
ten groepen studenten plaatsnemen op een groot laken met de op
dracht om het om te draaien zonder eraf te stappen. ‘Dat kan enkel als 
je met elkaar bedenkt hoe je dat zult doen, terwijl je elkaar bovendien 
moet vasthouden.’ En ook hier worden de studenten geobserveerd: ‘Je 
kunt snel herkennen wie de kartrekkers en wie de volgers zijn.’ 

En hierbij blijft het niet. Bij de opleiding Verpleegkundige volgen de stu
denten workshops AFP (anatomie, fysiologie en pathologie) en  Engels. 
‘Dan leren ze het niveau van de lessen kennen.’ Bij Verzorgende/
IG staat een module nieuw onderwijs op het programma, met onder 
 andere  opdrachten voor het beroep Verzorgende/IG, indruk van de op
leiding en een opdracht omgangskunde, waarin beroepshouding en de 
kwaliteiten voor opleiding en beroep aan de orde komen. ‘De studenten 
leren dat ze bij ons heel erg naar zichzelf moeten kijken.’ Na afloop volgt 
een korte schriftelijke evaluatie. Ilse: ‘We vragen de deelnemers of ze 
tevreden zijn over de dag en of ze behoefte hebben aan een individueel 
gesprek. Als dan blijkt dat een student hulp nodig heeft, nemen we dat 
op in het pedagogisch dossier, zodat de SLB’er van meet af aan op de 
hoogte is.’ 

Eerst de praktijk. Nieuwe studenten Verpleeg
kunde worden per brief uitgenodigd voor zo’n 
welkomstdag, die enkele malen per schooljaar 
plaatsvindt. Daarin lezen ze ook dat ze een 
 Tshirt en een tandenborstel moeten meebren
gen. ‘Als ze hier zijn, moeten ze in tweetallen bij 
een ander armen wassen en tandenpoetsen’, 
vertelt Renske Bork, docent verpleegkunde (op
leiding Verpleegkundige). ‘De student ervaart 
meteen hoe het is een ander aan te raken en om 
samen te werken, dat hoort bij het vak.’ Renske 
of haar collega’s observeren intussen. ‘Je ziet 
meteen dat sommigen afstand bewaren.’ Ze doet 
voor hoe iemand met haast gestrekte armen bij 
een ander de tanden poetst. ‘Anderen zijn meer 
open, die hebben er geen moeite mee.’ 

De opleiding Verzorgende/IG pakt het op 
 vergelijkbare wijze aan. Ilse Veldhuis, docent 
verpleegkunde (opleiding Verzorgende/IG): ‘Bij 
ons gaat het eveneens om dat aanraken, maar 
we willen ook zien of je kunt samenwerken.’ Tij
dens de Welkomstdag van deze opleiding moe

Welkomstdag vervangt 
intakegesprek

tekst: Hans Morssinkhof 

De opleidingen Verpleegkun-

de en Verzorgende/IG hebben 

 enige tijd geleden de traditi-

onele intakegesprekken ver-

ruild voor welkomstdagen. 

 Aankomende studenten krij-

gen daar een voorproefje van 

wat ze mogen verwachten. 

Hun docenten kunnen begin-

nen met observeren. De eerste 

 ervaringen zijn positief. 
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Nieuwe wetgeving 
Het is een wereld van verschil met de tot voor kort gevolgde procedu
res. ‘Elke student maakte eerst de AMNtalentenscan en daarna volgde 
een intakegesprek op school’, legt Renske uit. Verpleegkunde ontving 
hiervoor steeds drie studenten tegelijkertijd, Verzorgende/IG zag elke 
leerling individueel. ‘Je besprak de uitkomsten van de talentenscan. Als 
je dacht dat er meer nodig was, koos je voor een verlengde intake, 
waarbij ook de teamdeskundige student aanwezig was’, vult Ilse aan. 

De Wet toelatingsrecht mbo, die op 1 augustus 2017 van kracht werd, 
heeft hier een einde aan gemaakt. ‘We zijn nu immers verplicht ieder
een met een vmbo-diploma of een startkwalificatie aan te nemen. Na 
negen maanden volgt dan het verplichte studieadvies’, verduidelijkt 
Renske. Dat stimuleerde een denkproces dat al langer gaande was, 
vult Ilse aan: ‘Die intakegesprekken van voorheen kostten veel tijd en 
het resultaat was niet altijd wat ons voor ogen stond.’ 

Eerste klik 
Want dat gesprek bood geen waarborgen voor de toekomst. ‘Voor 
veel studenten geeft de stage de doorslag; dan merken ze of dit echt 
is wat ze willen. Er zijn er die dan afhaken’, weet Ilse. Renske herkent 
het: ‘Sommigen blijven twijfelen, die weten pas aan het einde van het 
schooljaar wat ze echt willen.’ Soms ook zetten ze te hoog in. ‘Dat is 

vaak jammer’, meent Renske, ‘soms is het beter 
een stapje lager te beginnen. Dat gun je ze dan 
ook. Opstromen kan altijd nog. Nu kan iemand 
in theorie van Helpende naar niveau 4. Eigenlijk 
mis je dan te veel, dat is echt een hele stap.’ 

Nu zal dat zo’n vaart misschien niet lopen, maar 
de mogelijkheid bestaat. De welkomstdag kan 
dan het verschil maken. ‘Het is de eerste klik. 
De student wordt vanaf het allereerste moment 
gezien. Hij of zij krijgt een indruk van wat hem of 
haar te wachten staat, wij krijgen een indruk van 
hem of haar die verder gaat dan indertijd bij het 
intakegesprek. Onze ervaringen zijn in elk geval 
positief.’ Is zo’n dag dan ook iets voor andere op
leidingen? ‘Ik weet het zeker’, antwoordt Renske 
resoluut. 
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