lengte van het dienstver

band niet veel uiteen (zie bijlage 20). 

Van de MB0-V'ers die van baan veranderden binnen de vijf onder

scheiden velden, bleef meer dan de helft (ongeveer 70%) in het

zelfde veld. 

In tabel 4.5. is het totaal aantal wisselingen binnen en tussen 

de velden aangegeven 1). 

Tabel 4.5. Arbeidsmobiliteit binnen en tussen de velden 

~ A B z V w totaal van 

A 96 7 6 6 8 123 

B 3 16 2 I - 22 

z 4 I 2 3 - 10 

V 6 I I 3 2 13 

w 3 - - - 2 5 

totaal 112 25 11 13 12 173 

Algemeen kan worden geconcludeerd, dat tussen de verschillende 

velden de arbeidsmobiliteit onder MB0-V'ers vrij gering is. 

Uit de gegevens in paragraaf 4.5.3. echter plijkt, dat ongeveer 

de helft van de MB0-V'ers in de ziekenhuizen, psychiatrie en 

1 h · 2) · d k . d ld '11 verp eeg uizen in e toe omst in een an er ve zou wi en 

gaan werken. Bij deze groep bestaat veel belangstelling 

voor de wijkverpleging en de zwakzinnigenzorg, velden waar, 

blijkens paragraaf 4.3.2., }IB0-V'ers veelal geen baan kunnen 

vinden. We komen hierop nog terug. 

I) Alle wisselingen ziJn opgenomen, dus niet alleen van de eerste 
naar de tweede baan. Hierbij zij opgemerkt, dat eventuele 
andere tijdsbestedingen, zoals: andere baan in of buiten de 
gezondheidszorg, militaire dienst, andere opleiding, werk
zoekend, buiten beschouwing zijn gelaten. 
Bij het interpreteren van deze tabel dienen we de spreiding van 
de MB0-V'ers over de verschillende velden (zie paragraaf 4.3. 2 .) 
in het _oog te houden. 

2) In de zwakzinnigenzorg is dat 34% en in de wijkpleging I 0%. 
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4.3.4. De afstemming tussen opleiding en veld 

Zowel aan de MBO-V'ers als aan de functionarissen binnen de in

stellingen zijn vragen gesteld over de volgende aspecten: 

- de aansluiting tussen opleiding en veld in het algemeen; 

- de kennis en vaardigheden die de MBO-V'er zich na afstuderen 

in de praktijk eigen moet maken (qua omvang en aard); 

- de toepasbaarheid van kennis van andere velden; 

- het gewenste aantal praktijkleerperioden tijdens de participatie-

periode; 

- het functioneren van MBO-V'ers na inwerkperiode. 

De aansluit i ng t ussen opleiding en ve ld 

Aan de MBO-V'ers is gevraagd of ze naar hun mening voldoende ken

nis, inzicht en vaardigheden hebben verworven tijdens de op l ei

ding om hun huidige functie te kunnen uitoefenen en in hoeverre 

hun attitude aansluit bij het werk van een verpleegkundige . 
I) 

In tabel 4.6. (a t/m d) zijn de resultaten per veld weergegeven . 

Tabel 4.6.a. Aansluiting kennis bij functie (volgens de MBO-V'ers) 

~kennis (zeer) 
redelijk (zeer)on-

totaal vel~ voldoende voldoende 

A 227 (55) 123 (30) 62 (15) 412 ( I 00) 

B 45 (45) 33 (-32) 23 (23) IOI (I 00) 

z 50 (76) 13 (20) 3 (4) 66 ( I 00) 

V 29 (76) 7 (19) 2 (5) 38 ( I 00) 

w 11 (55) 5 (25) 4 (20) 20 ( I 00) 

totaal 362 (57) 18 I (28) 94 (15) j 637 ( I 00) 

I) Uitsplitsing naar MBO-V van herkomst geeft enige verschillen 
te zien (zie bijlage 21). 
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Tabel 4.6.b. Aansluiting inzicht bij functie (volgens de MBO-V'ers) 

~inzicht (zeer) · redelijk (zeer)on- totaal 
veld~ voldoende voldoende 

A 200 (49) 139 (34) 72 (I 7) 411 ( 100) 

B 45 (45) 38 (37) 18 ( I 8) 101 ( 100) 

z 51 (77) 11 (17) 4 (6) 66 ( I 00) 

V 25 (66) 11 (29) 2 (5) 38 ( I 00) 

w 8 (40) 8 (40) 4 (20) 20 ( I 00) 

totaal 329 (52) 207 (32) 100 ( 16) 636 ( I 00) 

Tabel 4.6.c. Aansluiting vaardigheden bij functie (volgens de MBO-V'ers) 

vaardig- (zeer) (zeer)on-
\ heden ➔ redelijk totaal 
veld_.,""- voldoende voldoende 

A 128 (31) 146 (35) 138 (34) 412 (100) 

B 51 (50) 38 (38) 12 (12) 101 ( 100) 

z 54 (83) 9 (14) 2 (3) 65 ( I 00) 

V 27 (71)' 7 ( I 8) 4 (II) 38 (100) 

w 10 (50) 8 (40) 2 (IO) 20 (I 00) 

totaal 270 (42) 208 (33) 158 (25) 636 ( 100) 

Tabel 4.6.d. Aansluiting attitude bij functie (volgens de MBO-V'ers) 

fattitude (zeer) redelijk 
(zeer)on- totaal 

veld~ rvoldoende voldoende 

A 331 (81) 60 (I 5) 16 (4) 407 (I 00) 

B 80 (79) 13 (13) 8 (8) 101 ( I 00) 

z 54 (82) 11 (I 7) I (I) 66 ( I 00) 

V 31 (84) 5 (I 3) I (3) 37 ( I 00) 

w 15 (75) 3 (15) 2 ( 10) 20 ( 100) 

totaal :> I 1 (81) 92 (I 4) 28 (5) 631 (100) 
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Met betrekking tot de attitude zien we, <lat ongeveer 80% van de 

MB0-V'ers in alle velden de opleiding goed bij de praktijk vindt 

aansluiten. 

f 1 d . . I) Wat betre t de andere aspecten open e meningen wat meer uiteen . 

In de zwakzinnigenzorg en de verpleeghui,zen vinden de meeste 

MB0-V'ers de aansluiting van de opleiding qua kennis, inzicht en 

vaardigheden (zeer) voldoende. In de drie andere velden consta~ 

teert men ten aanzien van deze punten wat meer tekorten: in de 

psychiatrie vooral ten aanzien van de kennis, in de algemene zie

kenhuizen vooral ten aanzien van de vaardigheden en in de wijk

verpleging met name wat betreft het inzicht. 

0ok aan de functionarissen in de instellingen is gevraagd, of naar 

hun mening de opleiding MBO-V direct na afstuderen voldoende aan

sluit bij hetgeen ziJ van een gediplomeerd verpleegkundige ver-

4 7 . . 1 2) wachten. In tabel .. ziJn de antwoorden per ve d weergegeven • 

Tabel 4.7. Aansluiting tussen opleiding en veld volgens de func

tionarissen in de instellingen 

" aanslui-
,l,'. (zeer) matig (zeer)on-

totaal ting voldoende !veld ""-..~ voldoende 

A 13 (33) 10 (26) 16 (41) 39 ( 100) 

B 3 (30) 3 (30) 4 (40) 10 ( 100) 

z 0 (-) 4 (67) 2 (33) 6 ( I 00) 

V 3 (50) 1 ( 17) 2 (33) 6 ( 100) 

w 0 (-) 0 (-) 8 ( 100) 8 ( 100) 

totaal 19 (28) 18 (26) 32 (46) 69 ( 100) 

(geen opgave: 12) 

1) De vraag over de attitude is gecorreleerd met de andere drie 
vragen. De vragen over respectievelijk kennis, inzicht en 
vaardigheden vertonen geen duidelijke onderlinge samenhang, 
i n die zin, dat bijvoorbeeld een hoge score op inzicht niet 
samen hoef t te gaan met een hoge score op kennis en vaardig
heden. 

2) Opgemerkt zij, <lat de respondenten op het "hoge niveau" in het 
algemeen negatiever oordelen over de aansluiting dan de respon
denten op het "lage niveau". 
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We zien, dat . tweederde van de respondenten in de ziekenhuizen 

en de psychiatrie de aansluiting tussen opleiding en veld matig 

of onvoldoende vindt. In de verpleeghuizen is dat 50% en in de 

zwakzinnigenzorg 100%. In de wijkverpleging achten alle respon

denten de aansluiting (zeer) onvoldoende. 

Uit de toelichting die de respondenten op hun antwoord geven, 

blijkt dat men vooral leemten in de opleiding constateert op het 

gebied van de praktische vaardigheden. De theoretische kennis 

van de MBO-V'er vindt men in het algemeen voldoende. 

We zullen nu per veld de toelichtingen van de functionarissen op 

hun antwoorden samenvatten. Opgemerkt zij, dat de meningen be

trekking hebben op de situatie direct na afstuderen. 

Ziekenhuizen 

Bijna alle respondenten in de ziekenhuizen zijn van mening dat 

de theoretische ondergrond van de MBO-V'ers ruim voldoende is; 

sommigen vinden hun kennis beter dan van de in-service gediplo

meerden; alleen in de grotere instellingen vindt men met betrek

king tot de deelspecialismen de theoretische kennis te opper-

/

, vlakkig. Men vindt de MBO-V'ers over het algemeen ook meer alge

meen ontwikkeld, sociaal vaardiger en verbaal sterker dan de 
0 in-service gediplomeerden. 

Alle respondenten constateren een gebrekkige aansluiting aan 

de kant van de praktijk: men mist bij de MBO-V'er ervaring met 

specifieke vaardigheden, observatievermogen met betrekking tot 

de patient (de "klinische blik") en het vermogen om werkzaam

heden te overzien. De MBO-V'er zou daardoor bij indiensttreding 

functioneren op het niveau van een in-service leerling. 

Drie respondenten achten de MBO-V'er qua leeftijd nog niet opge-

wassen tegen hun taak. Zij vinden de overgang van de beschermde 

schoolsituatie naar een volle verantwoordelijke dagtaak erg groot. 

Een respondent geeft zijn mening als volgt weer: "De in-service 

verpleegkundige leert de pols voelen en de MBO-V'er leert de ge

voelens polsen". 

Psychiatrie 

Ook in dit veld zijn de meeste respondenten van mening, 'dat de aan

sluiting van de opleiding op het gebied van de praktische vaardig-
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. heden onvoldoende is. De theoretische kennis van de MBO-V'er 

vindt men in het algemeen goed, hoewel volgens drie van de tien 

respondenten op school de theorie van de psychiatrie (omtrent 

ziek~ebeelden en symptonen) en de psychiatrische verpleegkunde 

te weinig aan bod komen. Twee anderen vinden, dat de MBO-V'ers 

tijdens de opleiding niet voldoende zicht krijgen op hetgeen in 

werkelijkheid in de psychiatrie speelt en op het soort patienten 

dat zij daar kunnen aantreffen. Hun verwachtingspatroon zou niet 

juist zijn. Zij zouden teveel zijn ingesteld op de acute en te 

weinig op de chronische psychiatrie, terwijl dat toch een van de 

belangrijkste onderdelen van de psychiatrie is. 

Zwakzinnigenzorg 

' Alle respondenten in deze sector vinden de aansluiting matig of 

onvoldoende. Over het algemeen is men van mening,dat de oplei-

~ ding te weinig gericht is op de zwakzinnigenzorg. Vooral de rela

tionele aspecten en de gedragingen worden volgens de respondenten 

op school te algemeen behandeld. Hierdoor zou de integratie tus

sen theorie en praktijk onvoldoende zijn. 

Verpleeghuizen 

In dit veld vinden de meeste respondenten de aansluiting theore

tisch gezien voldoende, maar op het gebied van de praktijk onvol

doende. Volgens sommigen zou een in-service leerling ziekenver

zorging meer van de praktijk weten dan een MBO-V'er. 

Twee respondenten benadrukken het belang van een goede attitude 

bij de afgestudeerden: verpleegkundigen (ook in-service gediplo

meerden) zouden vaak geen idee hebben van het werk in een verpleeg

huis. De school speelt bij die attitudevorming een belangrijke rol. 

De ene respondent heeft op dit punt met MBO-V'ers positieve erva

ringen, de ander negatieve. 

Wijkverpleging 

Alle 8 respondenten in de bezochte kruisorganisaties vinden de 

aansluiting onvoldoende: eeri zelfs zeer onvoldoende. Hierbij wordt 

meermalen opgemerkt, dat je van deze opleiding ook geen volledige 
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aansluiting kunt verwachten. De MBO-V is een middelbare beroeps

opleiding voor de verpleging. Wijkverpleging zou een opleiding 

op HBO-niveau vereisen. 

Verder wordt gesteld, dat de MBO- V'er erg jong is, weinig praktijk

ervaring heeft, erg op de patient is gericht, daarbij weinig oog 

heeft voor de omgeving en het grotere geheel niet ziet. 

Door de respondenten wo~dt geconstateerd, dat de huidige organi

satie van de wijkverpleging geen plaats biedt voor MBO-V'ers. 

Bij het vergelijken yan de meningen van de MBO-V'ers en de func

tionarissen in de instellingen, valt op dat de MBO-V'ers in het 

algemeen gunstiger oordelen over de aansluiting van de MBO-V bij 

de praktijk, dan de functionarissen in de instellingen. Dit ver

schijnsel lijkt ons begrijpelijk en we kunnen dergelijke verschil

len ook bij andere vragen constateren (zie bijvoorbeeld de lengte 

van de inwerkperiode). 

Wat belangrijker is, is dat de antwoorden van beide groeperingen 

niet met elkaar in strijd zijn. Ze wiJzen in dezelfde richting. 

We menen te mogen concluderen, dat de opleiding MBO-V direct na 

afstuderen qua theoretische kennis in het algemeen redelijk aan

sluit bij het werk in de verschillende velden. Leemten in (speci

fieke) kennis worden geconstateerd in de psychiatrie, de zwakzin

nigenzorg en de grote ziekenhuizen. 

Afstemmingsproblemen doen zich veeleer voor op het gebied van de 

praktische vaardigheden en praktisch inzicht. Tekorten op dit ge

bied komen vooral tot uiting in de ziekenhuizen en de wijkverple

ging. Dit blijkt uit het voorgaande en ook uit de antwoorden op 

de vraag of tijdens de inwerkperiode veel specifieke vaardigheden 

moesten worden aangeleerd. Deze vraag is aan beide groeperingen 

gesteld. De resultaten zijn in bijlage 22 en 23 per veld weer

gegeven 1). 

I) Uitsplitsing naar MBO-V en afstudeerjaar levert geen noemens
waardige verschillen op 
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De kennis en vaardigheden, die de MBO-V'er zich na afstuderen ~n 

de praktijk moet eiqen maken 

Hierboven constateerden wij, dat de aansluiting tussen de opleiding 

MBO-V en de verschillende velden van de gezondheidszorg leemten 

vertoont, vooral met betrekking tot de praktische vaardigheden die 

in de praktijk een rol spelen. 

Zowel aan de MBO-V'ers als aan de functionarissen in de instellin

gen is gevraagd welke vaardigheden of aspecten/vakken volgens hun 

tijdens de opleiding te weinig aandacht hebben gehad. 

In tabel 4.8. wordt een overzicht gegeven van de vaardigheden en 

aspecten die door de MBO-V'ers zijn genoemdl). In deze tabel is 

bij de vaardigheden en aspecten aangegeven: 

- de frequentie waarmee ze zijn genoemd (alleen die vaardigheden 

die 20 keer of vaker zijn genoemd, zijn apart vermeld); 

- in welk(e) veld(en) de betreffende vaardigheden/aspecten rela-
. k . . d 2 ) tief het vaa st ziJn genoem ; 

- van welke scho(o)l(en) relatief de meeste MBO-V'ers deze vaar-
. I 2) digheden aspecten noemden . 

Bij de samenstelling van de tabel is rekening gehouden met de 

procentuele verdeling van de MBO-V'ers over de verschillende 

velden resp. de verschillende scholen. 

De genoemde vaardigheden en aspecten zijn ingedeeld in vier 

groepen: verpleegtechnische vaardigheden, sociale vaardigheden, 

verpleegkundige vakken en andere vakken en aspecten. 

De vaardigheden en aspecten die door de functionarissen in de 

instellingen zijn genoemd, zijn niet apart weergegeven, omdat 

deze ook door MBO-V'ers zijn genoemd en omdat in de instellingen 

de betreffende vraag minder gedetailleerd is beantwoord (zie 

voor een overzicht bijlage 24). 

I) Opgemerkt zij dat 75% van de MBO-V'ers een of meer vaardigheden 
of aspecten heeft genoemd 

2) Dit wil dus ni~t zeggen, <lat de betreffende vaardigheden/ 
aspecten niet door MBO-V'ers uit andere velden of van andere 
scholen zijn genoemd. 

Uit de tabel blijkt dat het in een aantal gevallen niet moge
lijk is om het gemis van een bepaalde vaardigheid/aspect aan 
bepaalde scholen of velden te verbinden. 
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Tabel 4.8. Vaardigheden en aspecten die in het studieprogralllllla 

te weinig aandacht hebben gehad (volgens de MB0-V'ers) 

vaardigheid/aspect aan- veld school 
tal A B z V w E H LW 

verpleegtechnische vaardigheden (algemeen) 168 X 

infusen 69 X X 

catheteriseren 58 X 

EHB0 55 X X X 

verbandleer, wondverzorging 45 X X 

omgaan met apparaten 39 X X X 

(intraveneus) spuiten; injecteren 32 X 

puncties 22 X 

sondes 21 X X 

overige 92 X 

totaal 601 X 

sociale vaardigheden (algemeen) 84 X X 

begeleiding van de patient 82 X X 

begeleiding van leerlingen 29 X X 

omgang met andere disciplines 28 X X 

overige 21 X X 

totaal 244 X X X 

verpleegkunde m.b.t. patient in 
- algemeen ziekenhuis of verpleeghuis 34 X X X 

- psychiatrische ins telling 96 X X 

- instelling voor zwakzinnigenzorg 30 X X 

- thuissituatie 21 X X 

speciele verpleegkunde m.b.t. patient op 
- kraamafdeling 65 X X 

- kinderafdeling 45 X X X X 

- chirurgische afdeling 44 X 

- interne af~eling 2 1 X X 

- gynaecologische afdeling 20 X X 

- andere afdeling 66 X 

totaal 442 X 

medicijnenleer 107 X X 

anatomie 38 X X X 

onderzoeken (lab._ ECG, enz.) 37 X X 

algemene ziekteleer 31 X X 

verantwoordelijkheid dragen 65 X X 

rapportage/administratie 45 X X 

werkinzicht/werkverdeling/zelfst. werken 32 X X 

psychologie, sociologie, agogie,pedagogie 42 X X X X 

organisatie (afdeling, ins telling) 37 X X 

algemene vakken (Ned. , Eng. ,Schei., Natk., 
38 Rekenen, Mij.leer, Godsdienst) 

overige 86 
totaal 558 

T0TAAL 1845 

1) E MB0-V Eindhoven 
H MB0-V Hoogeveen 
LW = MB0-V Leeuwarden 
LD MB0-V Leidschendam 
R MB0-V Rot t erdam 

1) 
LD R 

X 

X ! 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
-~ 

X 

X 

X 
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Uit tabel 4. 8. en de•. informatie die van de instellingen 1s ver

kregen kunnen we de volgende conclusies ten aanzien van de velden 

trekken. 

In de ziekenhuizen worden vooral de verpleegtechnische vaardig

heden gemist. Daarnaast wordt afhankelijk van de afdeling waar 

de MBO-V'er werkt en de stages die zij heeft gelopen een tekort 

aan kennis van bepaalde specialismen geconstateerd. Dit speelt 

vooral in : de grotere (meer gespecialiseerde) ziekenhuizen een rol .. 

Van de sociale vaardigheden wordt "de omgang met andere 

disciplines" genoemd. 

Veel MBO-V'ers vinden dat meer aandacht besteed zou moeten 

worden aan medicijnleer. Er bestaat ook behoefte aan meer ken

nis van anatomie en specifieke onderzoeken. 

In de psychiatrie is sprake van een tekort op het gebied van de 

sociale vaardigheden in het algemeen (zoals gesprekstechniek, 

omgangskunde) en de begeleiding van de patient in het bijzonder. 

Daarnaast geven bijna alle MBO-V'ers, die werkzaam zijn 1n de 

psychiatri~. een hiaat aan in hun kennis van psychiatrie en 

psychiatrische verpleegkunde, alsmede psychologie en sociologie. 

Eveneens wijzen drie van de tien respondenten in de instellingen 

d . k . k I) op 1t enn1ste ort . 

Ook in de zwakzinnigenzorg worden de sociale vaardigheden vaak 

genoemd, vooral met betrekking tot de begeleiding van de pupillen 

enerzijds en de begeleiding van de leerlingen anderzijds. 

Daarnaast constateert men een gemis aan kennis van de zwakzinnigen

zorg, vooral ten aanzien van de relationele aspecten en gedra-
. 2) 

g1ngen . 

I) In een van de bezochte psychiatrische instellingen worden tijdens 
de inwerkperiode van de MBO-V'er een aantal lessen gegeven op het 
gebied van de psychiatrie, psychiatrische verpleegkunde, psycho
logie, sociologie en agogie. 

2) In de zwakzinnigenzorg wordt door 2 functionarissen op "hoog niveau" 
overwogen om in de toekomst tbeorielessen te gaan geven op het geb ied 
van de Z-verpleegkunde, pedagogie, psychologie, psychotherapie en 
agogie, 
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In, de verpleeghuizen worden, zij het in mindere mate dan in de 

ziekenhuizen, vooral de verpleegtechnische vaardigheden gemist. 

Daarnaast wordt een gebrek aan kennis van algemene verpleegkunde 

en anatomie opgegeven. 

In de wijkverpleging worden naast enkele technische vaardigheden 

(bijvoorbeeld wondverzorging) veel sociale vaardigheden genoemd, 

zoals de omgang met andere disciplines. De respondenten in de 

kruisorganisaties noemen bovendien aspecten als het omgaan met 

(gezonde) mensen, het brengen van huisbezoeken, gespreksvoering, 

het afbouwen van relaties, het geven van voorlichting, signaleren 

en improviseren. Daarnaast bestaat een gemis aan kennis van wijk

verpleging in het algemeen en van (onder andere) de kinderverpleeg

kunde (met name kinderhygiene) in het bijzonder. 

Door veel functionarissen in de instellingen wordt opgemerkt, dat 

de MBO-V'ers moeite hebben om een probleemsituatie te overzien. 

Ze zouden geen oog voor de totaliteit hebben. Dat de MBO-V'ers dit 

ook zelf constateren blijkt uit het feit dat aspecten ~ls 

"verantwoordelijkheid dragen", "rapportage en administratie", 

"werkinzicht" en "organisatorische aspecten" zijn genoemd. 

De gegevens die tabel 4.8. over de scholen bevat, lijken in 

overeenstemming met de accentverschillen die er tussen de stu

dieprogramma's bestaan. 

Aan de MBO-V'ers is ook gevraagd in hoeverre volgens hun bepaalde 

aspecten teveel aandacht hebben gehad tij'dens de opleiding. Hier

van is een overzicht opgenomen in bijlage 25. 

Dat overzicht is complementair aan tabel 4.8. in die zin, dat 

bijvoorbeeld veel MBO-V'ers, werkzaam in de psychiatrie, vinden 

dat zij teveel algemene verpleegkunde tijdens de opleiding heb

ben gehad en omgekeerd, dat volgens MBO-V'ers, werkzaam in alge

mene ziekenhuizen, aan de psychiatrie minder aandacht zou moeten 

worden besteed. 
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Geconcludeerd kan warden, dat MBO-V'ers behoefte hebben aan een 

zekere gerichtheid tijdens de opleiding op het toekomstig werk

veldl). 

Het gewenste aantai praktijkleerper ioden t i jdens de participatie

per iode 

Nauw verbonden met de zojuist behandelde vragen is de vraag in 

hoeveel velden tijdens het derde studiejaar praktijkleerperioden 

(plp's) zouden moeten warden doorgebracht. Deze vraag is aan beide 

groeperingen gesteld. 

In tabel 4.9. zijn de antwoorden van de MBO-V'ers weergegeven; de 

resultaten zijn uitgesplitst naar veld2). 

Tabel 4 .9. Gewenst aantal praktijkleerperioden (MBO-V'ers) 

~aantal 
J, plp's 1-2 plp's 3 plp's 4-5 plp's totaal 
veld '-.... 

A 133 (32) 61 (15) 217 (53) 411 (I 00) 

B 42 (42) 21 (21) 37 (37) 100 ( I 00) 

z 25 (38) 10 (I 5) 31 (47) 66 (JOO) 

V 18 (47) 3 (8) 17 (45) 38 (100) 

w 5 (25) 3 (15) 12 (60) 20 ( I 00) 

totaal 223 (35) 98 (16) 314 (49) 635 ( I 00) 

Uit tabel 4.9. blijkt, dat de meningen van de MBO-V'ers in de ver

schillende velden niet zo ver uiteenlopen. Meer dan de helft van 

de respondenten spreekt zich uit voor 3 praktijkleerperioden of 

meer. In de psychiatrie en de verpleeghuizen neigen relatief 

iets meer MBO-V 1 ers naar een of twee stages. 

I) Opgemerkt ziJ, dat de kennis, die de MBO-V'er tijdens de opleiding 
van andere velden heeft opgedaan, zowel door de afgestudeerden zelf 
als de functionarissen in de instellingen wordt gewaardeerd. Door 
het gebrek aan praktijkervaring van de MBO-V'er in die velden zou 
die kennis echter niet altijd tot uiting komen (zie bijlage 26 en 27). 

2) De antwoorden warden beinvloed door de school waar de MBO-V'ers 
hun opleiding hebben gevolgd. Als we de gegevens uitsplitsen naar 
MBO-V van herkomst, dan blijkt dat de meeste MBO-V'ers de feite
lijke situatie, zoals zij die tijdens hun opleiding hebben gekend , 
als wenselijke situatie opgeven (zie bijlage 28). 



I 

- 39 -

In tabel 4. 10. zijn de meningen van de functionarissen in de in

stellingen ten aanzien van het aantal gewenste praktijkleer

perioden per veld weergegeven. 

Tabel 4.10. Gewenst aantal praktijkleerperioden (instellingen) 

aantal ·..;:. 
plp's 1-2 plp's 3 plp's 4-5 plp's geen totaal 

!· veld ~ · opgave 

A 20 (52) 3 (7) 4 ( 10) 12 (31) 39 ( 100) 

B 7 (70) 2 (20) 0 (-) 1 ( 10) 10 ( 100) 

z 4 (57) 1 (14) 0 (-) 2 (29) 7 ( 100) 

V 5 (72) 0 (-) 1 (14) 1 ( 14) 7 ( 100) 

w 2 (25) 0 (-) 0 (-) 6 (75) 8 ( 100) 

totaal 38 (54) 6 (8) 5 (7) 22 (31) 71 ( 100) 

Uit tabel 4.10. blijkt dat de meeste respondenten de voorkeur geven 

aan 1 of 2 praktijkleerperioden. Slechts vijf van de 71 responden

ten willen de MBO-V'ers in alle velden stage laten lopen. In totaal 

22 respondenten geven geen antwoord op de vraag. Zij maken echter 

wel enkele opmerkingen die aansluiten bij de toelichtingen die 

andere respondenten bij hun antwoord geven. Uit die opmerkingen en 

toelichtingen komt het volgende naar voren: 

- De respondenten vinden in het algemeen dat de praktijkleerperioden 

te kart zijn: hierdoor zou een te oppervlakkige kennismaking met 

de verschillende velden plaatsvinden. Acht respondenten, waarvan 

vijf in de wijkverpleging, zijn zelfs van mening, dat de inte

gratiegedachte niet is te realiseren. 

- Tien respondenten stellen als alternatief voor om de opleiding 

met een vierde jaar te verlengen. 

- Zeven respondenten merken op dat zij het zinvoller zouden vinden 

als de MBO-V'er in plaats van 6 uur per dag normaal volledig mee 

zou draaien· tijdens de praktijkleerperioden. 

- Drie respondenten vinden het reeler om de MBO-V'er een half jaar 

na afstuderen het diploma te geven en dat half jaar als stage te 

beschouwen. 
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In het algemeen kunnen we op grand van bovenstaande concluderen, 

dat veel respondenten in de instellingen zich uitspreken voor 

ingrijpende veranderingen in het studieprogrannna voor wat betreft 

de stages. 

Het functioneren van de MBO-V'ers na inwerkperiode 

Aansluitingsproblemen manifesteren zich uiteraard vooral direct 

na afstuderen en in de inwerkperiode. Om iets te kunnen zeggen 

over de inzetbaarheid van de MBO-V'er, dienen we echter oak te 

weten in hoeverre aansluitingsproblemen blijven bestaan als de 

MBO-V'er enige tijd in een instelling werkt en de inwerkperiode 

heeft doorlopen. 

Daartoe is aan de functionarissen in de instellingen gevraagd 

in hoeverre zij tevreden zijn over: 

- de wijze waarop MBO-V'ers (na inwerkperiode) de verschillende 

verpleegkundige taken uitvoeren; 

- enkele andere aspecten betreffende het functioneren van MBO-V'ers. 

In tabel 4.11. en 4.12. zijn totaaloverzichten over alle velden, 

behalve de wijkverpleging, weergegeven
1
). 

Tabel 4.11. Tevredenheid van de functionarissen in de instellingen 
van intramurale gezondheidszorg over de uitvoering van 
de verpleegkundige taken door de MBO-V'er (na inwerk
periode) 

~ (zeer) matig (zeer)on- geen2) 
totaal 

verp 1 . k. taken tevreden tevreden tevreden opgave 

verzorgende taken 54 (86) 4 (6) 0 (-) 5 (8) 63 ( I 00) 

verpleegtechnische taken 43 (68) I I (17) 3 (5) 6 (10) 63 (100) 

soc. begeleidende taken 42 (67) I I (17) 5 (8) 5 (8) 63 (JOO) 

huishoudelijke taken 49 (78) 5 (8) I (I) 8 (13) 63 ( I 00) 

administratieve taken 47 (7 5) I I (17) 0 (-) 5 (8) 63 (100) 

I) ln verbane1 mec ae anaersuurL.L~t: wt:L~s1.Luac1e 1n ae W1JK z13n 
de vragen voor dit veld enigszins aangepast. Zie voor de resul
taten het eind van deze paragraaf. 

2) Een aantal respondenten op hoog niveau achtte zichzelf niet in 
staat in detail een mening te geven over het functioneren van 
de MBO-V'er. Als algemeen oordeel gaven zij "tevreden". 
Daarnaast bleken in een aantal gevallen bepaalde taken/aspecten 
niet van toepassing (bijvoorbeeld huishoudelijke taken, contac
ten met andere disciplines). 
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Tabel 4.12. Tevredenheid van de functionarissen in de instellingen 
in de intramurale gezondheidszorg over een aantal aspec
ten van het functioneren van de MBO-V'er (na inwerk
periode) 

~d 
(zeer) matig (zeer)on- geen 1) 

totaal 
tevreden tevreden tevreden opgave aspect 

samenwerken met 51 (81) 4 (6) I (2) 7 (11) 63 ( I 00) collega' s 

omgang met de patient 51 (81) 3 (5) 2 (3) 7 (11) 63 ( I 00) 

contacten met andere 
49 (78) 4 (6) 0 (-) 10 (I 6) 63 ( I 00) disciplines 

omgang met meerderen 53 (84) 2 (3) I (2) 7 ( 11) 63 (I 00) 

verantwoordelijkheid 
43 (68) 9 (14) 3 (5) 8 (I 3) 63 ( I 00) dragen 

zelfstandig werken 44 (70) 9 (14) 2 (3) 8 (13) 63 ( 100) 

In het algemeen kan op grond van tabel 4.11. en 4.12. worden 

geconcludeerd, dat de meeste functionarissen in de intramurale 

gezondheidszorg na inwerkperiode in het algemeen tevreden zijn 
. 2 ) 

over het functioneren van de MB0-V' ers • 

De respondenten, die matig tevreden of ontevreden zijn over de 

uitvoering van de verpleegtechnische taken bevinden zich met 

name in algemene ziekenhuizen en verpleeghuizen. Functionarissen, 

die matig of ontevreden zijn over de sociaal-begeleidende taken, 

vinden we vooral in de psychiatrie en de zwakzinnigenzorg. Voor 

zover respondenten matig tevreden zijn over de administratieve 

taken betreft dat bijna altijd de patientenadministratie . (in de 

algemene ziekenhuizen). De rapportage van de MBO-V'ers vindt men 

in het algemeen goed. 

Veel respondenten merken op, dat het wel lang duurt voordat MB0-

V'ers zelfstandig werken en verantwoordelijkheid kunnen dragen. 

Ze willen wel, ont~rekken zich er niet aan, maar durven niet. Ze 

zouden zich afhankelijk opstellen. Sommige respondenten vatten 

dat positief op. Een van hen zegt: 11 Ze weten heel goed wat het 1.s 

I) Een aantal respondenten op hoog niveau achtte zichzelf niet in 
staat in detail een mening te geven over het functioneren van 

I d 1 . . II d II de MBO-V er. Als algemeen oor ee gaven Zl.J t 7vre en. 
Daarnaast bleken in een aantal gevallen bepaalde taken/aspecten 
niet van toepassing· (biJvoorbeeld huishoudelijke taken, contac-
ten met andere disciplines). _ 

2) Opgemerkt zij dat de functionarissen op het 11 lage niveau11 in het 
algemeen vaker tevreden zijn over functioneren van de MBO-V'ers 
dan de functionarissen op 11hoog ntveau11

• 
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om verantwoordelijkheid te dragen. Ze ziJn heel bewust bezig. Ze 
I) 

zullen niet gauw iets doen wat ze niet aan kunnen" • 

Wijkverp Zeging 

In verband met de andersoortige werksituatie in de extramurale
1 

gezondheidszorg zijn de vragen over het functioneren van de 

MBO-V'er in overleg met de Nationale Kruisvereniging voor dit 

veld aangepast. In tabel 4.13. zijn de betreffende vragen met 

de antwoorden weergegeven. 

Tabel 4.13. Tevredenheid van de functionarissen in de wijkverple

ging over het functioneren van de MBO-V'er (na inwerk

periode) 

taak/aspect 
(zeer) matig (zeer)on- geen 2) totaal tevreden tevreden tevreden . opgave 

verzorgende taken 4 (50) I (12) 0 (-) 3 (38) 8 

verpleegtechn. taken 2 (25) 3 (38) 0 (-) 3 (37) 8 

sociaal-beg. taken 2 (25) 3 (38) 0 (-) 3 (37) 8 

taken op het gebied 5 (62) 0 (-) 0 (-) 3 (38) 8 van samenwerking 

administratieve taken 5 (62) 0 (-) 0 (-) 3 (38) 8 

samenwerken met 4 (50) I (12) (-) (38) collega's 0 3 8 

omgang met de patient 3 (38) 2 (25) 0 (-) 3 (37) 8 

omgang met directe 
I (12) 4 (50) 0 (-) 3 (38) 8 omgeving van patient 

omgang met andere 4 (50) 0 (-) I (12) 3 (38) 8 hulpverleners 
vertalen van beleid in 3 (38) 0 (-) (12) (50) eigen werksituatie I 4 8 

verantwoordelijkheid 
3 (38) 2 (25) 0 (-) 3 (37) 8 dragen 

zelfstandig werken 4 (50) I (12) 0 (-) 3 (38) 8 

I) Aan de MBO-V'ers is gevraagd hoe zij de verantwoordelijkheid 
ervaren die ze in hun werk moeten dragen. 

( I 00) 

( I 00) 

( I 00) 

( I 00) 

(I 00) 

( I 00) 

(100) 

( I 00) 

( I 00) 

(JOO) 

( I 00) 

(100) 

Veertig procent van de respondenten geeft als antwoord "(zeer) 
zwaar" en slechts 5% "(zeer) licht". Tussen de velden onderling 
varieert het percentage "(zeer) zwaar" van 34% in de zwakzinni
genzorg tot 46% in de verpleeghuizen (zie bijlage 29). Uitsplit
sing naar MBO-V, afstudeerjaar en geslacht, geeft geen duide
lijke verschillen te zien. 

2) Drie respondenten op "hoog niveau" ahctten zich niet in staat om 
in detail hun mening over het functioneren van MBO-V'ers te geven. 
Als algemeen oordeel gaven zij: "matig tevreden". 
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In de wijkverpleging ziJn de aansluitingsproblemen na een 

inwerkperiode veelal nog niet zijn weggenomen. 

Over de verpleegtechnische taken is men matig tevreden, als er 

hulpmiddelen nodig zijn en improvisatietalent wordt gevraagd . . 

De sociaal begeleidende taken geven hetzelfde antwoordpatroon te 

zien. Hierbij wordt 2 keer opgemerkt, dat de MBO-V'ers wat weinig 

geduld hebben met oudere mensen en vooral met chronische patienten. 

Over de omgang met de directe omgeving van de patient zijn 4 

van de 5 ondervraagden matig tevreden. Er wordt gesteld, dat 

MBO-V'ers vaak een situatie niet overzien en niet in hun macht 

hebben. Ze hebben het te druk met de patient zelf. 

Wat betreft het dragen van verantwoordelijkheid wordt opgemerkt, 

dat de MBo~v'er nog erg jong is. 

4.3.5. De lengte van de inwerkperiode 

In paragraaf 4.3.4. hebben we gezien dat, hoewel direct na afstu

deren aansluitingsproblemen warden geconstateerd, de meeste func

tionarissen in de verschillende velden (behalve de wijkverpleging), 

na de inwerkperiode tevreden zijn over het functioneren van de 

MBO-V'ers. 
Om een uitspraak te kunnen doen over de inzetbaarheid van de 

MBO-V'er in de verschillende velden, dienen we eveneens inzicht 

te hebben in de lengte van die inwerkperiode. 

Zowel aan de MBO-V'ers als aan de functionarissen in de instel

lingen zijn hierover vragen gesteld. Het betreft vragen over: 

- de gerealiseerde inwerktijd; 

- de acceptabele inwerktijd. 

De gerea l i seerde inwerktijd 

Onder de gerealiseerde inwerktijd wordt verstaan: de tijd die ver

strijkt tussen het tijdstip van indiensttreding en het tijdstip 

waarop de MBO-V'er zelfstandig functioneert op de afdeling (in de 

wijk), zelf verantwoordelijkheid kan dragen en zich thuisvoelt in 

de werksituatie. 
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Aan de MBO-V'ers is gevraagd na hoeveel tijd zij zelf het gevoel 

hadden ingewerkt te zijn (in hun eerste baan). In tabel 4.14. zijn 

de antwoorden per veld weergegeven1). 

Tabel 4.14. Lengte inwerkperiocie (volgens MBO-V'ers) 

0-2 3-4 5-6 7-8 9-10 >10 
totaal maanden maanden maanden maanden maanden maanden 

87 (19) 169 (36) 139 (30) 38 (8) 17 (4) 13 (3) 

29 (27) 39 (37) 25 (24) 3 (8) 2 (2) 2 (2) 

30 (47) 23 (36) 7 ( 11) 3 (4) 0 (-) I (2) 

7 (24) 18 (60) 4 (13) 0 (-) I (3) 0 (-) 

3 (23) 3 (23) 3 (23) I (8) I (8) 2 (15) 

156 (23) 252 (37) 178 (26) 50 (8) 21 (3) 18 (3) 

Aan de functionarissen in de instellingen is gevraagd na hoe

veel tijd MBO-V'ers volgens hen ingewerkt zijn. Tabel 4.15. 
2) 

geeft een overzicht van de antwoorden per veld • 

Tabel 4.15. Lengte inwerkperiode (v~lgens functionarissen in de 

instellingen). 

0-2 3-4 5-6 7-8 9-10 >10 
maanden maanden maanden maanden maanden maanden 

I (3) 7 (18) 11 (28) 4 (I 0) 4 (IO) 12 (31) 

0 (-) 2 (20) 3 (30) I (10) 2 (20) 2 (20) 

0 (-) 0 (-) 2 (33) 3 (50) 0 (-) I (17) 

I (14) I ( 14) 4 (58) 0 (-) 0 (-) I (14) 

0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 8 ( I 00) 

2 (3) 10 ( I 4) 20 (29) 8 ( 11) 6 (9) 24 (34) 

(geen opgave: I) 

463 ( I 00) 

105 ( I 00) 

64 ( I 00) 

30 (JOO) 

13 ( I 00) 

675 (JOO) 

totaal 

39 ( I 00) 

10 (JOO) 

6 ( I 00) 

7 (JOO) 

8 (JOO) 

70 ( I 00) 

I) Uitsplitsing naar school en afstudeerjaar levert geen noemenswaar
dige verschillen op. Ook bestaat er geen verband met het feit of de 
MBO-V'er al dan niet een praktiikleerperiode in de betreffende 
instelling heeft doorgebracht. 

2) In veel instellingen wordt opgemerkt, dat de benodigde inwerk
tijd erg persoonsgebonden is. 

3) In de ziekenhuizen geven de respon_denten op het lage niveau 
een iets kortere inwerktijd aan dan op het hoge niveau. 

-

' I 

I 
I 
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Als we de gegevens in tabel 4.14. en tabel 4.15. met elkaar 

vergelijken, dan moeten we constateren dat de MBO-V'ers in 

het algemeen een kortere inwerkperiode opgeven dan de func

tionarissen in de instellingen 1~ Mogelijk is er sprake van 

een verschil in interpretatie van het begrip "inwerkperiode". 

In de ziekenhuizen en de psychiatrie wordt door 85% van de MBO-V'ers 

en slechts 50% van de functionarissen in de instellingen een inwerk

periode van een half jaar of korter aangegeven. In de zwakzinnigen

zorg is het verschil nog groter en de wijkverpleging laat een zeer 

extreme situatie zien: 69% van de MBO-V'ers geeft een inwerktijd 

van 6 maanden of korter aan, terwijl alle respondenten in dat 

praktijkveld een inwerktijd van meer dan een jaar aangeven 

(waarvan driekwart zelfs twee jaar of langer). In de verpleeg

huizen komen de antwoorden van MBO-V'ers en functionarissen 

iets meer overeen. 

Ondanks het feit, dat de meningen van beide groeperingen uiteen

lopen, wijzen ze in dezelfde richting: ze lijken de conclusie 

te rechtvaardigen, dat in de wijkverpleging de inwerkperiode het 

langste is, ·gevolgd door de ziekenhuizen, de psychiatrische in

stellingen en de zwakzinnigenzorg. In de verpleeghuizen is de 

opgegeven inwerktijd het kortst. 

Aan beide onde~zoeksgroeperingen is ook de vraag gesteld na hoeveel 

tijd een verantwoordelijke dienst werd vervuld. De resultaten zijn 

opgenomen in bijlage 30 en 31. Ook hier geven de MBO-V'ers in het 

algemeen een kortere tijdsduur op dan de functionarissen in de in

stellingen. Dit verschil in antwoordpatroon is waarschijnlijk toe 

te schrijven aan de wijze waarop de vraag aan beide groeperingen 
. ld 2) ' . . . is geste • De MBO-V ers is gevraagd hoe de feitelijke situatie 

I) Eerst en vooral dienen we te bedenken, dat we te maken hebben 
met onderzoeksgegevens op twee niveaus: de individuele MBO-V'er 
enerzijds en de instelling anderzijds. We moeten dus voorzich
tig zijn met het vergelijken van de resultaten. Deze opmerking 
geldt ook voor andere vragen, bijvoorbeeld over de organisatie 
van de inw~rkperiode (zie paragraaf 4.4~). 

2) Tevens kan hier sprake zijn van een verschil in interpretatie 
van het begr~~ · '_'verarttwoorde·lijke dienst". 
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was, <lat wil zeggen na hoeveel tijd een verantwoordelijke dienst 

werd vervuld, terwijl de functionarissen in de instellingen is 

gevraagd na hoeveel tijd een MBO-V'er in staat is een dergelijke 

verantwoordelijkheid te dragen. · 

Toch kan op grond van de gegevens worden geconcludeerd <lat in de 

intramurale sector een verantwoordelijke dienst in het algemeen 

binnen een half jaar kan worden vervuld. In de wijkverpleging 

geven alle respondenten in de kruisorganisaties een tijdsduur van 

meer dan een jaar op. 

De acceptabele inwerktijd 

Aan de functionarissen in de instellingen is gevraagd wat zij 
zelf een acceptabele inwerktijd voor een MBO-V'er vinden. Tabel 

I) 
4.16. geeft de antwoorden op deze vraag weer. 

Tabel 4. 16. Acceptabele inw~rktijd (vol gens de functionarissen in 

de instellingen) 
,-J>acceptabele 

0-4 5-6 7-10 >10 geen inwerktijd 
maanden maanden maanden maanden mening totaal 

rveld + 
A 

B 

z 

V 

w 

totaal 

---- 12 (31) I 6 (41) 4 ( I 0) 4 ( IO) 3 (8) 39 ( I 00) 

3 (30) 5 (50) 0 (-) 2 (20) 0 (-) 10 ( I 00) 

2 (28) 4 (58) 0 (-) 0 (-) 1 ( 14) 7 ( I 00) 

3 (43) 3 (43) 0 (-) I ( I 4) 0 (-) 7 ( I 00) 

0 (-) 3 (37) 0 (-) 2 (25) 3 (38) 8 ( I 00) 

20 (28) 31 (44) 4 (6) 9 (I 2) 7 (IO) 71 (JOO) 
I 

Uit de gegevens blijkt, dat men in de intramurale gezondheidszorg 

in het algemeen van mening is dat een MBO-V'er binnen een half 

jaar ingewerkt moet zijn. 

In de wijkverpleging lopen de meningen over een acceptabele inwerk

tijd meer uiteen. De cijfers verdienen een nadere toelichting. In 

het algemeen acht men de officiele inwerkperiode van 2 jaar, die 

I) Aan de MBO-V'ers is gevraagd hoe lang officieel hun inwerkperiode 
was. Uit bijlage 32 blijkt <lat rie meeste respondenten daarvoor 
een zeer korte tijdsduur aangeven (in de intramurale gezondheids
zorg geeft de helft van de MBO-V'ers 2 maanden of korter aan). 
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momenteel voor de wijk geldt, voor de MBO-V'ers no~dzakelijk en 

gezien de opleiding ook acceptabel. Men vindt echter een derge

lijke inwerktijd niet aanvaardbaar voor de organisatie. Sommige 

respondenten vragen zich af in hoeverre van een MBO-V'er ver

wacht kan worden dat ze wijkverpleegkundige wordt en of er voor 

de MBO-V'er geen andere plaats in de wijk zou moeten ziJn. 

We zien dus, dat de functionarissen in de wijkve~pleging de in

werktijd die een MBO-V'er in hun veld nodig heeft,. niet accep

tabel vinden voor hun organisatie. De vraag is in hoeverre dit 

ook voor de andere vel~en geldt. In tabel 4.17. is voor de intra

murale gezondheidszorg aangegeven hoeveel fun~tionarissen in 

de instellinge~ de gerealiseerde inwerktijd acceptabel vinden. 

Tabel 4.17. Gerealiseerde en acc~ptabele inwerktijd (volgens de 
functionarissen in de intramurale gezondheidszorg) 

gerealiseerde gerealiseerd gerealiseerd gerealiseerd 
= langer dan korter dan totaal inwerktijd acceptabel acceptabel acceptabel 

0 - 4 maanden 8 (80) 0 (-) 2 (20) 10 (JOO) 

5 - 6 maanden 14 (70) 6 (30) 0 (-) 20 (JOO) 

7 -10 maanden 4 (29) 9 (64) I (7) 14 ( I 00) 

> 10 maanden 6 (40) 9 (60) 0 (-) 15 ( I 00) 

totaal 32 (54) 24 (41) 3 (5) 59 ( I 00) 

We zien dat in totaal 54% van de respondenten de gerealiseerde 

inwerktijd acceptabel acht. In de gevallen dat een inwerktijd 

van 6 maanden of korter nodiB bleek, vindt driekwart van de res

pondenten deze tijdsduur aanvaardbaar. Opvallend is dat 6 van de 

15 respondenten, die een gerealiseerde inwerktijd van meer dan 10 

maanden opgeven, een dergelijke periode ook acceptabel vinden 1). 

I) Eerder · is geconstateerd dat in de ziekenhuizen de respondenten 
op "hoog niveau" in het algemeen een langere inwerkperiode 
aangeven dan de functionarissen op laag niveau. Zij accepteren 
echter ook in het algemeen een langere inwerktijd. 



- 48 -

4.4. De organisatie van de inwe~kperiode 

4.4.1. Inleiding en samenvatting 

In paragraaf 4.3.5. is als een van de "indicatoren" van de 

inzetbaarheid van de MBO-V'er de lengte van de inwerkperiode 

behandeld. Het valt in te zien, dat de tijd die een MBO-V'er 

nodig heeft om zich in te werken in een werksituatie niet alleen 

bepaald wordt door de aansluiting tussen opleidin~ en veld, 

maar ook afhankelijk is van de mate waarin door de instelling voor-
. . d. . k . d . . ff I ) zieningen voor ie inwer perio e ziJn getro en. 

Over de organisatie van de inwerkperiode is zowel aan de MBO-V'ers 

als aan de functionarissen in de instellingen een aantal vragen 

gesteld, die hieronder warden behandeld. De volgende aspecten 

komen daarbij aan de orde: 

- het soort afdeling_ (wijk) waar de MBO-V' er na afstuderen te 

werk wordt gesteld. 

Veelal blijkt de vacature hiervoor bepalend te zijn. We zien 

dan ook dat MBO-V'ers op vrijwel alle typen afdelingen warden 

aangesteld. Bij voorkeur warden ze echter geplaatst op een 

algemene (niet gespecialiseerde) afdeling met het accent op 

de verzorgende taken, waar de MBO-V'er bovendien voldoende 

begeleiding kan krijgen (zie verder paragraaf 4.4.2.). 

- het inwerkprogramma 

In de intramurale gezondheidszorg is in een beperkt aantal ge

vallen (in de zwakzinnigenzorg het minst) sprake van een spe

ciaal inwerkprogrannna voor MBO-V'ers. Vrijwel nergens warden 

schriftelijk richtlijnen voor de inwerkperiode gegeven. 

In de wijkverpleging wordt overal een speciaal inwerkprogramma 

voor MBO-V'ers gehanteerd, dat landelijk is opgezet en schrif

telijk is vastgelegd (zie verder paragraaf 4.4.3.). 

I) Een dergelijk verband tussen de lengte van de inwerkperiode 
en de getroffen voorzieningen kan op grand van de resultaten 
van het onderzoek niet warden aangetoond, omdat op slechts zeer 
beperkte schaal voorzieningen voor de inwerkperiode blijken te 
zijn getroffen. 
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- de begeleiding tijdens de inwerkperiode 

In de intramurale gezondheidszorg wordt veelal geen vaste bege

leider aan de MBO-V'er toegewezen. Als dat wel het geval is, is 

de begeleiding vaak van korte duur. 

In de wijkve:i:-pleging 1<ri_igt de MBO-V'er bijna alt_ijd voor <le hele 

inwerkperiode een vaste begeleider - toegewezen (zie verder para

graaf 4.4.4.). 

4.4.2. De eerste afdeling (wijk) 

Aan de MBO-V'ers is gevraagd op wat voor soort afdeling ziJ in 

hun eerste baan bij indiensttreding te werk werden gesteld. 

Bijlage 33 geeft een overzicht van de antwoorden per veld. 

MBO-V'ers blijken binnen de verschillende velden te worden 

aangesteld op vrijwel alle typen afdelingen. 

In de ziekenhuizen zien we de MBO-V'ers vooral op algemene 

(niet gespecialiseerde) afdelingen terecht komen, zoals interne, 

chirurgie of neurologie. Daarnaast blijkt ongeveer 20% van de 

MBO-V'ers op meer gespecialiseerde afdelingen te werk te zijn 

gesteld, zoals gynaecologie, kraam- en kinderafdeling (enkele 

MBO-V'ers komen zelfs op een intensive care afdeling of operatie

kamer terecht). 

In de psychiatrie en de verpleeghuizen wordt het merendeel van 

de MBO-V'ers in eerste instantie op een "verzorgende" afdeling 

aangesteld. 

In totaal 65% van de MBO-V'ers geeft aan, dat zij speciaal 

voor de afdeling, waar ze bij indiensttreding te werk werden 

gesteld, waren aangenomen. De overige 35% is met name werk

zaam in ziekenhuizen en verpleeghuizen. 

Aan de functionarissen in de instellingen is gevraagd op wat 

voor soort afdeling (in wat voor soort wijk) de MBO-V'er bij 

indiensttreding wordt geplaatst 1). Tabel 4. 18. _geeft een over

zicht van de antwoorden per veld. 

I) In de intramurale sector is deze vraag alleen op het "hoge 
niveau"I gesteld; in de wijkverpleging daarentegen op beide 
niveaus. 
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Tabel 4. 18. Eerste afdeling (vol gens de · instellingen) 

I~ soort afh. van afh. van I niet direct 

.l, a~ andere vaste totaal 
veld vacature factoren afdeling 

A 6 (30) 6 (30) - 8 (40) '20 ( 100) 

B I (20) 3 (60) I (20) 5 ( 100) 

z 4 ( 100) 0 (-) 0 (-) 4 ( I 00) 

V 2 (40) 0 (-) 3 (60) 5 ( I 00) 

w 8 ( I 00) 0 (-) 0 (-) 8 (JOO) 

totaal 21 (50) 9 (21) 12 (29) 42 ( I 00) 

We zien <lat het in de zwakzinnigenzorg en de wijkverpleging 

geheel van de vacature afhankelijk is waar de MBO-V'er te werk 

wordt gesteld. In de wijkverpleging betekent <lat meestal een 

wijk met verschillende soorten zorg: zowel curatief als preven

tief. Als voorwaarde wordt wel gesteld dat de MBO-V'er in een 

basiseenheid met een hoofdwijkverpleegkundige wordt geplaatst. 

Bij voorkeur wordt ze in een stad aangesteld, zodat ze terug 

kan vallen op collega's. 

In de psychiatrie en de ziekenhuizen blijken vaak "andere fac

toren" een rol te spelen bij de keuze van de afdeling, zoals: 

eigen voorkeur van de MBO-V'er, aard van de afdeling, de stages 

die de MBO-V'er heeft gelopen, de begeleiding die op de verschil

lende afdelingen mogelijk is, de spreiding van de MBO-V'ers over 

d . 11 · I) e inste ing . 

Met name in een aantal verpleeghuizen en ziekenhuizen treffen we 

de situatie aan, dat de MBO-V'er rouleert over verschillende af

delingen, alvorens op een vaste afdeling te worden geplaatst (zie 

ook paragraaf 4.4.3.). 

In het algemeen kunnen we concluderen, <lat in vrij veel gevallen 

de vacature bepalend is voor de afdeling waar de MBO-V'er wordt 

geplaatst. Veel respondenten merken hierbij op <lat men niet anders 

kan. 

1) Opgemerkt zij <lat men in deze velden in het algemeen meer 
keuzevrijheid heeft bij het plaatsen van verpleegkundigen dan 
in de andere velden, zodat ook de mogelijkheid bestaat om met 
andere factoren rekening te houden. 
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Dat men veelal wel anders.zou willen, blijkt uit de antwoorden 

op de vraag op wat voor soort afdeling (in wat voor soort wijk) 

een MBO-V'er het beste zou kunnen beginnen. Bijlage 34 geeft 

hiervan een overzicht. 

Uit de antwoorden blijkt, dat de meeste respondenten de ·pas afge

studeerde ·MBO-V'er bij voorkeur plaatsen op een algemene (~iet 

gespecialiseerde) afdeling met het accent op de verzorgende taken, 

waar de MBO-V'er bovendien voldoende begeleiding kan krijgen. In 

de algemene ziekenhuizen worden met name een interne of chirur

gische afdeling genoemd; in de psychiatrie een langdurige ver

blijfsafdeling. In de zwakzinnigenzorg denkt men bijvoorbeeld 

aan een groep met diepgestoorden of dubbelgehandicapten; in de 

verpleeghuizen aan .een somatische afdeling. 

In de wijkverpleging zijn drie provinciale functionarissen van 

mening, dat een MBO-V'er het beste in een overwegend curatieve 

wijk zou kunnen begi'nnen. Dit is echter niet gemakkelijk te rea

liseren. De andere ~espondenten kunnen zich niet in de antwoord

mogelijkheden bij de vraag vinden. Algemene tendens van hun ant

woord is dat de MBO-V'_er het beste op een wat lager niveau kan 

beginnen, bijvoorbeeld als wijkziekenverzorgende en niet direct 

een eigen wijk kan nemen. De MBO-V'er zou dan langzamerhand haar 

taken op kunnen bouwen. 

4.4 . 3. Het inwerkprogrannna 

Zowel aan de MBO-V'ers als aan de functionarissen in de instel

lingen zijn vragen gesteld over de voorzieningen tijdens de 

inwerkperiode: 

- het inwerkprogrannna in het algemeen; 

- leerinhouden; 

- evaluatiepunten; 

- theorielessen; 

- het gebr~ik van e~n lijst met vaardigheden; 

- de werkzaamheden tijdens de inwerkperiode. 
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Het inwerkprogramma in het algemeen 

Aan beide groeperingen is gevraagd of sprake is van een speciaal 

inwerkprogrannna voor MBO-V'ers. In figuur 4.4. en 4.5. zijn res

pectievelijk de antwoorden van de MBO-V'ers en die van de functio-
. . d . 11 · ld - I) narissen in e inste ingen per ve weergegeven • 
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Figuur 4.4. Speciaal inwerkprogrannna voor MBO-V'ers (volgens 

MBO-V' ers) 
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Figuur 4.5. Speciaal inwerkprogrannna voor MBO-V'ers (volgens 

functionarissen in de instellingen) 

I) Uitsplitsing naar afstudeerjaar levert geen noemenswaardige 
verschillen op. 
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We zien dat de antwoordpatronen van beide groeperingen verschillen 

vertonen. De MBO-V'ers spreken minder vaak van een speciaal in

werkprogrannna dan de functionarissen in de instellingen. Hiervoor 

kunnen verschillende verklaringen worden gegeven. Een daarvan is, 

dater waarschijnlijk sprake is van een verschil in interpretatie 

van het begrip "inwerkprogrannna" (welke voorzieningen moeten zijn 

getroffen voordat men spreekt van een speciaal inwerkprogramma?). 

Bovendien is de beantwoording van de vraag afhankelijk van de po

sitie waarin men zit. Dit blijkt uit het feit, dat de functiona

rissen op hoog niveau vaker een speciaal inwerkprogrannna aangeven 

dan op het lage niveau (zie bijlage 35). De antwoorden van de MBO

V'ers komen meer overeen met de antwoorden van de afdelingshoofden. 

Dat op instellings- en afdelingsniveau verschillend op de vraag 

wordt geantwoord, kan voor een groot deel worden verklaard door 

het "roulatiesysteem" dat wiJ in een aantal instellingen aantref

fen. De MBO-V'er wordt in dat geval tijdens de inwerkperiode op 

verschillende afdelingen te werk gesteld, teneinde haar inzetbaar

heid te verhogen. Een dergelijk roulatiesysteem betekent echter 

niet automatisch, dat op de specifieke afdelingen die de MBO-

V'er aandoet 66k speciale voorzieningen voor de inwerkperiode 

zijn getroffen. 

In ongeveer eenderde van de bezochte instellingen is sprake van 

d 1 . 'k 1 . I) . h d . . . k een erge iJ rou atiesysteem : in act van e twintig zie en-

huizen, in een van de vijf psychiatrische instellingen en in 
. . 2) 

drie van de zeven verpleeghuizen . 

Behalve genoemd roulatiesysteem maken een aantal respondenten 

in de instellingen melding van een inwerkprogramma waarin de te 

dragen verantwoordelijkheid in het werk langzaam wordt opgevoerd 

door de MBO-V'er achtereenvolgens te laten functioneren als 

le, 2e, 3e en 4e jaars in-service leerling. 

I) In een aantal gevallen wordt dit systeem voor alle "nieuwe" 
verpleegkundigen gehanteerd, dus niet speciaal voor MBO-V'ers. 

2) Ook aan de MBO-V'ers is gevraagd of zij tijdens hun inwerk
periode op meer afdelingen hadden gewerkt. Van de respondenten 
beantwoordt 22% deze vraag bevestigend. In de verpleeghuizen 
komt een kennismaking met andere afdeling het meeste voor (45%); 
in de zwakzinnigenzorg het minste (17%). Dit komt overeen ~et 
de resultaten van de interviews. 
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Als er geen speciaal inwerkprogrannna is, werkt men de MBO-V'er 

in als elke nieuwkomer door haar mee te laten lopen met een ge

diplomeerde of een ouderejaarsleerling. Veelal is er wel sprake 

van een opbouwen van verantwoordelijkheid tijdens deze periode. 

In de wijkverpleging wordt uitgegaan van het inwerkprogramma <lat 

landelijk is opgezet en is vastgelegd in het "groene boekje" 

(sonnnigen hebben nog gewerkt met de voorloper hiervan: "het rode 

boekje")I). Hier wordt echter meestal op een aantal punten van 

afgeweken, omdat men <lit prograrrnna niet in alle opzichten werk

baar vindt. Door alle respondenten wordt in de inwerkperiode een 

duidelijke fasering aangebracht. De werkzaamheden worden langzaam 

opgebouwd: curatieve zorg, kinderhygiene, jeugdgezondheidszorg enz. 

In een provincie is Sprake van een orientatiemaand, waarin de 

MBO-V'er met alle aspecten van de wijkverpleging kennis maakt 

(ook in andere wijken). 

We zagen zojuist, <lat het inwertpr~gramma <lat in de wijkverpleging 

wordt gehanteerd, schriftelijk is vastgelegd (in het landelijke 

"groene boekje"). In de andere velden is zelden sprake van schrif

telijke richtlijnen voor de inwerkperiode. Dit blijkt uit de ant

woorden op een vraag die hierover aan de MBO-V'ers is gesteld (zie 

bij lage 36). 

Slechts 14% van de respondenten (voornamelijk in ziekenhuizen) 

maakt melding van een schriftelijk vastgelegd inwerkprogrannna. 

De resultaten van de interviews sluiten hierbij aan (zie bijlage 37). 

Vier ziekenhuizen en een zwakzinnigeninrichting kennen een schrif

telijk vastgelegd inwerkprograrrnna, in de vorm van een inwerkschema, 

stencil of klapper. Een aantal instellingen kent wel een alge-

meen instructie- of introductieboek. 

Leerinhouden 

De vraag of leerinhouden voor de inweik.periode waren omschreven 

beantwoorden de meeste MBO-V'ers ontkennend (zie figuur 4.6.). 

I) Hiermee zijn de hoge percentages "ja" van de wijk in figuur 4.4. 
en 4.5. verklaard. 
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46 

w 
(N=l3) 

Figuur 4.6. Leerinhauden (valgens MB0-V'ers) 

I 

12 

tataal 
(N=680) 

De resultaten van de interviews sluiten hierbij aan (zie bijlage 38). 

Vaar de wijkverpleging zijn de leerinhauden amschreven in het 

graene intraductiebaekje. Deze warden echter niet averal strikt 

aangehauden: veelal wardt aangeslaten bij wat zich vaardaet in 

het werk. 

In de andere velden warden geen amschreven leerinhauden gehanteerd, 

behalve in vier van de twintig ziekenhuizen. 

Eval uatiepunten 

Aan beide graeperingen is de vraag gesteld in haeverre tijdens de 

inwerkperiade sprake is van vaste evaluatiepunten. In figuur 4.7. 

en figuur 4.8. zijn respectievelijk de antwaarden van de MB0-V'ers 

en de functianarissen in de instellingen per veld weergegeven, 
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Figuur 4.7. Vaste evaluatiepunten (volgens MBO-V'ers) 
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Figuur 4.8. Vaste evaluatiepunten (volgens functionarissen in de 

instellingen) 

We zien, <lat de antwoorden van de functionarissen in de instel

lingen aans1uiten bij die van de MBO-V'ers. 

Volgens bijna alle respondenten in de instellingen wordt tijdens 

de inwerkperiode geevalueerd, maar in de intramurale sector worden 

slechts in een beperkt aantal gevallen vaste evaluatiepunten ge

pland. In de andere gevallen wordt geevalueerd afhankelijk van de 

behoefte, de tijd die ervoor beschikbaar is en de probleemsitua

ties die de MBO-V'er tegenkomt (N.B. het beoordelingsgesprek in 

verband met de twee maanden proeftijd is hier buiten beschouwing 

gelaten). 

In de zwakzinnigenzorg en de verpleeghuizen wordt relatief het 

minst gewerkt met vaste evaluatiepunten. 
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Opvallend zijn de cijfers van de wijkverpleging. In dit veld 

vinden zeer frequent evaluatiegesprekken plaats. Dit wordt door 

de ge!nterviewde functionarissen als noodzakelijk gezien, omdat 

de MBO-V'ers volgens hen veel moeilijke momenten doormaken. Res

pondenten van verschillende provincies vertellen, dat zij bij 

MBO-V'ers tijdens de inwerkperiode een psychische inzinking 

hebben geconstateerd. Dit wordt volgens hen verklaard door het 

feit, dat de MBO-V'er nog erg jong is en nog een eigen ontwikke

ling aan het doormaken is. Zij zou zelf nog te weinig levenser

varing hebben om andere mensen te kunnen helpen. 

Theorielessen 

Tijdens de inwerkperiode worden (buiten de klinische lessen) 

bijna nergens speciale theorielessen gegeven. Dit blijkt zowel 

uit de antwoorden van de MBO-V'ers als van de functionarissen 

in de instellingen op de vraag die hierover is gesteld (zie bij

lage 39 en 40). 

Lijst met vaardigheden 

Aan beide groeperingen is gevraagd of tijdens de inwerkperiode een 

lijst met handgrepen of specifieke vaardigheden is gebruikt (bij

voorbeeld het praktijkboekje van de in-service opleiding). In 

bijlage 41 en 42 zijn respectievelijk de antwoorden van de 

MBO-V'ers en de functionarissen in de instellirigen aangegeven. 

Hoewel de antwoordpatronen van beide groeperingen verschillen 

vertonen (de instellingen spreken vaker van een lijst met vaar

digheden dan de MBO-V'ers), kan worden geconcludeerd, dat in de in

werkperiode weinig gebruik wordt gemaakt van een lijst met vaardig

heden1). In de ziekenhuizen en verpleeghuizen, velden waar vooral 

de verpleegtechnische vaardigheden een rol spelen, wordt relatief 

het meest een dergelijke lijst gebruikt (volgens respectievelijk 

18% en 10% van de MBO-V'ers in die velden). 

In de wijkverpleging worden de vaardigheden die in het introduk

tieboekje worden genoemd als richtlijn gehanteerd. De vaardig

heden worden echter behandeld vanuit hetgeen zich voordoet in de 

praktijk. 

I) MBO-V'ers van de laatste afstudeerlichtingen maken iets vaker 
melding van het gebruik van een lijst met vaardigheden dan 
MBO-V'ers die al langer zijn afgestudeerd. 
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De werkzaamheden tijdens de inwerkperiode 

Aan beide onderzoeksgroepen is gevraagd of door de MBO-V'er tijdens 

de inwerkperiode hetzelfde werk werd gedaan als door de in-service 

gediplomeerde. De antwoorden van de twee groeperingen lopen sterk 

uiteen, zoals uit figuur 4.9. en 4.10. ~lijkt. 

□ 
(geheel) niet 
hetzelfde 

~ 
min of meer 
hetzelfde 

• (geheel) 
hetzelfde 

(N=486) (N=107) (N=64) (N=13) 

Figuur 4.9. Wel of niet zelfde werk tijdens inwerkperiode 

(volgens de HBO-V'ers) 
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A B z V w totaal 
c~=39) (N=9) (N=7) (N=7) (N=8) (N=70) 

Figuur 4.10. Wel of niet hetzelfde werk tijdens inwerkperiode 

(volgens functionarissen in de instellingen) 
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De verschillen zijn te verklaren. Zo kan er onder meer ~prak~ 

zijn van een verschil in ~nterpretatie van de vraag. Het begrip 

"hetzelfde werk doen" kan opgevat warden als "dezelfde werkzaam

hedert uitvoeren", maar oak als "dezelfde werkzaamheden zelfstan

dig uitvoeren". Oak de grate verschillen tussen de velden onder

ling kunnen gedeeltelijk hierdoor warden verklaard. Bovendien 

speelt daarbij waarschijnlijk nag iets anders een rol. In de 

ziekenhuizen en verpleeghuizen zijn de uit te voeren werkzaamheden 

veelal gekoppeld aan verpleegtechnische handelingen. Het verschil 

in functioneren tussen een in-service gediplomeerde en een MB0-V'er 

is daardoor in deze velden duidelijker aanwijsbaar clan in de andere 

velden. De toelichtingen die de functionarissen in de instellingen 

bij hun antwoord geven, sluiten hierbij aan: 

In de algemene ziekenhuizen wordt opgemerkt, dat de MB0-V'er door 

het gemis aan praktijkervaring veel vaardigheden nag niet beheerst, 

· onzeker is en de totaliteit van haar werk nag niet kan overzien. 

Dat heeft weer tot gevolg dat zij veel begeleiding nodig heeft en 

nag weinig verantwoordelijkheid kan dragen. Een aantal responden

ten is van mening, dat de MB0-V'er functioneert als een ouderejaars 

in-service leerling. 

In de psychiatrie, zwakzinnigenzorg en verpleeghuizen doet de MB0-

V'er volgens de respondenten in de instellingen meestal wel min of 

meer dezelfde werkz~amheden, echter wel onder begeleiding en met 

weinig eigen verantwoordelijkheid. In twee verpleeghuizen wordt op

gemerkt, dat de MBO~V'er :in het begin functioneert op het niveau 

van een ziekenverzorgende . . 

Aan de MB0-V'ers is nag e~n aanvullende ·vraag op <lit punt gesteld: 

"Kwam Uw werk tijdens de inwerkperiode overeen met wat U ervan ver

wacht had?" Slechts weinig ~0-V'ers vinden dat dit niet het geval 

was. Volgens 46% van de respondenten kwam het werk (geheel) overeen 

met de verwachtingen . (zie bijlage 43). In de wijkverpleging is dit 

percentage het hoogst (77%) en in de psychiatrie het laagst (40%). 

Daarnaast vindt ongeveer 40% van de respondenten dat het werk 

min of meer overeenkomt met de verwachtingen (in de wijkverple

ging is dat 23%). 
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4.4.4. De begeleiding tijdens de inwerkperiode_ 

Zowel aan de MBO-V'ers als aan _de functionarissen in de instellingen 

is een aantal vragen gesteld over de begeleiding van de MBO-V'er 

tijdens de inwerkperiode. Gevraagd is: 

- of er sprake is van vaste begeleider tijdens de inwerkperiode; 

- door welke functionaris(sen) de MBO-V'er wordt begeleid. 

- in hoeverre de MBO-V'ers tevreden zijn over de begeleiding die 

ze tijdens de inwerkperiode hebben gekregen; 

- hoe de MBO-V'ers begeleid hadden willen worden, als ze hadden 

kunnen kiezen. 

Vaste begeleider 

Op de vraag of tijdens de inwerkperiode een vaste begeleider aan 

de MBO-V'er werd toegewezen, is door de twee groeperingen geant

woord zoals figuur 4.11. en 4.12. weergeven. 
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I) 
Figuur 4.11. Vaste begeleider (volgens MBO-V'ers) 
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I) Uitsplitsing naar afstudeerjaar laat geen verschillen zien. 



Qj 
i::: .u 
Qj C/l 100 C/l C'd 
C/l > 

.,-◄ 
~ i::: 

80 C'd C'd 
i::: > 
0 

.,-◄ .u 

l .u .!<I 
60 CJ C'd 

i::: C'd 
::, 13 
~ 

Qj ~ ~ 40 
oO .,-◄ Qj 
C'd '"Cl '"Cl 
.u r-l .,-◄ 20 i::: Qj Qj 
Qj 13 r-l 
CJ Qj 
~ .u e.o 
Qj C'd Qj 
0. '"Cl ,.c 

A B 
(N=38) (N=9) 

- 61 -

z 
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Figuur 4.12. Vaste begeleider (volgens functionarissen in de 

instellingen) 

Oak bij deze vraag blijken grate verschillen in de antwoordpatronen 

van beide groeperingen te bestaan. Gedeeltelijk kunnen deze ver

schillen warden verklaard door een verschil in interpretatie van 

de vraag. Immers, wanneer spreekt men van een vaste begeleider? 

Uit de toelichtingen die de functionarissen in de instellingen 

op hun vraag geven blijkt, dat zij oak van een vaste begeleider 

spreken als deze alleen gedurende de eerste week of eerste paar 

weken aan een MBO-V'er wordt toegewezen. Dit laatste blijkt vaak 

het geval te zijn. 

Ondanks de verschillen in interpretatie kunnen we op grand van 

tabel 4.11. en 4.12. concluderen, dat in de wijkverpleging het 
I 

vaakst sprake is van een vaste begeleider en in de verpleeghuizen 

h . kl) et minst vaa . 

De bege leider(s) 

Aan de MBO-V'ers en de functionarissen in de instellingen is ge

vraagd door' welke functiona_ris (sen) de MBO-V' er werd begeleid. De 

antwoorden van beide groeperingen kunnen weals volgt samenvatten 

I) Uit de resultaten van de enquete blijkt dat, indien er sprake 
is van een speciaal inwerkprogranuaa~ aan de MBO-V'er vaker een 
vaste begeleider is toegewezen dan wanneer er geen programma 
is (zie bijlage 44). 
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(zie ook bijlage 45 en 46). 

Als een vaste begeleider wordt toegewezen, is dit in de zieken

huizen, psychiatrie en zwakzinnigenzorg meestal een gediplomeerd 

v~rpleegkundige of een ouderejaarsleerling. In de verpleeghuizen 
wordt de MB0-V'er bijna altijd begeleid door het afdelingshoofd 

(in de psychiatrie· komt dit ook vaak voor). In de ziekenhuizen 

en verpleeghuizen wordt. ook wel een praktijkbegeleider als bege

leider aangewezen, eventueel samen met een verpleegkundige van 

de afdeling. In de wijkverpleging vindt de begeleiding meestal 

plaats door een wijkverpleegkundige en een hoofdwijkverpleegkun

dige. 

Als er geen vaste begeleider is, geven zowel de MBO-V'ers als: de 

instellingen aan dat de MB0-V'er wordt begeleid door verschillende 

personen, afhankelijk van de situatie. Zowel afdelingshoofden , 

gediplomeerden, leerlingen als praktijkbegeleiders spelen hierbij 

een rol. 

Ongeveer 14% van de MBO-V'ers geeft aan dater geen enkele vorm 

van begeleiding werd gegeven. In de zwakzinnigenzorg is dit per

centage het hoogst: 27% . 

De tevredenheid van de MBO- V'er over de bege l eidi ng 

Aan de MB0-V'ers is gevraagd hoe zij de begeleiding tijdens de 

inwerkperiode hebben gevonden. In tabel 4.19. zijn de antwoorden 

per veld weergegeven. 

Tabel 4.19. He t oordeel van de MB0-V'ers ove r de begeleiding . 

I~ ~ veld 
begeleiding 

A B I z V w totaal 

(zeer) goed 185 (40) 33 (31) 21 (33) 10 (33) 8 (61) 257 (38) 

r edelijk 178 (38) 43 (41) 25 (40) 15 (48) 4 (31) 265 (39) 

( zeer)slecht 104 (22) 30 (28) 17 (27) 6 (19) 1 (8) 158 (23) 

totaal 467 ( 100) 106 (100) 63 ( 100) 31 ( 100) 13 ( 100) 680 ( 100) 

We zien, dat slechts een derde van de MBO-V'ers in de intramurale 

gezondheidszorg de begeleiding (zeer) goed vindt. 

In de wijkverpleging, waar relatief de meeste voorzieningen voor 

de inwerkperiode warden getroffen, acht meer dan de helft van de 

MBO-V'ers de begeleiding (zeer) goed. 
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Uit tabel 4.20. blijkt dat MBO-V'ers, aan wie een vaste begeleider 

was toegewezen, vaker tevreden zijn over de begeleiding clan hun 

collega's die geen vaste begeleider hebben gehad. 

Tabel 4.20. Oordeel MBO-V'ers over beg.eleidi-~1.g naar vorm van de 

begeleiding 

\begeleiding (zeer) (zeer) 
vaste bege-\ redelijk totaal 
leider -I, 

goed slecht 

Ja 137 (64) 60 (28) 18 (8) 215 ( I 00) 

neen 133 (26) 232 (45) 150 (29) 515 ( 100) 

totaal 270 (37) 292 (40) 168 (23) 730 ( 100) 

Aan de MBO-V'ers is ook gevraagd door wat voor soort functiona

ris zij begeleid hadden willen worden als ziJ zelf hadden kunnen 

kiezen. Zie voor de antwoorden op deze vraag, bijlage 47. 

Zetten we in het geval dat sprake is geweest van een vaste bege

leider, de functionaris die de begeleiding heeft verzorgd af tegen 

de begeleider die de MBO-V'er zich zelf zou wensen, clan krijgen 

we het beeld dat in tabel 4.21. is geschetst. 

Tabel 4.21. Werkeli_ike en gewenste begeleiding
1
) 

....._gewenste begelei-

.L, ➔ ding verpleeg- staflid praktijk-
anders totaal werkelijke kundige begeleider 

begeleiding 

verpleegkundige 54 (71) I (I) I 2 (I 6) 9 (12) 76 ( 100) 

staflid 9 (22) 22 (52) 6 (14) 5 (12) 42 ( I 00) 

praktijkbegeleider 8 (I 5) I (2) 38 (73) 5 ( I 0) 52 (100) 

anders 10 (23) I (2) IO (23) 23 (52) 44 ( I 00) 

totaal 81 (38) 25 (I 2) 66 (31) 42 · (I 9) 214 ( I 00) 

I) In deze tabel ziJn alleen de MBO-V'ers opgenomen die tijdens 
de inwerkperiode een vaste begeleider hebben gehad. 



Uit deze tabel blijkt, dat de begeleiding die de MBO-V'er zich 

zou wensen, sterk wordt bepaald door de soort begeleiding die in 

werkelijkheid heeft plaatsgevonden. 

We kunnen uit bovenstaande concluderen, dat de meeste MBO-V'ers 

de voorkeur geven aan een vaste begelefding, maar het niet zo be

langrijk vinden wie als begeleider optreedt. 
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4.5. De aanstellingsmogelijkheden van de MBO-Verpleegkundige 

4.5.1. Inleiding en samenvatting 

In paragraaf 4.3. is in het kader van _de inzetbaarheid reeds 

kort ingegaan op de aanstellingsmogelijkheden van de MBO-V'er, 

voor zover deze tot uiting komen in de spreiding en loopbaan 

van de MBO-V'ers. 

Teneinde inzicht te krijgen in de positie van de MBO-V'ers op 

de arbeidsmarkt, zullen wij nu de aanstellingsmogelijkheden 

uitvoeriger bespreken. De volgende aspecten komen daarbij aan 

de orde: 

- het vinden van de eerste baan na afstuderen 

De meeste MBO-V'ers kunnen na afstuderen vrij gemakkelijk een 

baan vinden in het veld van hun voorkeur. Dat geldt niet zo

zeer voor de MBO-V'ers, die een baan zoeken in de wijkverple

ging of zwakzinnigenzorg; zij moeten zich veelal (en steeds 

vaker) tevreden stellen met een baan in een van de andere velden. 

Van het totaal aantal respondenten is 34% gaan werken in een 

instelling waar ze zelf tijdens het derde studiejaar een prak

tijkleerperiode hadden doorgebracht. Van deze categorie heeft 

63% dit ook als keuzecriterium bij de sollicitaties gehanteerd 

(zie verder paragraaf 4.5.2.). 

- het veranderen van baan 

In de ziekenhuizen, de psychiatrie en de verpleeghuizen wil de 

helft van de MBO-V'ers in de toekomst van veld veranderen. Binnen 

deze groep bestaat veel interesse voor de wijkverpleging en de 

zwakzinnigenzorg. Echter, met name in de wijkverpleging achten de 

MBO-V'ers hun aanstellingsmogelijkheden vrij klein. In het 

eigen werkveld acht men in het algemeen de aanstellingskansen 

het grootst (zie verder paragraaf 4.5.3.). 

- de standpunten binnen de instellingen ten aanzien van de plaat

sing van MBO-V'ers 

De standpunten ten aanzien van de opleiding MBO-V lopen erg uit

een. Binnen de wijkverpleging en de algemene ziekenhuizen treffen 

we veel negatieve standpunten aan. In de andere velden (vooral de 
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psychiatrie) z1Jn veel respondenten een positief standpunt 

toegedaan, hoewel de meesten een betere afstennning van de 

MBO-V op de verschillende velden noodzakelijk achten. · 

Op voorwaarde dat de MBO-V wordt bijgestuurd wil meer dan de 

helft van de respondenten (vooral i~ de psychiatrie en de 

zwakzinnigenzorg) de in-service opleiding afbouwen. 

Bij het voorzien in vacatures komt in de intramurale gezond

heidszorg om praktische en financiele redenen, de in-service 

gediplomeerde op de eerste plaats, hoewel de persoonlijke 

voorkeur van de respondenten veelal niet speciaal naar een 

bepaalde categorie verpleegkundigen uitgaat. 

In de wijkverpleging wordt bij voorkeur in vacatures voorzien met 

MGZ-opgeleiden en HBO-V'ers. Voor MBO-V'ers zou in dit veld alleen 

dan plaats zijn, als een andere organisatiestructuur wordt gekozen 

(zie verder paragraaf 4.5.4.). 

4.5.2. Het vinden van de eerste baan na afstuderen 

Aan de MBO-V'ers zijn enkele vragen gesteld over de W1JZe waarop 

hun eerste sollicitaties na afstuderen zijn verlopen. Er is ge

vraagd: 

- of ze gemakkelijk een baan hebben kunnen vinden; 

- of ze in andere velden hebben gesolliciteerd, dan in het veld 

waar ze zijn gaan werken; 

- wat hen het meeste aantrok 1n de eerste instelling waarin ze 

na afstuderen zijn gaan werken; 

- of ze in een instelling zijn gaan werken waar ze ook een prak

tijkleerperiode hadden doorgebracht tijdens het laatste studie

jaar. 

De moeite om een baan te vinden 

De meeste MBO-V'ers hebben na afstuderen vrij gemakkelijk een 

baan kunnen vinden. In tabel 4.22. is de vraag die hierover is 

gesteld, uitgezet tegen het veld waarnaar de voorkeur van de 
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I • • • • • 1) MBO-V er in eerste instantie uitging • 

Tabel 4.22. Moeite om baan te vinden naar veld van voorkeur 

~ veld van 
voorkeur 

moeite om\ A B z V w totaal 
baan te -

vinden 
(zeer) ge- 372 (93) 123 (93) 78 (74) 16 (84) 45 (78) 634 (89) makkelijk 
niet zo ge- 25 (6) 7 (5) 25 (24) 3 ( 16) 5 (8) 65 (9) makkelijk 
(zeer) 
moeilijk 

totaal 

3 (I) 3 (2) 2 (2) 0 (-) 8 ( I 4) 16 (2) 

400 (I 00) 133 ( 100) 105 ( 100) 19 (JOO) 58 ( 100) 715 ( I 00) 

Met name degenen die in een ziekenhuis of psychiatrische instelling 

wilden gaan werken, hebben gemakkelijk hun eerste aanstelling kunnen 

k 
. . 2) 

riJgen • 

De MBO-V'ers, die een baan zochten in de zwakzinnigenzorg of de 

wijkverpleging, ondervonden iets vaker problemen bij hun sollici

teren. Dit komt overeen met hetgeen wij in paragraaf 4.3.2. zagen: 

vrij veel en relatief steeds meer MBO-V'ers, wier voorkeur uitgaat 

naar de wijkverpleging en de zwakzinnigenzorg, komen niet in deze 

velden terecht, rnaar moeten zich tevreden stellen met een baan in 

een van de andere velden (rneestal een algemeen ziekenhuis) 3). 

Het aantal MBO-V'ers dat niet in het veld van keuze een baan vindt, 

is relatief toegenomen van 15% in 1975 tot 25% in 1978 (zie bijlage 

18). 

1) Er bestaat geen verband tussen de moeite om een baan te vinden 
en de MBO-V van herkomst. De (geringe) verschillen in de resul
taten kunnen worden toegeschreven aan velerlei factoren, zoals 
de situatie op de arbeidsrnarkt, die regiogebonden is. 
Ook uitsplitsing naar afstudeerjaar laat geen verschillen zien. 

2) Ook de meeste MBO-V'ers, wier voorkeur uitging naar een "andere" 
baan in de gezonqheidszorg (dus niet binnen de vijf onderscheiden 
velden), ondervonden geen problemen bij het vinden van de eerste 
baan. 

3) Aan de functionarissen op het hoge niveau in de instellingen is ge
vraagd of er veel MBO-V'ers bij hen hebben gesolliciteerd. De ant
woorden op deze vraag lopen erg uiteen; ook binnen de verschillende 
velden. Er is niet uit af te leiden dat in de zwakzinnigenzorg en de 
wijkverpleging rneer door MBO-V'ers wordt ~esolliciteerd dan in de 
andere velden. N.B. het aantal sollicitaties is bovendien afhankleijk 
van het feit of de instelling in de regio van een MBO-V l~gt. 
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Sollicitaties in andere velden 

Aan de MBO-V'ers is ook gevraagd of ze in andere velden hebben 

gesolliciteerd dan in het veld waar ze hun eerste baan vonden. 

In figuur 4.13. zijn de antwoorden weergegeven, uitgesplitst naar 

de eerste baan van de MBO-V'ers. 
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Figuur 4.13. In andere velden gesolliciteerd 

We zien dat driekwart van de MBO-V'ers niet in andere velden 

heeft gesolliciteerd. Van dat algemene beeld wijken de MBO-V'ers 

die hun eerste baan in een verpleeghuis vonden sterk af: 65% van 

hen had wel in een antler veld gesolliciteerd. Dit wordt groten

deels verklaard door het feit, dat 31 MBO-V'ers in een verpleeg

huis een baan vonden, maar slechts 19 MBO-V'ers deze sector als 

eerste voorkeur opgaven (zie tabel 4.22.). 

De keuze van de eerste instelling 

Om inzicht te krijgen in de criteria, die de MBO-V'ers bij hun sol

licitaties hebben gehanteerd, is aan hun gevraagd: "Wat trok U het 

meeste aan in de eerste instelling waar Una afstuderen bent gaan 

werken?" 
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De antwoorden op deze vraag (zie bijlage 48) kunnen als volgt 

warden samengevat 1): 

Veel MBO-V'ers vinden de geografische ligging van de instelling 

belangrijk; hetzij dat ze dichtbij huis willen blijven, hetzij 

dat ze juist in een heel andere omgeving willen wonen en werken. 

Dit criterium is in 31% van de gevallen genoemd. 

Van de 249 MBO-V'ers, die in een instelling zijn gaan werken, 

waar ze tijdens het derde studiejaar een praktijkleerperiode 

hadden doorgebracht (zie oak hieronder), geven 157 (63%) dit 

k 1 . . 1 k . . 2) oo exp iciet as euzecriterium op • 

Andere veel genoemde keuzecriteria zijn de aard van het werk als 

zodanig, de kenmerken van de organisatie (bijvoorbeeld grootte, 

bestaansduur, levensbeschouwing) en de goP.de naam van de instelling. 

De stage-verlenende instelling als werkgever 

Zoals hierboven reeds is opgemerkt, zijn in totaal 249 MBO-V'ers 

gaan werken in een instelling waar ze zelf een praktijkleerperiode 

tijdens het derde studiejaar hadden doorgebracht. Dat is 34% van 

het totaal aantal respondenten. 
. ( . . . ) 3) BekiJken we de gegevens per veld zie biJlage 50 , dan treffen 

we in de psychiatrie het hoogste percentage aan: 52%. Dit hangt ver

moedelijk samen met het feit, dat het aantal p_sychiatrische instel

lingen relatief klein is vergeleken met het aantal instellingen 

in de andere velden. 

Splitsen we de gegevens uit naar afstudeerjaar (zie bijlage 52), 

dan zien we dat het aantal MBO-V'ers, dat direct na afstuderen in 

een door hun tijdens een participatiestage bezochte instelling 

terecht komt, in de loop der jaren relatief afneemt. 

I) In totaal 722 MBO-V'ers hebben deze vraag beantwoord. Een aantal 
van hen noemde meer dan een criterium. 
Per veld lopen de antwoorden niet veel uiteen. 

2) MBO-V'ers, die in een instelling hebben gesolliciteerd (zie bij
lage 49), geven dit vaker als keuzecriterium op dan hun collega's, 
die in meer dan een instelling hebben gesolliciteerd. Wellicht 
heeft een aantal MBO-V'ers naar aanleiding van een stage een 
baan in de betreffende instelling aangeboden gekregen. 

3) Uitsplitsing van de gegevens naar MBO-V van herkomst laat geringe 
verschillen zien (zie bijlage 51). 
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Uit de resultaten van de interviews blijkt, dat vooral in de 

zwakzinnigenzorg en de verpleeghuizen het feit dat een MBO-V'er 

er stage heeft gelopen vrij vaak als selectiecriterium bij solli

citaties wordt gehanteerd. In de algemene ziekenhuizen, de psychia

trie en de wijkverpleging geldt dit in ~indere mate (zie bijla~e 53) . 

4.5.3. Het veranderen van baan 

Wij zijn niet alleen geinteresseerd in de aanstellingsmogelijkheden 

direct na afstuderen. Wij willen ook graag weten: 

- of MBO-V'ers na verloop van tijd van instelli~g of veld (willen) 

veranderen en 

- hoe de MBO-V'ers zelf hun aanstellingsmogelijkheden in de ver

schillende velden zien. 

De wens om van instelling of veld te veranderen 

In paragraaf 4.3.3. is in het kader van de loopbaan van tIBO-V'ers 

reeds geconstateerd dat ten tijde van de enquete 30% van de MBO-V'ers 

inmiddels van baan was veranderd en dat 70% van deze groep binnen 

hetzelfde veld was gebleven. Anderzijds werd geconstateerd, dat de 

wens om van instelling of veld te veranderen in de intramurale ge

zondheidszorg vrij groot is. 

Wij zullen nu iets dieper op een en antler ingaan. 

Ongeveer 40% van de MBO-V'ers zou van instelling (binnen hetzelfde 

veld) , willen veranderen
1
). In de algemene ziekenhuizen zien we het 

hoogste percentage (44%) en in de wijkverpleging en de verpleeghui

zen het laagste (respectievelijk 17% en 34%). (Zie bijlage 54). 

In hoeverre de MBO-V'ers van veld zouden willen veranderen, is in 
I) 

figuur 4. 14. weerg_egeven • 

I) Door de MB0-V'ers die pas afgestudeerd zijn, wordt vaker de wens 
geuit om van instelling of veld te veranderen, dan door hun 
reeds langer afgestudeerde collega's. Er kan echter geen ver
~and worden geconstateerd tussen het al dan niet werkzaam ziJn 
in de eerste baan en de wens om van instelling of veld te ver
anderen. 
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A B Z V W anders 
(N=408) (N=IOO) (N=61) (N=38) (N=20) (N=42) 

totaal 
,(N=669) 

huidig veld~ 

Figuur 4.14. Wens om van veld te veranderen 

In de ziekenhuizen, de psychiatrie en de verpleeghuizen zou onge

veer de helft van de MBO-V'ers van veld willen veranderen: in de 

zwakzinnigenzorg 34%. In de wijkverpleging is de wens om van veld 

te veranderen het geringst: 10% (2 respondenten). 

Aan de MBO-V'ers die van veld willen veranderen, is ook gevraagd 

in welk veld ze dan willen gaan werken. In tabel 4.23. is het " ge

wenste veld" uitgezet tegen het "huidige veld". 

Tabel 4.23. Gewenst veld versus huidig veld 

i~ewenst ➔ 
l, veld 
huidige \ 

A B z V w anders totaa l 

veld 

A 

B 

z 

V 

w 

anders 

totaal 

~ 34 (15) 50 (22) 11 (5) 112 (48) 23 (IO) 230 (100 ) 

5 (9) ~ 16 (30) I (2) 16 (30) 15 (29) 53 (JOO) 

I (4) 5 (21) ~ 5 (21) 8 (34) 5 (20) 24 (I 00) 

I (6) I (6) 5 · (29) ~ 6 (35) 4 (24) I 7 (JOO) 

0 (-) I (50) 0 (-) I (50) ~ 0 (-) 2 (I 00) 

4 (17) 2 (9) 2 (9) 0 (-) 7 (30) 8 (35) 23 (100) 

I I (3) 43 ( I 2) 73 (21) 18 (5) 149 (43) 55 (16) 3491)(100) 

I) Omdat een aantal MBO-V'ers meer dan een alternatief opgeeft, is 
het totaal in deze .tabel hoger dan het aantal MBO-V'ers dat van 
veld wil veranderen (zie figuur 4.14.). 

- ------·------ ----~ . ---- - --- ----· - -------------- --- - -- ·-- - -- -- - --- -- - ------

I 

I 

l 



- 72 -

Uit deze tabel blijkt in het algemeen, dat bij de MBO-V'ers die 

van veld willen veranderen, de wijkverpleging erg "populair" is 

(van degenen die het algemene ziekenhuis willen verlaten, kiest 

48%_ de MGZ). Daamaast bestaat er vrij veel interesse voor 

de zwakzinnigenzorg. De algemene ziekenhuizen krijgen weinig be

langstelling. Onder de MBO-V'ers die een andere baan binnen de ge

zondheidszorg ambieren (antwoordcategorie "anders") treffen Wl.J 

onder andere de volgende wensen aan: 

- "werken met kinderen", bijvoorbeeld kinderafdeling, kindertehuis, 

jeugdgezondheidszorg (22x); 

- maatschappelijk werk (9x); 

- bejaardenzorg (6x) . 

Onderzocht is in hoeverre er een verband bestaat tussen de tevre

denheid van de MBO-V'ers over aspecten van de werksituatie en de 

wens om van instelling te veranderen enerzijds en de wens om van 

veld te veranderen anderzijdsl). 

MBO-V'ers die van instelling of veld willen veranderen, zijn iets 

minder vaak tevreden over respectievelijk de taakinhoudelijke as

pecten, arbeidsvoorwaarden en carrieremogel_ijkheden, dan MBO-V' ers 

die niet van werkkring willen veranderen. 

Er kan slechts een zwak verband worden geconstateerd, doordat MBO

V'ers in het algemeen tevreden zijn over hun werksituatie (zie pa

ragraaf 4.7.). Echter alle kruisverbanden wijzen in bovengenoemde 

richting. De duidelijkste samenhang blijkt te bestaan met de te

vredenheid over de werksfeer en werkomstandigheden. Bij de MBO-V'ers 

die van veld willen veranderen is bovendien het verband met taak

inhoudelijke aspecten duidelijk aanwijsbaar. De belangrijkste kruis

verbanden zijn opgenomen in bijlage 55 en 56. 

Aa:nsteZZingsmogeZijkheden in de verschiZZende veZden (voZgens de 

MBO-V'er) 

Hierboven zagen we dat de MBO-V'ers, die van veld willen veranderen, 

veelal een werkkring ambieren in de wijkverpleging en de zwakzinni

genzorg. 

In dit kader interesseert ons de vraag hoe de MBO-V'ers zelf hun 

aanstellingsmogelijkheden in de verschillende velden zien. Aan de 

MBO-V'ers is gevraagd ten aanzien van hun aanstellingsmogelijkheden 

een rangorde in de velden aan te geven met de cijfers I t/m 5. 

l)Zie voor de vragen over aspecten van de werksituatie paragraaf 4.7. 
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Hierbij betekent het cijfer I: "de •. beste aanstellin.~smogelijkheden" 
I ' • •• kh d II I) en het cijfer 5: 'de slechtste aanstellingsmogeliJ e en • 

Uit de antwoorden op deze vraag blijkt, dat de wijze waarop de 

MB0-V' er hun aanstellings mo gel ijkheden in de verschillende velden 

beoordelen, sterk afhankelijk is van het veld waar zij op dat moment 

werkzaam zijn. In tabel 4.'24. wordt een overzicht gegeven van de 

rangordes per veld, die als een algemeen beeld uit de resultaten 
.d2) kunnen warden afgelei • 

Tabel 4.24. Aanstellingsmogelijkheden in de verschillende velden 

(volgens de MB0-V'ers) 

"' 
~-werkveld van de MBO-V'er 

aanstellingsmogelijkheden A B z V w 

I = beste aanstellingsmogelijkheden A B z V A 

2 V z B A V 

3 B V V B w 

4 z A A z B 

5 = slechtste aanstellingsmogelijkheden w w w w z 

Uit tabel 4.24. blijkt dat MB0-V'ers in het algemeen hun aanstel

lingsmogelijkheden het grootst achten in het eigen werkveld. Dit 

geldt niet voor de wijkverpleging. Uit bd.jlage 59 bli.itt, dat 

slechts 8 van de 20 MB0-V'ers, die in de wijkverpleging werkzaam 

zijn, zichzelf in dat veld de meeste kans geven. 

Meer dan 50% van alle MB0-V'ers (in de zwakzinnigenzorg zelfs 70%) 

vindt de aanstellingsmogelijkheden in de wijkverpleging het kleinst 

(zie bi .ilage 60). Zelfs bii de MB0-V'ers die zelf in dat veld 

werkzaam zijn, treffen we een percentage van 35% aan. 

Slechts weinig MBO-V'ers (5% in alle velden) vinden hun aanstellings

mogelijkheden in de verpleeghuizen het kleinst. 

1) Hier wordt bedoeld: de aanstellingsmogelijkheden in kwalitatieve 
zin, dat wil zeggen op grand van deskundigheid · en inzetbaarheid. 
Blijkens de beantwoording van de vraag hebben de MB0-V'ers de 
vraag ook zo opgevat. 

2) In bijlage 57 wordt uiteengezet hoe deze rangordes uit het onder
zoeksmateriaal zijn af~eleid. 
In bijlage 58 wordt een overzich.t gegeven van de rangordes die het 
vaakst zijn genoemd. 
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Uit tabel 4.24. blijkt oak datwe binnen de intramurale gezondheids

zorg grofweg twee groepen kunnen onderscheiden: enerzijds de zieken

huizen en de verpleeghuizen; anderzijds de psychiatrie en de 

zwakzinnigenzorg. MBO-V'ers achten in het algemeen hun aan

stellingsmogelijkheden binnen de "eigen" groep grater dan in 

de andere groep. 

4.5.4. Standpunten binnen de instellingen ten aanzien van de plaatsing 

van MBO-V'ers 

Aan de functionarissen in de instellingen zijn enkele vragen 

gesteld over hun standpunten ten aanzien van de MBO-V en over 

het beleid dat wordt gevoerd ten aanzien van de plaatsing van 

verpleegkundigen in het algemeen en van MBO-V'ers in het bijzon

der. We zullen nu de resultaten bespreken aan de hand van de vol

gende punten: 

- standpunten ten aanzien van de MBO-V; 

- de wijze waarop in vacatures wordt voorzien; 

- de afbouw van de in-service opleiding; 

- de samenstelling van het personeelsbestand in de toekomst; 

- onderscheid in functies. 

Voor een juiste interpretatie van de resultaten dienen vooraf 

enkele opmerkingen te warden gemaakt. 

Veel respondenten kunnen zich moeilijk een mening vormen over het 

personeelsbestand, zoals dater in de toekomst zou moeten uitzien. 

Immers, praktisch alle bezochte instellingen hebben een eigen in

service opleiding, die van oudsher onlosmakelijk met de organisatie 

is verbonden en die nag steeds voor een groat gedeelte in de eigen 

behoefte aan verpleegkundigen voorziet. Met name de respondenten op 

het lage niveau kunnen de in-service opleiding moeilijk uit hun 

organisatie wegden1o.en. 

Bovendien hebben de meeste functionarissen nag weinig ervaring op

gedaan met anders opgeleide verpleegkundigen. Alle respondenten 

hebben weliswaar (enige) ervaring met MBO-V'ers; met HBO-V'ers 

veelal nag niet. 

De meeste functionarissen ziJn van mening dat ze voldoende infor

matie hebben gekregen over de MBO-V (zie bijlage 61). De instellin

gen die in de buurt van een MBO-V liggen, zijn veelal betrokken ge

weest bij de oprichting van de school, zijn vertegenwoordigd in het 
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bestuur van de MBO-V of zijn stageverlenend. Zij beschikken daarom 

doorgaans over meer informatie dan de instellingen die zich niet 

in de directe nabijheid van een school bevinden. 

De functionarissen op het hoge niveau waren in het algemeen beter 

geinformeerd over de MBO-V dan de functionarissen op het lage niveau. 

Sta:ndpunten ten aanzien van de MBO-V 

Aan de functionarissen in de instellingen is gevraagd, welk stand

punt zij nu, na hun ervaringen met afgestudeerde MBO-V'ers, ten 

aanzien van de opleiding MBO-V innemen. Tabel 4.25. geeft een 

overzicht van de antwoorden in de verschillende velden. 

Tabel 4.25. Stan~punten binnen de instellingen ten aanzien van 

de MBO-V 

.i, • veld A B z V w totaal standpunt-. 

positief 18 (46) 7 (70) 4 (57) 4 (57) 3 (38) 36 (51) 

negatief 18 (46) 3 (30) 2 (29) 2 (29) 4 (50) 29 (41) 

geen mening 3 (8) 0 (-) I (14) I ( 14) I (12) 6 (8) 

totaal 39 ( 100) 10 (I 00) 7 (I 00) 7 ( I 00) 8 (JOO) 71 ( I 00) 

We zien dat ongeveer de helft van de respondenten positief tegenover 

de MBO-V staat. In de psychiatrie is dat 70%. Vooral binnen de wijk

verpleging en de algemene ziekenhuizen treffen we veel negatieve 

standpunten aan 1). 

De toelichtingen die de respondenten bij hun antwoord hebben ge

geven, kunnen als ·volgt worden samengevat: 

Van de respondenten die een positief standpunt zijn toegedaan, 

zijn de meesten van mening, dat de opleiding MBO-V bijgestuurd 

moet worden; een betere afstennning op de verschillende velden ach

ten zij noodzakelijk. Van de in totaal 36 "positieve" respondenten 

geven er 13 (waarvan 5 binnen de psychiatrie) te kennen altijd 

positief tegenover de MBO-V te hebben gestaan. De overige 23 res

pondenten (met name in de zwakzinnigenzorg, verpleeghuizen en alge-

I) De standpunten van de functionarissen op de verschillende niveaus 
lopen niet ver uiteen. 
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mene ziekenhuizen) geven aan dat zij in het begin sceptisch en af

wachtend zijn geweest, maar nu goede ervaringen met MBO-V'ers heb

ben. 

Van de 29 respondenten, die een negatief standpunt ten aanzien van 

de MBO-V innemen, geven er 18 (voornamelijk binnen algemene zieken

huizen, psychiatrie en verpleeghuizen) te kennen, dat ze altijd hun 

twijfels hebben gehad over het welslagen van de opleiding MBO-V . In 

het algemeen zijn zij wel voorstander van een dagopleiding, maar 

vinden dat de MBO-V niet aansluit bij de eisen die in de ver

schillende velden aan een verpleegkundige worden gesteld. Zij 

vragen zich af of de integratiegedachte is te realiseren. De 

andere 11 "negatieve" respondenten zijn zich na hun ervaringen 

met MBO-V'ers, negatiever ten aanzien van de MBO-V gaan opstel

len. Deze respondenten bevinden zich met name binnen de wijkver

pleging en de algemene ziekenhuizen. In de wijkverpleging blijkt 

het grootste bezwaar de leeftijd en - daarmee samenhangend - het 

gebrek aan levenservaring van de MBO-V'er te zijn. 

In de algemene ziekenhuizen zijn een aantal respondenten van mening, 

dat de opleiding MBO-V in de loop der jaren theoretischer is ge

worden en meer van de praktijk is afgegroeid; de opleid i ng zou 

"onwerkelijker" zijn geworden. Men constateert een onderscheid 

tussen de verschillende lichtingen afgestudeerden. 

De wijze waarop &n vacat ures wordt voor zien 

Over dit aspect ziJn aan de functionarissen in de instellingen 

twee vragen gesteld: 

- op welke wijze, met welke categorie verpleegkundigen, denkt Uw 

instelling in vacatures te voorzien? 

- naar welke categorie verpleegkundigen gaat Uw persoonlijke 

voorkeur uit ? 

In bijlage 62 en 63 ziJn de antwoorden op deze vragen in de intra

murale gezondheidszorg opgenomen. De resultaten in deze velden 

kunnen als volgt worden samengevat: 

In de meeste instellingen (_! 65%) komt bij het voorzien in vaca

tures, de in-service gediplomeerde op de eerste plaats
1
). Als be

langrijkste redenen hiervoor worden genoemd: 

I) De functionarissen op beide niveaus geven een overeenkomstig 
antwoord 
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- de eigen in-service opleiding voorziet in . de behoefte aan ver

pleegkundigen, zodat bijna alle vacatures intern kunnen worden 

opge lost; 

- vacatures waarvoor extern wordt geadverteerd betreffen veelal 

leidinggevende functies. De keuze valt dan op mensen met erva

ring; 

de MBO-V'er 1s niet direct inzetbaar en heeft een inwerkperiode 

nodig, die geld kost. 

De persoonlijke voorkeur van de functionarissen in de intramurale 

gezondheidszorg wijst (met name in de psychiatrie en de zwakzinni

genzorg) iets minder sterk in de richting van de in-service gedi

plomeerde. Veel respondenten hebben geen specifieke voorkeur voor 

een bepaalde categorie verpleegkundigen. Persoonsgebonden factoren 

spelen bij de selectie een belangrijke rol. 

Een aantal respondenten in de zwakzinnigenzorg geeft de voorkeur 

aan anders opgeleiden, zoals agogisch geschoolde mensen. 

In de wijkverpleging geven alle respondenten te kennen, dat ze 

op dit moment in hun vacatures (willen) voorzien met MGZ-opgeleiden 

of HBO-V'ers (met een lichte voorkeur voor de eerste categorie). 

Gesteld wordt dat in de huidige werksituatie in de wijk geen plaats 

is voor MBO-V'ers. Zij worden in advertenties ook niet genoemd. 

Twee respondenten willen MBO-V'ers eventueel aannemen in een grote 

stad en daar waar voldoende begeleiding kan worden gegeven. 

De afbouw van de in-service opleiding 

Aan de functionarissen in de ziekenhuizen, psychiatrie en zwakzin

nigenzorg, is gevraagd of zij in de toekomst hun in-service oplei

ding zouden willen afbouwen, met andere woorden of zij zonder leer

lingen zouden willen werken1
) Opgemerkt zij dat hier om een principe

uitspraak is gevraagd, die los staat van het feit of men al dan niet 

voorstander is van de MBO-V (in zijn huidige vorm) als alternatief 

voor de in-service ople1ding. 

1) Verpleeghuizen en wijkverpleging zijn hier buiten beschouwing 
gelaten, omdat deze velden geen in-service opleiding voor ver
pleegkundigen __ verzorg~n_. 
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Van de respondenten wil 67% de in-service opleiding in de toekomst 

afbouwen. Op het hoge niveau van de bezochte instellingen zijn meer 

voorstanders van een afschaffing van de in-service opleiding te 

vinden dan op het lage niveau (zie bijlage 64). 

Figuur 4.15. laat het percentage voorstanders per veld zien. 
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Figuur 4.15. Wens om in-service opleiding af te bouwen 

In de zwakzinnigenzorg en de psychiatrie lijkt men positiever 

te staan tegenover de afbouw van de in-service opleiding dan in 

de ziekenhuizen. Met name in deze laatste sector worden vaak 

gevoelsargumenten voor de handhaving van de in-service opleiding 

gegeven: veel afdelingshoofden viriden het leuk om met leerlingen 

te werken, het zou een bepaalde sfeer in huis geven en het zou 

de gediplomeerden stimuleren. Enkele citaten: 

- "Ik zou het vreselijk vinden als de in-service opleiding afge

schaft werd". 

- "De gediplomeerden moeten geattendeerd blijven op leerprocessen; 

- "Het is interessant om zowel de mening van de prille leerling 

als de gediplomeerde te horen; dat geeft meer interactie. Het 

I) Voor twee respondenten (afkomstig uit dezelfde instelling) was 
de vraag niet van toepassing, omdat hun in-service opleiding al 
was afgebouwd. 
Drie respondenten hadden geen mening. 
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begeleiden van leerlingen houdt je wakker; je blijft er jong 

bij". 

- "Vaste mensen geven kliektoes.tanden". 

Van de 34 respondenten die de in-service opleiding willen af

bouwen, stellen er II wel als voorwaard~, dat de MBO-V beter wordt 

afgestemd op het werkveld, zodat deze opleiding een reele vervan

ging van de in-service opleiding zal zijn. Zij achten een bepaalde 

mate van differentiatie tijdens het laatste studiejaar daarvoor 

de beste oplossing. 

Als andere mogelijkheid om de afstemmingsproblemen tussen op

leiding en werkveld te verkleinen wordt geopperd om de inwerk

periode voor de instellingen financieel haalbaar te maken. 

Veel respondenten die de in-service opleiding willen laten 

voortbestaan, willen deze opleiding wel veranderen en er meer 

elementen van de MBO-V en HBO-V inbrengen. Men wil vooral meer 

aandacht schenken aan het theoretische gedeelte. De voorstan

ders van de in-service opleiding geven over het algemeen wel te 

kennen met meer gediplomeerden te willen gaan werken. 

De samensteUing van het personee"lsbestand in de toekomst 

Aan de functionarissen in de instellingen is gevraagd hoe zij in 

de toekomst hun verpleegkundig personeelsbestand bij voorkeur 

samengesteld zouden willen zien. 

De antwoorden van de respondenten in de intramurale gezondheids

zorg kunnen als volgt worden samengevat: 

De respondenten die de in-service opleiding in de toekomst willen 

afbouwen, hebben in het algemeen geen duidelijke voorkeur voor een 

bepaalde categorie verpleegkundigen: zowel in-service gediplomeer-

.den, MBO-V'ers als ijBO-V'ers kunnen deel uitmaken van het perso

neelsbestand1). De meeste respondenten die de in-service opleiding 

willen handhaven, willen wel met meer gediplomeerden gaan werken 

en naast in-,service verpleegkundigen ook MBO-V'ers en HBO-V'ers 

I) Wel wordt als voorwaarde gesteld, dat . de MBO-V bete.r wordt afge-
/ 

stemd op het werkveld, zie ook "afbouw .van de in-service· opleiding". 
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aannemen. Daarnaast bestaat met name in de zwakzinnigenzorg veel 

belangstelling voor mensen met een agogisch gerichte opleiding. 

In de wijkverpleging is als volgt geantwoord: 

Vijf van de acht respondenten willen het personeelsbestand samen

stellen uit MGZ'ers, HBO-V'ers en wijkziekenverzorgenden (de mees

ten van hen wilden de MGZ'ers in aantal -laten overheersen). 

De andere drie respondenten stellen, dat de samenstelling van het 

personeelsbestand erg afhankelijk is van de organisatiestructuur 

die de wijk in de toekomst gaat kiezen. Als er meer taakdifferen

tiatie en teamwork komt, is er ook plaats voor de MBO-V'er, zo 

wordt gesteld. In de huidige situatie geven zij echter de voorkeur 

aan MGZ'ers, HBO-V'ers en wijkziekenverzorgenden. 

Onderscheid in functies 

d . . . d . 11. I) . d f Aan e functionarissen in e inste ingen is gevraag o ziJ 

voor de verschillende categorieen verpleegkundigen onderscheid 

maken met betrekking tot de functies die ze gaan vervullen. 

In de meeste instellingen in de intramurale sector (27 van de 

34) wordt geen onderscheid gemaakt (zie bijlage 65). Veel res

pondenten achten een functie meer persoons- dan opleidingsgebon

den. 

De functionarissen die wel onderscheid in functies willen maken, 

vinden de in-service gediplomeerden en HBO-V'ers meer geschikt 

voor leidinggevende functies. Dit standpunt treffen we vooral aan 

in de verpleeghuizen, waar verpleegkundigen met name aangetrokken 

worden voor leidinggevende functies. 

De antwoorden van de functionarissen in de wijkverpleging kunnen 

als volgt worden samengevat: 

Als het huidige onderscheid in functies in de wijk blijft bestaan 

kan de MBO-V'er volgens alle respondenten niet of moeilijk ge

plaatst worden. Zij zien dan de MGZ'ers en de HBO-V'ers als wijk

verpleegkundigen functioneren, met daarnaast de wijkziekenverzor

genden en eventueel de verpleegkundigen in de wijk met een gedif

ferentieerde taak (deeltaak). 

I) In de intramurale gezondheidszorg alleen op hoog niveau; binnen 
de wijkverpleging op beide niveaus. 



- 81 -

Als de wijkverpleging in plaats van wijkgebonden casusgebonden 

gaat werken, hetgeen een andere structuur vereist, zou de MBO-V'er 

hierin een gedifferentieerde taak kunnen krijgen; de MGZ'ers en de 

HBO-V'ers zijn voor een meer gecompliceerde aanpak opgeleid. De 

respondenten op provinciaal niveau staa~ beduidend positiever 

tegenover een ontwikkeling in de richting van differentiatie 

dan de respondenten op het niveau van de basiseenheid. De 

hoofdwijkverpleegkundigen zien een andere structuur niet gemak

kelijk gerealiseerd. Tussen de taken van de verpleegkundige in 

de wijk en de wijkziekenverzorgende kan volgens hen geen functie

niveau meer worden onderscheiden. Zij willen voorkomen, dat de 

MBO-V'er de wijkziekenverzorgende zou verdringen. Verder zien 

zij als gevaar van taakdifferentiatie en teamwork, dat meer 

hulpverleners tegelijk een gezin zouden gaan bezoeken. Volgens 

hen wordt het daardoor moeilijker om een relatie met de patient 

op te bouwen. 
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4.6. De promotie- en specialisatiemogelijkheden van de MBO-Verpleegkundige 

4.6.1. Inleiding en samenvatting 

Zowel aan de MBO-V'ers als aan de functionarissen in de instel

lingen zijn ·vragen gesteld over de ontplooiingsmogelijkheden 

van de MBO-verpleegkundige. , 

Daarbij is ervan uitgegaan, dat verpleegkundigen zich in principe 

in drie richtingen kunnen ontwikkelen: 

- leidinggeven; 

- onderwijs (bijvoorbeeld praktijkbegeleiding); 

- basisverpleegkundige zorg (specialisaties). 

Nagegaan is, in hoeverre MBO-V'ers inmiddels functies op boven

genoemde terreinen hebben verworven en welke functies zij in de 

toekomst wensen te gaan vervullen. Deze aspecten zullen worden 

behandeld in paragraaf 4.6.2. onder de kop "promotiemogelijkheden". 

Daar blijkt, dat na verloop van tijd door MBO-V'ers op elk der 

bovenstaande terreinen functies worden bekleed. In de meeste 

instellingen worden ten aanzien van promotie in principe gelijke 

regels gehanteerd voor alle categorieen verpleegkundigen. 

Van de MBO-V'ers die "gewoon" verpleegkundige zijn (.::_ 70%), wil 

de helft deze functie in de toekomst blijven uitoefenen. Zij die 

weQ een andere functie ambieren, geven veelal geen leidinggevende 

functie aan, maar een functie in het kader van onderwijs (meestal 

praktijkbegeleider) of een "gespecialiseerde functie" binnen de 

basisverpleegkundige zorg (zie verder paragraaf 4.6.2.). 

Tevens is onderzocht, in hoeverre MBO-V'ers inmiddels cursussen 

en vervolgopleidingen hebben gevolgd (of nog willen volgen), die 

op eerder genoemde functies zijn gericht: kaderopleidingen, docen

tenopleidingen (bijvoorbeeld voor praktijkbegeleider) en specia

listische opleidingen. Deze aspecten zijn ondergebracht in para

graaf 4.6.3. onder de kop "specialisatiemogelijkheden". 
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Daar blijkt dat door MBO-V'ers vooral specialistische cursussen 

warden gevolgd; relatief het meest in de algemene ziekenhuizen. 

Aan kader- en docentenopleidingen wordt relatief het meest door 

MBO-V'ers in verpleeghuizen deeLgenomen. 

Driekwart van de MBO-V'ers wil in de toekomst aan een vervolg

opleiding deelnemen. Het soort cursus dat men bij voorkeur wil 

volgen hangt samen met de aard van de functie die men ambieert. 

De instellingen hanteren ten aanzien van vervolgopleidingen 

veelal (vooral in de algemene ziekenhuizen en de psychiatrie) 

aparte regels voor de verschillende categorieen verpleegkundigen. 

In-service gediplomeerden mogen, op grand van hun ruimere prak

tijkervaring, eerder met een cursus beginnen dan MBO-V'ers 

(zie verder paragraaf 4.6.3.). 

4.6.2. Promotiemogelijkheden 

De promotiemogelijkheden van de MBO-V'er warden besproken aan de 

hand van de volgende punten: 

- functie en rang bij aanstelling; 

- huidige rang en functie; 

- gewenste functie in de toekomst; 

- de tevredenheid van de MBO-V'ers over hun promotiemogelijkheden; 

- het promotiebeleid van de instellingen. 

Functie en rang bij aanstelling 

Aan de MBO-V'ers 1s gevraagd, 1n welke functie zij in hun eerste 

baan werden aangesteld. Tabel 4.26. geeft een overzicht. 

Aan de functionarissen in de intramurale gezondheidszorg is ge-
. I k . . I) 

vraagd naar de rang, die een pas afgestudeerd MBO-V er r1Jgt . 

In alle instellingen op twee na, wordt de MBO-V'er volgens de 

voorschriften ingeschaald in de rang van gediplomeerd verpleeg-

I) Deze vraag i.s alleen op "hoog" niveau gesteld, dus aan 34 functio
narissen 
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Tabel 4.26. Functie bij aanstelling 

functie aantal % 

(gediplomeerd) verpleegkundige - 626 85 

stafverpleegkundige 12 2 

assistent groepsleider 8 I 

groepsleider 30 4 

leerling kinderaant./0K/IC/nierdialyse 15 2 

verpleegkundige in de wijk 12 2 

overige 30 4 

totaal 733 100 

(geen opgave: 10) 

I) 
kundige. In een psychiatrische inrichting warden MB0-V'ers twee 

periodieken lager dan B-verpleegkundigen ingeschaald (jeugdloon). 

Als reden hiervoor wordt aangegeven, dat MB0-V'ers bij afstuderen 

jonger zijn dan B-verpleegkundigen. 0ok een zwakzinnigeninrichting 

wijkt van de richtlijnen af en stelt de MBO-V'er aan in de rang 

van Z-gediplomeerde min een periodiek. 

In alle bezochte instellingen warden HBO-V'ers en in-service gedi

plomeerden zonder inhouding van periodieken ingeschaald als ge

tliplomeerd verpleegkundige. 

Vermeld zij, dat tien respondenten, die de MBO-V'er als gediplomeerd 

verpleegkundige aanstellen, opmerken, dat zij deze inschaling niet 

reeel vinden. Zij zouden er liever van afwijken en de MBO-V'er het 

salaris van een ouderejaars leerling geven. Zij zijn van mening, dat 

er onderscheid moet zijn met de pas afgestudeerde in-service gediplo

meerde, die al meer praktijkervaring heeft. 

I) De . NZR heeft ten tijde van de diplomering van de eerste MB0-V'ers 
een brief laten uitgaan aan de instellingen, waarin zij voor
s~hrijft om de salariering van de MBO-V'ers gelijk te stellen met 
die van de afgestudeerden van de in-service opleiding. 
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Aan de functionarissen in de wijkverpleging is gevraagd naar 

de functie van de MBO-V'er bij aanstelling~)Uit de antwoorden 

blijkt, dat MBO-V'ers worden ingeschaald op het niveau van 

wijkverpleegkundige min twee periodieken (dit staat gelijk met 

de functie van verpleegkundige in de w~jk). HBO-V'ers en ver

pleegkundigen met de MGZ-~pleiding krijgen de functie van wijk

verpleegkundige. 

Huidige fun~tie en rang 

Aan de MBO-V'ers is gevraagd, welke hun huidige functie en rang is. 

In bijlage 66 en 67 ziJn de antwoorden, gekoppeld aan het jaar van 

afstuderen, weergegeven. 

Zoals te verwachten is, blijken MBO-V'ers, naarmate ze langer 

in de gezondheidszorg werkzaam zijn, meer leidinggevende functies 

te gaan bekleden. In de tijd dat de enquete werd ·gehouden, had 9% 

van afstudeerlichting 1978 een leidinggevende functie; van lichting 

1975 was dat 31%. Daarnaast zien we MBO-V'ers ook op andere functies 

terecht komen, zoals praktijkbegeleider en verpleegkundige op een 

gespecialiseerde afdeling. 

Bekijken we de gegevens per veld (zie bijlage 68), _dan kunnen we 

constateren dat MBO-V'ers in de algemene ziekenhuizen en de psychia

trie sneller promotie maken dan in de zwakzinnigenzorg. In de ver

pleeghuizen worden verpleegkundigen meestal aangenomen voor lei

dinggevende functies, hetgeen in de rangen en functies van de 

MBO-V'ers in dat veld tot uitdrukking komt. Van de 20 MBO-V'ers, 

die ten tijde van de enquete in de wijkverpleging werkzaam waren, 

hadden. er 6 de functie van verpleegkundige in de wijk en 14 de func

tie van wijkverpleegkundige. 

Tussen de rangen van mannelijke en vrouwelijke MBO-V'ers kan geen 

verschil worden geconstateerd. 

Gewenste functie in de toekomst 

Aan de MBO-V'ers is gevraa~d welke functie zij in de toekomst het 

liefste zouden willen uitoefenen. 

In tabel 4.27. is voor de intramurale gezondheidszorg de gewenste 

functie gekoppeld aan de huidige functie van de MBO-V'er. 

1) Deze vnaag is op beide niveaus gesteld, dus aan 8 functionarissen. 
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Tabel 4.27. Huidige en gewenste functie (intramurale gezondheidszorg ) 

ewenste functie verpleeg- afde lings,- hoofd ver-
huidige plegings- andere totaal 
functie 

kundige hoofd dienst functie 
-

(st af) verpleegkundige 251 (55) 34 (8) 6 (I) 162 (36) 453 ( I 00) 

(waarn.) hoofdverpleegkundige 6 (20) 11 (37) 2 (6) 11 (37) 30 ( I 00) 

(a s s . ) groepsleider 17 (35) 4 (8) 2 (4) 26 (53) 49 ( I 00) 

(leerl.) verpleegkundige 36 (59) 5 (8) 0 (-) 20 (33) 61 ( I 00) specialistische afdeling 

praktijkbegeleider I (6) 2 (13) 0 (-) 13 (8 I) 16 ( 100) 

overige 

totaal 

11 (39) I (3) 4 ( 14) 13 (45) 29 (JOO) 

322 (51) 57 (9) 14 (2) 245 (38) 638 (JOO) 

Ongeveer 70% van het totaal aantal MBO-V'ers, dat in de intramurale 

gezondheidszorg werkzaam is, heeft de functie van (gewoon) verpleeg

kundige. Meer dan de helft van deze groep wil in de toekomst deze 

functie blijven uitoefenen 1). Zij die wel een andere functie ambieren, .• 
geven veelal geen leidinggevende functie aan, maar een "andere" func-

tie, zoals gespecialiseerd verpleegkundige, praktijkbegeleider of 

docent. Opvallend is dat een dergelijke "andere" functie ook door 

veel MBO-V'ers op leidinggevende posities als gewenste functie 

wordt opgegeven. 

Uitsplitsing naar geslacht leert ons, dat mannelijke MBO-V'ers hogere 

functies ambieren dan hun vrouwelijke collega's (zie bijlage 70). 

Splitsen we de gegevens van de intramurale sector uit naar veld (zie 

bijlage 71), dan zien we dat het aantal MBO-V'ers, dat een leiding

gevende functie wenst, in de verpleeghuizen relatief het grootst 

is. Dit is niet verwonderlijk, omdat, zoals reeds is opgemerkt, 

verpleegkundigen in dit veld in principe voor leidinggevende 

functies worden aangenomen. Anderzijds is ook het aantal MBO-V'ers, 

I) MBO-V'ers, die langer zijn afgestudeerd, hebben iets vaker behoefte 
om promotie te maken dan hun collega's die pas werkzaam zijn. 
(zie bijlage 69). 

I 

I 

I 
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dat een "andere" functie (met name praktijkbegeleider) opgeeft, 

in dit veld relatief het hoogst • 

In de wijkverpleging geven de zes MBO-V'ers, die de functie "ver

pleegkundige in de wijk" hebben, op dat ze graag wijkverpleegkundige 

willen worden1) (deze functie wordt aan -MBO-V'ers toegekend als ze 

twee jaar werkzaam zijn). Van de overige 14 MBO-V'ers, die al wijk

verpleegkundige zijn, willen er 9 deze functie blijven uitoefenen. 

Twee MBO-V'ers ambieren een functie als districtsverpleegkundige 

en drie MBO-V'ers geven een andere functie op, (respectievelijk 

maatschappelijk werker, vroedvrouw en verpleegkundige in een alge

meen ~iekenhuis). 

De tevredenheid van de MBO-V'ers over hun promotiemogeLijkheden 

Aan de MBO-V'ers is gevraagd, of ze tevreden zijn over hun promotie

mogelijkheden in hun instelling. 

De antwoorden op deze vraag zijn in bijlage 72 uitgezet tegen de 

huidige functie van de MBO-V'ers. 

In totaal 46% van de respondenten is tevreden tot zeer tevre-

den over de prornotiernogelijkheden. De MBO-V'ers die al promotie 

hebben gemaakt 2), zijn vaker tevreden over hun rnogelijkheden dan hun 

collega's, bij wie dat niet het geval is: van de eerste categorie is 

ongeveer driekwart (zeer) tevreden; van de tweede groep 43%. 

Bij uitsplitsing van de gegevens naar afstudeerjaar bl:i,.jkt,_ dat MBO

V'ers, die enkele jaren werkzaam zijn in de gezondheidszorg, minder 

vaak tevreden zijn over hun promotiemogelijkheden dan MBO-V'ers die 

pas zijn afgestudeerd (zie bijlage 73) en nog weinig zicht op hun 

mogelijkheden hebben. 

Uit bovenstaande kunnen we concluderen, dat MBO-V'ers, die na 

enkele jaren nog geen promotie hebben gemaakt, minder tevreden 

warden over hun p,romotiemogelijkheden. 

1) Een MBO-V'er wil verpleegkundige in de wijk blijven 
2) Onder promotie maken verstaan wij ook bier: het zich ontplooien 

op het gebied van leidinggeven, het onderwijs of de basisver
pleegkundige zorg. 
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Bekijken we de gegevens per veld (zie bijlage 74), dan zien we 

dat de MBO-V'ers, die werkzaam zijn in de verpleeghuizen en de 

wijkverplegi.ng.relatief bet meest tevreden zijn over hun promotie

mogelijkheden. In deze velden is ongeveer 90% tevreden tot (zeer) 

tevreden. 

Het promotiebeleid in de instellingen 

Aan de functionarissen in de instellingen 1) is gevraagd, hoe de 

promotiemogelijkheden liggen voor verpleegkundigen in het algemeen 

en voor MBO-V'ers in het bijzonder. 

In de intramurale gezondheidszorg hanteren bijna alle respondenten 

in principe gelijke regels voor alle categorieen verpleegkundigen. 

Deze respondenten stellen dat bevordering niet zozeer afhankelijk 

is van de gevolgde opleiding, maar veeleer van het functioneren, 

persoonlijke kwaliteiten, gevolgde cursussen en ervaring (aantal 

dienstjaren). Tien van hen stellen wel, dat de MBO-V'ers meer tijd 

nodig hebben om promotie te maken dan in-service gediplomeerden en 

HBO-V'ers, doordat ze bij afstuderen nog jong zijn en weinig erva

ring hebben. Volgens drie respondenten zouden MBO-V'ers zelf niet 

zo'n behoefte hebben om promotie te maken. 

Vier functionarissen (drie in ziekenhuizen en een in de psychiatrie) 

hanteren wel verschillende regels met betrekking tot de bevordering 

van de verschillende categorieen verpleegkundigen; zij geven in

service gediplomeerden en HBO-V'ers eerder de A-rang dan MBO-V'ers. 

De functionarissen in de wijkverpleging stellen, dat de promotie

mogelijkheden voor verpleegkundigen met een MGZ-diploma, MBO-V'ers 

en HBO-V'ers in principe gelijk liggen. Zij kunnen kaderoplei

dingen gaan volgen teneinde een middenkaderfunctie te krijgen. 

Een andere toekomstige functie kan districtsverpleegkundige zijn. 

Alle respondenten verwachten echter dat MBO-V'ers langzamer zul

len doorstromen dan de andere categorieen verpleegkundigen. 

I) In de intramurale gezondheidszorg alleen op "hoog" niveau; in de 
wijkverpleging op beide niveaus. 
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Voor de volledigheid zij opgemerkt, dat verpleegkundigen in de 

wijk pas promotiekansen hebben als ze de part-time opleiding heb

ben gevolgd. 

4.6.3. Specialisabiemogelijkheden 

Ook over de specialisatiemogelijkheden van de MBO-V'er zijn aan 

beide groeperingen vragen gesteld. Het betreft de volgende as

pecten: 

- cursussen die MBO-V'ers hebben gevolgd; 

- cursussen die MBO-V'ers in de toekomst wensen te volgen; 

- de tevredenheid van de MBO-V'ers over hun specialisatiemogelijk-

heden; 

het beleid van de instellingen ten aanzien van vervolgopleidingen. 

Cur sussen die de MBO- V' ers hebben gevol gd 

Aan de MBO-V'ers is gevraagd, welke cursussen en vervol g

opleidingen zij tot nu toe hebben gevolgd. In figuur 4.16. is per 

veld aangegeven hoeveel procent van het aantal MBO-V'ers, dat in 

dat veld werkzaam is, respectievelijk een specialistische cursus, 

een kaderopleiding en een docentenopleiding heeft gevolgdl). 

We zien, dat door MBO-V'ers vooral specialistische vervolgoplei

dingen zijn gevolgd. In de algemene ziekenhuizen heeft 31% van de 

respondenten aan een dergelijke cursus deelgenomen (bijvoorbeeld 

kinderaantekening, Intensive Care-opleiding, OK-opleiding). Aan 

kader- en docentenopleidingen wordt relatief het minst door MBO

V'ers in algemene ziekenhuizen deelgenomen en relatief het meest 

door MBO-V'ers in verpleeghuizen. 

I) Zoals te verwachten is, hebben MBO-V'ers, die reeds een aantal 
jaren in de gezondheidszorg werkzaam zijn, vaker · een cursus 
gevolgd dan hun jongere collega's. 
Kaderopleidingen worden meer door mannelijke dan door vrouwe
lijke MBO-V'ers gevolgd. 



I 35 

.1-J 30 t1l 
'U 

Cll 'U 25 H bO 
(1) ~ - 0 
"" :> I (1) 20 0 bO 

~ .1-J 
~ 

(1) (1) 15 bO <1l 
t1l ,.c: 

.1-J 
i:: Cll 
(1) ::J 10 cJ Cll 
H H 
(1) ::J 
p.. cJ 5 

A B 

- 90 -

~ 

■ 
[IlIIl 

z 

specialistische cursus 

kaderopleiding 

docentenopleiding (bv. 
tijkbegeleiding) I) 

V w 
veld 

prak-

totaal 

(N = 641) 

Figuur 4.16. Gevolgde cursussen 

Cursussen die MBO-V'ers ~n de toekomst wensen te volgen 

Aan de MB0-V'ers is gevraagd, of zij in de toekomst een vervolg

opleiding willen gaan volgen. Ruim 75% van de respondenten in 
. 2) 

alle velden beantwoordt deze vraag met "ja" • 

0nder MBO-V'ers, die een leidinggevende functie ambieren, zich 

willen specialiseren of praktijkbegeleider willen worden, treffen 

we meer respondenten aan die een cursus willen gaan volgen (.:_ 90%) 

dan onder de MB0-V'ers die "gewoon" verpleegkundige willen blijven 

(daar is het percentage 65%). Zie ook bijlage 76. 

I) Als MB0-V'ers een vervolgopleiding op het gebied van het onder
wijs hebben gevolgd, is dat meestal een cursus praktijkbegelei
ding geweest. 

L J niJ pas aigescuaeerae ~inu-v ers oescaac iets vaker interesse 
voor vervolgopleidingen dan bij hun oudere collega's, die 
veelal reeds een cursus hebben gevolgd (zie bijlage 75). 
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Het soort cursus dat men bij voorkeur wil volgen, hangt samen met 

de aard van de functie die men ambieert. Tabel 4.28. laat deze 

samenhang voor de intramurale gezondheidszorg zien. 

Tabel 4.23. Gewenste cursus en gewenste functie 

- gewE;\.n.:_st~ functie hoofd ver-verpleeg- afdelings- andere ·•.~,, •. ...__&oa._,. plegings- totaal . .,,_,,___ __ ~ ... ---- kundige hoofd functie soort cursus --- dienst 

specialistische opleiding 186 (91) 19 (39) 4 (40) 108 (61) 317 (7 2) 

kaderopleiding 8 (4) 27 (55) 5 (50) 23 ( 13) 63 (14) 

docentenopleiding 11 (5) 3 (6) I ( I 0) 47 (26) 62 ( I 4) 

totaal 205 (I 00) 49 ( I 00) 10 (JOO) 178 (JOO) 442 

MB0-V'ers, die "gewoon" verpleegkundige willen blijven, geven de 

voorkeur aan een specialistische opleiding; degenen, die een lei

dinggevende functie ambieren, neigen meer naar een kaderopleiding . 

MB0-V'ers, die in de toekomst een "andere" functie willen gaan uit

oef_enen, kiezen afhankelijk van de aard van de functie voor een spe

cialistische opleiding dan wel voor een docentenopleiding (bijvoor

beeld een cursus praktijkbegeleiding)I). 

Bekijken we de gegevens per veld (zie bijlage 77), dan blijkt dat 

in alle velden behalve het verpleeghuis, de belangstelling voor 

specialistische opleidingen het grootst is. Dit geldt met name voor 

de algemene ziekenhuizen en de psychiatrie. 

Kader- en docentenopleidingen worden relatief het meest genoemd door 

MB0-V'ers in verpleeghuizen2). 

(I 00) 

I) Naarmate MB0-V'ers langer afgestudeerd z1Jn, verschuift de belangstel
ling enigszins van specialistische cursussen naar kader- en docenten
opleidingen. Dit hangt onder meer samen met het feit, dat MB0-V'ers 
die langer werkzaam zijn vaker behoefte hebben om promotie te maken 
dan hun pas afgestudeerde collega's (zie paragraaf 4.6.2.). 

2) In de verpleeghuizen is het aantal MB0-V'ers, dat een leidinggevende 
of een "andere" functie wenst, relatief het grootst paragraaf 4.6. 2.). 
Specialisaties komen in het verpleeghuis nog niet voor, hetgeen 
mede een verklaring kan zijn voor de relatief grote belangstel-
ling voor kader- en docentenopleidingen in dit veld. 
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Splitsen we de gegevens uit naar geslacht, dan zien we dat bijna 

alle mannelijke MBO-V'ers (97%) in de toekomst een cursus zouden 

willen gaan volgen. Bij de vrouwen is dat 72%. Mannelijke MBO-V'ers 

blijken relatief vaker dan hun vrouwelijke collega's interesse te 

hebben voor kaderopleidingen 1). Vrouwelijke MBO-V'ers geven veelal 

de voorkeur aan specialistische opleidingen (zie bijlage 78). 

De tevredenheid van de MBO-V'ers over hun specialisatiemogelijkheden 

Aan de MBO-V'ers is gevraagd, of ze naar hun mening voldoende moge

lijkheden hebben (gekregen) tot het volgen . van vervolgopleidingen. 

Van de respondenten vindt 47% de mogelijkheden voldoende tot zeer 

voldoende, 23% redelijk en 20% onvoldoende tot zeer onvoldoende 

(10% heeft geen mening). 

Van de MBO-V'ers, die al een cursus hebben gevolgd, vinden er rela

tief meer de specialisatiemogelijkheden voldoende dan van de MBO-V'ers 

die nog geen cursus hebben gevolgd: van de eerste categorie geeft 60% 

(zeer) voldoende als antwoord; van de tweede groep 40%. 

Daarnaast blijkt, bij uitsplitsing van de gegevens naar afstudeerjaar, 

dat MBO-V'ers die enkele jaren werkzaam zijn, iets minder vaak tevre

den zijn dan MBO-V'ers, die pas zijn afgestudeerd (zie bijlage 79). 

Uit bovenstaande kunnen we concluderen dat MBO-V'ers, die na enkele 

jaren nog geen cursus hebben gevolgd (hebben kunnen volgen?), minder 

tevreden worden over hun specialisatiemogelijkheden. 

Bekijken we de gegevens per veld (zie bijlage 80), dan zien we dat 1 

het aantal MBO-V'ers, dat de specialisatiemogelijkheden (zeer) vol

doende acht, relatief het grootst is in de wijkverpleging (65%) en 
. 

in de algemene ziekenhuizen (52%). Dit zijn de velden waar, zoals we 

hebben kunnen zien, relatief de meeste MBO-V'ers cursussen hebben 

gevolgd. In de zwakzinnigenzorg treffen we het laagste percentage 

(zeer) voldoende aan: 27%. 

I) Mannelijke MBO-V'ers hebben ook vaker behoefte om promotie te 
maken dan hun vrouwelijke collega's (zie paragraaf 4.6.2.). 
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Het beZeid in de insteZZingen ten aanzien van vervoZgopZeidingen 

Aan de functionarissen in de instellingen is gevraagd, welke 

regels worden gehanteerd ten aanzien van het volgen van cursussen 

door verpleegkundigen in het algemeen en door MBO-V'ers in het 

bijzonder. 

De resultaten in de intramurale gezondheidszorg kunnen als volgt 

worden samengevat. 

In de zwakzinnigenzorg en de verpleeghuizen hanteert 70% van de 

respondenten gelijke regels voor alle categorieen verpleegkundigen. 

In de ziekenhuizen en de psychiatrie behandelen de meeste respon

denten (respectievelijk 72% en 60%) de in-service gediplomeerden, 

MBO-V'ers en HBO-V'ers op dit punt verschillend. 

Daar waar verschillende regels worden gehanteerd, mogen in-service 

gediplomeerden eerder beginnen met een cursus dan MBO-V'ers, omdat 

de in-service verpleegkundigen reeds tijdens de opleiding veel 

praktijkervaring hebben opgedaan. HBO-V'ers bevinden zich er tussen 

in. 

Op de vraag, na hoeveel tijd MBO-V'ers met een cursus mogen beginnen, 

lopen de antwoorden, zowel tussen als binnen de velden, erg uiteen. 

De terrnijnen die worden genoemd, varieren van "direct na indienst

treding" (in enkele ziekenhuizen) tot "een paar jaar na afstuderen". 

Door de meeste respondenten wordt een termijn van tenminste I jaar 

gesteld. 

N.B. In het algemeen maakt men wel onderscheid naar soort cursus; 

aan een specialistische cursus mogen verpleegkundigen eerder beginnen 

dan aan een kaderopleiding. 

In de wijkverpleging geldt de algemene regel, dat verpleegkundigen 

met een MGZ-diploma, MBO-V'ers en HBO-V'ers in principe na een paar 

jaar met een vervolgcursus kunnen beginnen. Het precieze tijdstip 

is erg afhankelijk van leeftijd, ervaring etc. Mede hierdoor is 

volgens de respondenten de MBO-V'er er veelal later aan toe dan 

de anders opgeleiden. 
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4.7. De mening van de MBO-V'ers over enkele aspecten van ~h_u_n __ _ 

werksituatie 

4.7.1. Inleiding en samenvatting 

Aan de MBO-V'ers is gevraagd in hoeverre zij tevreden ziJn over 

een aantal aspecten van de werksituatie. Deze vragen zu.llen hier

onder warden besproken. 

In paragraaf 4.7.2. warden de taakinhoudelijke aspecten behandeld. 

Paragraaf 4.7.3. gaat in op de _werksfeer en werkomstandigheden. 

In paragraaf 4.7.4. wordt aandacht besteed aan de arbeidsvoorwaarden 

en carrieremogelijkheden. 

MBO-V'ers blijken in het algemeen tevreden te ziJn over genoemde 

aspecten. Over de arbeidsvoorwaarden en carrieremogelijkheden 

zijn ze relatief het minst tevreden. 

MBO-V'ers in de wijkverpleging en de zwakzinnigenzorg zijn, ver

geleken met hun collega's in de andere velden, het meest tevreden 

over aspecten van de werksituatie. 

4.7. 2 . Taakinhoudelijke aspecten 

0--_,. veld 
tevreden~\ 
he id werk 
(zeer) 
tevreden 
redelijk 
tevreden 
(zeer) on-
tevreden 

t:otaal 

Aan de MBO-V'ers is gevraagd of ze tevreden zijn over de werk

zaamheden die ze moeten uitvoeren. 

Op deze vraag geeft 79% van de MBO-V'ers als antwoord: "(zeer) 

tevreden". Uitsplitsing naar veld geeft enige differentiatie 

in de antwoorden te zien (zie tabel 4.29.). 

Tabel 4.29. Tevredenheid over werkzaamheden, naar veld 

A B z V w lotaal 

342 (83) 66 (65) 52 (80) 26 (68) 19 (95) 505 (79) 

62 (15) 25 (25) 12 (18) 12 (32) 1 (5) 112 (18) 

9 (2) 10 ( 10) 1 (2) 0 (-) 0 (-) 20 (3) 

413 ( I 00) IOI ( I 00) 65 (JOO) 38 (JOO) 20 (JOO) 637 ( I 00) 
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De MBO-V'ers, werkzaam in de wijkverpleging, blijken het meest 

tevreden te zijn over hun werkzaamheden. In de psychiatrie is men 

iets minder vaak positief. 

Uitsplitsing van de resultaten naar MBO-V van herkomst, afstudeer

jaar en geslacht geeft geen noemenswa~rdige verschillen te zien. 

In aansluiting op bovenstaande vraag ziJn aan de MBO-V'ers twee 

vragen gesteld die betrekking hebben op de verschillende taken 

die binnen de functie van verpleegkundige kunnen worden onder

scheiden, namelijk: de verzorgende, verpleegtechnische, sociaal

begeleidende, huishoudelijke en administratieve taken. Deze 

vragen luiden: 

- In welke mate wordt op Uw afdeling aandacht besteed aan de 

verschillende verpleegkundige taken? (de gepercipieerde "werke

lijke situatie") 

- In welke mate zou volgens U aandacht moeten worden besteed aan 

de verschillende verpleegkundige taken? (de "wenselijke situa

tie"). 

Wij hebben de MBO-V'ers gevraagd bij beide vragen een rangorde in 

de taken aan te geven met de cijfers I t/m 5. Hierbij betekent he t 

cijfer I: "de meeste aandacht" en het cijfer 5: "de minste aandacht". 

Zoals te verwachten is, verschillen de antwoorden op bovenstaande 

vragen per veld. 

In het algemeen kan worden gesteld, dat MBO-V'ers in algemene zieken

huizen en verpleeghuizen vaker vinden dat de verzorgende taken de 

meeste aandacht (moeten) krijgen, terwijl in de psychiatrie, zwak

zinnigenzorg en de wijkverpleging de sociaal-begeleidende taken de 

hoogste prioriteit krijgen. 

Dit blijkt uit tabel 4.30. Hierin wordt een overzicht gegeven van· 

de rangordes per veld (werkelijk en gewenst), zoals die als een al

gemeen beeld uit de resultaten kunnen worden afgeleidl). 

J) In bijlage 81 wordt uiteengezet hoe deze rangordes uit het onder
zoeksmateriaal zijn afgeleid. 
In bijlage 82 wordt een overzicht gegeven van de antwoordpatronen 
die het meeste voorkomen. 
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Tabel 4.30. De bestede aandacht aan de verschillende taken 

(werkelijke en gewenste situatie) 

J, ~ 
taken 

sociaal begeleidende taken 

verzorgende taken 

verpleegtechnische taken 

administratieve taken 

huishoudelijke taken 

(I 
5 = 

meeste aandacht 
minste aandacht) 

veld A B 
w g w 

3 2 I -

I I 2 

2 3 3 

4 4 4 

5 5 5 

(w = werkelijk 
g = gewenst) 

£ V 
g w g w g 

I I I 2 2 

2 2 2 I I 

3 3 3 3 3 

4 5 4 4 4 

5 4 5 5 5 

w 
w g 

I I 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

Uit tabel 4.30. blijkt ook, dat in het algemeen een opvallende 

overeenkomst bestaat tussen de rangordes,die de MBO-V'ers bij de 

beide vragen aangeven. Dit geldt in mindere mate voor de MBO-V'ers, 

die werkzaam zijn binnen de algemene ziekenhuizen. In dat veld 

blijkt een diskrepantie te bestaan tussen de aandacht,die in werke

lijkheid aan de sociaal-begeleidende taken wordt besteed en de aan

dacht,die de MBO-V'ers zelf daaraan zouden willen geven. In de wer

kelijke situatie krijgt de sociaal-begeleidende taak rangnummer 3 

("gemiddelde" aandacht), terwijl in de gewenste situatie aan deze 

taak de op een na hoogste prioriteit (rangnurrnner 2) wordt gegeven. 

Ter illustratie van deze geconstateerde discrepantie binnen de alge

mene ziekenhuizen zetten wij in tabel 4.31 . voor de sociaal-begeleiden

de taken de scores van de MBO-V'ers op beide vragen tegen elkaar af. 

Dat MBO-V'ers met name in ziekenhuizen de sociaal-begeleidende 

taken meer aandacht willen geven dan naar hun mening in werkelijk

heid het geval is, is niet verwonderlijk, gezien de nadruk die dit 

aspect binnen de opleiding krijgt. 

Op grond van de gevonden rangordes is de verwachting gerechtvaar

digd, dat MBO-V'ers in algemene ziekenhuizen minder vaak tevrcden 

zijn over hun werkzaamheden dan bijvoorbeeld in de psychiatrische 

Het omgekeerde lijkt hier e~hter het geval te zijn (zie tabel 4.29.). 
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Tabel 4.31. Sociaal-begeleidende taken; werkelijke versus gewenste 

situatie (algemene ziekenhuizen). 

:"'-gewens t 1 2 3 4 5 totaal 

werk~ 
(meeste (minste 
aandacht) aandacht) 

1 (meeste -
32 (91) 1 (3) 1 (3) 1 (3) 0 (-) 35 ( 100) aandacht) 

2 27 (26) 69 (68) 4 (4) 1 ( 1) 1 (I) 102 ( 100) 

3 43 (25) 67 (40) 49 (29) 7 (4) 3 (2) 169 ( 100) 

4 8 (I 3) 20 (31) 31 (48) 3 (5) 2 (3) 64 ( 100) 

5 (minste 
5 (I 7) 6 (20) 15 (50) 0 (-) 4 (13) 30 (100) aandacht) 

totaal 115 (29) 163 (41) 100 (25) 12 (3) 10 (2) 400 (100) 

Twee vragen zijn gesteld over de wijze waarop de werkzaamheden 

worden uitgevoerd: 

- Krijgt Ude mogelijkheid om in Uw werk initiatief te tonen? 

- Krijgt Ude mogelijkhe f d om Uw werk zelfstandig uit te voeren? 

Op deze vragen geeft respectievelijk 84 en 92% van de MBO-V'ers 

als antwoord "(zeer) voldoende" (zie bijlage 83 en 84). Uitsplit

sing van de resultaten naar veld, MBO-V, afstudeerjaar en geslacht 

levert geen noemenswaardige verschillen op. 

4.7.3. Werksfeer en werkomstandigheden 

Aan de MBO-V'ers is een tiental vragen gesteld over hun tevreden

heid ten aanzien van de volgende aspecten van hun huidige baan : 

- de werksfeer; 

- de aansluiting van hun opvattingen over verplegen bij die van hun 

collega's; 

- de bespreekbaarheid van moeilijkheden van verpleegtechnische 

en emotionele aard; 

- de relatie met hoofd en leerlingen; 

- de onderlinge afstemming van taken; 

- de werkbesprekingen; 

- de regeling en overdracht van diensten. 
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In het algemeen kan worden gesteld, dat de MBO-V'ers over alle as

pecten redelijk tot (zeer) tevreden zijn (zie bijlage 85 t/m 94). 

Over ieder van de volgende aspe-cten was meer clan 70% van de respon

denten (zeer) tevreden: de werksfeer, aansluiting van opvattingen, 

de bespreekbaarheid van moeilijkheden, ~elatie met hoofd en leer

lingen (in dat geval zelfs 97%), de regeling en overdracht van de 

diensten. 

Over de onderlinge afstemming van taken en de mate waarin het werk 

wordt besproken, is respectievelijk 69% en 62% van de respondenten 

(zeer) tevreden. 

Uitsplitsing van de resultaten naar veld, MBO-V, afstudeerjaar en 

geslacht, levert geen noemenswaardige verschillen op. 

Bij sommige vragen wijken de antwoorden_ per veld wel en~gszins van 

elkaar af, maar deze verschillen worden niet systematisch in de 

antwoorden op andere (gelijksoortige) vragen teruggevonden. Wel 

kan worden gesteld, dat in de wijkverpleging en de zwakzinnigenzorg 

in het algemeen de hoogste "positieve" scores worden aangetroffen. 

4.7.4. Arbeidsvoorwaarden en carrieremogelijkheden 

Aan de MBO-V'ers is gevraagd of ze tevreden zijn over 

- de promotiemogelijkheden 

- de specialisatiemogelijkheden 

- de arbeidsvoorwaarden. 

De eerste twee vragen zijn reeds aan de orde gekomen in paragraaf 

4.6. Daar bleek dat 46% respectievelijk 47% van de MBO-V'ers (zeer) 

tevreden is over promotie- en specialisatiemogelijkheden. 

Deze percentages zijn beduidend lager clan bij de vragen die wij 

hierboven in paragraaf 4.7.2. en 4.7.3. besproken hebben. 

Ook de arbeidsvoorwaarden vindt de helft van de MBO-V'ers (zeer) 

goed. Uitsplitsing naar veld levert nagenoeg geen verschillen op 

(zie bijlage 95). In de wijkverpleging geeft 60% het antwoord 

"(zeer) goed". 
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Pas afgestudeerde MBO-V'ers zijn iets vaker tevreden over dear

beidsvoorwaarden dan zij die al langer werkzaam zijn (zie bijlage 
96). 

Bij uitsplitsing naar geslacht blijken mannelijke MBO-V'ers minder 

vaak tevreden te zijn over de arbeidsvoorwaarden dan hun vrouwe

lijke collega's (zie bijlage 97). 
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Hoofdstuk 5 Conclusies 

5.1. Inleiding 

Uit de resultaten van het onderzoek kunnen conclusies worden 

getrokken over het functioneren van afgestudeerde MBO-V'ers 

in de praktijk van de gezondheidszorg. 

Deze conclusies zullen voor de intramurale en extramurale ge

zondheidszorg (dat wil zeggen de wijkverpleging) afzonderlijk 

worden gegeven. Wij zien ons daartoe genoodzaakt door de ver

schillen die wij tussen beide sectoren aantroffen. 

De conclusies zijn in algemene bewoordingen geformuleerd. Voor 

nadere informatie wordt daarom telkens verwezen naar resultaten 

die in hoofdstuk 4 beschreven zijn. In dit verband wijzen wiJ 

ook op de samenvatting aan het begin van de verschillende para

grafen van hoofdstuk 4. 

5.2. Conclusies 

He t functioneren van de MBO- V"ers 1,n de intramurale gezondheidszor g 

A. Het is mogel ijk, via de MBO-V verpleegkundigen op te leiden voor 

alle velden van de intramurale gezondheidszorg, die na een in

werkperiode voldoen aan de eisen, die in die velden aan verpleeg

kundigen worden ge steld. 

Wij zullen <lit in de volgende conclusies nader toelichten. 

Al Functionarissen in de instellingen ziJn na de inwerkperiode van 

de MBO-V'ers in het algemeen tevreden over hun functioneren 

(zie par. 4.3.4.). 

Bij het onderzoek is niet gestoten op een verschil in functio

neren van MBO-V'ers, afhankelijk van de MBO-V van herkomst. 

Door de verschillende invulling, die de scholen aan de doel

stellingen geven, treden wel accentverschillen op in het eind

produkt. Hiervan is echter niet aan te tonen dat dit tot een 

verschillende waardering van het functioneren leidt. 
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A2 De spreiding van de MBO-V'ers over de velden van de intra

murale gezondheidszorg komt ongeveer overeen met de sprei

ding van verpleegkundigen -in het algemeen (zie par. 4 . 3.2.). 

MBO-V'ers die een' werkkring ambieren in een algemeen zieken

huis, de psychiatrie of een verpl~eghuis, vinden meestal in 

die velden ook een baan (zie par. 4.5.2.). 

Het percentage MBO-V'ers, dat niet in het veld van keuze een 

baan vindt, is toegenomen van ongeveer 8% in 1975 tot 20% in 

1978. 

A3 In de zwakzinnigenzorg werken relatief weinig MBO-V'ers, ter

wijl er onder MBO-V'ers veel belangstelling voor dat veld be

staat (zie par. 4.3.2., 4.5.2. en 4.5.3.). Vrij veel afgestu

deerden, die dit veld als voorkeur opgeven, komen er niet te

recht, maar moeten genoegen nemen met een baan in een antler 

veld (veelal een algemeen ziekenhuis of verpleeghuis). 

Uit de onderzoeksresultaten is niet af te leiden, dat MBO

V'ers in de zwakzinnigenzorg minder goed zouden functioneren 

dan in andere velden (zie par. 4.3.1.). De verklaring voor het 

relatief geringe percentage MBO-V'ers in de zwakzinnigenzorg 

moet veeleer gezocht word,:n in het feit dat in dit veld rela

tief veel in-service leerlingen werkzaam zijn (zie figuur 4.3.), 

die bij diplomering in vacatures voorzien. Daarnaast blijkt uit 

de interviews, dat voor vacatures steeds meer anders opgeleiden, 

bijvoorbeeld agogisch geschoolden, worden aangetrokken (zie par. 

4.5.4.). 

A4 Geconstateerd moet worden, dat relatief weinig MBO-V'ers een 

werkkring in een verpleeghuis ambieren. Van de MBO-V'ers, die 

in <lit veld werkzaam zijn, geven relatief velen aan, dat het 

verpleeghuis voor hen een tweede keuze is geweest (de eerste 

keuze was dan meestal de wijkverpleging of de zwakzinnigenzorg). 

Zie par. 4.5.2. 

AS In vergelijking met de arbeidsmobiliteit van de MBO-V'ers binnen 

de velden, is de mobiliteit tussen de velden gering. Van de MBO

V'ers was ten tijde van het onderzoek 30% inmiddels van baan ver-
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anderd. Van deze groep bleef 70% binnen hetzelfde veld. 

Daar staat tegenover, dat de helft van de MBO-V'ers in de 

intramurale gezondheidszorg van veld zou willen veranderen 

(zie par. 4.5.3.). Binnen deze groep bestaat veel interesse 

voor de wijkverpleging en de zwakzinnigenzorg, velden waar 

MBO-V'ers veelal moeilijk een baan kunnen vinden. 

A6 1:: ::::: 
bekleden 

dat MBO-V'ers na enige ervaring en verdere scholing 

zijn en geacht worden om leidinggevende functies te 

(zie par. 4.6.2.). Ook op gespecialiseerde functies 

en functies in het onderwijs zien we MBO-V'ers na verloop van 

tijd verschijnen. Met name deze functies worden door MBO-V'ers 

geambieerd. 

De meeste instellingen hanteren ten aanzien van promotie ge

lijke regels voor alle categorieen verpleegkundigen. 

A7 Door MBO-V'ers worden eveneens cursussen gevolgd, gericht op 

bovenstaande typen functies (zie par. 4.6.3.). In het algemeen 

mogen ze hieraan later beginnen dan in-service gediplomeerden, 

hetgeen, gezien de ruimere praktijkervaring van de laatsten, 

reeel lijkt. 

B. Hoewel de MBO-V'ers in het algemeen na een inwerkperiode naar te

vredenheid functioneren (volgens beide onderzoeksgroeperingen), 

dienen enkele kanttekeningen te worden gemaakt, die in de vol

gende conclusies worden aangegeven. 

Het is inherent aan het beroepsvoorbereidend onderwijs, dat direct 

na afstuderen afstemmingsproblemen tussen opleiding en praktijkveld 

worden geconstateerd. 

De afgestudeerden van een dagopleiding kunnen bij afstuderen nooit 

geheel voldoen aan de eisen die door de specifieke instellingen 

worden gesteld. Een inwerkperiode zal daarom altijd nodig zijn. 

Bl De inwerkperiode van de MBO-V'er wordt in veel instellingen als 

te lang ervaren (zie par. 4.3.5.). 
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B2 De lengte van de benodigde inwerkperiode loopt, zowel binnen 

als tussen de ve!den, uiteen. Volgens de functionarissen in 

de instellingen, duurt de inwerkperiode langer dan de MBO

V'ers zelf aangeven. 

De functionarissen in de ziekenhuizen, psychiatrische instel

lingen en de zwakzinnigenzorg zijn van mening, dat een inwerk

periode van een half jaar tot (vaak) een jaar nodig is. In de 

verpleeghuizen wordt de kortste inwerktijd opgegeven: ongeveer 

een half jaar. 

De functionarissen in de instellingen achten een inwerktijd van 

een half jaar acceptabel. 

B3 Op de lengte van de inwerkperiode zijn in principe twee fac

toren van invloed. 

- de afstemmingsproblemen tussen opl~iding en veld; 

- het ontbreken van voorzieningen tijdens de inwerkperiode. 

Wij zullen een en ander nader toelichten (zie B4 tot en met B7). 

B4 Direct na afstuderen doen zich in alle velden duidelijke afstern

mingsproblemen voor, vooral wat betreft de specifieke kennis en 

praktische vaardigheden die in de verschillende velden worden 

vereist (zie par. 4.3.4.). 

In de algemene ziekenhuizen en verpleeghuizen mist men vooral 

de verpleegtechnische vaardigheden; in de psychiatrie en de 

zwakzinnigenzorg constateert men een tekort aan sociale vaar

digheden. 

BS Binnen de instellingen worden genoemde afstemmingsproblemen 

als ernstig ervaren. Dit blijkt uit de standpunten, die men ten 

aanzien van de opleiding MBO-V inneemt (zie par. 4.5 . 4.). De 

meeste respondenten zijn wel voorstander van dagopleidingen, 

maar vinden de MBO-V in haar huidige vorm geen goed alterna-

tief vocir de in..:.service opleiding. Een betere aansluiting van de 

MBO-V op de eisen van de specifieRe velden acht men noodzakelijk, 

voordat men wil overgaan tot afbouw van de in-service opleiding , 

waartoe men in principe bereid is (zie par. 4.5.4.). 
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In de huidige situatie geven de meeste functionarissen bij 

het aantrekken van verpleegkundigen de voorkeur aan in-ser

vice opgeleiden, temeer daar de eigen opleiding veelal in 

vacatures voorziet. 

Ook om financiele redenen wordt veelal de voorkeur aan in

service gediplomeerden gegeven. Veel functionarissen vinden 

het niet reeel, dat pas afgestudeerde MBO-V'ers, die nog 

ingewerkt moeten worden, bij indiensttreding ingeschaald 

moeten worden in de rang van gediplomeerd verpleegkundige 

(zie par. 4.6.2.). Zij zijn van mening, dater onderscheid 

moet zijn met de pas afgestudeerde in-service gediplomeerde, 

die al meer praktijkervaring heeft. 

B6 De tijd, die een MBO-V'er nodig heeft om zich in te werken, 

is mede afhankelijk van de wijze waarop de inwerkperiode is 

georganiseerd. 

We moeten echter constateren, dat tot nu toe door weinig in

stellingen (en dan nog in beperkte mate) specifieke voorzie

ningen voor de inwerkperiode worden getroffen (zie par. 4.4.3. 

en 4. 4. 4.). 

B7 In de intramurale gezondheidszorg is in een beperkt aantal ge

vallen sprake van een speciaal inwerkprogramma voor MBO-V'ers. 

Vrijwel nergens worden schriftelijke richtlijnen voor de in

werkperiode gegeven (zie par. 4.4.3.). 

Veelal wordt geen vaste begeleider aan de MBO-V'er toegewezen. 

Als dat wel het geval is, is de begeleiding vaak van korte 

duur (zie par. 4.4.4.). 

Samenvattend kunnen we concluderen, dat MBO-V'ers inzetbaar zijn in 

alle velden van de intramurale gezondheidszorg, na een inwerkperiode 

waarvan de lengte samenhangt met de afstennningsproblemen tussen op

leiding en veld enerzijds en het tekort aan voorzieningen voor de 

inwerkperiode· anderzijds. 
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Het functioneren van de MBO-V'ers in de wijkverpleging 

C. Op grond van de resultaten van het onderzoek zijn wij er niet 

van overtuigd, dat MBO-V'ers na inwerkperiode inzetbaar zijn, 

althans in de functie van wijkverpl~egkundige. 

Cl Vergeleken met het totaal aantal verpleegkundigen binnen de 

wijkverpleging is het aantal MBO-V'ers, dat in deze sector 

werkt, klein (zie par. 4.3.2.), terwijl de belangstelling 

onder MBO-V'ers voor dit veld juist erg groot is (zie tabel 

4.3.). Veel MBO-V'ers, wier voorkeur uitgaat naar dit veld, 

komen er niet terecht (dit percentage wordt steeds groter), 

maar moeten zich tevreden stellen met een baan in een van de 

andere velden, veelal een algemeen ziekenhuis of een verpleeg

huis. Ook de MBO-V'ers zelf achten hun aanstellingsmogelijk

heden in de wijkverpleging vrij klein (zie par. 4.5.3.). 

C2 In dit veld doen zich in vergelijking met de intramurale gezond

heidszorg de grootste afsterrnningsproblemen voor (zie par. 4.3.4.). 

Alle functionarissen in de kruisorganisaties vinden de aanslui

ting van de opleiding qua kennis, inzicht, technische en sociale 

vaardigheden onvoldoende. Ook de leeftijd en - daarmee samen

hangend - het gebrek aan levenservaring van de MBO-V'er wordt 

in dit veld als een groot bezwaar ervaren. 

De MBO-V'ers die werkzaam zijn in de wijkverpleging oordelen 

weliswaar gunstiger over de aansluiting tussen opleiding en 

veld; echter vergeleken met hun collega's in de andere velden 

zijn ze op dit punt minder positief. 

C3 De inwerkperiode is in dit veld het langst (zie par. 4.3.5.)., 

hoewel de meningen van de beide onderzoeksgroeperingen over 

de lengte sterk uiteenlopen. 

Het merendeel van de MBO-V'ers is van mening, dat de inwerk

periode een half jaar of korter heeft geduurd; terwijl alle 

functionarissen een inwerkperiode van meer dan een jaar aan

geven (waarvan driekwart zelfs twee jaar of langer). 
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C4 In de wijkverpleging wordt echter wel, in tegenstelling tot 

de andere velden, een speciaal inwerkprogrannna voor MBO-V'ers 

gehanteerd, dat landelijk is opgezet en schriftelijk is vast

gelegd. Aan de MBO-V'er wordt bovendien voor de gehele in

werkperiode een vaste begeleider_toegewezen (zie par. 4.4.3. 

f en par. 4.4.4.)~ 

CS In relatie tot de ervaren afstennningsproblemen tussen opleiding 

en veld, treffen we binnen de kruisorganisaties vaak een nega

tief standpunt aan ten aanzien van de MBO-V (zie par. 4.5.4.). 

De huidige werksituatie in de wijkverpleging zou geen plaats 

bieden aan MBO-V'ers. In vacatures wordt bij voorkeur voorzien 

met MGZ-opgeleiden en HBO-V'ers. Alleen als de wijkverpleging 

in plaats van wijkgebonden casusgebonden gaat werken, hetgeen 

een andere structuur vereist, zou de MBO-V'er volgens de res

pondenten hierin een gedifferentieerde taak kunnen krijgen. 

Over de wenselijkheid en de haalbaarheid van een dergelijke 

nieuwe organisatiestructuur voor de wijkverpleging blijken de 

meningen binnen het veld echter zeer verdeeld. 
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Hoofdstuk 6 Aanbevelingen 

Verbetering van de afstemrning tussen opleiding en intramu.rale 

gezondheidszorg 

Teneinde de afstemming tussen opleiding en praktijk te verbeteren, 

dient ons inziens aan drie voorwaarden te worden voldaan: 

I De scholen zullen bijdragen moeten leveren voor een betere af

stemming tussen opleiding en veld. 

II De instellingen zullen goede voorzieningen voor de inwerkperiode 

dienen te treffen. 

III De velden zullen de eisen, die zij aan verpleegkundigen stellen, 

duidelijk moeten formuleren. Dit dient in overleg met de scholen 

te gebeuren. 

Wij zullen deze voorwaarden nader uitwerken. 

I Bijdragen van de scholen voor een betere afstemming tussen opleiding 

en veld 

Hiervoor kunnen verschillende mogelijkheden worden aangegeven: 

1. verlenging van de opleiding met ~en vierde studiejaar; 

2. inwerkperiode onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van school 

en instelling; 

3. ontkoppeling van diplomering en registratie; 

4. een beperkte differentiatie tijdens het derde studiejaar door wiJ

ziging in de organisatie van de stages. 

De verschillende mogelijkheden zullen nu worden besproken. Wij zijn 

voorstander van een differentiatie in de opleiding. 

~- Verlenging van de opleiding met een vierde studiejaar 

Wij achten een verlenging van de studieduur niet wenselijk en wel 

op grond van de volgende overwegingen: 

Een verlenging van de opleiding geeft geenszins de garantie, dat 

de huidige afstemmin~sproblemen tussen opleiding en veld worden 

opgelost. Een andere opzet van de opleiding biedt daarvoor een 

betere waarborg (zie ad 4.). 
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Er bestaat bij de MBO-V'er een lacune in de kennis en vooral in 

de vaardigheden, die de specifieke werkvelden vereisen. Zowel 

de MBO-V'ers als het werkveld hebben geen behoefte aan een ver

dieping van de kennis op het. gebied van de basisverpleegkundige 

zorg. Zij vinden dat daaraan in de opleiding voldoende aandacht 

wordt besteed. 

- Met een dergelijke maatregel wordt een van de oorspronkelijke 

uitgangspunten van de MBO-V: "het verkorten van de opleidings

duur" aangetast. 

- De relatie tussen MBO-V en HBO-V dient in het oog te worden ge

houden. Voorkomen dient te worden dat twee vrijwel identieke op

leidingen ontstaan. Hierdoor zou de mogelijkheid van een reele 

doorstroming van MBO-V naar HBO-V nog ernstiger worden belemmerd 

dan nu reeds het geval is. Een vierjarige MBO-V past bovendien 

niet binnen de structuur van het beroepsvoorbereidend onderwijs. 

- Verlenging van de opleiding werkt sterk kostenverhogend. 

ad 2. Inwerkperiode onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

school en instelling 

Ook dit lijkt ons niet wenselijk, om de volgende redenen: 

- De primaire verantwoordelijkheid voor de inwerkperiode dient bij 

het werkveld te liggen. Inmenging van de school in de inwerk

periode dient te worden vermeden. Bovendien betekent een gezamen

lijke verantwoordelijkheid een impliciete verlenging van de opleiding. 

Als de lengte van de inwerkperiode voor de velden te grote pro

blemen oplevert, dient de opleiding te worden bijgesteld. 

- Een dergelijke constructie vereist een complexe organisatie, die 

in de praktijk moeilijk haalbaar is en veel onduidelijkheden 

voor de betrokkenen creert. 

ad 3. Ontkoppeling van diplomering en registratie 

In deze situatie wordt de MBO-V'er na een bijvoorbeeld half jaar 

werkzaam te zijn geweest, geregistreerd als bevoegd verpleegkundige 

Wij zijn geen voorstander van een dergelijke ontkoppeling en wel 

om de volgende redenen: 

- Een dergelijke ontkoppeling is weliswaar gebruikelijk bij een aan

tal hogere opleidingen, waarbij deafgestudeerden zeer zelfstandige 
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en verantwoordelijke functies gaan vervullen. Echter, het 

lijkt ons niet wenselijk om op deze wijze de afstemmings

problemen van een middelbare beroepsopleiding te overbruggen. 

- Het lijkt ons niet denkbeeldig, dat een MBO-V'er, die in een 

bepaald veld haar registratie ontvangt, onbewust aan het be

treffende veld wordt "gekoppeld", hetgeen haar aanstellings

mogelijkheden buiten het "registratieveld" verkleint. 

- Anderzijds bestaat het gevaar, dat het zoeken van een eerste 

baan meer gericht zal zijn op het verkrijgen van een registra-

tie dan op het verkrijgen van een functie in een ins telling. 

Een dergelijke situatie zou voor de instellingen, uit oogpunt 

van personeelsbeleid, niet wenselijk zijn. 

De invoering van een dergelijke vorm van registratie vereist een 

omvangrijk administratief systeem en brengt ook juridisch prob

lemen met zich. 

ad 4. Een beperkte differentiatie tijdens het laatste studiejaar, 

door wijziging in de organisatie van de stages 

De MBO-V leerling kiest, na een basisopleiding gericht op alle 

velden, in de laatste fase van de studie voor een diepgaande ken

nismaking met een of twee velden. Dit kan vorm gegeven warden door 

langere stages. 

Wij bevelen een dergelijke differentiatie in de opleiding aan op 

grand van de volgende argumenten: 

Differentiatie in deze vorm komt de specifieke inzetbaarheid van 

de MBO-V'er ten goede, zonder dat deze ten koste behoeft te gaan 

van de inzetbaarheid in alle velden. 

- Bij de MBO-V'ers bestaat duidelijk behoefte aan een zekere ge

richtheid op het toekomstig werkveld. MBO-V'ers die in een be

paald veld gaan werken, maken niet alleen melding van een tekort 

aan kennis en vaardigheden die het desbetreffende veld vereist, 

maar ook van een "teveel" aan kennis en vaardigheden met betrek

king tot andere velden (zie par. 4.3.4.). 

- We mogen veronderstellen, dat MBO-V'ers reeds na twee jaar tijdens 

de opleiding een voorkeur voor een of twee velden hebben gekregen. 
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- Door langere stages krijgt de MBO-V'er de kans met vele facet-

ten van het verpleegkundig handelen in de velden van keuze 

kennis te maken. 0ok aan de wensen van de instellingen (zie 

tabel 4.10.) komt dit tegemoet:langere aaneengesloten stage

perioden betekenen een minder zware belasting voor verpleegafdelingen. 

Differentiatie kan zich tot een veld beperken of op twee velden 

gericht zijn. Wij geven de voorkeur aan een differentiatie, ge

richt op twee velden, omdat op deze wijze de algemene inzetbaar

heid van de MB0-V'er beter kan warden gewaarborgd. 

Bij differentiatie naar twee velden kunnen we ons twee varianten 

voorstellen: 

- "eenzijdige" differentiatie: de MB0-V'er loopt stage in twee 

velden, die qua aard van de verpleegkundige zorg veel overeen

komsten vertonen; wij denken hierbij aan de ziekenhuizen en 

verpleeghuizen enerzijds of de psychiatrie en de zwakzinnigen

zorg anderzijds; 

- "tweezijdige" differentiatie: de MB0-V'er loopt stage in twee 

minder verwante velden: in een ziekenhuis of verpleeghuis ener

zijds en in een psychiatrische instelling of zwakzinnigenin

richting anderzijds. 

Tweezijdige differentiatie heeft als voordeel boven eenzijdige 

differentiatie, dat de algemene inzetbaarheid van de MB0-V'er 

beter wordt gewaarborgd. Voordeel van eenzijdige differentiatie 

is, dat de kennis en vaardigheden van de gekozen velden veel meer 

overeenkomst vertonen dan bij tweezijdige differentiatie. Daardoor 

zullen de leerprocessen, die de MB0-V'er op school en tijdens de 

stages doormaakt, elkaar op veel punten aanvullen en onderlinge 

wisselwerking vertonen, hetgeen de "specifieke" inzetbaarheid 

van de MB0-V'er in de gekozen velden vergroot. 

II Voorzieningen tijdens de inwerkperiode 

Teneinde de afstennningsproblemen, die zich direct na afstuderen 

voordoen, zo snel mogelijk weg te kunnen nemen, achten wiJ goede 

voorzieningen tijdens de inwerkperiode noodzakelijk. 
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We denken aan landelijke richtlijnen per veld, die schriftelijk 

zijn vastgelegd en die aspecten betreffen als iengte van de in

werkperiode en de fasen die daarin warden onderscheiden, de me

thodiek van inwerken, evaluatiepunten en begeleiding, 

Het lijkt ons reeel om voor de lengte-van de inwerkperiode 1.n 

principe een half jaar te hanteren en gedurende deze hele periode 

aan de MBO-V'er een vaste begeleider toe te wijzen, die goed op 

de hoogte is van de werkzaamheden op de betreffende afdeling. Ver

pleegkundigen van de afdeling lijken ans hiervoor de aangewezen 

personen. 

Binnen de landelijke richtlijnen kan door elke instelling afzon

derlijk een inwerkprogramma warden opgesteld, dat in de specifieke 

situatie van de instelling past en uitvoerbaar is. 

III Formuleren van de eisen door de velden, in overleg met de scholen 

De school kan beter inspelen op de eisen van de diverse praktijk

velden, als de eisen, waaraan verpleegkundigen direct na afstuderen 

dienen te voldoen, duidelijk zijn geformuleerd. Zo moet warden 

nagegaan, in hoeverre bepaalde kennis en vaardigheden tijdens de 

opleiding dan wel tijdens de inwerkperiode dienen te warden bij

gebracht. 

Wijkverpleging 

De afstemmingsproblemen tussen opleiding en wijkverpleging zijn ons 

inziens van dien aard, dat een herbezinning op de plaats van de MBO

V'er binnen de wijkverpleging noodzakelijk is. 

Discussies tussen de scholen en de kruisorganisaties zullen hierin 

duidelijkheid moeten verschaffen. 

In de eerste plaats dient te vraag te warden gesteld, in hoeverre de 

MBO-V op moet leiden voor de functie van wijkverpleegkundige. Zelfs 

met het speciale inwerkprogramma dat door de kruisorganisaties voor 

MBO-V'ers is opgesteld, blijkt een inwerkperiode van twee jaar of 

langer noodzakelijk te zijn, Dit is voor dit veld niet acceptabel, 

temeer daar de structuur van de wijkverpleging minder dan in de andere 
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velden geschikt is om "on the spot" training te geven en vaardigheden 

aan te leren. Als oplossing zou kunnen warden gedacht aan een differen

tiatie binnen de opleiding (zie hiervoor onze aanbevelingen voor de 

intramurale gezondheidszorg). Echter, daarmee wordt ons inziens een 

van de belangrijkste ervaren aansluitingsproblemen nog niet weggenomen; 
} 

namelijk de jeugdigheid van de MBO-V'er. Kennis en vaardigheden kunnen 

warden aangeleerd; voor het zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden, 

waarbij veel eigen initiatief wordt vereist, zijn ook andere kwali

teiten nodig die sterk verbonden zijn met leeftijd en levenservaring. 

Op grand van bovenstaande kan in overweging warden genomen, om de 

MBO-V'er op te leiden voor een gedifferentieerde taak binnen de wijk

verpleging, met de mogelijkheid om na enige praktijkervaring en ver

dere scholing door te stromen naar de functie van wijkverpleegkundige. 

Binnen de kruisorganisaties zijn de discussies over een nieuwe organi

satiestructuur, waarin een dergelijke gedifferentieerde taak voor de 

MBO-V'er mogelijk is, reeds in volle gang (zie par.4.5.4.). Afhanke

lijk van de wenselijkheid en haalbaarheid van een nieuwe structuur 

client de beslissing te warden genomen of de MBO-V wel of niet voor 

funkties in de wijkverpleging moet opleiden. 
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Technische Hogeschool 

~an de afgestudeerden van alle MB0-V's 

(afstudeerjaren 1975 t/m 1978) 

Uw kenmerk Ons kenmerk 

4414/MvD/kk 
Onderwerp 

Den Dolech 2 

Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 

Telefoon (040) 47 9111 
Telex 51163 

Bijlage A 

Eindhoven 

Datum Doorkiesnummer 

ZS september 1979.040-472872 

~iermede vragen wij U vriendelijk bijgaande enquete te willen invullen. 

Deze enquete maakt deel uit van een onderzoek naar het functioneren van de 
afgestudeerde MB0-V'ers in de praktijk van de gezondheidszorg. 
Dat onderzoek doen wij ten behoeve van de landelijke Evaluatieconnnissie MB0-V, 
die op grond van de resultaten beleidsadviezen zal uitbrengen aan de overheid . 

Gezien het belang van het onderzoek verwachten wij dat U gaarne Uw mede
werking hieraan zult verlenen. 

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer een half uur. Dit is gebleken 
uit een proefonderzoekje dat wij hebben gehouden. 

U wordt verzocht de ingevulde enquete in bijgaande antwoordenveloppe 
(zonder postzegel) te retourneren v66r: 15 oktober 1979. 

Tevens verzoeken wij U bijgevoegd kaartje in te vullen en tegelijk met de 
enquete te posten. Dan weten wij dat wij U geen herinneringsbrief meer 
hoeven te sturen. Dat kaartje kunt U los van de vragenlijst op de bus doen 
(op die manier willen wij ervoor zorgen dat de enquete anoniem blijft). 

Mocht U om bepaalde redenen de vragenlijst niet kunnen of willen invullen, 
wil t U dan in ieder geval het kaartje ingevuld terugsturen? 

Bij voorbaat hartelijk dank voor Uw medewerking! 

~amens de Evaluatieconnnissie, 

uD 'n1 -v'.{""'v~-::::, 1 hi-~ 
mevr.ir. M.L. van Dam-Kraak 
mevr.drs. J.A. Verwey 

l}ijlagen: 3 





Bijlage A 

TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 

Afdeling der Bedrijfskunde 

Evaluatie-onderzoek ten behoeve van de 

Evaluatie-connnissie MBO-V 

ENQU£TE ONDER AFGESTUDEERDE MBO-V'ERS 
-

volgnunnner 

ponskaartnr. 

Wij zouden graag Uw mening willen weten over een aantal onderwerpen 

die Uw werk en Uw opleiding betreffen. 

Bij elk van onderstaande vragen dient U, tenzij anders vermeld, 

slechts een antwoord aan te kruisen. Dus zo: ~ 

Wilt Ude kolom rechts op het formulier niet beschrijven? Deze 

kolom is aangebracht ten behoeve van de verwerking van de enquete. 

S.v.p. alle vragen beantwoorden. 

I Wij wil.7;en eerst enige algemene gegevens van U weten. 

I. Aan welke MBO-V bent U afgestudeerd? 1 D Eindhoven 

2 D Hoogeveen 

3 D Leeuwarden 

2. In welk jaar bent U afgestudeerd? 

3. Wat is Uw geslacht? 

4 D Leidschendam 

s O Rotterdam · 

1 0 197 5 

2 □ 1976 

3 0 1977 

4 □ 1978 

1 D mannelijk 

2 D vrouwelijk 

1 

1-3 

4 

5 

6 

7 
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4. WiJ willen graag weten waar Una Uw afstuderen hebt gewerkt of 

hoe U op andere wijze Uw tijd heeft besteed. Wij onderscheiden 

de volgende mogelijkheden: 

code 

algemeen ziekenhuis 

2 psychiatrische instelling 

3 

4 

zwakzinnigenzorg 

verpleeghuis 

5 wijkverpleging 

6 andere baan binnen de gezondheidszorg 

7 baan buiten de gezondheidszorg 

8 andere opleiding binnen de gezondheidszorg 

9 opleiding buiten de gezondheidszorg 

10 militaire dienst 

1 1 werkzoekend 

12 niet (meer) werkzaam 

Wilt U nu met bovenstaande codes aangeven wat U achtereenvolgens 

na afstuderen heeft gedaan? (In de juiste tijdsvolgorde.) 

code 

1 e baan/tijdsbesteding 

2e baan/tijdsbesteding 

3e baan/tijdsbesteding 

4e baan/tijdsbesteding 

Se baan/tijdsbesteding 

6e baan/tijdsbesteding 

8- 9 

10- 11 

12- 13 

14- 15 

16- 17 

18- 19 
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II De volgende vragen hebben betrekking op Uw eerste baan na afstuderen 

I 

5. Heeft U gemakkelijk of moeilijk 

een baan kunnen vinden? 

1 0 zeer gemakkelijk 

2 0 gemakkelijk 

3 0 ni~t zo gemakkelijk 

4 0 moeilijk 

5 0 zeer moeilijk 

6. Naar welk veld ging na afstuderen 1 0 algemeen ziekenhuis 

in eerste instantie Uw voorkeur 20 psychiatrische instelling 

ui t? 3 0 zwakz innigenzorg 

4 0 verpleeghuis 

5 0 wijkverpleging 

6 0 anders, nl. • • 

7. Hebt U voor Uw eerste baan ook 1.n 1 O ja 

andere velden gesolliciteerd dan 2 0 neen 

in het veld waar U bent gaan 

werken? 

8. Heeft U toen binnen het veld waar 1 0 Ja 

Una afstuderen bent gaan werken, 20 neen 

in meer dan een instelling 

gesolliciteerd? 

9. Bent Una afstuderen in een in

stelling gaan werken waar U ook 

een praktijkleerperiode (p.l.p.) 

had doorgebracht tijdens de 

participatieperiode (het laatste 

studiejaar)? 

10. Wat trok U het meeste aan in de 

eerste instelling waar Una 

afstuderen bent gaan werken? 

JI. a. Bent U nog werkzaam 1.n Uw 

eerste baan? 

b. Zo niet, hoe lang bent U dan 

in Uw eerste baan werkzaam 

geweest? 

1 0 ja 

2 0 neen 

1 D de instelling lag dicht bij 
huis 

2 0 ik had er tijdens de parti
cipatieperiode een p.l.p. 
doorgebracht 

3 0 iets anders, nl.. ... . . . . 

1 0 ja 

2 0 neen 

1 0 2 maanden of korter 

20 !anger dan 2, korter ,dan 6 mnd. 

3 0 6- I 2 maanden 

4 O !anger dan I 2 maanden 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 
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12 . Al s u opnieuw ZOU kunnen beginnen 1 □ j a' bes list 

ZOU u dan voor Uw eerste baan weer 2 □ ja 

hetze lfde veld kiezen als waar U nu 3 □ ik weet het niet 28 --
Uw eer s t e baan hebt doorgebracht 4 □ neen 

(doorbrengt )? 5 □ neen, beslist niet 

III De vo l gende vragen hebben betrekking op de inwer kr_eriode bij Uw 

eerste baan. 

De vragen zijn gesteld in de verleden tijd; het is echter ook mogelijk 

dat U nog bezig bent met Uw inwerkperiode . 

N.B. Onder inwerkperiode verstaan wij de tijd die verstreken is tussen 

he t ti j ds tip van Uw indiensttreding en het moment dat U zelfstandig 

func tioneerde op Uw afdeling, zelf verantwoordelij kheid kon dragen 

en U thu i svoelde in Uw werksituatie. 
< 

13 . In we l ke f uncti e wer d U in Uw . . . . . . . . . . . . . . . 
eerste baan aangeste ld ? 29-30 . . . . . . . . . . . 

14. Op wa t voor soort a fdel i ng we rd . . . . . . ' . . . . . 
31 - 32 

u te we r k ges teld? . . . . . . . . . . . . . . . 
15. Was U s peciaa l voor deze 1 □ j a 

33 
afdeling aangenomen? 2 □ neen 

16 . Heef t U t i jdens Uw i nwerkperiode 1 □ ja 
34 

op meer afde lingen gewerkt? 2 D neen 

Wij willen gr aag weten of de instelling waar U Uw eerste baan hebt 

doorgebracht, voorz ieningen had getroffen voor de inwerkperiode. 

17. Was er spr ake van een speciaal voor 1 D ja 
35 

u (en ande r e MBO-V'ers) opgezet 2 D neen -
inwerkpr ogramma ? 

18. Was er sprake van ·een van te voren 1 D ja 
36 

schr if t e lijk vastgelegd progrannna 2 D neen 

(bijv . i n de vorm van een werkp l an 

of een reeks door U uit t e voeren 

activ i t e i ten) ? 

19 . War en er leerinhouden voor de 1 □ Ja 
37 

inwerkper i ode omschreven? 2 □ neen 

' 
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20. Waren er vaste evaluatiepunten?(Vaste 10 ja 

tijdstippen waarop de gang van zaken 20 neen 

tijdens de inwerkperiode met U werd 

doorgesproken) 

21. Heeft U tijdens Uw inwerkperiode nog 

theorielessen gehad (specifiek voor 

MBO-V'ers)? 

22 . Heeft U tijdens Uw inwerkperiode 

veel of weinig specifieke vaardig

heden moeten aanleren? 

23. Werd tijdens Uw inwerkperiode een 

lijst met handgrepen of specifieke 

vaardigheden gebruikt (bijv. het 

praktijkboekje van de in-service 

opl e iding)? 

1 □ ja -
20 neen 

10 zeer veel 

20 veel 

30 gaat wel 

40 weinig 

s□ zeer weinig 

1 □ ja 

2□ neen 

De volgende vijf vragen gaan specifiek over de begeleiding tijdens 

de inwerkperiode bij Uw eerste baan. 

24. Hoe vond Ude begeleiding tijdens 

de inwerkperiode? 

25. Was er een vaste begeleider aan U 

toegewezen? 

26. Indien U vraag 25 met ja hebt beant

woord, door wie werd U begeleid? 

27. Indien U vraag 25 met neen hebt be

antwoord, hoe vond de begeleiding 

dan plaats? 

10 zeer goed 

20 goed 

30 redelijk 

40 slecht 

so zeer slecht 

1□ Ja 

2[J neen 

1□ door een verpleegkundige van 
de afdeling 

2[] door een staflid van de 
afdeling 

30 door een praktijkbegeleider 

4 D anders, nl. . . • • . . 

10 door verschillende personen, 
aangewezen afhankelijk van de 
situatie 

20 zo nu en dan, door willekeurige 
personen 

30 er was geen vorm van begeleiding 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 
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28. Als U had kunnen kiezen, door wie 

had U dan tijdens de inwerkperiode 

begeleid willen warden? 

1 D 

2 D 

3 D 

4 D 

5 D 

door steeds eenzelfde verpleeg-
kundige van de afdeling 

door een staflid van de 
afdeling 

door een praktijkbegeleider 

incidenteel door verpleeg-
kundigen van de afdeling 

anders, nl. . 

Nu volgen een tweetal vragen over Uw functioneren tijdens de inwerk

periode in Uw eerste baan. 

29. Kwam Uw werk tijdens de inwerk

periode overeen met wat U ervan 

verwacht had? 

30 . Deed U tijdens Uw inwerkperiode 

he t zelfde werk a ls een pas afge

s tudeerde in-service verpleegkun

dige (een pas beginnend wijkver

p l eegkundige of verpleegkundige 

i n de wijk)? 

1 D 

2 D 

3 D 

4 D 

s D 

1 D 

2 D 

3 D 

4 D 

5 □ 

het kwam helemaal overeen 

het kwam overeen 

het kwam min of meer overeen 

het kwam niet overeen 

het kwam helemaal niet overeen 

helemaal hetzelfde 

hetzelfde 

min of meer hetzelfde 

niet hetzeHde 

helemaal niet hetzelfde 

Nu nog een paar vragen over de lengte van de inwerkperiode 

in Uw eerste baan. 

31. Na hoeveel tijd had U zelf het 1 D o - 2 maanden 

gevoel ingewerkt te Z1Jn op Uw 2 D 3 - 4 maanden 

afdeling (in Uw wijk)? 3 D 5 - 6 maanden 

4 D 7 - 8 maanden 

s D 9 - 10 maanden 

6 D na meer dan 10 maanden 

46 

47 

48 

49 
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32 . Hoe lang duurde off i cieel 1 0 0 - 2 maanden 

Uw inwerkperiode? 2 0 3 - 4 maanden 

3 0 5 - 6 maanden 
50 

4 0 7 - 8 maanden 

s O 9 - JO maanden -
60 langer dan JO maanden 

33. Na hoeveel t i jd vervulde U voor 1 0 0 - 2 maanden 

he t eerst een verantwoordelijke 2 0 3 - 4 maanden 

dienst ? (bijv . oudste dienst, 3 0 5 - 6 maanden 
51 

l a te dienst, nachtdienst, waar- 4 0 7 - 8 maanden 

neming . In de wijk : weekenddienst, s O 9 - JO maanden 

waarneming in een andere wi jk). 6 D na meer dan JO maanden 

I V De vo lgende vragen hebben betrekking op Uw huidia_e baan . 

N. B. Dat kan dus ook Uw eerste baan zijn! 

Eerst enkele algemene vragen 

34 . We lke functie bekleedt U momenteel? . . . . . . . . . . . . 52- 53 

35. Welke r ang heeft U momenteel . . . . . . . . . . . . . . 
(vo l gens de sa larisschaal)? 54- 55 . . . . . . . . . . . . . 

36. Op wat voor soort afdeling bent . . . . . . . . . . . . . 
U momenteel werkzaam? 56- 5? . . . . . . . . . . . . . . 

37. Zijn er i n de ins telling waar U nu 10 Ja 58 
werkt ook stagi aires van de MBO-V ? 20 neen 

Nu vo l gen enkele vragen over de t aken die U nu , in Uw huidige baan, ---
moe t u i tvoeren. 

38. Bent U tevreden met de werkzaamheden 10 zeer tevreden 

die U nu uitvoert ? 20 tevreden 

30 redelij k tevreden 59 

40 ontevreden 

so zeer ontevreden 
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39. Wilt U aangeven in welke mate op Uw 

afdeling aandacht wordt besteed aan 

de verschillende verpleegkundige 

taken? Wilt U da t 1n een rangorde 

aangeven, met de cijfers I t/m 5: 

I = de meeste aanda cht 

5 = de minste aandacht 

s.v.p. elk cijfer slechts een keer 

gebruiken! 

40. Wilt U nu aangeven 1n welke mate 

volgens U aandacht besteed zou 

moeten worden aan de verschillende 

verpleegkundige taken? (op dezelfde 

wijze invullen als vraag 39). 

41. Vindt U, dat Ude mogelijkheid 

krij g t om 1n Uw werk initiatief 

t e tonen ? 

42. Vi nd t U, dat Ude mogelijkheid 

krij gt om Uw werk ze lfstandig 

u i t te voeren? 

43 . Hoe ervaart Ude verantwoorde lijk

heid di e U in Uw werk dragen moet? 

[ ] verzorgende taak 

D verpleegtechnische taak 

:] sociaal-begeleidende taak 

C huishoudelijke taak 

D administratieve taak 

Overzorgende taak 

Overpleegtechnische taak 

Dsociaal-begeleidende taak 

0huishoudelijke taak 

Oadministratieve taak 

1 D zeer vo ldoende 

2 D voldoende 

3 D redelijk 

4 0 onvoldoende 

5 D zeer onvoldoende 

1 D zeer voldoende 

2 D vo ldoende 

3 D redelijk 

4 D onvoldoende 

5 D zeer onvoldoende 

1 D zeer zwaar 

2 D zwaar 

3 D nie t zo zwaar 

4 □ licht 

5 D zeer licht 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

6? 

68 

69 

?O 

?1 

?2 
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Nu komen er een aantal vragen over werksfeer en werkomstandigheden. 

Ook deze vragen hebben betrekking op Uw huidige baan. 

44. Hoe vindt Ude werksfeer op Uw 

afdeling/in Uw wijk? 

45. Hoe sluiten Uw opvattingen over 

verp l egen aan bij de meningen van 

Uw collega's? 

46. Kunt U als U in Uw werk moeilijk

heden van verpleegtechnische aard 

heeft, bij Uw collega's terecht? 

47. Kunt U als U in Uw werk moeilijk

heden van emotionele aard heeft, 

bij Uw collega's terecht? 

48 . Hoe is Uw relatie met het hoofd 

van de afdeling? 

49. Hoe is Uw relatie met de in

s ervice leerlingen op Uw afdeling? 

50. Hoe zijn de taken van de verpleeg

kundigen binnen Uw afdeling (wijk) 

op elkaar afgestemd? 

1 0 zeer goed 

2 O go_ed 

3 O redelijk 

4 O slecht 

5 O zeer slecht 

1 O zeer goed 

2 O goed 

3 O redelijk 

4 O slecht 

5 O zeer slecht 

1 0 altijd 

2 D vaker wel dan niet 

• 3 0 vaker niet dan wel 

4 O nooit 

1 0 altijd 

2 O vaker wel dan niet 

3 0 vaker niet dan wel 

4 O nooit 

1 O zeer goed 

2 O goed 

3 O redelijk 

4 0 slecht 

5 O zeer slecht 

1 O zeer goed 

2 O goed 

3 O redelijk 

4 O slecht 

s O zeer slecht 

1 O zeer goed 

2 O goed 

3 O redelijk 

4 O slecht 

s O zeer slecht 

4 

5 

6 

? 

8 

.9 

10 

11 



51. Vindt U <lat op Uw afdeling (in Uw 

wijk) het werk voldoende of onvol

doende wordt besproken? 

52. Vindt U <lat er bij het regelen van 

- 10 -

1 D zeer voldoende 

2 D voldoende 

3 D redelijk 

4 D onvoldoende 

s D zeer onvoldoende 

1 D zeer voldoende 

de diensten voldoende of onvoldoende 20 voldoende 

rekening wordt gehouden met Uw 30 redelijk 

wensen? 

53 . Hoe verloopt naar Uw mening de 

overdracht van de diensten? 

4 D onvoldoende 

s D zeer onvoldoende 

1 D zeer goed 

2 D goed 

3 D redelijk 

4 D slecht 

5 D zeer slecht 

De volgende vragen gaan over de arbeidsvoorwaarden en de promotie

en spec i a lisatiemogelijkheden in Uw huidige werkkring. 

54 . Hoe vindt Ude arbeidsvoorwaarden 10 zeer goed 

van verpleegkundigen (bijv. salaris, 20 goed 

vakanti eregeling, onregelmatige 

di ensten)? 

55 . Bent U t evreden of ontevreden over 

Uw promotiemogelijkheden in Uw 

inste lling (wijk)? 

3 D redelijk 

4 D slecht 

s D zeer slecht 

1 D zeer tevreden 

2 D tevreden 

30 redelijk tevreden 

4 D ontevreden 

s □ zeer ontevreden 

60 heb daar (nog) geen mening over 

56 . Deze vraag is alleen bestemd voor diegenen die werkzaam zijn in 

de intramurale gezondheidszorg. 

Welke functie zou U in de toekomst 

he t li efste willen uitoefenen? 

10 

20 

verpleegkundige 

hoofd van een afdeling 

30 hoofd van de verplegingsdienst 

40 een andere functie, nl.:. . . 
. . . . . . . . . . . . . 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
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57. Deze vraag is alleen bestemd voor diegenen die werkzaam 

ziJn in de wijkverpleging. 

Welke functie zou U in de toekomst 

het liefste willen uitoefenen? 

58. Als U vervolgcursussen en/of 

-opleidingen hebt gevolgd, wilt U 

die dan met een kruisje aangeven? 

Wij onderscheiden hier drie soor

ten cursussen/opleidingen. 

N.B. Hier mag U bij uitzondering 

(indien van toepassing) meer dan 

een kruisje plaatsen. 

59. a. Zou U in de toekomst naast Uw 

werk een vervolgcursus of 

-opleiding willen gaan volgen? 

b. Zo j a, wat voor soort cursus/ 

opleiding heeft dan Uw voor---
keur? --

60. Vindt U, dat U in Uw instelling 

voldoende of onvoldoende mogelijk

heid krijgt tot het volgen van 

cursussen/opleidingen? 

10 verpleegkundige in de wijk 

20 wijkverpleegkundige 

30 hoofd wijkverpleegkundige 

40 districtsverpleegkundige 

so een andere functie, nl.: 

10 een specialistische vervolg
cursus of -opleiding (bijv. 
kinderaantekening) 

1{] een kaderopleiding (t.b.v. 
staffuncties) 

10 een docentenopleiding (t.b.v. 
het verpleegkundig onderwijs; 
met inbegrip van de opleiding 
tot praktijkbegeleider) 

1 0 ja 

2 0 neen 

10 een specialistische vervolg
cursus of -opleiding 

20 een kaderopleiding 

30 een docentenopleiding 

10 zeer voldoende 

20 voldoende 

30 redelijk 

40 onvoldoende 

so zeer onvoldoende 

60 heh daar (nog) geen mening over 

Nu nog een paar vragen over Uw eventuele wensen tot verandering. 

6 I. Zou U binnen Uw instelling op een 10 Ja 

andere afdeling willen gaan werken? 2 D neen 

62. Zou U in een andere instelling 1 D Ja 

willen gaan werken (binnen hetzelf- 2 D neen 

de veld waar U nu werkt)? 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 



63. Zou U in een antler veld willen 

gaan werken? 
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64. Zou U aan willen geven hoe volgens 

U Uw aanstellingsmogelijkheden in 

de verschillende velden nu liggen? 

Wilt U dat in een rangorde aangeven, 

met de cijfers I t/m 5: 

I= beste aanstellingsmogelijkheden 

5 = slechtste aanstellingsmogelijk-

heden 

s.v.p. elk cijfers slechts een keer 

gebruiken! 

1 D ja, nl. 

2 0 neen 

[[] algemeen ziekenhuis 

Opsychiatrische instelling 

0 zwakz innigenzorg 

D verpleeghuis 

D wij kverp 1 eg ing 

V Onderstaande vragen hebben betrekking op de afstemming tussen de 

MBO- V opleiding en de praktijk van de gezondheidszorg . 

65. Vindt Ude kennis die U tijdens de 

opleiding hebt opgedaan voldoende 

of onvoldoende om Uw huidige 

functie uit te kunnen oefenen? 

66. Vindt U dat U tijdens de opleiding 

voldoende of onvoldoende inzicht 

verworven heeft om Uw huidige 

functie uit te kunnen oefenen? 

67. Vindt U dat U tijdens de opleiding 

voldoende of onvoldoende vaardig

heden heeft aangeleerd om Uw 

huidige functie uit te kunnen 

oefenen? 

68. Vindt U dat de attitude die de op

l eiding U heeft bijgebracht, vol

doende of onvoldoende aansluit bij 

het werk van een verpleegkundige? 

tU zeer voldoende 

20 voldoende 

30 redelijk 

40 onvoldoende 

sO zeer onvoldoende 

10 zeer voldoende 

20 voldoende 

30 redelijk 

40 onvoldoende 

so zeer onvoldoende 

10 zeer voldoende 

20 voldoende 

30 redelijk 

40 onvoldoende 

SO zeer onvoldoende 

10 zeer voldoende 

20 voldoende 

30 redelijk 

40 onvoldoende 

SO zeer onvoldoende 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 
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69. In hoeverre kunt U de kennis di e U 10 zeer veel 

tijdens Uw opleiding van de verple- 20 veel 

g ing in andere velden heeft opgedaan, 30 niet zoveel 37 

in Uw huidige werk toepassen? 40 weinig 

so zeer weinig 

70. Wilt U aangeven welke vaardigheden U . .. . . . . . . . . . . . . . 38- 39 

na afstuderen heeft moeten leren die . . . . . . . . . . . . . . . 40- 41 . . . . . . . . . . . . . 42- 43 
volgens U reeds tijdens de opleiding . . . . . . . . . . . . . . 44- 45 

aandacht behoeven? . . . . . . . . . . . . . . 46- 47 

71. Welke aspecten (bijv. vakken) hebben . . . . . . . . . . . . . . 48- 4/:J 

school m.b.t . het verpleegkundige . . . . . . . . . . . . . . . 50- 51 op 
52- 53 . . . . . . . . . . . . . . . 

beroep volgens U te weini g aandacht . . . . . . . . . . . . . . . 54- 55 

gehad ? . . . . . . . . . . . . . . . 56- 57 

72. Zi jn er aspecten (bijv. vakken) die . . . . . . . . . . . . . . 58- 59 

volgens U op school te veel aandacht . . . . . . . . . . . . . . 60- 61 
. . . . . . . . . . . . . . 62-6 3 

kr i j gen (ten ko s te van andere . . . . . . . . . . . . . . . 64- 65 

a specten)? . . . . . . . . . . . . . . . 66- 67 

73. Er z i jn verschillende manieren om de 1 □ korte p. l. p . 's in alle velden 

par t i c ipatieperiode voor wat betreft 2 □ vier p. 1. p. 's in vier 

de praktij k l eerper i oden (p . l.p.'s) verschillende velden 

t e richten. Aan welke manier 30 drie p.1.p.'s in drie in ZOU 
verschillende velden 68 

U de voorkeur geven a ls in het twee- 40 twee p • 1 • p • ' s in twee 
de studie j aar all e ve lden door de verschillende velden 

l eerl i ngen warden bezocht ? s □ een lange p.l.p. in een 
zelf gekozen veld 

74. Als U Uw ople i ding tot verpleegkun- 1 □ ja, bes list 

dige opnieuw zou moe ten doen, ZOU u 20 Ja 

dan weer voor de MBO-V kiezen? 30 weet ik niet 69 ---
40 neen 

so neen, bes list niet 

75 . Als u zelf opnieuw ZOU kunnen be- 1 □ Ja, beslist 

ginnen, zou U dan weer het ver- 20 ja - -
pl eegkund i ge beroep kiezen ? 30 weet ik niet 70 

40 neen 

so neen, beslist niet 

Har te l i j k dank voor Uw medewerking!!! 



Uw kenmerk 

Onderwerp 

enquete MBO-V 

Technische Hogeschool 

Ons kenmerk 

4520/MvD/kk 

Den Dolech 2 

Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 

Telefoon (040) 47 9111 
Telex 51163 

Bijlage B 

Eindhoven 

Datum Doorkiesnummer 

Z4 oktober 1979 040-472872 

Enige tijd geleden hebben wij U een enquete toegestuurd in het kader 
van het landelijke evaluatie-onderzoek MBO-V. 

Volgens onze informatie hebben wij tot nu toe nog geen ingevulde 
enquete van U teruggekregen. 

Langs deze weg willen wij U daarom, gezien het belang van het onderzoek, 
vriendelijk vragen alsnog de vragenlijst in te vullen en aan ons te 
retourneren v66r 15 november a.s. 
Wilt U ook het kaartje invullen en opsturen? 

Als U om bepaalde redenen niet aan de enquete kunt of wilt deelnemen, 
wilt U dan in ieder geval wel het kaartje ingevuld retourneren? 

Bij voorbaat hartelijk dank. 

Met vriendelijke groeten, 

Mevr.ir. M.L. van Dam- raaK 
Mevr.drs. J.A. Verwey 
Afdeling der Bedrijfskunde 
Vakgroep Organisatiekunde 
Paviljoen U 35 

p.s. Als U inmiddels de enquete reeds heeft opgestuurd, client U deze brief 
als niet geschreven te beschouwen. 

Indien nodig kunt U bij ons een nieuw exemplaar van de enquete 
opvragen. Tel.nr.: 040 - 472872 

• 



• 



T E C H N I S C H E H O G E S C H O O L E I N D H O V E N 

Afdeling der Bedrijfskunde 

Evaluatie-onderzoek ten behoeve van de Evaluatie-commissie MBO-V. 

VRAGENLIJST VOOR DE INTERVIEWS IN DE INSTELLINGEN 

A. HOOFD VERPLEGINGSDIENST 

Voorinformatie 

a. Naam instelling 

b. Plaats 

c. Provincie 

d. Soort instelling 

(veld) 

□ 

□ 
□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
□ 

Groningen □ 
Friesland □ 
Drenthe □ 
Overijssel □ 
Gelder land □ 
Utrecht 

algemeen ziekenhuis 

academisch ziekenhuis 

categoraal ziekenhuis 

Noord-Holland 

Zuid-Holland 

Zeeland 

Noord-Brabant 

Limburg 

I 

□ psychiatrische instelling 

□ zwakzinnigeninrichting 

□ verpleeghuis 

□ wijkverpleging 

e. Aantal bedden □ 100 - 299 

□ 300 - 499 

□~ 500 

f. In regio van MBO-V: D ja 

D neen 

Bijlage C 
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g. Aantal iMBO-V'ers in dienst: 

h. Afkomstig van MBO-V 

I Algemeen 

1. Sinds wanneer heeft U MBO-V'ers 

in dienst? 

2. Hoeveel MBO-V'ers zijn er in het 

verleden uit Uw instelling ver

trokken? Om welke redenen? 

D Eindhoven 

D Hoogeveen 

D Leeuwarden 

D Leidschendam 

D Rotterdam 

□ 1975 

□ 1976 

□ 1977 

□ 1978 

□ 1979 

. . . 

3. Heeft U HBO-V'ers in dienst? □ J a' aantal: 

□ neen 

4. Heeft U een eigen in-service □ ja 

opleiding? □ neen 

II Contacten tussen instelling en MBO-V 

5. Is Uw instelling betrokken geweest □ ja 

bij de oprichting van de MBO-V? □ neen 

6. Is Uw instelling vertegenwoordigd □ ja 

in het bestuur van een MBO-V □ neen 

opleiding? 

. . . . . . . 

. 
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7. Vindt U dat U indertijd voldoende 

informatie heeft gekregen over de 

opleiding MBO-V en over wat een 

MBO-V'er wel en niet kan? 

8. a. Vanwie heeft U informatie over 

de opleiding MBO-V gekregen? 

b. Heeft U zelf ook informatie door-

gespeeld binnen Uw instelling? 

Zo ja, beschikte U daarvoor zelf 

over voldoende informatie? 

III Stages 

9.a. Is Uw instelling een stage

verlenende instelling voor de 

MBO-V? 

b. Zo ja, sinds wanneer? 

IO. Is er een regelmatig aanbod van 

stagiaires van de MBO-V? 

11. Zijn er afspraken met de MBO-V 

hie rover? 

12. Welke voorzieningen zijn er in 

ins telling getroffen voor de 

plaatsing van MBO-V-stagiaires? 

13. Welke voorzieningen zijn er in 

Uw 

Uw 

instelling getroffen voor de 

begeleiding van MBO-V-stagiaires? 

14. Kunt U ongeveer aangeven hoeveel 

van de gediplomeerde MBO-V'ers die 

hier werken, hier ook stage hebben 

gelopen tijdens de opleiding? 

15. Geeft Ude voorkeur aan MBO-V'ers 

die tijdens de opleiding stage in 

Uw instelling hebben gelopen? 

D zeer voldoende 

D voldoende 

D matig 

D onvoldoende 

D zeer onvoldoende 

D rechtstreeks van een MBO-V 

D anders, nl. 

□ ja 

□ neen 

□ ja 

□ neen 

□ Ja 

□ neen 

□ sinds de oprichting van de MBO-V 

□ sinds een paar Jaar 

□ sinds kort 

□ Ja 

□ neen 

□ ja 

□ neen 

□ allemaal 

□ bijna allemaal 

D ·de helft 

□ enkele 

□ geen enkele 

□ ja 

□ neen 
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IV De inwerkperiode van de pas afgestudeerde MBO-V'er 

N.B. Onder inwerkperiode verstdan wij de tijd die verstrijkt 

tussen het tijdstip van indiensttreding en het moment da.t 

de MBO-V'er zelfstandig functione~rt op zijn afdeling, zelf 

vera:ntwoordelijkheid keen dragen en zich thuisvoelt in zijn 

werksituatie. 

Algemeen 

16. In welke rang wordt een pas 

afgestudeerd MBO-V'er inge

schaald? 

17. In welke rang wordt een pas 

afgestudeerd HBO-V'er inge

schaald? 

18. In welke rang wordt een pas 

afgestudeerd in-service ver

pleegkundige ingeschaald? 

19. Op wat voor soort afdeling 

wordt een pas afgestudeerde 

MBO-V'er bij indiensttreding 

te werk gesteld? 

20. Op wat voor soort afdeling 

zou een MBO-V'er volgens U 

het beste kunnen beginnen? 

Voorzieningen 

21. Is er sprake van een speciaal 

voor MBO-V'ers opgezet inwerk

progrannna? 

22. Is er sprake van een van te 

voren schriftelijk vastgelegd 

progrannna (bijv. in de vorm van 

een werkplan of een reeks uit te 

voeren activiteiten)? 

Zo ja, mag ik er een exemplaar 

van hebben? 

□ . . . . . . . . . . . 
Dis afhankelijk van de vacature 

D • • • • • • • • • 

D op elke afdeling 

D Ja 

D neen 

D ja 

D neen 
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23. Worden er leerinhouden voor de 

inwerkperiode omschreven? 

24. Zijn er vaste evaluatiepunten? _ 

(vaste tijdstippen, waarop de gang 

van zaken tijdens de inwerkperiode 

wordt doorgesproken) 

25. a. Wordt een MBO-V'er tijdens zijn 

inwerkperiode achtereenvolgens 

op verschillende afdelingen te 

werk gesteld? 

b. Zo ja, is er een vaste route 

over de afdelingen? 

Welke? 

26. Krijgt de MBO-V'er tijdens de 

inwerkperiode theorielessen? 

27. Moet een MBO-V'er tijdens de in

werkperiode veel of weinig speci

fieke vaardigheden aanleren? 

(vraag 42) 

28. Wordt tijdens de inwerkperiode een 

lijst met handgrepen of specifieke 

vaardigheden gebruikt (bijv. het 

praktijkboekje van de in-service 

opleiding)? 

Zo ja, mag ik er een hebben? 

29. Doet een pas afgestudeerd MBO-V'er 

tijdens zijn inwerkperiode hetzelfde 

werk als een pas afgestudeerd in

service verpleegkundige? 

De begeleiding 

30. Wordt een vaste begeleider aan een 

MBO-V'er toegewezen? 

D ja 

D neen 

D ja 

D neen 

D ja 

D neen 

D ja 

D neen 

D Ja 

D neen 

D zeer veel 

D veel 

D gaat wel 

D weinig 

D zeer weinig 

D ja 

D neen 

D geheel hetzelfde 

D hetzelfde 

D min of meer hetzelfde 

D niet hetzelfde 

D geheel niet hetzelfde 

D ja 

D neen 
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31. Zo ja, door wie wordt een MB0-V'er 

begeleid? 

32. Zo niet, hoe vindt de begeleiding 

dan plaats? 

De lengte van de inwerkperiode 

33. Na hoeveel tijd is een MBO-V'er 

ingewerkt? (gemiddeld) 

34. Na hoeveel tijd kan volgens U een 

MBO-V'er een verantwoordelijke 

dienst vervullen (bijv. oudste 

dienst, late dienst, nachtdienst, 

waarneming). 

35. Wat vindt U een acceptabele in

werktijd voor een MBO-V'er? 

D door een verpleegkundige 
van de afdeling 

D door een staflid van de 
afdeling 

0 door een praktijkbegeleider 

□ anders, nl. • • 

D per afdeling of MB0-V'er 
verschillend 

D door verschillende personen, 
aangewezen afhankelijk van 
de situatie 

D zo nu en dan, door wille
keurige personen 

Der is niets over vastgelegd 

□ 0 - 2 maanden 

□ 3 - 4 maanden 

□ 5 - 6 maanden 

□ 7 - 8 maanden 

□ 9 - 10 maanden 

□ na meer dan 10 maanden 

□ 0 - 2 maanden 

□ 3 - 4 maanden 

□ 5 - 6 maanden 

□ 7 - 8 maanden 

□ 9 - 10 maanden 

□ na meer dan 10 maanden 

□ 0 - 2 maanden 

□ 3 - 4 maanden 

□ 5 - 6 maanden 

□ 7 - 8 maanden 

□ 9 - 10 maanden 

□ meer dan 10 maanden 
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36. Welke normen hanteert U bij de 

beoordeling na twee maanden? 

37. Heeft U wel eens na 2 maanden een 

MBO-V'er moeten afwijzen? 

D Ja 

D neen 

V Het functioneren van de MBO-V'ers in het aZgemeen 

38. Bent U tevreden of ontevreden over de wijze waarop de MBO-V'ers 

de verschillende verpleegkundige taken uitvoeren? 

zeer 
tevreden matig 

ontevreden 
zeer 

tevreden tevreden ontevreden 

verzorgende taken 

verpleegtechnische taken 

Aoc iaal-begeleidende taken 

huishoudelijke taken 

administratieve taken 

39 . Bent U tevreden over de MBO-V'er m.b.t. de volgende aspecten? 

zeer 
tevreden 

matig 
ontevreden zeer 

tevreden tevreden ontevreden 

samenwerken met collega' s 

omgang met de patient 

contacten met andere 
disciplines 

omgang met meerderen 

verantwoordelijkheid 
dragen 

zelfstandig werken 
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VI De opZeiding MBO-V 

40. Vindt U dat de opleiding MBO-V voldoende D zeer voldoende 

of onvoldoende aansluit bij water in Uw D voldoende 

instelling van een gediplomeerd verpleeg- 0 matig 

kundige wordt verwacht? D onvoldoende 

0 zeer onvoldoende 

41. In hoeverre 1s de kennis die de MBO-V'er D zeer goed bru.ikbaar 

tijdens zijn opleiding van de verpleging D goed bruikbaar 

in andere velden heeft opgedaan, bij zijn D matig bruikbaar 

werk in Uw instelling bruikbaar? D slecht bruikbaar 

42. Wilt U aangeven welke vaardigheden een 

MBO-V'er na afstuderen in Uw instelling 

moet leren die volgens U reeds tijdens 

de opleiding aandacht behoeven? 

43. Welke aspecten (bijv. vakken) dienen 

volgens U tijdens de opleiding meer 

aandacht te krijgen? 

44. Er zijn verschillende manieren om de 

participatieperiode (het laatste studie

jaar) voor wat betreft de stages in te 

richten. 

Aan welke man1er zou Ude voorkeur 

geven als in het tweede jaar alle velden 

door de leerlingen werden bezocht? 

45. Is Uw standpunt t.a.v. de MBO,...V'ers en 

de opleiding MBO-V in de loop der jaren 

gewijzigd? 

D zeer slecht bruikbaar 

D korte stages in alle velden 

D vier stages in vier 
verschillende velden 

D drie stages in drie 
verschillende velden 

D twee stages in twee 
verschillende velden 

□ een lange stage in een 
zelf gekozen veld 

D veel positiever geworden 

D positiever gworden 

D niet gewijzigd 

D negatiever geworden 

D veel negatiever geworden 
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VII Promotie- en specialisatiemogelijkheden 

/ 

46. Hoe liggen de promotiemogelijk_

heden voor de verschillende 

categorieen verpleegkundigen 

in Uw instelling? 

Zijn daar regels voor? 

47. Zijn er in Uw instelling veel 

of weinig mogelijkheden voor 

verpleegkundigen in het alge

meen tot het volgen van ver

volgcursussen of -opleidingen? 

48. Wanneer vindt U dat de verschil

lende categorieen verpleegkun

digen aan een vervolgcursus of 

-opleiding kunnen beginnen? 

MBO-V'ers 

HBO-V'ers 

in-service gediplomeerden 

MBO-V'ers • 

HBO-V'ers 

in:..service 

D zeer veel 

D veel 

D matig 

D weinig 

D zeer weinig 

maanden na indiensttreding 

maanden na indiensttreding 

maanden na indiensttreding 

VIII Het personeelsbestand 

49. Hoeveel MBO-V'ers hebben in 

het verleden op vacatures 

binnen Uw instelling gesol

liciteerd? 

50. a. Heeft Uw instelling op dit 

moment vacatures voor ver

pleegkundigen? 

b. Zo ja, op welke wijze, met 

welke categorie verpleegkun

digen denkt U in deze vaca

tures te voorzien? 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

zeer veel 

veel 

niet zo veel 

weinig 

zeer weinig 

ja, aantal: . . . . . . 
neen 

in-service gediplomeerden 

MBO-V'ers 

HBO-V'ers 

c. Naar welke categorie verpleeg~-8 in-service gediplomeerden 

kund igen gaa t Uw voorkeur ui t? D MBO-V' e rs 

0 HBO-V'ers 

. . 
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SI. Hoe zou U Uw verpleegkundig perso

neelsbestand in de toekomst bij 

voorkeur samengesteld willen zi_en? 

52. a. Maakt U onderscheid voor de ver

schillende categorieen verpleeg

kundigen m.b.t. de functies die 

ze gaan vervullen? 

b. Zo ja, in welk opzicht? 

in-service gediplomeerden 

MBO-V'ers 

HBO-V'ers 

53. Zoudt U in de toekomst de in

service opleiding willen af

bouwen; zoudt U zonder leer

lingen willen werken? 

.... % in-service gediplomeerden 

.... % MBO-V'ers 

.... % HBO-V'ers 

D Ja 

D neen 

D ja 

D neen 
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Bij lage D 

T E C H N I S C H E H O G E S C H O O L E I N D H O V E N 

Afdeling der Bedrijfskunde 

Evaluatie-onderzoek ten behoeve van de Evaluatie-commissie MBO-V 

VRAGENLIJST VOOR DE INTERVIEWS IN DE INSTELLINGEN 

B. AFDELINGSHOOFD 

Voorinformatie 

a. Naam instelling 

b. Plaats 

c. Provincie 

d. Soort insteliing 

e. Aantal bedden 

D Groningen 

D Friesland 

D Drenthe 

D Overijssel 

D Gelderland 

D Utrecht 

D algemeen ziekenhuis 

D academisch ziekenhuis 

D categoraal ziekenhuis 

D Noord-Holland 

□ Zuid-Holland 

D Zeeland 

D Noord-Brabant 

D Limburg 

D psychiatrische instelling 

D zwakzinnigeninrichting 

D verpleeghuis 

D wijkverpleging 

□ 100 - 299 

□ 300 - 499 

□ ~ 500 
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f. In regio van MBO-V? 

g. Aantal MBO-V'ers in dienst: 

h. Afkomstig van MBO-V 

i. soort afdeling 

I Algemeen 

I. Sinds wanneer heeft U MBO-V'ers 

op Uw afdeling? 

2. Hoeveel Mko-V'ers heeft U op Uw 
I 

afdeling? 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

ja 

neen 

Eindhoven 

Hoogeveen 

Leeuwarden 

Leidschendam 

Rotterdam 

D 1975 

D 1976 

D 1977 

D 1978 

D 1979 

3. Hoeveel MBO-V'ers zijn er in het 

verleden van Uw afdeling vertrokken? 

Om welke redenen? 

4. Heeft U HBO-V'ers op Uw afdeling? 

II Contacten tussen instelling en MBO-V 

5. Vindt U dat U indertijd voldoende 

informatie heeft gekregen over de 

opleiding MBO-V en over wat een 

MBO-V'er wel en niet kan? 

D ja, aantal: 

D neen 

D zeer voldoende 

D voldoende 

D matig 

D onvoldoende 

D zeer onvoldoende 
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6. . a. Van wie heeft U informatie over D rechtstreeks van een MBO-V 

de opleiding MBO-V gekregen? D anders, nl. 

b. Heeft U zelf ook informatie door- D ja 

gespeeld binnen Uw instelling? D neen 

Zo ja, beschikte U daarvoor zelf D ja 

over voldoende informatie? D neen 

III Stages 

7. Kunt U ongeveer aangeven hoeveel D allemaal 

van de gediplomeerde MBO-V'ers die D bijna allemaal 

op Uw afdeling werken bier ook D de helft 

stage hebben gelopen tijdens de D enkele 

opleiding? D geen enkele 

8. Geeft Ude voorkeur aan MBO-V'ers D ja 

die tijdens de o~leiding stage in D neen 

Uw instelling hebben gelopen? 

IV De inwerkperiode van d,e pas afgestudeerde MBO-V'er 

N.B. Onder inwerkperiod,e verstaan wij d,e tijd die verstrijkt tussen 

het tijdstip van indiensttreding en het moment da.t de MBO-V'er 

zelfstandig funtioneert op zijn afd,eling, zelf verantwoordelijk

heid kan dragen en zich thuisvoelt in zijn werksituatie. 

Algemeen 

9. Op wat voor soort afdeling zou een 

MBO-V'er volgens U het beste 

kunnen beginnen? 

Voorzieningen 

10. Is er sprake van een speciaal voor 

MBO-V'ers opgezet inwerkprogra111Illa? 

□ . . . . . . . . . . . . . . 
D op elke afdeling 

D Ja 

D neen 
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II. Is er sprake van een van te voren 

schriftelijk vastgelegd progrannna 

(bijv. in de vorm van een werk

plan of een reeks uit te voeren 

activiteiten)? 

Zo ja, mag ik er een exemplaar 

van hebben? 

12. Worden er leerinhouden voor de 

inwerkperiode omschreven? 

13. Zijn er vaste evaluatiepunten? 

(vaste tijdstippen, waarop de 

gang van zaken tijdens de in

werkperiode wordt doorgesproken) 

14. Krijgt de MBO-V'er tijdens de 

inwerkperiode theorielessen? 

15. Moet een MBO-V'er tijdens de 

inwerkperiode veel of weinig 

specifieke vaardigheden aan-

leren? (vraag 42) 

16. Wordt tijdens de inwerkperiode 

een lijst met handgrepen of spe

cifieke vaardigheden gebruikt 

(bijv. het praktijkboekje van 

de in-service opleiding)? 

Zo ja, mag ik er een hebben? 

17. Doet een pas afgestudeerd MBO-V'er 

tijdens zijn inwerkperiode het

zelfde werk als een pas afgestu

derd in-service verpleegkundige? 

D ja 

0 neen 

D ja 

0 neen 

D Ja 

0 neen 

D ja 

0 neen 

0 zeer veel 

0 veel 

0 gaat wel 

0 weinig 

0 zeer weinig 

D ja 

0 neen 

D geheel hetzelfde 

0 hetzelfde 

0 min of meer hetzelfde 

0 niet hetzelfde 

0 geheel niet hetzelfde 
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De begeleiding 

18. Wordt een vaste begeleider aan 

een MBO-V'er toegewezen? 

19. Zo ja, door wie wordt een MBO-V'er 

begeleid? 

20. Zo niet, hoe vindt de begeleiding 

dan plaats? 

De lengte van de inwerkperiode 

21. Na hoeveel tijd is een MBO-V'er 

ingewerkt? (gemiddeld) 

22. Na hoeveel tijd kan volgens U 

een MBO-V'er een verantwoorde

lijke dienst vervullen (bijv. 

oudste dienst, late dienst, 

nachtdienst, waarneming)? 

D Ja 

D neen 

0 door een verpleegkundige 
van de afdeling 

0 door een staflid van de 
afdeling 

0 door een praktijkbegeleider 

Dander~, nl ..••••••• 

0 per afdeling of MBO-V'er 
verschillend 

0 door verschillende personen, 
aangewezen afhankelijk van 
de situatie 

D zo nu en dan, door wille
keurige personen 

0 er is niets over vastgelegd 

D 0 - 2 maanden 

D 3 - 4 maanden 

D 5 - 6 maanden 

D 7 - 8 maanden 

D 9 - 10 maanden 

D na meer dan IO maanden 

D 0 - 2 maanden 

D 3 - 4 maanden 

D 5 - 6 maanden 

D 7 - 8 maanden 

D 9 - 10 maanden 

D na meer dan 10 maanden 
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23. Wat vindt U een acceptabele inwerk

tijd voor een MBO-V'er? 

24. Welke normen hanteert U bij de 

beoordeling na twee maanden? 

25. Heeft U wel eens na 2 maanden een 

MBO-V'er moeten afwijzen? 

Do - 2 maanden 

D 3 - 4 maanden 

D 5 - 6 maanden 

D 7 8 maanden 

D 9 - 10 maanden 

D meer dan 10 maanden 

D ja 

D neen 

V Het functioneren van de MBO-V'ers in het algemeen 

26. Bent U tevreden of ontevreden over de wiJze waarop de MBO-V'ers 

de verschillende verpleegkundige taken uitvoeren? 

zeer 
tevreden 

matig 
ontevreden tevreden tevreden 

verzorgende taken 

verpleegtechnische taken 

sociaal-begeleidende taken 

huishoudelijke taken 

administratieve taken 

27. Bent U tevreden over de MBO-V'er m.b.t. de volgende aspecten? 

zeer 
tevreden matig ontevreden tevreden tevreden 

samenwerken met collega's 

omgang met de patient 

contacten met andere 
disciplines 

omgang met meerderen 

verantwoordelijkheid 
dragen 

zelfstandig werken 

zeer 
ontevreden 

zeer 
ontevreden 
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VI De opZeiding MBO-V 

28. Vindt U dat de opleiding MBO-V voldoende 

of onvoldoende aansluit bij water in Uw 

instelling van een gediplomeerd verpleeg

kundige wordt verwacht? 

29. In hoeverre is de kennis die de MBO-V'er 

tijdens zijn opleiding van de verpleging 

in andere velden heeft opgedaan, bij zijn 

werk in Uw instelling bruikbaar? 

30. Wilt U aangeven welke vaardigheden een 

MBO-V'er na afstuderen in Uw instelling 

moet leren die volgens U reeds tijdens 

de opleiding aandacht behoeven? 

31. Welke aspecten (bijv. vakken) dienen 

volgens U tijdens de opleiding meer 

aandacht te krijgen? 

32. Er zijn verschillende manieren om de 

participatieperiode (het laatste studie

jaar) voor wat betreft de stages in te 

richten. 

Aan welke manier zou Ude voorkeur 

geven als in het tweede jaar alle velden 

door de leerlingen werden bezocht? 

33. Is Uw standpunt t.a.v. de MBO-V'ers en 

de opleiding MBO-V in de loop der jaren 

gewijzigd? 

D zeer voldoende 

D voldoende 

D matig 

D onvoldoende 

D zeer onvoldoende 

D zeer goed bruikbaar 

D goed bruikbaar 

D matig bruikbaar 

D slecht bruikbaar 

D zeer slecht bruikbaar 

D korte stages in alle velden 

D vier stages in vier 
verschillende velden 

D drie stages in drie 
verschillende velden 

D twee stages in twee 
verschillende velden 

D een lange stage in een 
zelf gekozen veld 

D veel positiever geworden 

D positiever gworden 

D niet gewijzigd 

D negatiever geworden 

D veel negatiever geworden 



- 8 .• 

VII Promoti e- en speaialisatiemogelijkheden 

34. Zijn er in Uw instelling veel of 0 zeer veel 

weinig mogelijkbeden voor verpleeg- D veel 

kundigen in bet algemeen tot bet 

volgen van vervolgcursussen of 

-opleidingen? 

35. Wanneer vindt U dat de verscbil

lende categorieen verpleegkundigen 

aan een vervolgcursus of -oplei

ding kunnen beginnen? 

MBO-V'ers 

HBO-V'ers 

in-service gediplomeerden 

VII I Het personeelsbestand 

36. a. Heeft Uw afdeling op dit 

moment vacatures voor ver

pleegkundigen? 

b. Zo ja, op welke wiJze, met 

welke categorie verpleegkun

digen denkt U in deze vaca

tures te voorzien? 

c. Naar welke categorie verpleeg

kundigen gaat Uw voorkeur uit? 

0 matig 

tJ weinig 

D zeer weinig 

maanden na indiensttreding 

maanden na indiensttreding 

maanden na indiensttreding 

D ja, aantal: . . . . . . . 
D neen 

D in-service gediplomeerden 

D MBO-V'ers 

D HBO-V'ers 

D in-service gediplomeerden 

D MBO-V'ers 

D HBO-V'ers 

. 

37. Hoe zou U Uw verpleegkundig per- .... % in-service gediplomeerden 

soneelsbestand in de toekomst bij .... % MBO-V'ers 

voorkeur samengesteld willen zien? .... % HBO-V'ers 

38. Zoudt U in de toekomst de in- D ja 

service opleiding willen afbouwen; D neen 

zoudt U zonder leerlingen willen 

werken? 
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Spreiding van de MBO-V'ers over de instellingen; frequentieverdeling (per 

1 augustus 1979) 

a. Ziekenhuizen (algemene, academische en categorale) 
totaal aantal ziekenhuizen in Nederland: 240 
aantal ziekenhuizen met MB0-V'ers in dienst: 117 
aantal MB0-V'ers in ziekenhuizen: 528 
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b. Psychiatrische instellingen (totaal aantal in Nederland: 70) 

aantal instellingen met MBO-V'ers in dienst: 32 
aantal MBO-V'ers in psychiatrische instellingen: 103 

15 

aantal MBO-V'ers in dienst 

c. Zwakzinnigeninrichtingen (totaal aantal in Nederland: 132) 

aantal inrichtingen met MBO-V'ers in dienst: 24 
aantal MBO-V'ers in de zwakzinnigenzorg: 56 
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24 
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d. Verpleeghuizen (totaal aantal in Nederland: 306) 

aantal verpleeghuizen met MBO-V'ers in dienst: 38 
aantal MBO-V'ers in verpleeghuizen: 55 
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Bijlage F 

Evalua~ie-onderzoek MB0-V 

SELECTIE VAN INSTELLINGEN V00R DE INTERVIEWS 

Bij de selectie van de instellingen voor de interviews dient rekening 

te worden gehouden met onder andere de volgende variabelen: 

- het veld van de gezondheidszorg waarin de instelling zich bevindt; 

- de MB0-V waarvan de instelling afgestudeerden in dienst heeft; 

- de provincie/regio waar de instelling zich bevindt; 

- de grootte van de instelling (aantal bedden); 

- het feit dat de instelling wel of niet stageverlenend is voor , 

de MB0-V; 

enz. 

Het aantal instellingen dat wij kunnen bezoeken is .echter beperkt, 

zeker gezien het feit dat wij twee interviews per instelling willen 
I 

houden: respectievelijk bij het hoofd van deverplegingsdienst en 

een afdelingshoofd. 

Het lijkt ons haalbaar om 35 a 40 instellingen te bezoeken, hetgeen 

neerkomt op 70 a 80 interviews. 

Gezien bovenstaande beperkingen en de vele variabelen die een rol 

spelen, dienen we zeer weloverwogen een keuze te maken uit de 

instellingen die MB0-V'ers in dienst hebben, waarbij wij op grond 

van de genoemde variabelen achtereenvolgens verschillende criteria 

moeten hanteren. 

Voor de selectie van de instellingen hebben we gegevens nodig over 

de spreiding van de MB0-V'ers over de instellingen binnen de ver

schillende velden van de gezondheidszorg. Deze gegevens kunnen wij 

afleiden uit het adressenbestand van afgestudeerde MB0-V'ers dat 

wij voor de enquete hebben aangelegd. 
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Bijlage E laat een aantal frequentieverdelingen zien die per veld 

aangeven hoeveel instellingen een bepaald aantal MB0-V'ers in 

dienst hebben. Bij de selectie van instellingen voor de interviews 

zijn deze frequentieverdelingen als uitgangspunt genomen. Daar

naast hebben we per veld een lijst opgesteld met alle instellingen 

waar MBO-V'ers werkzaam zijn. Hierin is per instelling aangegeven 

om hoeveel MB0-V'ers het gaat, van welke MBO-V('s) ze afkomstig 

zijn, hoe groot de instelling is enz. 

We zullen nu per veld van de gezondheidszorg de door ons gevolgde 

selectieprocedure b'eschrijven en beargumenteren. 

A. Ziekenhuizen 

60% van de afgestudeerde MBO-V'ers is werkzaam in het A-veld, 

verspreid over 117 ziekenhuizen. 

Van deze instellingen willen we er ongeveer 20 bezoeken. 

Voor de selectie van deze ziekenhuizen gaan we uit van de frequentie

verdeling in bijlage Ea Deze laat zien <lat enkele ziekenhuizen 

"eruit springen" door het grote aantal MB0-V'ers <lat ze in dienst 

hebben. We besluiten de instellingen met 13 MB0-V'ers of meer (<lat 

ziJn er in totaal 7) in ieder geval in onze selectie op te nemen. 

Vervolgens laten we voor de verdere selectie de ziekenhuizen met 

minder clan 3 MB0-V'ers in dienst buiten beschouwing. Bij die in

stellingen bestaat het risico <lat de mening dan de in-

stelling over het functioneren van de MB0-V'ers beinvloed wordt 

door de eventuele sympathie of antipathie die men MB0-V'ers 

persoonlijk toedraagt. 

Wij ziJn geinteresseerd in eventuele verschillen in standpunten 

tussen instellingen met veel en instellingen met weinig MB0-V'ers. 

Dit doet ons besluiten om ook de ziekenhuizen met meer dan 6 en 

minder dan 10 MB0-V'ers (de "middengroep") van selectie uit te 

sluiten. 
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Bovenstaande betekent dat nu twee categorieen ziekenhuizen overblijven 

die voor verdere selectie in aanmerking komen: 

- instellingen met "veel" (10-12) MBO-V'ers; 

- instellingen met "weinig" (3-6) MBO-V'ers. 

De selectieprocedure is nu verder als volgt: 

Wij z ijn geinteresseerd in eventuele verschillen in het functioneren 

van de afgestudeerden van de vijf MBO-V's. Het is dan ook van be

lang om per MBO-V een aantal instellingen in de selectie op te 

nemen die afgestudeerden van die MBO-V in dienst hebben. 

Per MBO-V kiezen we nu uit de lijst met ziekenhuizen steeds twee 

instellingen die afgestudeerden van die MBO-V in dienst hebben: 

- een instelling met veel MBO-V'ers; 

- een instelling met weinig MBO-V'ers. 

Wat betreft de instelling met veel MBO-V'ers wordt eerst nagegaan 

of in de reeds eerder geselecteerde 7 instellingen een ziekenhuis 

voorkomt met afgestudeerden van de betreffende MBO-V. Alleen als 

dat niet het geval is, wordt uit de lijst een instelling gekozen. 

Randvoorwaarde bij bovenstaande selectie is dat per MBO-V beide 

instellingen, indien mogelijk, binnen de regio van de MBO-V liggen. 

Op deze wijze proberen we een van de factoren die het aantal 

MBO-V'ers in de instellingen beinvloeden, namelijk het aanbod van 

MBO-V'ers, zoveel mogelijk constant te houden. 

Daarnaast proberen we een zo evenwichtig mogelijke verdeling qua 

grote en kleine instellingen te bereiken (hiervoor letten we op 

het aantal bedden). 

N.B. Er blijkt geen ziekenhuis te zijn met "veel" MBO-V'ers in dienst 

van de MBO-V Leidschendam. Met betrekking tot deze MBO-V 

kiezen we daarom twee instellingen met "weinig" MBO-V'ers. 

We hebben nu in totaal 13 ziekenhuizen geselecteerd. 

We bekijken nu in welke provincies deze instellingen zich bevinden 

en selecteren in elk van de ontbrekende provincies een instelling. 
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Hierbij proberen we weer de verdeling over grote en kleine instellingen 

resp. instellingen met "veel" en "weinig" MB0-V'ers niet te 

verstoren. 

N.B. Alleen uit Zeeland wordt geen instelling in de selectie opge

nomen, omdat in onze lijst geen ziekenhuis uit die provincie 
.. 

voorkomt. (Er blijkt een instelling met een MB0-V'er te zijn, 

doch deze hadden we reeds eerder van selectie uitgesloten). 

Vervolgens gaan we per MB0-V na hoeveel afgestudeerden we met de 

geselecteerde instellingen bestrijken. Dit getal drukken we uit 

in een percentage van het totaal aantal afgestudeerden van de be

treffende MB0-V, dat werkzaam 1.s in ziekenhuizen. 

Vergelijking van de verkregen percentages leert ons dat de MB0-V's 

Rotterdam en Leidschendam niet zo goed in de selectie Zl.Jn vertegen

woordigd . De verklaring hiervoor ligt in het feit dater geen 1.n

stellingen zijn die zeer veel afgestudeerden van deze MBO-V's 1.n 

dienst hebben, hetgeen bij de andere MB0-V's wel het geval is. 

De MB0-V Leidschendam heeft bovendien ook absoluut gezien weinig 

afgestudeerden. 

Teneinde de MB0-V Rotterdam beter in de selectie te vertegenwoor

digen, besluiten we twee extra instellingen met afgestudeerden van 

deze MB0-V op te nemen. Wat betreft Leidschendam is het probleem 

moeilijk te ondervangen. 

We krijgen nu de volgende verdeling: 

MB0-V 
aantal afges tudeer- aantal MB0-V 'ers % MB0-V'ers 
den in ziekenhuizeg in de selectie in de selectie 

Eindhoven 156 70 45% 

Hoogeveen 74 37 50% 

Leeuwarden 118 56 47% 

Leidschendam 56 7 13% 

Rotterdam 124 34 27% 

totaal 528 204 39% 
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We hebben nu in totaal 19 instellingen geselecteerd. 

Het aantal instellingen met "veel" MBO-V'ers (8) staat in een 

redelijke verhouding tot het aantal instellingen met weinig 

MBO-V' ers (11). 

Als we kijken naar de grootte van de instellingen treffen we een 

vrij evenwichtige verdeling aan: 

4 instellingenmet minder dan 300 bedden, 9 instellingen met 300-500 

bedden en 5 ziekenhuizen met meer dan 500 bedden. 

Ook zijn de verschillende typen ziekenhuizen in de selectie vertegen

woordigd: naast 16 algemene ziekenhuizen hebben we 2 academische 

ziekenhuizen en 1 categoraal ziekenhuis uitgekozen. 
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B. Psychiatrische instellingen 

12% van de afgestudeerde MBO-V'ers is werkzaam in de psychiatrie, 

in totaal 32 instellingen. , 

We willen hiervan minimaal 5 MBO-V's bez~eken: per MBO-V een 

instelling met afgestudeerden van die MBO-V in dienst. 

Voor de selectie van die instellingen gaan we weer uit van de 

frequentieverdeling in deze sector (zie bijlageEb ). 

Twee instellingen blijken zeer veel MBO-V'ers in dienst te 

hebben: respectievelijk 24 en 15 MBO-V'ers. We besluiten deze 

instellingen in ieder geval in de selectie op te nemen. 

Om dezelfde reden als onder A. vermeld, sluiten we vervolgens 

de instellingen met minder dan 3 MBO-V'ers van selectie uit. 

Dit betekent dat de instellingen met 3-6 MBO-V'ers voor 

selectie overblijven. 

We kiezen nu per MBO-V een instelling die afgestudeerden van 

die MBO-V in dienst heeft, tenzij er reeds met betrekking tot 

die MBO-V een instelling in de selectie was opgenomen. 

Voor een instelling met afgestudeerden van de MBO-V Leidschendam 

blijken wij toch onze toevlucht te moeten nemen tot een instel

ling met twee MBO-V'ers in dienst. We besluiten hiervoor een 

uitzondering te maken. 

We hebben nu vijf instellingen geselecteerd. 

C. Zwakzinnigeninrichtingen 

6% van de afgestudeerde MBO-V'ers is werkzaam in de zwakzinnigen

zorg, verspreid over 24 instellingen. 

Wij willen hiervan minimaal 5 instellingen bezoeken per MBO-V 

een instelling met afgestudeerden van die MBO-V in dienst. 

Uitgangspunt voor de selectie vormt weer de frequentieverdeling in 

bijlage Ee. Een instelling blijkt14 MBO-V'ers 

in dienst te hebben en we besluiten deze in ieder geval in de 

selectie op te nemen. 
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De instellingen met minder dan 3 MBO-V'ers sluiten we weer uit 

van selectie (zie A.), zodat we nog 5 instellingen met 3-5 

MBO-V'ers in dienst overhouden. · Hieruit proberen we vier instel

lingen te selecteren met afgestudeerden van de andere ~ier MBO-V's. 

Wat betreft de MBO-V Leidschendam lukt dit niet. Bij de instel

lingen met 2 MBO-V'ers in dienst, blijken we ook niet te kunnen 

slagen. Op grond daarvan besluiten we de eis dat alle MBO-V's 

in de selectie vertegenwoordigd moeten zijn te laten vallen en 

ons lijstje tot de 4 instellingen te beperken. 

D. Verpleeghuizen 

6% van de afgestudeerde MBO-V'ers is werkzaam in verpleeghuizen 

(in totaal 24 instellingen). We willen 5 instellingen uit deze 

sector bezoeken. 

Bij de selectie hanteren we de frequentieverdeling in bijlage Ed 

Hieruit blijkt dat verpleeghuizen hoogstens 6 MBO-V'ers in dienst 

hebben. 

Het liefst zouden we evenals bij de andere velden de instellingen 

met minder dan 3 MBO-V'ers van selectie uitsluiten (zie A.). 

We zouden dan echter slechts drie instellingen overhouden. We 

besluiten daarom in dit geval alleen de instellingen met een 

MBO-V'er buiten de selectie te houden. 

Per MBO-V wordt een instelling gekozen met afgestudeerden van die 

MBO-V in dienst. 

Voor de MBO-V Rotterdam lukt dat niet. We besluiten de eis dat 

alle MBO-V's in de selectie vertegenwoordigd moeten zijn te laten 

vallen en de selectie tot 4 instellingen te beperken. 

E. Wijkverpleging 

2% van de afgestudeerde MBO-V'ers is werkzaam in de wijkverpleging. 

Teneinde voor onze interviews ook een aantal kruisverenigingen te 

kunnen selecteren zullen wij in contact treden met Mevr. J. Le Grand

v.d. Boeaard van de Nationale Kruisvereniging. 

20 september 1979 
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Bijlage G 

Technische Hogeschool Eindhoven 

Uw kenmerk Ons kenmerk 

4454/CB/kk 
Onderwerp 

Evaluatie-onderzoek Middelbare Beroeps
opleiding voor Verpleegkundigen (MBO-V) 

~eachte directie, 

Den Dolech 2 

Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 

Telefoon (040) 47 9111 
Telex 51163 

Datum Doorkiesnummer 
!)40-472872 

Hiermede vragen wij U vriendelijk Uw medewerking te willen verlenen aan 
het onderzoek naar het furtctiorteren van de afgestudeerde MBo~v'ers in de 
praktijk van de gezondheidszorg. 
Dat onderzoek wordt op de Afdeling .der Bedrijfskunde van de TH Eindhoven 
uitgevoerd ten behoeve van de landelijke Evaluatiecommissie MBO-V, die 
door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene is ingesteld. 
Op grond van de resultaten van het onderzoek zal de Evaluatiecommissie 
adviezen uitbrengen aan .de overheid, die haar beleid inzake de verpleeg
kundige opleidingen en de plaats van de MBO-V daarbinnen mede op die 
adviezen zal baseren. 

Het onderzoek bestaat uit twee deelonderzoeken: 
I. een schriftelijke enquete onder afgestudeerden van alle MBO-V's; 
2. interviews in instellingen die MBO-V'ers in dienst hebben. 

Gezien het belang van het onderzoek verwachten wij dat U gaarne Uw 
medewerking aan het tweede deelonderzoek zult verlenen. · 
Concreet houdt dit in dat wij U vragen om twee interviews in Uw instelling 
te mogen houden. 
Wij denken hiervoor in eerste instantie aan de volgende functionarissen: 
- het hoofd van de verplegingsdienst; 
- een hoofdverpleegkundige van een afdeling waar MBO-V'ers werkzaam zijn. 

Binnenkort zal een van onze medewerkers, mevr.ir. Van Dam-Kraak telefonisch 
contact met U opnemen om in overleg met U afspraken voor genoemde inter
:views te maken. 

U bij voorbaat hartelijk dankend voor Uw medewerking, tekent, 

Pr • i 
Af de~l-1.n_g_-=--
Vakgroep Organisatiekunde 
Paviljoen U 35 

Bijlage: I 



nr 7909246 We/vS 

onderwerp aanbe ve ling 
onderzoek 

Geachte directie, 

nationale ziekenhuisraad 
ziekenhuiscentrum, oudlaan 4, utrecht, tel. 030-739911 
postaores: postbus 9696, 3506 GR utrecht. 

Aan de directie 

utrecht 4 o k to b e r · 1 9 7 9 

Door de voorzitter van de landelijke Evaluatie Commissie 
MBOV zijn wij benaderd betreffende een onderzoek dat 
uitgevoerd zal worden naar het functioneren van afgestu
deerde MBOV'ers in de praktijk van de gezondheidszorg. 

Gezien het belang dat de NZR hecht aan deze evaluatie 
kunnen wij dit onderzoek van harte aanbevelen en verzoeken 
u dan ook medewerking te willen verlenen. 

Hoogachtend, 
de directie 

mr. L.C. Wesseldijk 

> 

G 



T E C H N I S C H E H O G E S C H O O L E I N D H O V E N 

Afdeling der Bedrijfskunde 

Evaluatie-onderzoek ten behoeve van de Evaluatie-commissie MBO-V. 

VRAGENLIJST VOOR DE INTERVIEWS IN DE WIJKVERPLEGING ~ 

Voorinf ormati e 

a. Functionaris D Verpleegkundige in Algemene Dienst 

D Hoofdwijkverpleegkundige 

b. Naam organisatie 

c. Plaats 

d. Provincie 

e. Enkele kenmerken van 

de organisatie (bv. 

grootte) 

f. In regio van MBO-V 

D Groningen 

□ Friesland 

D Drente 

D Overijssel 

D Gelder land 

D Utrecht 

D ja 

D neen 

g . Aantal MBO-V'ers in dienst: 

h. Af komstig van MBO-V D Eindhoven 

D Hoogeveen 

D Leeuwarden 

□ Leidschendam 

D Rotterdam 

I Algemeen 

1. Sinds wanneer heeft U MBO-V'ers 

in dienst? 

D 1975 

D 1976 

□ 1977 

D 1978 

D 1979 

D Noord-Holland 

D Zuid-Holland 

D Zeeland 

D Noord-Brabant 

D Limburg 

Bijlage H 



II 
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2. Hoeveel MBO-V'ers zijn er in het 

verleden uit Uw organisatie ver

trokken? Om welke redenen? 

3. Heeft U HBO-V'ers in dienst? 

Contact en t ussen organisatie en MBO-V 

4. Is Uw organisatie betrokken ge-

weest bij de oprichting van de 

MBO-V? 

5. Is Uw organisatie vertegenwoor-

digd in het bestuur van een MBO-V 

opleiding? 

6. Vindt U dat U indertijd voldoende 

informatie heeft gekregen over de 

opleiding MBO-V en over wat een 

MBO-V'er wel en niet kan? 

7. a. Van wie heeft U informatie over 

de opleiding MBO-V gekregen? 

b. Heeft U zelf ook informatie door-

gespeeld binnen Uw organisatie? 

Zo ja, beschikte U daarvoor zelf 

over voldoende inforrnatie? 

I II Stages 

8. a, Is Uw organisatie stagever

lenend voor de MBO-V? 

b. Zo ja, sinds wanneer? 

D ja, aantal: 

D neen 

□ Ja 

□ neen 

□ ja 

□ neen 

□ zeer voldoende 

□ voldoende 

□ rnatig 

□ onvoldoende 

□ zeer onvoldoende 

□ rechtstreeks van een MBO-V 

□ anders, nl. 

□ ja 

□ neen 

□ ja 

□ neen 

□ Ja 

□ neen 

□ sinds de oprichting van de MBO-V 

□ sinds een paar jaar 

□ sinds kort 



- 3 -

9. Is er een regelmatig aanbod van 

stagiaires van de MBO-V? 

10. Zijn er afspraken met de MBO-V 

hierover? 

11. 

12. 

Welke voorzieningen zijn er in Uw 

organisatie getroffen voor de 

plaatsing van MBO-V-stagiaires? 

Welke voorzieningen zijn er 1n Uw 

organisatie getroffen voor de 

begeleiding van MBO-V-stagiaires? 

13. , Hoeveel van de gediplomeerde 

MBO-V'ers die hier werken,hebben 

hier ook stage gelopen tijdens 

de opleiding? 

14. Geeft Ude voorkeur aan MBO-V'ers 

die tijdens de opleiding stage 
I) 

in Uw organisatie hebben gelopen ~ 

D ja 

D neen 

D ja 

D neen 

. . . . 

D ja 

D neen 

IV De inwerkperiode van de pas afgestudeerde MBO-V'er 

. . . . 

N. B. Onder inwerkperiode verstaan wij de tijd die verstrijkt 

tussen het tijdstip van indiensttreding en het moment dat 

de MBO-V'er zelfstandig functioneert in zijn/haar eigen 

wijk, zelf verantwoordelijkheid kan dX'agen, zich thuisvoeZt 

in zijn/haar werksituatie en een voZwaardige bijd:rage Zevert 

~n het team van de basiseenheid. 

Algemeen 

15. In welke functie wordt een pas 

afgestudeerd MBO-V'er inge

schaald? 

16. In welke functie wordt een pas 

afgestudeerd HBO-V'er inge

schaald? 
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17. In welke functie wordt een pas 

afgestudeerd verpleegkundige 

van de EMGZ-opleiding ingeschaald? 

18. Wordt een pas afgestudeerd MBO-V'er 

in principe in een eigen wijk aan

gesteld ? 

19. In wat voor soort wijk wordt een 

pas afgestudeerd MBO-V'er bij 

indiensttreding te werk gesteld? 

20. In wat voor soort wijk zou een 

MBO-V'er volgens U het beste 

kunnen beginnen? 

Voorzieningen 

2 1. Is er sprake van een speciaal 

voor MBO-V'ers opgezet inwerk

progrannna ? 

22 . Is er sprake van een van te 

voren schriftelijk vastgelegd 

progrannna (bijv.in de vorm van 

een werkplan of een reeks uit te 

voeren activiteiten)? 

23. Worden er leerinhouden voor de 

inwerkperiode omschreven? 

24. Zijn er vaste evaluatiepunten? 

(vaste tijdstippen, waarop de gang 

van zaken tijdens de inwerkperiode 

wordt doorgesproken) 

25. a. Wordt een MBO-V'er tijdens ziJn 

inwerkperiode achtereenvolgens 

in verschillende wijken te werk 

gesteld? 

b. Zo ja, is er sprake van een vaste 

volgorde? 

Welke ? 

□ Ja 

□ neen 

□ overwegend curatief 

□ overwegend preventief 

□ een combinatie hiervan 

□ is afhankelijk van de vacature 

□ overwegend curatief 

□ overwegend preventief 

□ een combinatie 

□ in elke wijk 

□ Ja 

□ neen 

□ ja 

□ neen 

D ja 

D neen 

D ja 

D neen 

D ja 

D neen 

D ja 

D neen 

hiervan 



- 5 -

26. Krijgt de MBO-V'er tijdens de 

inwerkperiode theorielessen? 

27. Moet een MBO-V'er tijdens de 

inwerkperiode veel of weinig 

specifieke vaardigheden aan

leren? (vraag 42) 

28. Wordt tijdens de inwerkperiode 

een lijst met handgrepen of 

specifieke vaardigheden ge

bruikt (bijv.het praktijkboekje 

van de in-service opleiding)? 

29. Doet een pas afgestudeerd 

MBO-V'er tijdens zijn inwerk

periode hetzelfde werk als een 

pas afgestudeerd verpleegkun

dige van de EMGZ-opleiding '? 

De begeleiding 

30. Wordt een vaste begeleider aan 

een MBO-V'er toegewezen? 

31. Zo ja, door wie wordt een MBO

V'er begeleid? 

32 . Zo niet, hoe vindt de bege-

D ja 

D neen 

D zeer veel 

D veel 

D gaat wel 

D weinig 

D zeer weinig 

D ja 

D neen 

D geheel hetzelfde 

D hetzelfde 

D min of meer hetzelfde 

D niet hetzelfde 

D geheel niet hetzelfde 

D ja 

D neen 

D door een wijkverpleegkundige 

D door een hoofdwijkverpleegkundige 

D door een wijkverpleegkundige en een 

hoofdwijkverpleegkundige 

D anders, nl. 

D per wijk/basiseenheid of MBO-V'er 

verschillend 

D door verschillende personen, aangewezen 

leiding dan plaats? afhankelijk van de situatie 

D zo nu en dan,door willekeurige personen 

D er is niets over vastgelegd 
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33. Zijn er nog andere functionaris

sen op onderdelen betrokken bij 

de inwerkperiode? 

De lengte van de inwerkperiode. 

34. Na hoeveel tijd is een MB0-V'er 

ingewerkt? (gemiddeld) 

35. Na hoeveel tijd kan volgens U 

een MB0-V'er een verantwoorde

lijke dienst vervullen (bijv. 

weekeinddienst, waarneming in 

een andere wijk)? 

36. Wat vindt U een acceptabele in

werktijd voor een MB0-V'er? 

37. Welke voorwaarden hanteert U 

bij indiensttreding? 

38. Heeft U wel eens een MB0-V'er 

moeten afwijzen? 

D Ja, n.l. 

D neen 

. . . . . . '. . . . . . . . 

DO - 2 maanden 

D 3 - 4 maanden 

D 5 - 6 maanden 

D 7 - 8 maanden 

D 9 - 10 maanden 

D na meer dan 10 maanden 

DO - 2 maanden 

D 3 - 4 maanden 

D 5 - 6 maanden 

D 7 - 8 maanden 

D 9 - 10 maanden 

D na meer dan 10 maanden 

□ 0 -

□ 3 -

2 maanden 

4 maanden 

D 5 - 6 maanden 

D 7 - 8 maanden 

D 9 - 10 maanden 

D meer dan 10 maanden 

D ja 

D neen 

V Het functioneren van de MBO-V'ers ~n het algemeen 

39 . Bent U tevreden of ontevreden over de wijze waarop de MB0-V'ers 

de verschillende verpleegkundige taken uitvoeren? 
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zeer tevreden 
matig ontevreden zeer 

tevreden tevreden ontevreden 

verzorgende taken --~---
verpleegtechnische taken 

sociaal-begeleide~de taken 
" 

taken op het gebied van 
samenwerking 

administratieve taken 

40. Bent U tevreden over de MBO-V'er m.b.t. de volgende aspecten? 

zeer tevreden matig ontevreden zeer 
tevreden tevreden ontevreden 

' , 

samenwerken met collega's 
in eigen basiseenheid 

omgang met de patient 

omgang met directe omgeving 
---

omgang met andere hulp-
verleners --
vertalen van het beleid 
in de eigen werksituatie 

verantwoordelijkheid 
dragen 

zelfstandig werken 

II De qpleiding MBO-V 

41. Vindt U dat de opleiding MBO-V □ zeer voldoende 

voldoende of onvoldoende aan- □ voldoende 

sluit bij wat er in Uw organi- □ matig 

satie van een gediplomeerd ver~ □ onvoldoende 

pleegkundige wordt verwacht? □ zeer onvoldoende 

42. In hoeverre is de kennis die □ zeer goed bruikbaar 

de MBO-V'er tijdens zijn op- □ goed bruikbaar 

leiding van de verpleging in □ matig bruikbaar 

andere velden heeft opgedaan, □ slecht bruikbaar 

bij zijn werk in Uw organisatie □ zeer slecht bruikbaar 

bruikbaar? 
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43. Wilt U aangeven welke vaardigheden 

een MBO-V'er na afstuderen in Uw 

organisatie moet leren die volgens 

U reeds tijdens de opleiding aan

dacht behoeven? 

44. Welke aspecten (bijv.vakken) dienen 

volgens U tijdens de opleiding meer 

aandacht te krijgen? 

45. Er zijn verschillende manieren om 

de participatieperiode (het laat

ste studiejaar) voor wat betreft 

de stages in ~e richten. 

. 
D korte 

D vier 

D drie 

D twee 

. . . 
stages in alle velden 

stages in vier verschillende velden 

stages in drie verschillende velden 

stages in twee verschillende velden 

Aan welke manier zou Ude voor

keur geven als in het tweede jaar 

D een lange stage in een zelf gekozen veld 

alle velden door de leerlingen 

werden bezocht? 

46. Is Uw standpunt t.a.v. de MBO-V'ers D veel positiever geworden 

en de opleiding MBO-V in de loop D positiever geworden 

der jaren gewijzigd? D niet gewijzigd 

VII Promotie- en spe_cia lisatiemogelijkheden 

47. Hoe liggen de promotiemogelijk

heden voor de verschillende cate

gorieen verpleegkundigen en ver

zorgenda, in Uw organisatie? 

Zijn daar regels voor? 

D negatiever geworden 

D veel negatiever geworden 

MBO-V' ers • 

HBO-V'ers 

EMGZ-opgeleiden 

Verpleegkundigei1 in de wijk . . . . . 

Wijkziekenverzorgenden 
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D zeer veel 

D veel 

D matig 

D weinig 

48. Zijn er in Uw organisatie veel 

of weinig mogelijkheden .voor 

verpleegkundigen en verzorgen

den 1.n het algemeen tot het 

volgen van bijscholingscursus

sen, vervolgcursussen en ver

volgopleid±ngen? 

D zeer weinig 

49. Wanneer vindt U <lat de verschil

lende categorieen verpleegkun

digen en verzorgenden aan een 

bijscholingscursus, een vervolg

cursus of vervolgopleiding kunnen -

beginnen? 

MBO-V'ers 

HBO-V'ers 

EMGZ-opgeleiden 

Verpleegkundigen 1.n de wijk 

Wijkziekenverzorgenden 

VIII Het personeelsbestand 

maanden 

maanden 

maanden 

maanden 

maanden 

50. Hoeveel MBO-V'ers hebben in het D zeer veel 

□ veel 

na 

na 

na 

na 

na 

verleden op vacatures binnen 

Uw organisatie gesolliciteerd? □ niet zo veel 

51. a. Heeft Uw organisatie op <lit 

moment vacatures voor ver

pleegkundigen/verzorgenden? 

□ weinig 

□ zeer weinig 

D ja, aantal 

D neen 

□ MBO-V'ers 

□ HBO-V'ers 

.indiensttreding 

indiensttreding 

indiensttreding 

indiensttreding 

indiensttreding 

b. Zo ja, op welke wijze, met 

welke categorie verpleeg

kundigen/verzorgenden denkt 

U in deze vacatures te voor

zien? 

□ EMGZ-opgeleiden 

□ verpleegkundigen 1.n de wijk 

□ wijkziekenverzorgenden 
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c. Naar welke categorie verpleeg-

kundigen/verzorgenden gaat Uw 

voorkeur uit? 

52. Hoe zou U Uw verpleegkundig/ver

zorgend personeelsbestand in de 

toekomst bij voorkeur samenge

steld willen zien? 

0 MBO-V'ers 

0 HBO-V'ers 

0 EMGZ-opgeleiden 

D verpleegkundigen in de wijk 

D wijkziekenverzorgenden 

• •••• % MBO-V'ers 

.... % HBO-V'ers 

.... % EMGZ-opgeleiden 

.... % verpleegkundigen in de wijk 

•... % wijkziekenverzorgenden 

53. a. Maakt U onderscheid voor de ver- D ja 

schillende categorieen ver- 0 neen 

pleegkundigen m.b.t . de functies 

die ze gaan vervullen? 

b. Zo. ja, in welk opzicht? 

MBO-V'ers 

HBO-V'ers 

EMGZ-opgeleiden 

verpleegkundigen in de wijk 

wijkziekenverzorgenden 



Enkele algemene gegevens met betrekking tot de interviews in de 

instellingen 

Ax B z 

aantal bezochte instellingen 20 5 4 
.. 

aantal gehouden interviews 39 10 7 

aantal MBO-V'ers in deze instellingen 220 69 20 

Geinterviewde functionarissen: 

A B z 

(assistent) hoofd verplegingsdienst 13 1 1 

::, (waarnemend) coordinerend hoofd 4 2 -ell 
QJ 
:> -~ hoofd personeelszaken 1 I ~ -
e.o 
0 verschillende functionarissen 2 I 2 0 

,..c:: 

totaal 19 5 4 

::, 
(waarnemend) afdelingshoofd 18 4 2 ell 

QJ 
:> -~ verschillende functionarissen 1 1 1 ~ .. 
oO 
ell totaal 19 5 3 ell 

M 

gecombineerd interview (beide niveaus) . I - -

Wijkverpleging: 

3 interviews met verpleegkundigen in algemene dienst 

3 interviews met hoofdwijkverpleegkundigen 

V w 

5 4 

7 8 

25 19 

V tot. 

1 16 

1 7 

- 2 

1 6 

3 31 

1 25 

1 4 

2 29 

2 3 

2 gecornbineerde interviews (verpleegkundige in algernene dienst + 

hoofdwijkverpleegkundige) 

x A= .algemeen ziekenhuis 
B psychiatrische instelling 
Z zwakzinnigenzorg 
V = verpleeghuis 
W = wijkverpleging 

Bijlage I 

tot. 

38 

71 

353 
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I Bijlagen bij paragraaf 4.2. Algemene gegevens 

De MBO-V' ers 

Bijlage I MBO-V van herkomst 

MBO-V respons aangeschre- respons % 
aantal (%) . ven aantal 

Eindhoven 265 (36) 311 85,2 
Hoogeveen 97 (13) 115 84,3 
Leeuwarden 171 (23) 198 86,4 
Leidschendam 61 (8) 73 83,6 
Rotterdam 149 (20) 173 86, I 
totaal 743 (100) 870 85,4 

Bi jlage 2 Afstudeerjaar 
afstudeer- respons aangeschre-

% 
iaar aantal(%) ven aantal 

respons 

1975 73 (IO) 75 97,3 
1976 210 (28) 259 8 I , I 
19 77 184 (25) 236 77 ,5 
1978 276 (37) 300 92,0 
to taal 743 (100) 870 85,4 

B1. J age 3 G 1 h es act, naar -MBO V van h k er omst 
,l, ~ MBO-V Eindhoven Hoogeveen Leeuwarden Leidschendam Rotterdam t otaal geslacht-. 
man 50 (19) 13 (13) 27 (I 6) 9 (15) I,~ (9) 113 ( 15) 
vr ouw 215 (81) 84 (87) 144 (84) 52 (85) 135 (9 I) 630 (85 ) 
totaal · · 265 (JOO) 97 ( 100) 171 ( I 00) 61 ( 100) 149 ( 100) 743 ( I 00) 

Bijlage 4 Eerste baan, naar MBO-V van herkomst 

~ Eindhoven Hoogeveen Leeuwarden Leidschendam Rotterdam totaal n 
A 134 (50) 69 (71) 112 (65) 46 (75) 109 (73) 470 (63) 
B 45 (17) 13 (14) 32 (19) 3 (5) 14 (9) 107 ( 14) 
z 37 (14) 4 (4) 12 (7) 4 (7) 7 (5) 64 (9) 
V 13 (5) 4 (4) 4 (2) 3 (5) 7 (5) 31 (4) 
w 2 (I) 3 (3) I (I) 0 (-) 7 (5) 13 (2) 
overige 34 ( 13) 4 (4) 10 (6) 5 (8) 5 (3) 58 (8) 
t otaal 265 (JOO) 97 ( I 00) 171 ( I 00) 61 ( I 00) 149 ( 100) 743 ( I 00) 
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B1Jlage 5 Eerste b aan, naar f d a stu eerJaar 
.............._➔afstudeer-

! · jaar 1975 1976 .i 1977 1978 totaal 
le baan ,.............._ 
A 40 (55) 135 (64) 188 (64) 177 (64) 470 (63) 
B 10 (13) 35 ( 17) 27 ( 15) 35 ( 13) 107 (14) 
z 13 ( I 8) 12 (6) 9 (5) 30 (I 1) 64 (9) 
V 2 (3) 8 (4) 9 (5) 12 (4) 31 (4) 
w 0 (-) 7 (3) 4 (2) 2 (I) 13 (2) 
overige 8 (I 1) 13 (6) 17 (9) 20 (7) 58 (8) 
totaal 73 ( I 00) 210 ( I 00) 184 (JOO) 276 ( I 00) 743 (JOO) 

Bijlage 6 Huidige baan, naar afstudeerjaar 
~ afstudeer-
J. jaar 

huidige baa~ 
1975 1976 1977 1978 totaal 

A 28 (38) 108 (51) 103 (56) 174 (63) 413 (56) 
B 6 (8) 27 ( 13) 28 (15) 40 (I 4) 101 (I 3) 
z 12 ( 17) 15 (7) 11 (6) 30 (I 1) 68 (9) 
V 5 (7) 16 (8) 10 (6) 7 (3) 38 (5) 
w 2 (3) 7 (3) 8 (4) 3 ( 1) 20 (3) 
andere baan 

6 (8) 16 (8) 15 (8) 5 (2) 42 (6) gezondheidszorg 
overige 14 (19) 21 ( 10) 9 (5) 17 (6) 61 (8) 
totaal 73 ( 100) :n o ( I 00) 184 ( I 00) . 276 ( 100) 743 ( I 00) 

De insteUingen 

1J age 7 A anta 1 MBO V' - ers in d b e h ezoc te 1nste 11 · 1ngen, naar ve ld en MBO V -
I'" MBO-V➔ 
veld'--....__ Eindhoven Hoogeveen Leeuwarden Leidschendam Rotterdam totaal 

A 63 34 70 7 46 220 (62) 
B 18 10 34 2 5 69 ( 20) 
z 16 2 2 - - 20 (6) 
V 21 - 3 I - 25 (7) 
w 4 2 1 - 12 19 (5) 
to taal 122 (35) 48 (I 4) 110 (31) 10 (3) 63 (I 8) 353 ( I 00) 

Bijlage 8 Het aantal jaren dat de bezochte instellingen MBO-V'ers in dienst 
hebben (naar veld) 

J.~ veld 1975 1976 1977 1978 totaal 
A . 5 (25) 9 (45) 3 (I 5) 3 (15) 20 ( 100) 
B I (20) 2 (40) 1 (20) 1 (20) 5 (100) 
z 2 (50) 1 (25) I (25) 0 (-) 4 ( I 00) 
V 2 (40) 2 (40) 1 (20) 0 (-) 5 (100) 
w I (25) 3 (75) 0 (-) 0 (-) 4 ( 100) 
totaal aantal I I (29) 1 7 (45) 6 (I 6) 4 (JO) 38 ( 100) instellingen 
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Bijlage 9 Aantal vertrokken MBO-V'ers en de redenen van vertrek (volgens 
de f d 11 · ) ld unct1.onar1ssen in e 1.nste 1.ngen, naar ve 

~ veld totaal aantal 
oc-eden van~ A B z V w vertrokken 
~ertrek . MBO-V'ers 
persoonlijke 29 (45) 4 (45) 4 (80) 5 (72) 2 (33) 44 (48) 
reden 
andere op- 15 (23) 15 ( I 7) 
leiding 
andere 8 (I 3) I ( I I) I (14) I ( I 7) 11 (12) 
veldkeuze 
niet naar 5 (8) I ( I 4) 6 (7) 
de zin 
onvoldoende 2 (3) I (20) I ( I 7) 4 (4) functioneren 
antler beroep I (2) I (11) 2 (2) 
reden niet 4 (6) 3 (33) 2 (33) 9 ( I 0) 
bekend 
totaal aantal 

64 ( I 00) 9 ( I 00) 5 (JOO) 7 (I 00) 6 ( JOO) 91 ( JOO) vertrokken 
MBO-V'ers 

Bijlage 10 Grootte van de bezochte instellingen, naar veld (intramurale ge
zondheidszorg) 

.L, ~ veld 
aantal~ A B z V totaal 
bedden 
JOO - 300 4 (20) 0 (-) I (25) 4 (80) 9 (27) 
300 - 500 10 (50) I (20) 2 (50) I (20) 14 (4 I) 
meer dan 500 6 (30) 4 (80) I (25) 0 (-) I I (32) 
totaal 20 ( JOO) 5 ( I 00) 4 (JOO) 5 ( JOO) 34 ( 100) 

B1.J age I I Geo~ra I.SC e 1.gg1.ng van f" h 1 · d b e ezoc h te 1.nste 11. 1.ngen, naar ve ld 

~ provinc1.e A B z V w totaal 

Groningen I I 2 
Friesland 2 I I I 5 
Drenthe 2 I 3 
Overijssel 2 I 3 
Gelder land I I 
Utrecht I I 
Noord-Holland I I 2 
Zuid-Holland 5 2 I I 9 
Noord-Brabant 4 I 2 3 I I I 
Limburg I I 
totaal 20 5 4 5 4 38 
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Bijlage 12 Wel of niet betrokken bij oprichting van MBO-V (alleen hoog 
ni veau), naar veld . 

I ~ veld 
lbetrokken bij A B z V w 
opleiding ~ I . 
Ja 9 (45) 3 (75) 2 (67) 3 (60) 4 (100) 
neen 1 1 (55) 1 (25) 1 (33) 2 (40) 0 (-) 
totaal 20 ( 100) 4 ( 100) 3 (100) 5 ( 100) 4 (100) 
(geen opgave: 2) 

totaal 

21 (58) 
15 (42) 
36 ( 100) 

Bijlage 13 Wel of niet vertegenwoordigd in het bestuur van een MBO-V (alleen 
hoog niveau), naar veld 

,l, -----1) veld 
vertegenw. A B z V w totaal 
in bestuur............._ 
ja 10 (SO) 2 (50) 1 (25) 2 (40) 2 (SO) 17 (46) 
neen 10 (SO) 2 (SO) 3 (75) 3 (60) 2 (SO) 20 (54) 
totaal 20 ( 100) 4 (100) 4 (100) 5 ( 100) 4 ( 100) 37 ( 100) 
(geen opgave: 1) 

l.J age e 0 n1.e 14 W 1 f . t stagever 1 d enen, naar ve ld ( 11 a een h oog n1.veau ) 

~ -
d A B z V w totaal 

ja 13 (65) 5 (100) 3 (75) 4 (80) 3 (75) 28 (74) 
,een 7 (35) 0 (-) 1 (25) 1 (20) 1 (25) IO (26) 

-totaal 20 ( 100) 5 ( 100) 4 ( 100) 5 (100) 4 (100) 38 ( 100) 

1.J a~e 15 B h ezoc te a fd 1· e 1.ngen 1.n de instellingen (laag niveau), naar veld 
veld afdeling aantal 

interne 8 
chirurgie 5 

A 
neurologie 2 
cardiologie 1 
kraam/gynaecologie 1 
gemengd 1 
epilepsie 1 
opname-afde ling 1 

B verblijfsafdeling 2 
geriatrie 1 
resocialisatie 1 
algemeen 1 

z observatie-afdeling 1 
overige 1 

V 
somatische afdeling 1 
epilepsie I 

totaal 29 
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II Bijlagen bij paragraaf 4.3. De inzetbaarheid van de MBO-Verpleegkundige 

1] age 16 H 
0

d
0 

b U1 1ge aan van e -d MBO V' ers naar MBO V - van h k t er oms 
~MBO-V 
huidige Eindhoven Hoogeveen Leeuwarden Leidschendam Rotterdam totaal 
baan "'-.. 
A 103 (48) 63 (72) 103 (70) 48 (83) 97 (71) 414 (64) 
B 42 (20) 14 (I 6) 28 (19) 4 (7) 13 ( JO) IOI (I 6) 
z 43 (20) 5 (6) . 10 (7) 4 (7) 6 (4) 68 ( I I) 
V 20 ( JO) 3 (3) 4 (3) 2 (3) 9 (7) 38 (6) 
w 5 (2) 3 (3) I (I) 0 (-) 11 (8) 20 (3) 
totaal 213 ( JOO) 88 ( JOO) I 46 ( JOO) 58 ( I 00) 136 (JOO) 641 ( I 00) 

1J age 17 V ld e k van voor eur 1] a stu eren en eerste b 0

• f d b aan 
~'tie baan 
~eld van\ A B z V w anders totaal 
~oorkeur 

A 375 ( 9? ) 4 (I) I (0,5) 4 ( I ) 0 (-) 3 (0,5) 387 ( JOO) 
B 22 (I 8) 89 ( ?2 ) 5 (4) 2 (I) I (I) 5 (4) 124 ( JOO) 
z 25 (25) 8 (8) 55 (56 ) 5 (5) 0 (-) 6 (6) 99 ( I 00) 
V I (5) 2 (II) 0 (-) 16 (84 ) 0 (-) 0 (-) 19 (JOO) 
w 31 (56) 4 (7) 3 (5) 3 (5) 12 (22 } 3 (5) 56 ( JOO) 
anders 11 (58) 0 (-) 0 (-) I (5) 0 (-) 7 ( 37) 19 ( I 00) 
totaal 465 (66) I 07 (15) 64 (9) 31 (4) 13 (2) 24 (3) 704 ( JOO) 

Bijlage 18 Aantal MBO-V'ers, dat niet in veld van keuze een baan vindt, 
f d . naar a stu eer3aar 

veld van eerste baan niet in veld van voorkeur 
voorkeur 1975/1976 1977 1978 totaal 
A 2 (I) 4 (4) 6 (4) 12 (3) 
B I I (21) 9 (29) 15 (36) 35 (28) 
z 6 (23) 15 (62) 23 (47) 44 (44) 
V I ( JO) I (25) I (20) 3 (16) 
w 15 (68) 13 (81) 16 (89) 44 (78) 
anders 7 (70) 2 (40) 3 (75) 12 (63) 
totaal 42 (I 5) 44 (25) 64 (25) 150 (21) 

N = 272 N = 173 N = 259 N = 704 

1J age e 0 nie 19 W 1 f . t wer k zaam in eerste b aan (naar veld) 
~ werkzaam in 
,a.: eerste baan ja neen totaal 
veld ,...........__ 

A 321 (68) 149 (32) 470 (JOO) 
B 78 (73) 29 (27) 107 ( JOO) 
z 52 (8 I) 12 (19) 64 ( JOO) 
V 20 (65) I I (35) 31 (JOO) 
w 8 (62) 5 (38) 13 ( JOO) 
totaal 479 (70) 206 (30) 685 ( JOO) 
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B1J age 20 L engte 1enstver an 1n b d . eerste b aan, naar ve ld 
l~enete dienst- :,; 2 > 2 6 - 12 > 12 J, verband < 6 totaal 
veld le baan ............. mnd mnd mnd mnd 

A 4 (3) 7 (5) 45 (30) 93 (62) 149 ( I 00) 
B 2 (7) I (3) 9 (31) 17 (59) 29 ( I 00) 
z 0 (-) 2 ( 17) . I (8) 9 (75) 12 (I 00) 
V I (9) 3 (27) 2 ( I 8) 5 (46) 11 ( I 00) 
w I (20) 0 (-) 0 (-) 4 (80) 5 (JOO) 
totaal 8 (4) 13 (6) 57 (28) 128 (62) 206 ( I 00) 

Bijlage 21.a. Aansluiting kennis bij functie (volgens MBO-V'ers), 
naar MBO-V van herkomst 

~s 
(zeer) redelijk (zeer)on- totaal V voldoende voldoende 

Eindhoven 143 (56) 69 (27) 44 (17) 256 ( I 00) 
Hoogeveen 56 (58) 22 (23) 19 (19) 97 ( 100) 
Leeuwarden 97 (57) 55 (33) 17 (IO) 169 (JOO) 
Leidschendam 26 (43) 21 (35) 13 (22) 60 ( 100) 
Rotterdam 97 (66) 36 (25) 13 (9) 146 (JOO) 
totaal 419 (58) 203 (28) 106 (14) 728 ( I 00) 

Bijlage 21.b. Aansluiting inzicht bij functie (volgens MBO-V'ers), naar 
MBO-V van herkomst 

~ 
(zeer) redelijk (zeer)on- totaal V voldoende voldoende 

Eindhoven 144 (57) 80 (31) 31 (12) 255 ( I 00) 
Hoogeveen 49 (51) 30 (31) 18 ( I 8) .97 ( I 00) 
Leeuwarden 86 (51) 55 (33) 28 (16) 169 ( 100) 
Leidschendam 24 (40) 24 (40) 12 (20) 60 ( I 00) 
Rotterdam 80 (55) 46 (31) 20 (14) 146 (JOO) 
totaal 383 (53) 235 (32) 109 ( 15) 727 ( JOO) 

Bijlage 21.c. Aansluiting vaardigheden bij functie (volgens MBO-V'ers) 
naar MBO-V van herkomst 

'l vaardigheden (zeer) redelijk (zeer)on- totaal MBO-V ~ voldoende voldoende 
Eindhoven 133 (52) 77 (30) 46 (I 8) 256 (JOO) 
Hoogeveen 35 (36) 37 (39) 24 (25) 96 (JOO) 
Leeuwarden 65 (38) 52 (31) 52 (31) 169 ( JOO) 
Leidschendam 19 (32) 21 (35) 20 (33) 60 (JOO) 
Rotterdam 62 (42) 52 (36) 32 (22) 146 (JOO) 
totaal 314 (43) 239 (33) 174 (24) 727 ( I 00) 
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Bijlage 21.d. Aansluiting attitude bij functie (volgens MBO-V'ers), 
naar MBO-V van herkomst 

~e (zeer) redelijk (zeer)on- totaal 
IMBO-V voldoende voldoende 

Eindhoven 199 (79) 39 ( I 5) 16 (6) 254 ( 100) 
Hoogeveen 75 (79) 16 ( 17) 4 (4) 95 ( 100) 
Leeuwarden 146 (86) 18 (11) 5 (3) 169 (JOO) 
Leidschendam 48 (81) 6 ( IO) 5 (9) 59 ( 100) 
Rotterdam 118 (8 I) 25 ( 17) 3 (2) 146 ( 100) 
totaal 586 (81) 104 (I 4) 33 (5) 723 ( 100) 

Bijlage 22 Aantal aan te leren vaardigheden tijdens de inwerkperiode 
(volgens MBO-V'ers), naar veld 

~ntal vaar- (zeer) (zeer) 
-i; ➔ digheden gaat wel totaal 
veld " 

veel we1.n1.g 
- ·- -·• ·· •· 

A 238 (SI) 173 (37) 55 (I 2) 466 ( 100) 
B 16 ( I 5) 32 (30) 58 (55) 106 ( 100) 
z 4 (6) 18 (29) 41 (65) 63 ( 100) 
V 4 (I 3) 18 (58) 9 (29) 31 (JOO) 
w 4 (31) 4 (31) 5 (38) 13 ( I 00) 
totaal 266 (39) 245 (36) 168 (25) 679 ( 100) 

Bijlage 23 Aantal aan te leren vaardigheden tijdens de inwerkperiode 
( 1 d f d 11· ), naar veld VO gens e unct1.onar1.ssen 1.n e 1.nste 1.ngen 

-aantal vaar- (zeer) (zeer) ..... 
J. digheden gaat wel totaal 
veld ~ veel weinig 

A 31 (81) 6 (16) I (3) 38 (JOO) 
B 6 (67) 3 (33) 0 (-) 9 ( I 00) 
z 3 (42) 2 (29) 2 (29) 7 ( I 00) 
V 4 (57) I ( I 4) 2 (29) 7 ( I 00) 
w 8 ( I 00) 0 (-) 0 (-) 8 ( I 00) 
totaal 52 (76) 12 ( I 7) 5 (7) 69 ( I 00) 
(geen opgave: 2) 

Opmerking bij bijlage 22 en 23 

Opvallend is dat de MBO-V'ers gunstiger oordelen over het aantal aan te 

leren vaardigheden dan hun werkgevers. 

Mogelijk speelt hier tevens een verschil in interpretatie van de vraag 

een rol; misschien associeren MBO-V'ers "vaardigheden" met kennis van 

vaardigheden, terwijl hun werkgevers veel meer denken aan de ervaring 

(vaardigheid), die met die vaardigheden is opgedaan. 
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Bijlage 24 Vaardigheden en aspecten die in het studieprogrannna te weinig 
aandacht hebben gehad (volgens de functionarissen in de instel-
1· ) ld ingen, naar ve 

+ ---t veld 
A B z V w 

vaardigheid/aspect 
tot. 

verpleegtechnische vaardigheden l) 37 3 0 7 6 53 
sociale vaardigheden 5 6 4 4 8 27 
algemene verpleegkunde 3 3 
psychiatrische verpleegkunde 6 6 
zwakzinnigenzorg 5 5 
thuisverpleging 4 4 
speciele verpleegkunde (A) 2) 9 4 13 
medicijnleer 6 l l l 9 
psychiatrie, sociologie, (ped)agogie 2 2 
werkinzicht 6 2 l 4 13 
overige 7 l 8 
totaal 70 18 l l 17 27 143 . 
1) met name genoemd: infusen, catheteriseren, inJecteren 
2) met name genoemd: kraamverpleegkunde en kinderverpleegkunde/hygiene 

Bijlage 25 Vaardigheden en aspecten die te veel aandacht hebben gehad 
( 1 d MBO V' ) ld MBO V vo gens e - ers 

' 
naar ve en -

vaardigheid/aspect I) 
aan- veld school 2) 

. . . . . tal A B z V w E H LW LD 

algemene verpleegkunde 75 X X X 

psychiatrische verpleegkunde, 65 X X 
psychologie 
handenarbeid. expressie. gvmnastiek 40 X X X 

Engels 38 X X 

Nederlands 25 X X 

agogie 23 X X 

sociologie 22 X 

overige (o.a. schei- en natuurkunde, 127 omgangskunde, mij.leer/geschiedenis) 
totaal 415 .. 
1) alleen die vaardigheden/aspecten, die 20 keer of vaker ziJn genoemd, 

zijn apart vermeld. 
2) E = Eindhoven; H-= Hoogeveen; LW = Leeuwarden; LD = Leidschendam; 

R = Rotterdam. 

Bijlage 26 Toepasbaarheid kennis andere velden (volgens de MBO-V'ers), 
naar veld 

!kennis andere (zeer)veel niet (zeer) 

~ zoveel weinig totaal 
ve ld -+ toepasbaar toepasbaar toepasbaar 

A 202 (49) 188 (46) 23 (5) 413 (100) 
B 52 (52) 37 (37) l l (11) 100 (JOO) 
z 35 (53) 27 (4 I) 4 (6) 66 ( I 00) 
V 29 (78) 7 (19) I (3) 37 (100) 
w 18 (90) 2 (10) 0 (-) 20 (100) 
totaal 336 (53) 261 ( 41) 39 (6) 636 ( 100) 

R 

X 

X 
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Bijlage 27 Toepasbaarheid kennis andere velden (volgens de functionarissen 
in d 11 · ) ld e inste ingen, naar ve 

._kennis andere (duidelijk) weinig van (helemaal) 

,I. i~ 
niet te totaal 

veld -+ te merken te merken merken 
A 9 (23) 14 (36) 13 (33) 36 ( 100) 
B 3 (30) 6 (60) 1 (10) 10 ( 100) 
z 1 ( 14) 3 (43) 3 (43) 7 ( 100) 
V 3 (43) 3 (43) 1 (14) 7 (100) 
w I (12) 4 (50) 3 (38) 8 ( 100) 
totaal 17 (25) 30 (44) 21 (31) 68 (100) 
(geen opgave: 3) 

Opmerking bij bijlage 27 

Door veel functionarissen in de instellingen wordt de kennis van andere vel- . 

den in theorie wel geconstateerd en gewaardeerd. Met name in de ziekenhuizen 

en verpleeghuizen stelt men, dat de MBO-V'er een bredere kijk op de gezond

heidszorg als geheel heeft en meer en andere signalen opvangt dan de in-service 

gediplomeerde. Dat de kennis van de MBO-V'ers niet vaak in de praktijk tot 

uiting komt, ligt volgens hen aan het gebrek aan praktijkervaring in die 

velden, alsmede aan het feit dat de instelling de MBO-V'er niet de ruimte 

geef t om die kennis te gebruiken. 

Bi jlage 28 Gewenst aantal praktijkleerperioden (MBO-V'ers) naar MBO-V van 
herkomst 

,.-aantal plp' s 
' MBO-V ~ 4-5 plp's 3 plp's 1-2 plp's totaal 

Eindhoven 91 (35) 31 ( 12) 135 (53) 257 ( 100) 
Hoogeveen 54 (58) 16 ( 17) 24 (25) 94 ( I 00) 
Leeuwarden 94 (55) 20 (12) 57 (33) 171 ( 100) 
Leidschendam 27 (44) 17 (28) 17 (28) 61 (I 00) 
Rotterdam 91 (62) 31 (21) 25 (17) 147 ( I 00) 
totaal 357 (49) 115 (I 6) 258 (35) 730 ( I 00) 

Bi jlage 29 Wijze waarop de MBO-V'ers de door hun te dragen verantwoordelijk
heid ervaren (naar veld) 

J. ---t veld 
verantwoorde- A B z V w totaal 
lijkheid-......._ 
(zeer) zwaar 173 (42) 36 (36) 22 (34) 17 (46) 9 (45) 257 ( 41) 
niet zo zwaar 216 (53) 59 (58) 38 (58) 20 (54) 10 (50) 343 (54) 
(zeer) licht 22 (5) 6 (6) 5 (8) 0 ( - ) I (5) 34 (5) 
t otaal 411 ( 100) IOI ( 100) 65 ( I 00) 37 ( 100) 20 (100) 634 ( 160) 
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Bijlage 30 Na hoeveel tijd verantwoordelijke dienst (volgens MBO-V'ers) 
naar veld 

" ---+ veld 
verantwoorde- A B z V w -lijke dienst.........._ 
0 - 2 maanden 194 (42) 79 (74) 50 (80) 19 (61) 5 (42) 
3 - 4 maanden 168 (36) 21 (20) I I ( I 8) 7 (23) 4 (33) 
5 - 6 maanden 56 (12) 7 (6) I (2) 3 (IO) I (8) 
7 - 8 maanden 24 (5) 0 (-) 0 (-) 0 (:-) 2 (17) 
9 - IO · maanden I 2 (3) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 

> IO maanden 7 (2) 0 (-) 0 (-) 2 (6) 0 (-) 
totaal 461 ( 100) 107 ( 100) 62 ( 100) 31 (100) 12 ( 100) 

totaal 

347 (52) 
2 I I (31) 

68 (IO) 
26 (4) 
12 (2) 
9 (I) 

673 ( I 00) 

Bijlage. 31 Na hoeveel tijd verantwoordelijke dienst (volgens de functionarissen 
in d 11. ) ld e 1.nste 1.ngen, naar ve 

J. ➔ veld 
verantwoorde- A B z . 

V w totaal 
lijke dien~ 
0 - 2 maanden I (3) 0 (-) 0 (-) I (I 4) 0 (-) 2 (3) 
3 - 4 maanden 9 (23) 3 (30) 0 (-) 3 (43) 0 (-) 15 (2 I) 
5 - 6 maanden 14 (36) 4 (40) 2 (33) 3 (43) 0 (-) 23 (33) 
7 - 8 maanden 4 (IO) 0 (-) 3 (50) 0 (-) 0 (-) 7 ( IO) 
9 - IO maanden 2 (5) 2 (20) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 4 (6) 

> 10 maanden 9 (23) I ( IO) I (I 7) 0 (-) 8 ( I 00) 19 (27) 
totaal' 39 ( 100) IO (100) 6 ( 100) 7 (JOO) 8 ( I 00) 70 (100) 
(geen opgave: I) 

l.J age 32 Off .... 1 l.Cl.e e 1.nwer l..1 vo gens kt .. d ( 1 d MBO-V' e ) ers , naar ve ld 
,I. ➔ veld 
officiele A B z V w totaal 
inwerktijd-...___ 
0 - 2 maanden 176 (40) 63 (62) 46 (80) 14 (54) 4 (36) 303 (48) 
3 - 4 maanden 89 (20) 13 (13) 6 (IO) 2 (8) 0 (-) I IO (17) 
5 - 6 rnaanden 125 (28) 19 ( I 8) 6 ( I 0) 9 (34) 2 (I 9) I 6 I (25) 
7 - 8 maanden 8 (2) I (i-) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 9 (2 ) 
9 - IO maanden 5 (I) 2 (2) 0 (-) 0 (-) 1 (9) 8 (I) 

> 10 maanden 38 (9) 4 (4) 0 (-) I (4) 4 (36) 47 (7) 
totaal 441 ( I 00) 102 ( 100) 58 ( 100) 26 ( 100) 11 (JOO) 638 ( 100) 
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III Bijlagen bij paragraaf 4.4. De organisatie van de inwerkperiode 

Bijlage 33 Eerste afdeling van de MBO-V'ers (volgens hun eigen opgave), 
naar veld 

veld soort afdeling aantal 1) 
interne 126 
chirurgie 126 
gemengde- afdeling 72 
kinderafdeling 43 
neurologie 28 
kraam, gynaecologie 28 

A psychiatrie 15 
operatiekamer 7 
intensive care 7 
cardiologie 5 
orthopaedie 5 
overige 21 
totaal 483 
verblij fsafdeling 35 
opname-afdeling 28 
geriatrie 16 

B resocialisatie 1 1 
behandelafdeling 5 
overige 20 
totaal 115 
algemeen 12 
debiel niveau 7 
imbeciel niveau 9 

z diep gestoord niveau 9, 
dubbelgehandicapten 1 1 
epilepsie 1 1 
overige 18 
totaal 77 
algemeen 7 
somatische afdeling 13 

V psychiatrische afdeling 8 
overige 4 
totaal 32 

w wiikverpleging totaal 14 
overige 14 
geen opgave 8 
totaal 743 

1) De totaal aantallen per veld komen niet overeen met hetgeen de MBO-V'ers 

als eerste baan opgaven. Een aantal MBO-V'ers gaf namelijk als eerste 

baan, bijvoorbeeld werkzoekend of militaire dienst op, maar ging bij de 

beantwoording van de vragen over de inwerkperiode van de eerste "echte" 

baan in de gezondheidszorg uit. 
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Bijlage 34 Geschiktste afdeling voor p,as afgestudeerde MBO-V' ers (volgens 
d f d 11. ) ld e unct1.onar1.ssen 1.n e 1.nste l.n' en , per ve 

veld 
A B z V w totaal soort afdeling 

elke afdeling 8 2 3 3 0 16 (23) 
afdeling waar MBO-V'er stage heeft gelopen 5 0 0 0 0 5 (7) 
afdeling met voldoende begeleiding 3 I I I 0 6 (8) 
afdeling met verzorgende taken I 2 2 I 0 6 (8) 
algemene afdeling (niet gespecialiseerd) 5 0 0 I 0 6 (8) 
interne/chirurgische afdeling 13 0 0 0 0 13 (19) 
langdurige verblijfsafdeling 0 5 0 0 0 5 (7) 
curatieve wijk 0 0 0 0 3 3 (4) 
anders 3 0 0 I 0 4 (6) 
geen mening I 0 I 0 5 7 (JO) 

l totaal 39 10 7 ·7 8 71 ( JOO) 

Bijlage 35 Wel of geen speciaal inwerkprograunna voor MBO-V'ers (volgens 
f d 1 ezondheidszorg) naar niveau unct1.onar1.ssen l.n e 1.ntramura e g 

J. ~ niveau 
speciaal in-;\ hoog laag totaal 
werkprogramma 
Ja 14 ( 4 I) . 5 (I 7) 19 (30) 
neen 20 (59) 24 (83) 44 (70) 
totaal 34 (JOO) 29 ( I 00) 63 (JOO) 

Bijl age 36 Wel of geen schriftelijk vastgelegd inwerkprogramma (volgens 
de MBO-V'ers), per veld 

,i. ➔ veld 
schri.ftelijk A 
vastgele~ 

B z V w totaal 

Ja 76 (16) 9 (8) 4 (6) 4 (I 3) 6 (46) 99 (14) 
neen 392 (84) 97 (92) 60 (94) 27 (87) 7 (54) 583 (86) 
totaal 468 (JOO) 106 (JOO) 64 (JOO) 31 (JOO) 13 (JOO) 682 (I 00) 

Bijlage 37 Wel of geen schriftelijk vastgelegd inwerkprograunna (volgens de 
functionarissen in de instellingen), naar veld 

~ -:.-1 veld 
schriftelijk A B z V w totaal 
vastgele~ 
ja 6 (I 5) 0 (-) I ( 14) 0 (-) 8 (JOO) 15 (21) 
neen 33 (85) 10 (JOO) 6 (86) 7 ( JOO) 0 (-) 56 (79) 
totaal 39 ( JOO) 10 ( I 00) 7 ( 100) 7 ( I 00) 8 ( JOO) 71 ( JOO) 

Bijlage 38 Wel of geen leerinhouden (volgens de functionarissen in de instel
lingen), naar veld 

i -~ veld 
leeri.nhouden _ 

neen 
totaal 

A 

4 ( I 0) 
35 (90) 
39 (I 00) 

(geen opgave: I) 

B z 
0 (-) 0 (-) 
9 (I 00) 7 ( I 00) 
9 ( JOO) 7 ( I 00) 

V w totaal 

0 (-) 6 (75) 10 ( 14) 
7 ( I 00) 2 (25) 60 (86) 
7 (JOO) 8 (JOO) 70 (I 00) 
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.. 39 Wel of een theorielessen (vol ens de MBO-V'ers), naar veld 
veld 

A B z V w totaal lessen 
6 (I) 1 (I) 3 (5) 1 (3) 1 (8) 12 (2) 

neen 460 (99) 105 (99) 61 (95) 30 (97) 12 (92) 668 (98) 
totaal 466 ( I 00) 106 (JOO) 64 ( 100) 31 ( 100) 13 ( 100) 680 (100) 

Bijlage 40 Wel of geen theorielessen (volgens de functionarissen in de instel-
linen), naar veld 

~eld A B z V w totaal essen 
ja 0 (-) 2 (29) 0 (-) 0 (-) 2 (25) 4 (6) 
neen 39 ( I 00) 7 (71) 7 (100) 7 (100) 6 (75) 66 (94) 
totaal 39 (100) 9 ( 100) 7 (100) 7 ( 100) 8 ( 100) 70 ( I 00) 
(geen opgave: I) 

Bijlage 41 Wel of geen lijst met vaardigheden 
(volgens MBO-V'ers), naar veld 

gebruikt tijdens inwerkperiode 

J. ➔ veld 
lijst met A B Z 
vaardigh~en 

V w totaal 

ja 82 (I 8) 8 (8) I (2) 3 (10) 0 (-) 94 (14) 
neen 385 (82) 98 (92) 63 (98) 28 (90) I 2 (100) 586 (86) 
totaal 467 (100) 106 (100) 64 ( I 00) 31 (JOO) 12 (100) 680 (I 00) 

Bijlage 42 Wel of geen lijst met vaardigheden gebruikt tijdens inwerkperiode 
(volgens de functionarissen in de instellingen), naar veld 

J. ➔ veld 
totaal lij st met A B z V w 

vaardigh~en .. 
ja 16 (4 I) I (II) 0 (-) 2 (29) I (14) 20 (29) 
neen 23 (59) 8 (89) 7 (100) 5 (71) 7 (86) 50 (71) 
totaal 39 ( 100) 9 ( 100) 7 ( 100) 7 (100) 8 (100) 70 (JOO) 
(geen opgave: 1) 

Bijlage 43 Overeenkomst werk tijdens inwerkperiode met verwachtingen MBO-V'ers, 
naar veld 

~ werk kom A B z V w totaal 

(helemaal) 216 (46) 43 (40) 33 (52) 16 (52) 10 (77) 318 (46) overeen 
min of meer 191 ( 41) 45 (42) 29 (45) I 1 (36) 3 (23) 279 (41) overeen 
(helemaal) 61 (13) 19 (I 8) 2 (3) 4 (12) 0 (-) 86 (13) niet overeen 
totaal 468 ( I 00) 107 ( 100) 64 ( 100) 31 ( 100) 13 ( 100) 683 ( 100) 
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Bijlage 44 Wel of geen speciaal inwerkprogramma en wel of geen vaste 
b 1 . d ( 1 d MBO V' ) ege ei er VO gens e - ers 

~e bege-
leider totaal 

speciaal~- Ja neen 

werkprograI1DDa_ 
ja 100 (55) 83 (45) 183 ( I 00) 
neen I 13 (21) 433 (79) 546 ( 100) 
totaal 213 {29) 516 (71) 729 (JOO) 

Bijlage 45 De functionarissen die de MBO-V'ers tijdens de inwerkperiode 
begeleiden (volgens de MBO-V'ers zelf), naar veld 

a. V aste b 1 'd ege e1. er 
.l, ::-t veld 

A B z V w totaal 
functionaris .. 
verpleeg- 51 (36) 9 (28) 10 (59) 0 (-) I ( I I) 71 (35) kundige 
staflid 26 ( I 8) 9 (28) 2 (12) 3 (75) 0 (-) 40 (19) 
praktijk- 45 (31) 6 (19) 0 (-) I (24) 0 (-) 52 (25) begeleider 
anders 22 (15) 8 (25) 5 (29) 0 (-) 8 (89) 43 (21) 
totaal 144 ( I 00) 32 (100) 17 ( 100) 4 ( 100) 9 ( 100) 206 ( I 00) 

b. Geen vaste begeleider 

.J. ~ veld 
A B z V w totaal begeleiding_ 

verschillende 
168 (52) 35 (46) 19 (40) 12 (44) 3 (75) 237 (49 ) personen 

zo nu en dan 
door wille- 108 (33) 21 (28) 11 (24) 10 (37) I (25) 151 (32) 
keurige per-
sonen 
geen vorm 
van bege- 49 (15) 20 (26) 17 (36) 5 (I 9) 0 (-) 91 (19) 
leiding 
totaal 325 ( 100) 76 ( 100) 47 ( I 00) 27 ( 100) 4 ( I 00) 479 ( I 00) 

Bijlage 46 De functionarissen die de MBO-V'ers tijdens de inwerkperiode bege
leiden (volgens de respondenten in de instellingen), naar veld 

' a. Vaste begeleider 
~ ~veld ~ - . A B z V w totaal 
funct1.onar1.s_ 
verpleeg- 14 7 3 0 0 24 
kundige 
staflid 0 0 I 2 0 3 
praktijk-

5 0 0 0 0 5 begeleider 
anders 6 0 I 0 7 14 
afh. van afd. 3 0 0 0 0 3 of MBO-V'er 
totaal 28 7 5 2 7 49 
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b G . t b een vase ege e1. er 

" 
.... veld 

begeleiding--
A B z V w totaal 

verschillende 9 (90) 2 ( I 00) 2 personen (JOO) 5 ( 100) 1 ( 100) 19 (95) 

zo nu en dan 
door wille-

1 ( 1 O) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 1 (5) keurige per-
sonen 
geen vorm van 

0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-) ' begeleiding 
totaal 10 ( 100) 2 (JOO) 2 (JOO) 5 ( 100) 1 ( 100) 20 ( 100) 

1.J age 47 D d e oor e -d 11B0 V' ers gewenste b ege e1. i.ng ( naar ve ld) 
~➔ veld 

A B z V w totaal gewenste ~ 
leiding 
verpleeg- 164 (35) 39 (37) 27 (43) 8 (27) 0 (-) 238 (35) kundige 
staflid 36 (8) 7 (7) 2 (3) 6 (20) 0 (-) 51 (8) 
praktijk- 137 (29) 16 (15) 9 ( 14) 7 (23) 1 (8) 170 (25) begeleider 
incidenteel 11 7 (25) 31 (29) 13 (21) 6 (20) 3 (25) 170 (25) 
anders 14 (3) 13 (12) 12 (19) 3 ( 10) 8 (67) 50 (7) 
totaal 468 (JOO) 106 ( 100) 63 (100) 30 (I 00) 12 ( 100) 679 ( 100) 

IV Bijlagen bij paragraaf 4.5. De aanstellingsmogelijkheden van de MBO-Verpleeg

kundige 

Bijlage 48 Keuzecriteria bij de sollicitaties van de MBO-V'ers 
criterium aantal 

de instelling lag dicht bij huis 180 
ik had er een plp doorgebracht 157 
de aard van het werk (qua veld, afdeling, functie) 123 
positieve indruk van de instelling, door eigen ervaring (b.v. tijdens 85 stage, sollicatie) of berichten van anderen 
de omgeving: de stad, het gedeelte van het land (verschillende redenen: 81 "dichtbij partner", "weg van thuis", "het nieuwe onbekende") 
de aard van de instelling (b.v. grootte, bestaansduur, levens- 78 beschouwing) 
positieve opstelling van de instelling t.a.v. MBO-V'ers; reputatie 37 qua opvang en begeleiding tijdens inwerkpe riode 
"het werk hebben op zich" 35 
arbeidsvoorwaarden, promotie- of specialisatiemogelijkheden 34 
het nieuwe, onbekende qua werk, instelling, veld 17 
overige 25 
totaal 1) 852 

1) In totaal 722 MBO-V'ers hebben deze vraag beantwoord. Een aantal van hen 
noemde meer dan een criterium. 

(21 ) 
( 19) 
(1 4) 

( 1 O) 

(IO) 

(9 ) 

(4) 

(4) 
\ (4) 

(2) 
(3) 

( 100) 

! 

I 
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Bijlage 49 Wel of niet in andere 1.nstellingen gesollic1.teerd (naar veld) 
~-+ veld 
in andere in-
s te 11 inge~ge
so 11 i ci tee rd, 
ja 
neen 
totaal 

A B 

278 (60) 43 (40) 
185 (40) 64 (60) 
463 (100) 107 (100) 

z V w totaal 

42 (66) 13 ( 42) 8 (62) 384 (57) 
22 (34) 18 (58) 5 (38) 294 (43) 
64 (100) 31 ( 100) 13 ( 100) 678 (100) 

Bijlage 50 Eerste baan wel of niet in instelling waar plp 1.s doorgebracht 
(naar veld)' 

,l ~ veld 
plp door- · A B z V w totaal 
gebracht~ 
ja 146 (32) 56 (52) 22 (34) 12 (39) 4 (31) 240 (35) 
neen 317 (68) 51 (48) 42 (66) 19 ( 61) 9 (69) 438 (65) 
totaal 463 (100) 107 ( 100) 64 (100) 31 ( l 00) 13 ( 100) 678 ( 100) 

Bijlage 51 Eerste baan wel of niet in instelling waar plp is doorgebracht 
(naar MBO-V) 

lo- ➔MBO-V 

plp d~~ Eindhoven Hoogeveen Lecuwarden Leidschendan Rotterdam totaal 
gebrach 
ja 88 (34) 23 (24) 61 (37) 20 (33) 57 (39) 249 
neen 172 (66) 73 (76) 105 (63) 41 (67) 91 (61) 481 
totaal 260 ( l 00) 96 ( 100) 166 (100) 61 ( l 00) 148 (100) 731 

Bijlage 52 Eerste baan wel of niet 1.n instelling waar plp is doorgebracht 
( f d ) naar a stu eer1aar 

lafstudeerjaar 
plp ddor~ 1975/1976 1977 1978 totaal 
gebracht 
ja 126 (45) 54 (30) 69 (26) 249 (34) 
neen 153 (55) 127 (70) 201 (74) 480 (66) 
totaal 279 (100) 181 (100) 270 (100) 730 ( 100) 

Bijlage 53 Wel of geen voorkeur voor MBO-V'ers die een plp 1.n de instelling 
hebben doorgebracht (volgens de functionarissen 1.n de stagever
lenende instellingen), naar veld 

-1- ➔ veld 

(34) 
(66) 

(100) 

voorkeur voor A B z V w totaal -~ ex-stag1.a1.res_ 
ja 8 (35) 3 (37) 3 (75) 4 (80) 3 (37) 21 (44) 
neen 15 (65) 5 (63) 1 (25) 1 (20) 5 (63) 27 (56) 
totaal 23 ( l 00) 8 (100) 4 (100) 5 ( 100) 8 ( 100) 48 ( 100) 
(geen opgave: 5) 
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Bijlage 54 Wens van de MBO-V'ers om al dan niet van instelling te veranderen 1 

(naar veld) 
J.. ~ veld 
andere in- A B z V w totaal 
stelling ............... 
ja 182 (44) 36 (36) 27 (42) 13 (34) 3 ( 17) 261 (41) 
neen 228 (56) 64 (64) 37 (58) 25 (66) 15 (83) 369 (59) 
totaal 410 (JOO) JOO ( I 00) 64 (JOO) 38 (I 00) I 8 ( I 00) 630 (100) 

iJ age 55 • a. w ens om van ins e ing t 11 · t d e veran eren +-+ k feer wer s 
~- ~werksfeer (zeer) (zeer) redelijk totaal andere instelling__ goed slecht 
ja 181 (64) 84 (29) 19 (7) 284 ( 100) 
neen 324 (78) 78 (19) 12 (3) 414 ( I 00) 
totaal 505 (72) 162 (23) 31 (5) 698 (JOO) 

iJ age 55 b . . Wens 0m van inste ing te veran eren 11 · d ..... 1 re ati e met het hoofd 
J.--. rel.~ie hoofd (zeer) redelijk (zeer) totaal andere instellini!_ goed slecht 
ja 176 (64) 81 (29) 18 . (7) 275 ( I 00) 
neen 324 (8 I) 63 (16) 14 (3) 401 ( JOO) 
totaal 500 (74) 144 (21) 32 (5) 676 ( I 00) 

Bijlage 55.c. Wens om van instelling te veranderen ........,. afstemming taken 
~ af stennning taken (zeer) redelijk (zeer) totaal andere i-;;tellin;.! goed slecht 
Ja 162 (58) 96 (34) 21 (8) 279 ( 100) 
neen 300 (73) 95 (23) 15 (4) 410 ( JOO) 
totaal 462 (67) 191 (28) 36 (5) 689 ( JOO) 

iJ age . . 55 d W ens om van inste ing te veran eren 11 · d .._. wer kb sprekingen e 
J. we rkbe sprekinge~ (zeer) redelijk (zeer)on- totaal andere inrtelling_ voldoende voldoende 
ja 149 (53) 70 (25) 64 (22) 283 (JOO) 
neen 284 (69) 68 (17) 60 (I 4) 412 ( 100) 
totaal 433 (62) 138 (20) 124 (I 8) 695 ( JOO) 

Bijlage 56.a. Wens om van veld te veranderen +-+ werksfeer 

~ 
(zeer) redelijk (zeer) . totaal antler vel ~ goed slecht 

ja 194 (60) 109 (34) 21 (6) 324 (JOO) 
neen 309 (84) 52 (I 4) 9 (2) 370 ( I 00) 
totaal 503 (73) 161 (23) 30 (4) 694 ( JOO) 
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Bijlage 56.b. Wens om van veld te veranderen .,_.. relatie met het hoofd 
!-· relatie hoofd (zeer) redelijk 

(zeer) 
totaal ander vefa'---.:::::> goed slecht 

ja 208 (66) 87 (28) 29 (6) 314 ( 100) 
neen 288 (81) 57 (16) 12 (3) 357 (100) 
totaal 496 (74) 144 (21) 31 (5) 671 ( I 00) 

1.J age 56 W .c. ens om van ve ld d te veran eren .... f a stenmnng t aken 
,1,afste~ (zeer) redelijk (zeer) totaal ander vel ~ goed slecht 
ja 182 (57) 110 (34) 27 (9) 319 ( 100) 
neen 276 (76) 81 (22) 8 (2) 365 (100) 
totaal 458 (67) I 91 (28) 35 (5) 684 ( JOO) 

I.J age . . 56 d W ens om van ve ld d te veran eren +-+ wer kb k·ngen espre 1. 
i werkbesprekingen (zeer) redelijk (zeer)on- totaal ander vel~ voldoende voldoende 
Ja 163 (50) 77 (24) 84 (26) 324 ( JOO) 
neen 270 (74) 60 (16) 37 (10) 367 ( I 00) 
totaal 433 (63) 137 (20) 121 (18) 691 ( 100) 

Bijlage 56.e. Wens om van veld te veranderen H tevredenheid over 
werkzaamheden 

ltevredenheid werk- (zeer) redelijk (zeer)on-.__ zaamheden totaal 
ander ve 1 d ~ tevreden tevreden tevreden 

ja 220 (68) 85 (26) 20 (6) 325 ( 100) 
neen 321 (87) 40 ( I 1 ) 8 (2) 369 ( JOO) 
totaal 541 (78) 125 (18) 28 (4) 694 ( I 00) 

Bijlage 57. Toelichting bij tabel 4.24. (aanstellingsmogelijkheden in de 
verschillende velden (volgens de MBO-V'ers)) 

De rangordes in tabel 4.24. zijn afgeleid uit tabellen, waarvan de onder

staande een voorbeeld is. Deze tabel geeft een totaal beeld van de ant

woorden die MBO-V'ers, werkzaam in de algemene ziekenhuizen, op de be

treffende vraag gaven. De resultaten zijn zodanig weergegeven, dat het 

getal 1.n eel (i,j) betekent: het aantal keren dat de aanstellingsmogelijk

heden in veld i grater warden geacht dan die in veld j. Bijvoorbeeld: 339 

MBO-V'ers in algemene ziekenhuizen vinden hun aanstellingsmogelijkheden 

in de algemene ziekenhuizen grater dan in de verpleeghuizen. De verschil

lende velden zijn geordend naar afnemende aanstellingsmogelijkheden; de 

getallen nemen in de rijen van links naar rechts toe en nemen in de kolom

men van haven naar beneden af. Deze rangorde vindt U in tabel 4.24. onder 

"A" terug. Voor de andere velden is dezelfde procedure gevolgd. 



- 20 -

De aanstellingsmogelijkheden in de verschillende velden, zoals de MBO-V'ers 

in de algemene ziekenhuizen ze zelf zien. 

J ~ A V B ·z w tol::aal 
A 339 345 352 373 1409 
V 54 249 277 314 894 
B 56 151 194 254 655 
z 48 123 202 243 616 
w 26 85 143 151 405 
tot. 184 698 939 974 1184 3979 

eel (i,j) = het aantal keren dat de aanstellingsmogelijkheden in veld i 
groter worden geacht dan in veld j. 

Bijlage 58 Aanstellingsmogelijkheden in de verschillende velden, zoals de 
MB0-V'ers ze zelf zien. 
Antwoordpatronen die het meeste voorkomen. 

, relatief het vaakst ge-
antwoord- aantal noemd door MB0-V'ers 
patroon 1) 2) in 3): 

A B z V w 
A V z B w 50 X 

A V B z w 47 X 

A V w z B 46 X 

B z V A w 36 X 

A B V z w 35 X X 

A B z V w 26 X 

z B V A w 25 X 

A w V z B 23 X X 

A z B V w 22 X X 

A V w B z 22 X 

B A z V w 20 X 

A B V w z 17 X 

V A z B w 16 X 

z V B A w 13 X X 

A V z w B 12 X 

B z A V w 12 X X 

B V z A w 12 X 

A z V B w 11 X 

V z B A w 1 1 X 

B z V w A 10 X 

totaal 466 (N = 743) 

1) De velden ziJn gerangschikt naar afnemende aanstellingsmogelijkheden. 
2) Alleen die antwoordpatronen zijn opgenomen, die 10 keer of vaker zijn 

genoemd. 
3) Hierbij is rekening gehouden met de spreiding van de MBO-V'ers over de 

verschillende velden. 
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Bijlage 59 Het veld, waar de MBO-V'ers hun aanstellingsmogelijkheden het 
b h ( h .d. k ld) est ac ten naar u1. 1.g wer ve 

J, 
➔ huidig 

werkveld I 

veld met b~ste A B z V w totaal 
aanstellings~\ 
mogelijkheden 
A 310 (75) 1 1 ( 1 I) 7 ( 1 O) 9 (24) 5 (25) 342 (53) 
B 34 (9) . 73 (72) 6 (9) 4 ( 10) 2 (I 0) 119 (19) 
z JO (2) 4 (4) 49 (72) 3 (8) 2 (IO) 68 (11) 
V 30 (7) 7 (7) I (2) 18 (47) 2 ( IO) 58 (9) 
w IO (2) 6 (6) 3 (4) 3 (8) 8 (40) 30 (5) 
geen mening 20 (5) 0 (-) 2 (3) I (3) I (5) 24 (4) 
totaal 414 ( 100) IOI (JOO) 68 (JOO) 38 ( 100) 20 (JOO) 641 (JOO) 

Bijlage 60 Het veld, waar de MBO-.V' ers hun aanstellingsmogelijkheden het 
1 h ht ( h 0 d 0 k ld) s ec tst ac en naar Ul. l. wer ve 

~ huidig J. werkveld 
veld met 

A B z V w totaal slechtste aan-
stellingsmoge-
lijkheden \ 
A I I (3) 16 (16) IO (15) 8 (21) 1 (5) 46 (7) 
B 96 (23) 6 (6) 4 (6) 6 ( I 6) 5 (25) I I 7 ( I 8) 
z 57 ( 14) 6 (6) 4 (6) 6 (I 6) 5 (25) 78 (12) 
V 22 (5) 5 (5) 0 (-) I (3) I (5) 29 (5) 
w 204 (49) 67 (66) 48 (70) 16 (4 I) 7 (35) 342 (53) 
geen mening 24 (6) I (I) 2 (3) I (3) I (5) 29 (5) 
totaal 414 ( 100) IOI (JOO) 68 (JOO) 38 ( 100) 20 (100) 641 . (JOO) 

Bijlage 61 Wel of niet voldoende informatie over de MBO-V (volgens de functio
narissen in de instellingen) 

t --> veld 
voldoende A B z V w totaal 
. f -,....? 1.n ormat1.e . ....._ 
(zeer) 25 (70) 5 (50) 4 (57) 5 (71) 3 (38) 42 (62) voldoende 
matig 3 (8) I (IO) 2 . (29) 0 (-) 2 (25) 8 (12) 
(zeer) on- 8 (22) 4 (40) I (14) 2 (29) 3 (37) 18 (26) voldoende 
totaal 36 ( I 00) IO ( 100) 7 (100) 7 ( 100) 8 ( 100) 68 ( 100) 
(geen opgave: 3) 
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Bijlage 62 De wijze waarop in vacatures wordt voorzien (volgens de 
f d 1 dh "d ) ld unct1onar1.ssen 1.n e 1.ntramura e gezon e1. szorg , naar ve 

~ ---4 veld 
hoe in vaca-

A B z V totaal 
tures t~ 
voorzien 
in-service 27 (69) 4 (40) 4 (57) 4 (57) 39 (62) 
MBO-V 0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 
HBO-V 0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 
geen voorkeur 10 (26) , 4 (40) 1 ( 14) 3 (43) 18 (29) 
geen mening 2 (5) 2 (20) 2 (29) 0 (-) 6 (9) 
totaal 39 ( I 00) 10 ( 100) 7 ( 100) 7 (100) 63 ( 100) 

Bijlage 63 Persoonlijke voorkeur van de functionarissen 1.n de intramurale 
gezon dh "d b" " h ( ld) e1. szorg l.J et voorz1.en 1.n vacatures naar ve 

J, ~ veld 
voorkeurs- A B z V totaal 
categorie ............___ 
in-service 22 (56) 2 (20) 1 (14) 3 (43) 28 (44) 
MBO-V 0 (-) 1 (IO) 0 (-) 0 (-) 1 (2) 
HBO-V 0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 

- geen voorkeur 16 (41) 7 (70) 4 (57) 4 (57) 31 (49) 
geen mening 1 (3) 0 (-) 2 (29) 0 (-) 3 (5) 
totaal 39 ( 100) 10 (100) , 7 (100) 7 ( I 00) 63 ( 100) 

Bijlage 64 Wens van de functionarissen in de instellingen om in-service 
opleiding al dan niet af te bouwen, naar niveau 

... ~ niveau 
in-service hoog laag totaal -opl. afbouwen.., 
Ja 20 (69) 14 (52) 34 (61) 
neen 7 (25) 10 (37) 17 (30) 
geen mening 1 (3) 2 (7) 3 (5) 
n.v.t. . 1 (3) 1 (4) 2 (4) 
totaal 29 ( 100) 27 ( JOO) 56 (100) 

Bijlage 65 De wens van de functionarissen (op bet hoge niveau in de intra
murale gezondheidszorg), om al dan niet onderscheid te maken in 
de functies die de verschillende categorieen verpleegkundigen 
dienen te vervullen (naar veld) 

~---+ veld 
onderscheid A · B z V totaal 
functies ............___ 
ja 3 (15) 1 (20) 0 (-) 3 (60) 7 (21) 
neen 17 (85) 4 (80) 4 (100) 2 (40) 27 (79) 
totaal 20 ( 100) 5 ( 100) 4 ( 100) 5 ( 100) 34 ( 100) 
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V Bijlagen bij paragraaf 4.6. Promotie- en specialisatiemogelijkheden van 

de MBO-Verpleegkundige 

Bijlage 66 Huidige functie van de MBO-V'ers, naar jaar van afstuderen 
J,. ~ afstudeerjaar 1975 1976 1977 1978 
huidige functie 
(gedipl.) verpleegkundige 24 (37) 97 (50) I 11 (62) 194 (73) 
stafverpleegkuridige 8 (I 2) 14 (7) 5 (3) 13 (5) 
waarnemend hoofd 8 (12) 5 (3) 10 (6) 3 (I) 
hoofdverpleegkundige 3 (5) 2 (I) 0 (-) I (O, 5) 
assistent groepsleider 5 (8) 2 (I) 0 (-) 5 (2) 
groepsleider 4 (6) 17 (9) 10 (6) 14 (5) 
leerling kinderaant./OK/IC/ I (2) I I (6) 10 (6) 9 (3) 
nierdialyse 
verpleegkundige kinderafd. 4 (6) 10 (5) 11 (6) 7 (3) 
OK/IC/nierdialyse 
praktijkbegeleider 4 (6) 4 (2) 5 (3) 3 (I) 
verpleegkundige in de wijk 0 (-) 3 (2) 2 (I) I (O ,5) 
wijkverpleegkundige 2 (3) 4 (2) 6 (3) 2 (I) 
overige 2 (3) 23 (12) . 8 (4) 14 (5) 
totaal 65 ( 100) 192 ( 100) 178 ( 100) 266 (JOO) 

(geen opgave: 42) 

B1.J age 67 H .d. u1. 1.ge rang van e -d MBO V' f d ers, naar Jaar van a stu eren 
J,. ~ afstudeerjaar 1975 1976 1977 1978 
hu i di ge rang 
verpleegkundige 34 (61) 94 (59) 108 (76) 190 (90) 
verpleegkundige A 16 (28) 41 (25) 24 (17) . 13 (6) 
le verpleegkundige 2 (3) 17 (II) 4 (3) 3 (I) 
waarnemend hoofdverpleegk. 2 (3) I (I) 0 (-) 3 (I) 
verpleegkundige in de wijk 0 (-) 3 (2) 2 (I) I (0 ,5) 
wijkverpleegkundige 2 (3) 2 (I) 5 (3) I (O, 5) 
overige I (2) 2 (I) 0 (-) 3 (I) 
totaal 57 ( I 00) 160 ( 100) 143 (JOO) 214 ( 100) 
(geen opgave: 69) 

1.J age u1. 1.ge rang van e -d HBO V' ers, naar ve ld 

~ A B z V w 
g 

verpleegkundige 271 (78) 62 (78) 43 (86) 11 (38) I (6) 
verpleegkundige 64 ( I 8) 13 (I 6) 4 (8) 9 (31) 0 (-) 
A 
le verpleeg- 9 (3) 4 (5) I (2) 8 (28) 0 (-) 
kundige 
wnd. hoofdver-

I (O, 5) I (I) . 2 (4) I (3) 0 (-) 
pleegkundige 
verpleegkundige 0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 6 (35) 
in de wijk 
wijkverpleeg-

0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-) IO (59) kundige 
overige 2 (O, 5) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 - (-) 
totaal 347 (JOO) 80 ( I 00) 50 (JOO) 29 ( 100) 17 ( 100) 

totaal 

426 (61) 
40 (6) 
26 (4) 

6 (I) 
12 (2) 
45 (6) 

31 (4) 

32 (4) 

16 (2) 
6 (I) 

14 (2) 
47 (7) 

701 ( I 00) 

totaal 

426 (74) 
94 (I 6) 
26 (5) 
6 (I) 
6 (I) 

IO (2) 
6 (I) 

574 (JOO) 

totaal 

388 (74) 

90 ( I 7) 

22 (4) 

5 (I) 

6 (I) 

10 (2) 

2 (I ) 
523 (JOO) 
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Bijlage 69 Gewenste functie naar afstudeerjaar (intramurale gezondheidszorg) 

J, ~ afstudeerjaar 1975 1976 1977 1978 totaal gewenste functie 
verpleegkundige 23 (39) 84 (49) 89 (56) 134 (52) 330 (SI) 
af de lingshoofd 12 (21) I I (6) 16 (IO) 19 (8) 58 (9) 
hoofd verplegingsdienst 2 (3) 6 (3) 3 (2) 3 (I) 14 (2) 
anders 22 (37) 72 (42) 52 (32) 100 (39) 246 (38) 
totaal 59 ( 100) 173 ( I 00) 160 ( I 00) 256 ( I 00) 648 ( 100) 

iJ age 70 G ewenste f unctie naar ges act intramura e ge 1 h C 1 zondheidszorg) 
~~ ges lach t 
gewenste functie----

vrouw man totaal 

verpleegkundige 315 (58) 15 (14) 330 (51) 
afdelingshoofd 29 (5) 29 (27) 58 (9) 
hoofd verplegingsdienst 3 (I) 11 (JO) 14 (2) 
anders . 195 (36) 52 (49) 247 (38) 
totaal 542 ( 100) 107 ( 100) 649 (JOO) 

Bijlage 71 Gewenste functie naar veld (intramurale gezondheidszorg) 

~ --+ veld 
A B z V totaal gewenste funcl:'h!-- _ 

verpleegkundige 224 (55) 44 (46) 24 (40) 10 (28) 302 (51) 
afdelingshoofd 27 (7) 10 (JO) 9 (I 5) 6 . (17) 52 (9) 
hoofd verplegingsdienst 2 (I) 2 (2) 3 (5) 2 (5) 9 (I) 
anders 149 (37) 41 (42) 24 (40) 18 (SO) 232 (39) 
to t aal 402 ( I 00) 97 (JOO) 60 ( 100) 36 (JOO) 595 (100) 

Bijlage 72 Tevredenheid van de MBO-V'ers over de promotiernogelijkheden, naar 
h .d. f t ui ige unc ie 

~ t evredenheid promotie-➔ (zeer) redelijk (zeer)on- geen 
--- rnogelijkheden totaal 

huidige functie ----
. tevreden tevreden tevreden rnening 

(staf)verpleegkundige 198 (43) 126 (27) 56 (12) 82 ( I 8) 462 ( 100) 
(wnd . )hoofdverpleegkundige 23 (75) 4 (13) 2 (6) 2 (6) 31 ( I 00) 
(ass.) groepsleider 22 ( 41) 16 (30) 6 (11) 10 (I 8) 54 (JOO) 
(11.)verpleegkundige 30 (48) 17 (28) 7 ( I I ) 8 ( 13) 62 ( 100) 
spec. afdeling 
praktijkbegeleider 10 (63) 4 (25) 2 (12) 0 (-) 16 ( I 00) 
verpleegkundige in de wijk 13 (65) 5 (25) I (5) I (5) 20 ( I 00) 
/wijkverpleegkundige 
overige 18 (45) 13 (33) 4 (JO) 5 (12) 40 ( 100) 
totaal 314 (46) 185 (27) 78 (11) 108 (I 6) 685 ( 100) 

Bijlage 73 Tevredenheid van de MBO-V'ers over de promotiernogelijkheden, naar 
f d a stu eer_iaar 

+ ~ afstudeerjaar 
1975 1976 1977 1978 totaal tevredenhei~ 

promotiemogelijk eden_ 
(zeer) tevreden 27 (44) 90 (54) 84 (56) 121 (58) 322 (55) 
redelijk tevreden 22 (35) 56 (33) 45 (30) 66 (32) 189 (32) 
(zeer) ontevreden 13 (2 1) 22 ( 13) 22 ( 14) 21 ( I 0) 78 (I 3) 
geen mening 3 21 25 59 108 
totaal 65 189 176 267 697 
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Bijlage 74 Tevredenheid van de MBO-V'ers over de promotiemogelijkheden 
naar veld 

" ➔ veld 
tevredenheid 
promotieciogelijk-

A B z V w totaal 

heden ~ 
(zeer) tevreden 193 (4 7) 34 (35) 26 (41) 23 (62) 13 (65) 289 (46) 
redelijk 109 (27) 31 (31) 18 (28) 9 (24) 5 (25) 172 (27) tevreden 
(zeer) onte- 39 (9) 17 (17) 8 (12) 4 ( 11) 1 (5) 69 ( 11) vreden 
geen mening " 70 (17) 17 (17) 12 (19) 1 (3) 1 (5) 101 (16 ) 
totaal 411 ( 100) 99 ( 100) 64 ( 100) 37 ( 100) 20 ( 100) 631 ( 100) 1 

Bijlage 75 Wens van de MBO-V'ers om al dan niet een cursus te gaan volgen, 
naar afstudeerjaar 

J. ~ 4 fs~dee~ 
cursus volgen. 1975 1976 1977 1978 totaal 

ja 45 (69) 129 (68) 131 (76) 214 (82) 519 (75) 
neen 20 (31) 61 (32) 42 (24) 46 (18) 169 (25) 
totaal 65 ( 100) 190 (JOO) 173 ( 100) 260 ( 100) 688 ( 100) 

Bijlage 76 Wens van de MBO-V'ers om al dan niet een cursus te gaan volgen, 
naar gewenste f unctie 

hoofd ver-

-

--~e verpleeg- afdelings- andere J, -
kundige hoofd plegings-

functie totaal 
cursus volgen? dienst 
ja 216 (67) 54 (96) 12 (92) 203 (85) 485 (77) 
neen 105 (33) 2 (4) 1 (8) 37 (15) 145 (23 ) 

I 

t otaal 321 ( 100) 56 ( 100) 13 ( 100) 240 ( 100) 630 (JOO) l 

Bijlage 77 Gewenste cursus naar veld 
i - -huidige baan - .......___ ➔ soort cursus--:_ A B z V w totaa l 

s pecialistische 222 (77) 53 (73) 26 (61) 5 (23) 4 (50) 310 (72) 
opleiding 
kaderopleiding 25 (9) 12 (16) 10 (23) 11 (50) 3 (37) 61 ( 14 ) I 
docentenoplei- 39 (14) 8 (11) 7 (I 6) 6 (27) I (13) 61 ( I 4) I ding 
to taal 286 ( 100) 73 ( 100) 43 ( I 00) 22 ( I 00) 8 ( I 00) 432 (I 00) t 

Bijlage 78 Gewenste cursus naar geslacht 

l~ soort cursus vrouw man totaal 

specialistische oplei-
297 (75) 44 (53) 341 (72) di ng 

kaderopleiding 42 ( 11) 27 (33) 69 ( I 4) 
docentenopleiding 54 ( I 4) 12 ( I 4) 66 ( I 4) 
totaal 393 ( 100) 83 (I 00) 476 (JOO) 



- 26 -

Bijlage 79 Tevredenbeid van de MBO-V'ers over de specialisatiemogelijkbeden 
f t d naar as u eerJaar 

J, :-. afstudeerjaar 
voldoende mogelijk- 1975 1976 1977 1978 totaal 
beden ~ 
(zeer) voldoende 23 (38) 82 (46) 88 (55) 123 (54) 316 (51) 
redelijk 26 (42) 45 (25) 33 (21) 53 (24) 157 (25) 
(zeer) onvoldoende . 12 (20) 51 (29) 38 (24) 50 (22) 151 (24) 
geen mening 5 17 18 38 78 
totaal 66 195 177 264 702 

Bijlage 80 Tevredenbeid van de MBO-V'ers over de specialisatiemogelijkbeden 
naar veld 

J; ~ veld 
voldoende A B z V w totaal 
mogelijkb~ 
(zeer) voldoende 214 (52) 34 (33) 17 (27) 16 (43) 13 (65) 294 (47) 
redelijk 96 (23) 24 (24) 17 (27) 7 (19) 3 (15) 147 (23) 
(zeer) onvol- 69 ( 17) 26 (26) 21 (32) 10 (27) 2 ( 10) 128 (20) doende 
geen mening 32 (8) 17 ( 17) 9 ( 14) 4 ( 1 1) 2 (10) 64 (10) 
totaal 411 ( 100) 101 ( 100) 64 ( 100) 37 (100) 20 ( 100) 633 (100) 

VI Bijlagen bij paragraaf 4.7. De mening van de MBO-V'ers over een aantal aspecten 

van bun werksituatie 

Bijlage 81 Toelicbting bij tabel 4.30 (bestede aandacbt aan de verscbillende 
taken) 

De rangordes in tabel 4.30 zijn afgeleid uit tabellen waarvan de twee 

onderstaande voorbeelden zijn. Deze tabellen geven een totaal beeld van 

de antwoorden die de MBO-V'ers, werkzaam in de algemene ziekenbuizen, op 

de twee betreffende vragen gaven. De resultaten zijn zodanig weergegeven, 

dat bet getal in eel (i,j) betekent: bet aantal keren dat taak i meer aan

dacbt krijgt dan taak j. Bijvoorbeeld: 216 MBO-V'ers bebben aangegeven, 

dat op bun afdeling meer aandaGht wordt besteed aan de verzorgende taken 

dan aan de verpleegtecbniscbe taken. 

De verscbillende taken zijn geordend naar afnemende aandacbt; de getallen 

nemen in de rijen van links naar recbts toe en nemen in de kolonnnen van 

boven naar beneden af. Deze rangordes vindt U in tabel 4.30 onder "A" terug. 

Voor de andere velden is dezelfde procedure gevolgd. 
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1. Algemeen ziekenhuis, "werkelijke situatie" 

~ verzorgende verpl.tech- soc.begelei- administra- huishoude-
taak nische taak dende taak tieve taak lijke taak 

verzorgende 216 307 354 369 
taak 
verpleegtech- 176 294 357 366 
nische taak 
soc. beg. 

93 105 307 326 
taak 
administra- 45 43 94 272 
tieve taak 
huishoude- 32 37 78 126 
lijke taak 
totaal 346 401 773 1144 1333 

eel (i,j): het aantal keren dat taak i een lager rangordenunnner (= meer 
aandacht) krijgt dan taak J• 

2. Algemeen ziekenhuis, "gewenste situatie" 

~ 1Terzorgende soc.begelei- verpl.tech.:.. administra- huishoude-
taak dende taak nische taak tieve taak lijke taak 

verzorgende 208 237 360 367 
taak 
soc. beg. 174 211 365 367 
taak 
verpleegtech- 149 171 363 365 nische taak 
administra-

37 31 34 284 
tieve taak 
huishoude- 29 29 31 106 
lijke taak 
totaal 389 439 513 1194 1383 

totaal 

1246 

1193 

831 

454 

273 

3997 

totaal 

1172 

111 7 

1048 

386 

195 

3918 
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Bijlage 82 Bestede aandacht aan de verschillende taken; antwoord-
t d' ht k pa ronen i.e e meest voor omen 

patronen 1 ) aantal 

soc.beg. verz. verpl.t. adm. huish. werkelijke gewenste 
situatie situatie 

2 I 3 4 5 52 90 
3 I 2 5 5 .. 69 57 
I 2 3 4 5 34 84 
3 2 I 4 5 49 23 
1 3 2 4 5 20 44 
2 3 I 4 5 24 39 
2 1 3 5 4 26 36 
3 I 2 5 4 29 21 
I 2 3 5 4 10 28 
I 2 4 3 5 12 16 
4 1 2 3 5 23 3 
I 2 5 3 4 15 10 
3 2 I 5 4 17 7 
I 4 2 3 5 10 12 
1 3 2 5 4 6 15 
2 3 1 c; l,. (.. If. 

2 1 4 3 5 11 6 
4 1 2 5 3 14 -
4 2 1 3 5 1 1 -

totaal 438 505 
(n = 669) (n = 659) 

I) I = meeste aandacht; 5 = minste aandacht 

Bijlage 83 Mogelijkheid om in het werk initiatief te tonen (volgens de 
MBO-V'ers), naar veld 

i ~ veld 
initiatief_ A B z V w totaal 

(zeer) 346 (84) 79 (78) 58 (89) 33 (89) 20 (JOO) 536 voldoende 
redelijk 52 (13) 13 ( 13) 6 (9) 2 (5) 0 (-) 73 
(zeer)on- 14 (3) 9 (9) l (2) 2 (6) 0 (-) 26 voldoende 
totaal 412 ( I 00) 101 (100) 65 ( I 00) 37 (100) 20 (100) 635 

Bijlage 84 Mogelijkheid om het werk zelfstandig uit te voeren (volgens 
de MBO-V'ers), naar veld 

~veld 

(84) 

(12) 

(4) 

(JOO) 

~ zel stan- A B z V w totaal 
digheid ............. 
(zeer) 379 (92) 91 (90) 63 (97) 36 (97) 20 (JOO) 589 (93) voldoende 
redelijk 25 (6) 4 (4) 2 (3) I (3) 0 (-) 32 (5) 
(zeer)on-

9 (2) 6 (6) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 15 (2) 
voldoende 
totaal 413 (100) 10 I ( 100) 65 ( 100) 37 ( 100) 20 ( 100) 636 ( 100) 
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B1J age 85 k f Wer s eer ( 1 vo .gens e - ers, d MBO V' ) naar ve ld 
J, ~veld 

werksfeer_ A B z V w 
~zeer)goed 302 (73) 68 (67) 56 (86) 24 (63) 17 (85) 
redelijk 98 (24) 23 (23) 8 (12) 14 (37) 2 (10) 
(zeer) I 1 (3) 10 (I 0) I (2) 0 (-) I (5) slecht 
totaal 411 (JOO) 101 (100) 65 ( 100) 38 ( 100) 20 ( 100) 

Bijlage 86 Aansluit1ng opvatt1ngen (volgens de MBO-V'ers), naar veld 
J, ➔ veld 
aansluiting ...... 
opvatt1ngen 

(zeer)goed 322 
redelijk 79 
(zeer) 
slecht 8 

A 

(79) 
(19) 

(2) 

totaal 409 (I 00) 

B 

78 (78) 
20 (20) 

2 (2) 

100 (JOO) 

z V w 

56 (88) 26 (68) 18 (90) 
8 (12) 12 (32) 2 ( 10) 

0 (-) 0 (-) 0 (-) 

64 (JOO) 38 (100) 20 (JOO) 

totaal 

467 (74) 
145 (23) 

23 , (3) 

635 (I 00) 

totaal 

500 (79) 
121 (19) 

10 (2) 

631 (100) 

Bijlage 87 Bespreekbaarheid moeilijkheden van verpleegtechnische aard 
(volgens de MBO-V'ers), naar veld 

f'-,~veld 
·bespreek-

A B z V w totaal baarheid 
moeilijklh...., 
altijd 335 (82) 70 (69) 41 (63) 30 (79) 18 (90) 494 (78) 
vaker wel 

66 (I 6) 23 (23) 16 (24) 6 (16) 2 ( 1 O) 113 (18) dan niet 
vaker niet 

9 (2) 8 (8) 5 (8) 2 (5) 0 (-) 24 (3) dan wel · 
nooit 0 (-) 0 (-) 3 (5) 0 (-) 0 (-) 3 (I) 
totaal 410 ( 100) I 01 ( I 00) 65 (100) 38 ( 100) 20 (100) 634 (100) 

Bijlage 88 Bespreekbaarheid moeilijkheden van emotionele aard (volgens de 
MBO-V'ers), naar veld 

~, veld 
bespreek- A B z V w totaal baarh~id 
moeilijk~ 
altijd 221 (54) 56 (55) 38 (59) 23 (61) 16 (80) 354 (56) 
vaker wel 152 (37) 30 (30) 23 (35) 6 ( 16) · 2 (10) 213 (34) dan niet 
vaker niet 33 (8) 13 (13) 4 (6) 7 (I 8) 2 (JO) 59 (9) dan wel 
nooit 4 ( 1) 2 (2) 0 (-) 2 (5) 0 (-) 8 (I) 
totaal 410 ( I 00) IO 1 (100) 65 ( 100) 38 ( 100) 20 (100) 634 ( 100) 
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Bijlage 89 Relatie met het hoofd (volgens de MBO-V'ers), naar veld 
+ -+ veld 
relatie 
hoofd ""-
(zeer)goed 
redelijk 
(zeer) 
slecht 
totaal 

A 

309 (76) 
85 (21) 

13 (3) 

407 ( 100) 

B 

65 (68) 
22 (23) 

8 (9) 

95 ( 100) 

z V w 

49 (78) 25 (74) 17 (90) 
(16) 9 (26) (5) 

4 (6) 0 (-) (5) 

63 (100) 34 ( 100) 19 (100) 

iJ age 90 R 1 e atie met d e in-service eer in 1 1· en ( 1 vo gens e -d MBO V' 
~~ veld 
relatie A B z V w 
leerli~ert_ 
(zeer)goed 372 (97) 98 (100) 53 (98) 31 (89) 8 (80) 
redelijk 12 (3) 0 (-) I (2) 4 ( I I) 2 (20) 
(zeer) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 
slecht 
totaal 384 ( 100) 98 ( 100) 54 (100) 35 (100) 10 ( 100) 

iJ age 91 Af s tenmnng ta en VO k ( 1 gens e -d MBO V' ers ) , naar ve ld 
J, ~veld 
afstemming 
taken~ 

A B z V w 

(zeer)goed 288 (71) 56 (56) 47 (73) 22 (58) 18 (90) 
redelijk 108 (26) 34 (34) 16 (25) 13 (34) 2 ( 10) 
(zeer) 12 (3) 10 (1 O) I (2) 3 (8) 0 (-) 
slecht 
totaal 408 ( I 00) 100 (100) 64 ( 100) 38 ( 100) 20 ( 100) 

Bi J age 92 W kb er espre k. ( 1 ingen VO gens d e MBO-V e.rs ) , naar, ve ld 
~➔ veld 

bespre-
kingen ~ 

A B z V w 

(zeer) 242 (58) 63 (62) 50 (79) 24 (65) 16 (80) voldoende 
redelijk 98 (24) 20 (20) 8 (13) 3 (8) 3 (15) 
(zeer)on- 73 (18) 18 (I 8) 5 (8) IO (27) I (5) voldoende 
totaal 413 (100) IO I ( I 00) 63 ( 100) 37 ( 100) 20 (100) 

totaal 

465 (75) 
127 (21) 

26 (4) 

618 (100) 

) ers , naar v eld 

totaal 

562 (97) 
19 (3) 

0 (-) 

581 ( 100) 

totaal 

431 (69) 
173 (27) 

26 (4) 

630 ( I 00) 

totaal 

395 (62) 

132 (21) 

107 (17) 

634 (100) 

Bijlage 93 Regelen diensten (wordt voldoende rekening gehouden met Uw wensen?), 
naar veld 

,l.. ➔veld 

regelin~ A B z V w totaal 
diensten 
(zeer) 329 (81) 80 (81) 58 (94) 30 (86) 20 ( I 00) 517 (83) voldoende 
redelijk 62 (15) 16 ( I 6) 4 (6) 4 ( 1 I) 0 (-) 86 (14) 
(zeer)on- 16 (4) 3 (3) 0 (-) I (3) 0 (-) 20 (3) voldoende 
totaal 407 ( 100) 99 (JOO) 62 (100) 35 (100) 20 (100) 623 (100) 
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Bijlage 94 Overdracht diensten (volgens de MBO-V'ers), naar veld 
L :--; veld 
overdracht A B z V w totaal 
diensten 
(zeer)goed 295 (73) 62 (62) 44 (71) 18 (49) 16 (80) 435 (70) 
redelijk 94 (23) 32 (32) 17 (27) 12 (32) 2 ( 10) 157 (25) 
(zeer) 17 (4) 6 (6) 1 (2) 7 (19) 2 (IO) 33 (5) slecht · 
totaal 406 ( I 00) 100 ( 100) 62 ( 100) 37 ( 100) 20 (100) 625 ( I 00) 

1..1 age r ei svoorwaar en VO gens e - ers 
' 

naar ve 95 A b . d d ( 1 d MBO V' ) ld 

J- .. ➔ veld 
arbeids- A B z V w totaal ..... 
voorwaarden 
(zeer)goed 197 (48) 49 (48) 33 (52) 21 (57) 12 (60) 312 (49) 
redelijk 184 (44) 40 (40) 23 (36) 14 (38) 7 (35) 268 (42) 
(zeer) 32 (8) 12 ( I 2) 8 (12) 2 (5) I (5) . 55 (9) 
slecht 
totaal 413 ( I 00) IOI (JOO) 64 ( I 00) 37 (100) 20 ( I 00) 635 ( 100) 

Bijlage 96 Arbeidsvoorwaarden (volgens de MBO-V'ers), naar afstudeerjaar 

~ --, 1975 1976 1977 1978 totaal 
n 

(zeer) goed 21 (32) 95 (49) 86 (48) 151 (57) 353 (SO) 
redelijk 38 (59) 83 (42) 76 (43) 94 (35) 291 (41) 
(zeer) slecht 6 (9) 17 (9) 16 (9) 21 (8) 60 (9) 
totaal 65 ( 100) 195 ( 100) 178 ( I 00) 266 ( 100) 704 ( I 00) 

Bijlage 97 Arbeidsvoorwaarden (volgens de MBO-V'ers), naar geslacht 
i-. ~slacht 
arbeidsvoorwaarden man vrouw totaal 

(zeer) goed 42 (39) 311 (52) 353 (SO) 
redelijk 49 (46) 243 (41) 292 ( 41) 
(zeer) slecht 16 (15) 44 (7) 60 (9) 
totaal 107 ( I 00) 598 ( I 00) 705 ( 100) 




