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1 Introductie 

1.1 Aanleiding 

De Directie Gezond en Veilig Werken (G&VW) van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) streeft ernaar dat iedereen tot aan zijn pensioen vitaal en gezond werkt. 
G&VW stimuleert daarbij werkgevers om samen met werknemers maatregelen te nemen op het 
terrein van gezond en veilig werken.  

Een goede basis voor gezond en veilig werken kan al aangeleerd worden in het (beroeps-)onderwijs. 
Door tijdens de opleiding de juiste competenties te ontwikkelen kunnen werknemers hun eigen 
mentale en fysieke gezondheid beschermen en bevorderen. Op termijn draagt dit bij aan duurzame 
inzetbaarheid. In het mbo is reeds aandacht voor gezond en veilig werken, maar uit recent onderzoeki 
blijkt uit het oordeel van studenten en (leer-)bedrijven dat er verbeteringen gewenst zijn. Deze 
verbeteringen focussen op meer aandacht voor het thema gezond werken naast het thema veilig 
werken (het accent ligt nu nog vooral op veilig werken), op het aanleren van voldoende mogelijkheden 
om de fysieke en de psychosociale arbeidsbelasting te verminderen, en op de manier waarop mbo-
studenten ondersteund worden door hun school om gezond en veilig werken te bespreken bij het 
(leer-)bedrijf of de stageplek.  

Om te faciliteren om al in de beroepsopleiding een basis te leggen voor gezond en veilig werken, heeft 
het ministerie van SZW de ontwikkeling van het keuzedeel ‘Verdieping blijvend fit, veilig en gezond 
werken’ voor niveau 2 en niveau 3 en 4 ondersteund. Dit keuzedeel zorgt voor verdieping van het 
thema gezond en veilig werken en is generiek van opzet zodat elke mbo-opleiding het in kan zetten om 
competenties van studenten verder te ontwikkelen en versterken. In totaal bedraagt de studielast 240 
uur verdeeld over school, zelfstudie en leerbedrijf. Het keuzedeel is akkoord bevonden door de 
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en vastgesteld door het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)ii.  

Het ministerie van SZW heeft aan Capgemini Consulting gevraagd een inventarisatie te doen van 
(bestaand en potentieel inzetbaar) lesmateriaal voor het keuzedeel ‘Verdieping blijvend fit, veilig en 
gezond werken’. Het doel van dit onderzoek is inzichtelijk te maken welke bestaande en potentiële 
lesmaterialen beschikbaar zijn en op die manier mbo-instellingen te ondersteunen en te faciliteren bij 
het vorm en inhoud geven van het keuzedeel in de onderwijspraktijk. 

1.2 Opdracht en beoogd resultaat 

Het ministerie van SZW heeft aan Capgemini Consulting de opdracht verstrekt om voor één of in 
elkaars verlengde liggende opleidingen in kaart te brengen welk (type) bestaand en potentieel 
lesmateriaal ten behoeve van het keuzedeel aanwezig is bij o.a. uitgeverijen, mbo-scholen en in het 
bedrijfsleven (branche/ leerbedrijven). Ook moet het lesmateriaal worden geanalyseerd op 
kwaliteitskenmerken en eventuele lacunes (witte vlekken) en getoetst worden bij belanghebbende 
partijen.  

Het uiteindelijke resultaat van de inventarisatie is een rapportage met een database van lesmateriaal 
(met informatie als soort lesmateriaal, door wie uitgebracht/ontwikkeld, waar te vinden). Daarbij is 
gewenst een advies uit te brengen over hoe dit onderzoek een vervolg kan krijgen. 

1.3 Scope van het onderzoek 

Wanneer in het rapport wordt gesproken over lesmateriaal dan wordt hieronder verstaan: materiaal 
dat – in de opleiding dan wel daarbuiten - wordt gebruikt om kennis, opvattingen of vaardigheden 
over te brengen op anderen. Dit kan in gedrukte vorm (boeken) of niet gedrukte vorm (digitaal, 
eLearnings, filmpjes, etc.) zijn.  
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Het keuzedeel ‘Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken’ is ontwikkeld voor zowel niveau 2 als 
niveau 3 en 4. Voor de uitvoering van de inventarisatie is in overleg met de opdrachtgever gekozen 
voor een scan van lesmateriaal ten behoeve van zorgopleidingen. Deze keuze is gemaakt op basis van 
de volgende overwegingen: beroepen in de zorg hebben significante arbeidsrisico’s op zowel fysiek als 
psychosociaal gebied (denk aan: fysiek werk, werkdruk, werken met gevaarlijke stoffen) en kennen een 
hoog uitval risico. Daarbij is de verwachting dat de vraag naar opleidingen in de zorg gelijk blijft in de 
toekomst of (blijft) groeien vanwege de maatschappelijke relevantie van het beroep.  

De inventarisatiescan van beschikbaar lesmateriaal op het gebied van fit, veilig en gezond werken 
wordt gedaan voor twee mbo-opleidingen in de zorg op de niveaus 3 en 4. Deze opleidingen liggen in 
elkaars verlengde, te weten: 

 Verzorgende-IG (niveau 3). De mbo-opleiding Verzorgende-IG is een twee- tot vierjarige opleiding 
waarna de student kan gaan werken in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, de gehandicaptenzorg, 
de geestelijke gezondheidszorg, of de kraamzorg. De verzorgende-IG verleent basiszorg aan haar 
cliënten, overlegt met onder andere artsen en fysiotherapeuten en voert werkzaamheden uit die 
zijn vastgelegd in het zorg(leef)plan. Een verzorgende-IG mag daarnaast verpleegtechnische 
handelingen uitvoeren, zoals katheters inbrengen, injecties geven en neussondes inbrengen. 

 Mbo-Verpleegkundige (niveau 4). De mbo-opleiding MBO-Verpleegkundige is een drie- tot 
vierjarige opleiding waarna de student kan werken in verschillende beroepspraktijken op het 
gebied van zorg, welzijn en wonen. Voorbeelden zijn een ziekenhuis (ZH), een verpleeg- en 
verzorgingshuis en de thuiszorg (VVT) de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of in de 
gehandicaptenzorg (GHZ). De beroepsbeoefenaar werkt voor mensen met alle leeftijden en 
achtergronden, individuen of groepen.  

1.4 Plan van aanpak 

Voor de inventarisatiescan is een aanpak gehanteerd bestaande uit de volgende vier stappen: 
inventarisatie, analyse, validatie en rapportage. In de figuur hieronder staan de hoofdactiviteiten 
schematisch beschreven. 

 

Figuur 1. Overzicht aanpak  

 

Tijdens de inventarisatiefase (stap 1) van het project is een brede verkenning uitgevoerd naar 
beschikbaar lesmateriaal rondom duurzame inzetbaarheid en fit, veilig en gezond werken. Er is 
gekeken naar zowel materiaal vanuit het onderwijs, als ook ander relevant materiaal vanuit de 
zorgsector. Enerzijds is onderzocht welk bestaand lesmateriaal voor de zorg beschikbaar is bij onder 
andere de verschillende uitgeverijen, mbo-instellingen, kennisinstellingen (die de bruggen slaan tussen 
arbeidsmarkt/ leerbedrijven en onderwijs) en SLO (het nationaal expertisecentrum 
leerplanontwikkeling). Anderzijds is gekeken welk potentieel lesmateriaal beschikbaar is bij onder 
meer brancheorganisatiesiii, koepelorganisaties, opleidingsfondsen (O&O-fondsen) en overheid. Op 
deze wijze kon in korte tijd een gedegen inzicht verkregen worden. In de inventarisatie is gebruik 
gemaakt van internet research en (telefonische) interviews. De resultaten zijn vastgelegd in een 
database (Excel). 
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Bij het opnemen van lesmateriaal in de database is rekening gehouden met de volgende criteria: 

 Actualiteit: het lesmateriaal sluit aan op de huidige vraag vanuit de arbeidsmarkt, samenleving en 
het onderwijs (en wordt dus momenteel ingezet). 

 Toepasbaarheid: het lesmateriaal is toepasbaar voor mbo-instellingen en leerbedrijven. 

 Flexibiliteit: de inhoud van het lesmateriaal kan aangepast worden op ontwikkelingen in de 
arbeidsmarkt.  

 Bruikbaarheid: het lesmateriaal levert een solide basis voor de verdere inrichting van het onderwijs 
en het werkveld. 

Op basis van de database is in de analysefase (stap 2) het lesmateriaal geanalyseerd. De uitkomsten 
van de analyse zijn verwerkt in de database die is opgezet in de inventarisatiefase. Deze database is 
ingericht volgens een onderzoeksraamwerk (zie bijlage A) en bevat op gesystematiseerde wijze de 
verzamelde informatie van de onderzochte aanbieders. Tevens is in deze fase gekeken in hoeverre het 
aanbod aansluit bij de gewenste vakkennis en vaardigheden opgenomen in het keuzedeel. Witte 
vlekken zijn gedefinieerd.  

In de validatiefase (stap 3) was de initiële opzet om door middel van een toetsingssessie na te gaan of 
bij de belanghebbende partijen het opgeleverde beeld klopt en of de inventarisatie scholen en 
leerbedrijven helpt om invulling te geven aan het keuzedeel. In de inventarisatiefase (stap 1) is de 
vraag of mbo-scholen mee willen werken aan het onderzoek herhaaldelijk breed uitgezet. Slechts twee 
scholen hebben positief gereageerd. De reden waarom de andere mbo-scholen niet mee wilden 
werken is niet onderzocht. Maar dit leidde er toe dat de derde stap niet in de initiële vorm heeft plaats 
kunnen vinden. Wel is bij de twee mbo-scholen die mee wilden werken, een globale toetsing gedaan 
en nagegaan of de database voor hen bruikbaar is en geschikt materiaal bevat voor het keuzedeel 
‘Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken’ en lesmodules voor fit, veilig en gezond werken.  

Op grond hiervan is de rapportage opgesteld waarin de bevindingen en de analyses zijn weergegeven. 
Ook is in het rapport een advies opgenomen ten behoeve van een eventueel vervolg op dit onderzoek.  

Het rapport is in concept besproken met het ministerie van SZW en daarna is de definitieve rapportage 
opgesteld. 

1.5 Leeswijzer  

Dit rapport doet verslag van de uitkomsten en bevindingen van de inventarisatie naar bestaand en 
potentieel lesmateriaal voor het keuzedeel ‘Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken’ in het 
mbo. Dit rapport beoogt inzichtelijk te maken welk lesmateriaal er voorhanden is ter ondersteuning 
van het onderwijsveld bij het nader vorm en inhoud geven van dit keuzedeel.  

In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op het keuzedeel ‘Verdieping blijvend fit, veilig en gezond 
werken’ en wordt een beknopt overzicht gegeven van de inhoud. In hoofdstuk 3 en 4 worden de 
uitkomsten van de inventarisatiescan gepresenteerd. In hoofdstuk 3 worden hierbij de belangrijkste 
partijen in beeld gebracht en hun aanbod van lesmateriaal dat kan worden ingezet voor het keuzedeel. 
In hoofdstuk 4 wordt het aanbod van lesmateriaal nader geanalyseerd aan de hand van verschillende 
categorieën en de vakkennis en vaardigheden die in het keuzedeel zijn opgenomen. Daarbij wordt in 
kaart gebracht in hoeverre er lesmateriaal voorhanden is om invulling te geven aan het keuzedeel en 
op welke onderdelen witte vlekken voorkomen in het aanbod. Ten slotte worden in hoofdstuk 5 de 
belangrijkste conclusies en aanbevelingen gedaan. 
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2 Keuzedeel ‘Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken’ 

2.1 Herziening kwalificatiedossiers in de zorg 

Binnen de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) maken onderwijs en 
bedrijfsleven samen afspraken over kwalificaties en examinering in het mbo. Dit wordt vastgelegd in 
zogenaamde kwalificatiedossiers. In deze dossiers staan de kwalificatie-eisen waaraan de beginnend 
beroepsbeoefenaar (student) moet voldoen na afronding van de opleiding. Een kwalificatiedossier (KD) 
wordt vastgesteld door de minister van OCW. Op basis van kwalificatiedossiers maken 
onderwijsinstellingen hun lesprogramma’s.  

Recentelijk zijn de kwalificatiedossiers in het mbo herzieniv. Een mbo-opleiding bestaat nu uit een 
basisdeel (de opleiding), profieldelen (de specialisaties binnen de opleiding) en keuzedelen (verbreding 
en verdieping van bepaalde onderwerpen die relevant zijn voor de opleiding).  

Vanaf 1 augustus 2016 geldt het nieuwe KD2016 voor zowel de opleiding Verzorgende-IG als MBO-
Verpleegkundige. Daarbij zijn de basisdelen, die gevormd worden door de beroepsspecifieke 
onderdelen (gemeenschappelijke kerntaken en werkprocessen die voor alle studenten van de 
opleiding gelden) en de generieke onderdelen (de lessen zoals door de overheid geformuleerd: Taal, 
Rekenen en Loopbaan & Burgerschap), aanzienlijk gewijzigd. Daarnaast zijn mbo-instellingen vanaf 
schooljaar 2016/2017 verplicht om naast een kwalificatie één of meer keuzedelen aan te bieden aan 
de studenten. Het doel hiervan is een verbreding of verdieping te leveren zodat studenten een goede 
aansluiting met de arbeidsmarkt vinden of zich kunnen voorbereiden op een vervolgopleiding. Op deze 
manier probeert de SBB flexibel mee te bewegen met de (actuele wensen in de) markt.  

De SBB heeft het kwalificatiedossier van de opleiding Verzorgende-IG aan in totaal 33 keuzedelen 
gekoppeldv. Deze lopen uiteen van digitale vaardigheden tot talen. Ook het keuzedeel ‘Verdieping 
blijvend fit, veilig en gezond werken’ maakt hier onderdeel van uit. Het grootste deel van de 
keuzedelen (24 stuks) is op 1 maart 2016 door de SBB vastgesteld. Het keuzedeel ‘Verdieping blijvend 
fit, veilig en gezond werken’ is met nog 8 andere keuzedelen op 19 juli 2016 vastgesteld. De 
middenkaderopleiding MBO-verpleegkundige is vergelijkbaar: het KD is gekoppeld aan in totaal 35 
keuzedelenvi. Daarvan zijn er 25 op 1 maart 2016 vastgesteld en 10, waaronder het keuzedeel 
‘Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken’, op 19 juli 2016.  

2.2 Het keuzedeel ‘Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken’ 

Het keuzedeel ‘Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken’ voor de niveaus 3 en 4 vult het KD2016 
aan met kennis en vaardigheden van fit, veilig en gezond werken. De student (beginnend 
beroepsbeoefenaar) leert met dit keuzedeel niet alleen risicovolle situaties voor zichzelf herkennen, 
maar ook zijn eigen gezondheid en veiligheid en die van anderen op de werkvloer op positieve wijze te 
beïnvloeden. Hierdoor lopen hijzelf en anderen minder kans op een arbeidsongeval en/of fysieke of 
psychische gezondheidsschade.  

Het keuzedeel helpt studenten om aan te leren vanuit de eigen proactieve houding en gedachten 
arbeidsrisico’s te herkennen, erkennen en beheersen en niet alleen op basis van instructies te 
handelen. Ook wordt er aandacht besteedt aan het alarmeren bij en bespreekbaar maken van 
risicovolle situaties. De student draagt op deze manier bij aan zijn eigen duurzame inzetbaarheid 
gedurende zijn gehele loopbaan. 

In het keuzedeel komen fysieke en psychosociale arbeidsrisico's en de leefgewoontes die van invloed 
zijn op de arbeid aan bod: 

 Fysieke arbeidsrisico’s: dit omvat alle risico’s die invloed hebben op het lichaam zoals fysieke 
arbeidsbelasting, stilzitten, het gebruik van gereedschappen en machines (arbeidsmiddelen), 
gevaarlijke stoffen en geluid.  

http://kwalificaties.s-bb.nl/Details/Index/4307?type=dossier&returnUrl=%2F%3FResultaatType%3DAlles%26AardKeuzedeel%3D%26SBU%3D%26Niveau%3D%26Wettelijkeberoepsvereisten%3D%26Cohort%3D%26Schooljaar%3D%26Trefwoorden%3Dmbo-verpleegkundige
http://kwalificaties.s-bb.nl/Details/Index/4307?type=dossier&returnUrl=%2F%3FResultaatType%3DAlles%26AardKeuzedeel%3D%26SBU%3D%26Niveau%3D%26Wettelijkeberoepsvereisten%3D%26Cohort%3D%26Schooljaar%3D%26Trefwoorden%3Dmbo-verpleegkundige
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 Psychosociale arbeidsrisico’s: dit omvat alle risico’s die invloed hebben op lichaam en geest zoals 
pesten op het werk, agressie en werkdruk. Men spreekt hier vaak over psychosociale 
arbeidsbelasting (PSA).  

 Leefstijl-gerelateerde arbeidsrisico’s: Leefgewoontes die van invloed zijn op de arbeid: Dit kan 
zowel in positieve als negatieve zin zijn. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van overgewicht bij de 
uitvoering van je vak. De leefgewoontes worden onder de verzamelnaam BRAVO gehanteerd: 
Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning.  

Door middel van les op school, zelfstudie en opdrachten tijdens de stage (het leerbedrijf) moet de 
beginnend beroepsoefenaar na 240 uur (totale studielast van het keuzedeel) de volgende vakkennis en 
vaardigheden bezitten:  

Vakkennis:  

 Brede beroepsgerelateerde kennis van de relevante fysieke en psychosociale arbeidsrisico's. 

 Specialistische, beroepsgerelateerde kennis van de invloed van fysieke arbeidsrisico's op de eigen veiligheid 
en gezondheid. 

 Brede en/of specialistische beroepsgerelateerde kennis van de invloed van psychosociale arbeidsrisico's op 
de mentale en fysieke veiligheid en gezondheid. 

 Brede en specialistische kennis van de effecten die de leefstijl heeft op het veilig en gezond kunnen werken. 

 Specialistische, beroepsgerelateerde kennis van de arbeidshygiënische strategie. 

 Brede kennis van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de werkgever en de werknemer op het gebied 
van gezond en veilig werken in het eigen beroep. 

Vaardigheden: 

 Neemt regie over de eigen blijvende inzetbaarheid door zelfredzaamheid, persoonlijke effectiviteit en 
blijvend leren als beroepshouding.  

 Past gedragsrichtlijnen van het BRAVO-model toe bij de uitvoering van het beroep.  

 Herkent, erkent en meldt beroepsgerelateerde fysieke en psychosociale arbeidsrisico’s en handelt vervolgens 
(past doeltreffende, passende, en/of risico beperkende maatregelen toe) zodat geen nadelige effecten op de 
veiligheid en gezondheid van zichzelf en anderen ontstaan. 

 Zet op de juiste wijze beroepsgerelateerde hulp- en/of beschermingsmiddelen en/of instrumenten in ter 
vermindering van arbeidsrisico’s.  

 Maakt beroepsgerelateerde arbeidsrisico’s bespreekbaar met collega's en de leidinggevende. 

 Licht eventuele bedachte oplossingen om veilig en gezond te werken toe en maakt dit bespreekbaar met 
collega's en de leidinggevende. 
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3 Inventarisatiescan lesmateriaal  

3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belanghebbende partijen die materiaal aanbieden op het 
gebied van fit, veilig en gezond werken. Voor de inventarisatie van lesmateriaal is op basis van de 
beschrijving van het keuzedeel ‘Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken’ (hoofdstuk 2) en de 
arbeidsrisico’s uit de arbocatalogus zorgvii een onderzoeksraamwerk opgezet. Daarbij is allereerst 
uitgebreid gekeken naar wat er beschikbaar is aan bestaand en potentieel lesmateriaal met betrekking 
tot voor de opleiding relevante arbeidsrisico’s:  

 Fysieke arbeidsrisico’s. In de zorg omvat deze categorie naast fysieke arbeidsbelasting (tillen, 
zittend/staand werk, werkhouding, etc.) en gevaarlijke stoffen ook cytostatica 
(celdelingremmende medicijnen die ingezet worden bij het bestrijden van kanker) en biologische 
agentia (verzamelnaam voor micro-organismen zoals schimmels, bacteriën, parasieten en virussen 
en kan infectieziekten veroorzaken, schade aan organen en schade bij zwangerschap).  

 Psychosociale arbeidsrisico’s. In deze categorie is ongewenst gedrag (seksuele intimidatie, pesten 
op de werkvloer, discriminatie, agressie, geweld) en werkdruk meegenomen. 

 Leefstijl-gerelateerde arbeidsrisico’s. Dit omvat leefgewoontes die van invloed zijn op de arbeid: 
bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning. Tijdens de inventarisatiescan is deze categorie 
meegenomen. Maar omdat er tijdens de scan veel algemeen lesmateriaal gevonden is, dus niet 1-
op-1 leefstijl gerelateerd aan arbeidsrisico’s, is gaandeweg het onderzoek ook de categorie leefstijl 
algemeen toegevoegd.  

Omdat het keuzedeel ‘Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken’ hiernaast ingaat op 
vaardigheden als gesprekstechnieken, herkennen en signaleren van risicovolle situaties en het daarvan 
bespreekbaar maken bij de leidinggevende of collega’s, is ook de categorie algemene vaardigheden 
meegenomen.  

Bovenstaande categorisering heeft uiteindelijk geleid tot het onderzoekraamwerk zoals in bijlage A 
opgenomen. Het onderzoeksraamwerk is leidend geweest bij het maken van de database (zie bijlage B) 
met lesmateriaal en het analyseren ervan (hoofdstuk 4).Daarbij is uitgegaan van verschillende typen 
aanbieders: uitgeverijen (paragraaf 3.2), mbo-instellingen (paragraaf 3.3), landelijke organisaties en 
overheid (incl. brancheorganisaties) (paragraaf 3.4) en kennisinstellingen (/leerbedrijven) (paragraaf 
3.5). In de figuur op de volgende pagina is het onderzoeksmodel schematisch weergegeven.  

Centrale vragen bij de inventarisatie 

 Welk lesmateriaal wordt aangeboden door de verschillende aanbieders dat te gebruiken is voor het 
keuzedeel ‘Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken’? En wat voor type lesmateriaal wordt 
door welke aanbieder geleverd? 

Het aanbod is weergegeven zoals dit via internet research en (telefonische) interviews naar boven is 
gekomen voor de duur van dit onderzoek. Onderstaand overzicht is niet uitputtend, maar geeft wel 
een goed beeld van het beschikbare aanbod. 
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Figuur 2. Onderzoeksmodel met invalshoeken inventarisatie lesmateriaal  

3.2 Uitgeverijen 

Uitgeverijen hebben een breed aanbod van lesmateriaal op het gebied van fit, veilig en gezond 
werken. De grote uitgeverijen als Noordhoff en ThiemeMeulenhoff hebben doorlopende leerlijnen 
ontwikkeld voor de opleidingen Verzorgende-IG en MBO-Verpleegkundige die zijn gebaseerd op het 
KD2016. Omdat de kwalificatiedossiers binnen de zorg recentelijk zijn herzien hebben deze 
uitgeverijen geïnvesteerd in nieuwe leerpaden en -trajecten. In nieuwe (digitale) leeromgevingen is 
materiaal te vinden op het gebied van fit, veilig en gezond werken voornamelijk in de 
beroepsspecifieke onderdelen van de basisopleidingen, in al bestaande thema’s en onderwerpen. Het 
beschikbare aanbod richt zich op: 
 

Naam lesmateriaal Naam aanbieder Type Opzet Categorie 

Lesboek MBO niveau 3: 

 Communicatie in de zorg  

 Kennismaken met de zorg 

 Persoonlijke zorg  

 Verpleegtechnische 
handelingen 

 Wonen en huishouden  

 Crisissituaties en onvoorziene 
situaties in de zorg 

 Communicatie in de zorg 

Noordhoff Health Online 
boek 

School, 
Zelfstudie 

Fysieke 
arbeidsbelasting, 
PSA: ongewenst 
gedrag, PSA: 
werkdruk, 
Biologische agentia, 
Gevaarlijke stoffen, 
Algemene 
vaardigheden 
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Naam lesmateriaal Naam aanbieder Type Opzet Categorie 

Lesboek MBO niveau 4: 

 Communicatie in de zorg 

 Oriëntatie op de 
gezondheidszorg 

 Verpleegkundige zorg 

 Verpleegtechnische 
handelingen 

 Voorlichting, advies en 
instructie 

 Crisissituaties en onvoorziene 
situaties in de zorg  

 Professioneel handelen in de 
zorg 

 Algemeen ziekenhuis 

Noordhoff Health Online 
boek 

School, 
Zelfstudie 

Fysieke 
arbeidsbelasting, 
PSA: ongewenst 
gedrag, PSA: 
werkdruk, 
Biologische agentia, 
Gevaarlijke stoffen, 
Algemene 
vaardigheden 

Zorgbasisboeken MBO niveau 3: 

 Voorlichting, advies en 
instructie  

 Deskundigheid, 
professionalisering en 
kwaliteitszorg 

 Ondersteunen bij huishouden 
en wonen 

 Begeleiden van zorgvragers 

 Ondersteunen bij persoonlijke 
basiszorg 

 De zorgverlening afstemmen 
en evalueren 

ThiemeMeulenhoff Online 
boek 

School, 
Zelfstudie 

Fysieke 
arbeidsbelasting, 
PSA: werkdruk, 
Leefstijl algemeen, 
Biologische agentia, 
Algemene 
vaardigheden 

MBO Traject V&V: Theorieboek 
niveau 3:  

 Persoonlijke basiszorg deel 1 
en 2 

 Begeleiden 

 Huishouden en wonen 

 Zorgverlening, organisatie en 
beroep 

ThiemeMeulenhoff Online 
boek 

School, 
Zelfstudie 

Fysieke 
arbeidsbelasting, 
PSA: ongewenst 
gedrag, PSA: 
werkdruk, 
Biologische agentia, 
Cytostatica, 
Gevaarlijke stoffen, 
Algemene 
vaardigheden 

MBO Traject V&V: Theorieboek 
niveau 4:  

 Persoonlijke basiszorg deel 1 
en 2 

 Begeleiden 

 Zorgverlening, organisatie en 
beroep 

ThiemeMeulenhoff Online 
boek 

School, 
Zelfstudie 

Fysieke 
arbeidsbelasting, 
PSA: ongewenst 
gedrag, PSA: 
werkdruk, 
Biologische agentia, 
Cytostatica, 
Gevaarlijke stoffen, 
Algemene 
vaardigheden 

 

Het aanbod heeft de vorm van (korte) paragrafen of hoofdstukken en (groeps-)opdrachten. Het 
lesmateriaal is betaald, maar bij veel mbo-scholen al beschikbaar via lopende licenties. De boeken zijn 
online te vinden via bijvoorbeeld Zorgpad (digitale leeromgeving Noordhoff Health) en Schooltas 
(digitale leeromgeving ThiemeMeulenhoff). Het aanbod loopt uiteen van ergonomisch werken (fysieke 
arbeidsbelasting) en infectiepreventie (biologische agentia) tot signaleren, observeren, handelen, en 
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het bespreekbaar maken van knelpunten (algemene vaardigheden). Er is beperkt aandacht voor 
leefstijl algemeen.  

Voor de verdieping van onderwerpen is lesmateriaal te vinden bij de kleinere uitgeverijen als Bohn 
Stafleu van Loghem, Kluwer Zorg en Edit5. Het aanbod richt zich op:  

 
Naam lesmateriaal Naam aanbieder Type Opzet Categorie 

 Hygiëne en infectiepreventie 
begint bij jezelf - Een praktisch 
boek over veilig en schoon werken 

 Gezond werken in de zorg - 
Interventies rond 
arbeidsbelasting, stress en 
burnout 

 Weerbaarheid voor 
zorgprofessionals 

 Medicatieveiligheid - Op weg naar 
veilige zorg 

 Tijd voor zorg, zorg voor tijd - 
Tijdbesparend werken aan 
persoonsgerichtezorg 

Bohn Stafleu van 
Loghum (BSL) 

Boek School, 
Zelfstudie 

Fysieke 
arbeidsbelasting, 
PSA: ongewenst 
gedrag, PSA: 
werkdruk, 
Biologische agentia, 
Algemene 
vaardigheden 

Loopbaan en Burgerschap in de 
beroepspraktijk - Verzorging & 
Verpleging 

Educatieve 
uitgeverij Edit5 

Boek School, 
Zelfstudie 

Fysieke 
arbeidsbelasting, 
PSA: werkdruk, 
Leefstijl-
gerelateerde 
arbeidsrisico's, 
Algemene 
vaardigheden 

Serie Zo mooi anders in de zorg: 

 Gedrag - inclusief DVD 

 Seksualiteit - inclusief DVD  

 Teleurstellingen - inclusief DVD 

 Agressie - inclusief DVD 

Kluwer Zorg Boek School, 
Zelfstudie 

PSA: ongewenst 
gedrag, Algemene 
vaardigheden 

Effectief omgaan met agressie en 
zinloos geweld - Calamiteiten en de 
verwerking ervan 

Springer Media B.V. Boek School, 
Zelfstudie 

PSA: ongewenst 
gedrag, Algemene 
vaardigheden 

 Gezondheid en persoonlijke 
vaardigheden  

 Sociale vaardigheden en 
persoonlijke effectiviteit 

Applinet, internet 
uitgeverij 

Uitleg en 
tips, 
eLearning 

School, 
Zelfstudie 

PSA: ongewenst 
gedrag, PSA: 
werkdruk, 
Algemene 
vaardigheden 

Het lesmateriaal is betaald en in boekvorm (los) te bestellen bij de uitgeverijen. Ook is aanbod 
gevonden bij een internet uitgeverij dat het materiaal gratis beschikbaar stelt. Dit is meer algemeen in 
de zorg- en andere mbo-opleidingen in te zetten materiaal en niet opleidingsspecifiek.  

Uit de telefonische interviewronde is verder naar voren gekomen dat weinig uitgeverijen momenteel 
lesmateriaal ontwikkelen dat toegespitst is op keuzedelen. Vanwege de tijd die nodig is om 
lesmateriaal te ontwikkelen en de onzekerheid in hoeverre ontwikkelde keuzedelen worden 
afgenomen, is het voor uitgeverijen niet aantrekkelijk hierin te investeren. Daarnaast gaven zij aan dat 
mbo-scholen keuzedelen regelmatig met de regio ontwikkelen en daar de aansluiting zoeken bij 
zorgorganisaties (leerbedrijven).  
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3.3 Mbo-instellingen 

Er wordt regelmatig lesmateriaal ontwikkeld in aanvulling op het materiaal van de uitgeverijen. Zo is er 
bij SLO een leerplankader Sport, bewegen en gezonde leefstijl te vinden en zijn er via de platforms 
VitaalMBO en Wikiwijsleermiddelenplein enkele kant-en-klare lesmodules beschikbaar die docenten in 
kunnen zetten voor fit, veilig en gezond werken. Dit materiaal is geschikt voor zowel niveau 3 als 4 en 
is gratis. Het is niet opleidingsspecifiek en dus algemeen inzetbaar materiaal voor alle mbo-
opleidingen. Het richt zich voornamelijk op leefstijl algemeen en er is (beperkt) aandacht voor 
psychosociale arbeidsrisico’s en fysieke arbeidsrisico’s. Een greep uit het aanbod van (gratis) 
beschikbaar materiaal: 

 
Naam lesmateriaal Naam aanbieder Type Opzet Categorie 

SLO leerplankader Sport, 
bewegen en gezonde leefstijl 
- MBO niveau 

SLO Online School Leefstijl algemeen 

 Bewegen Sport en 
Vitaliteit 

 Gezond en vitaal aan het 
werk 

 Stress, weerbaarheid & 
coping op het werk 

 Arbeidsrisico en 
regelgeving 

VitaalMBO Lesmodules  School Fysieke 
arbeidsbelasting, 
PSA: werkdruk, 
Leefstijl algemeen, 
Algemene 
vaardigheden 

Gezonde voeding Wikiwijsleermiddelenplein  eLearning School, 
Zelfstudie 

Leefstijl algemeen 

 

Uit het onderzoek is daarnaast naar voren gekomen dat verschillende mbo-scholen zelf materiaal 
hebben ontwikkeld omdat ze het KD2016 op onderdelen niet voldoende toereikend vinden. Zij 
gebruiken hiervoor onder andere de keuzedelen. Mbo-scholen gaven aan dat het werken met 
keuzedelen nieuw is en dat zij keuzes maken in welke keuzedelen zij aanbieden aan studenten. 
Scholen hebben in de meeste situaties gekozen zo veel mogelijk bij de wensen van de studenten aan te 
sluiten en zich vooralsnog te richten op de volgende keuzedelen:  

 Zorg(innovaties) en technologie: vanwege het steeds verdergaande gebruik van technologie 
binnen de zorg.  

 Ondernemerschap: omdat er door de economische tijden veel studenten zzp’er worden.  

 Doorstroom: vanwege de huidige economie en de kansen op de arbeidsmarkt.  

In dit onderzoek zijn twee mbo-scholen naar voren gekomen die actief aan de slag zijn met het 
keuzedeel ‘Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken’ op de niveaus 3 en 4. Eén school 
ontwikkelt op dit moment inhoud specifiek voor haar zorgopleidingen en de andere mbo-school, het 
Deltion College in Zwolle, gaat in januari 2017 aan de slag maar vooralsnog alleen in de transport en 
logistiek sector.  

Daarnaast zijn er meer scholen die het keuzedeel bij de start van schooljaar 2016/2017 als optie 
hebben aangeboden aan studenten, maar zij gaven aan dat (nog) weinig studenten er daadwerkelijk 
voor hebben gekozen. Daarom besloot een school alsnog te stoppen met de ontwikkeling van 
lesmateriaal en een andere school is om dezelfde reden nooit begonnen.  

Verder zijn er ook scholen die los van het keuzedeel lessen op het gebied van fit, veilig en gezond 
werken aanbieden aan studenten zoals het Albeda College in Rotterdam.  
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In de volgende paragrafen worden twee voorbeelden uitgewerkt over de manier waarop je als school 
zwaarder kunt inzetten op fit, veilig en gezond werken. Deltion College grijpt het keuzedeel aan 
(paragraaf 3.3.1) en Albeda College ontwikkelt zelf een onderwijsperiode (paragraaf 3.3.2).  

3.3.1 Voorbeeld aanpak ontwikkeling keuzedeel  

In deze paragraaf is een aanpak beschreven voor de invulling van het keuzedeel ‘Verdieping blijvend 
fit, veilig en gezond werken’ door het Deltion College. Om een solide basis te bieden aan studenten, 
heeft de mbo-instelling ervoor gekozen om het keuzedeel als onderdeel van drie keuzepakketten (A, B, 
C) aan verschillende opleidingen aan te bieden. Studenten van deze opleidingen hebben bij de start 
van het schooljaar 2016/2017 een keuzepakket gekozen met hierin dus altijd het keuzedeel 
‘Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken’. Zodoende starten in januari 2017 in totaal acht 
klassen op niveau 3 en 4 met het keuzedeel.  

Het sport en expertise centrum van deze mbo-instelling heeft het voortouw genomen om het 
keuzedeel ‘Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken’ in algemene zin te ontwikkelen. De 
docenten van het expertise centrum vonden het van belang dat studenten ook na hun eerste jaar -
waarin ze lessen bij het expertise centrum volgen over vitaal burgerschap - aandacht houden voor de 
eigen fysieke en mentale gezondheid. Het keuzedeel is voor het expertise centrum een manier om te 
zorgen dat dit gebeurt. Zij verzorgt 50 van de 80 uur les die door school moet worden gevuld. De 
opleidingsteams kopen de 50 uur bij het expertise centrum in en maken het voor de studenten 
specifiek in de overige 30 uur, de zelfstudie opdrachten (80 uur) en het BPV (stage)plan (80 uur). Het 
expertise centrum heeft algemene lessen ontwikkeld op de vijf BRAVO-factoren, rondom ergonomie 
en psychosociale weerbaarheid (voorbeeldvragen: wanneer kies je voor jezelf, hoe spreek je je 
collega’s aan, hoe geef je misstanden aan?). Voor het ontwikkelen van inhoud voor het keuzedeel was 
al veel kennis in huis. Op de hierboven beschreven onderwerpen is echter een verdiepingsslag 
gemaakt en alles op papier gezet. Voor wat betreft het deel dat de opleidingen nog moeten 
vormgeven, ziet het sport en expertise centrum dat de opleidingsteams informatie bij 
brancheorganisaties halen. De reden daarvoor is dat de brancheorganisaties sector breed materiaal 
ontwikkelen dat Arbo gerelateerd is. Het voldoet aan de Arbowetgeving die ook voor alle (leer-
)bedrijven geldt. De opleiding blijft verantwoordelijk voor de examinering. Dit krijgt waarschijnlijk 
vorm in een portfolio en op basis van een eindgesprek. 

3.3.2 Voorbeeld aanpak ontwikkeling lesmateriaal rondom fit, veilig en gezond werken 

Het Albeda College in Rotterdam biedt het keuzedeel ‘Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken’ 
niet aan, maar besteedt op een andere manier aandacht aan fit, veilig en gezond werken. Het 
docententeam van de opleiding Verzorgende-IG heeft recentelijk een onderwijsperiode genaamd ‘De 
Gezonde Mens’ ontwikkeld. Alle eerstejaars studenten starten hun opleiding met dit lessenblok van 10 
weken. De reden dat het docententeam dit ontwikkeld heeft is de geringe aandacht voor duurzame 
inzetbaarheid van de student in het nieuwe KD2016 en het materiaal van de uitgeverijen. Het 
docententeam heeft daarom gezamenlijk de onderwijsperiode ‘De Gezonde Mens’ ontwikkeld omdat 
zij de weerbaarheid van studenten willen versterken en ze meer mee willen geven dan in de boeken te 
vinden is. Het gaat volgens hen om een stukje pedagogiek dat de studenten extra nodig hebben 
bovenop de didactiek.  

Het lesmateriaal dat het team gebruikt heeft om de onderwijsperiode vorm te geven is een combinatie 
van beroepsgericht lesmateriaal van Zorgpad (uitgeverij Noordhoff Health) en online materiaal dat de 
studenten aanspreekt. Denk bijvoorbeeld aan een filmpje van een andere student die te maken heeft 
gehad met agressie op het werk en die daarover vertelt. Of aansprekende blogs die je uitdagen om 
over jezelf en je eigen handelen na te denken. Over het algemeen draait de onderwijsperiode om 
onderwerpen die de docenten belangrijk vinden. Met een kleine ontwikkelgroep worden verschillende 
lesmodules opgezet zoals:  
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 Hoe houd ik mijn lichaam gezond? 

 Hoe blijf ik psychisch gezond? 

Ook wordt hier een stukje klinisch redeneren/verzorgend redeneren (leren beargumenteren hoe je 
stapsgewijs iets doet, zodat je bij feedback jezelf weerbaar kunt maken) aan toegevoegd. Dit als extra 
aanvulling op het KD2016 voor het beroep ‘verzorgende’.  

Naast de onderwijsperiode ‘De Gezonde Mens’ worden door de mbo-school ook losse trainingen 
verzorgd gedurende het jaar zoals ‘Omgaan met fysieke agressie’. Of er wordt een themaweek 
gehouden door de docent met de betreffende expertise. Er is daarbij samenwerking met andere 
branches om de themaweken goed vorm te geven. De themaweek ‘Bewegen’ wordt bijvoorbeeld 
vormgegeven in samenwerking met de branche ‘sport en bewegen’. Studenten stimuleren elkaar in de 
themaweek tot bewegen. Studenten kunnen de onderwerpen kiezen van de themabijeenkomsten 
zoals zelfredzaamheid, weerbaarheid, mobiliteit, omgaan met rouw en verlies, omgaan met 
onbegrepen gedrag. Ook kunnen zij zelf onderwerpen aandragen. In de sessies leggen de studenten 
contact met elkaar en gaan ze gezamenlijk aan de slag. Docenten zien hierna ook echt effect. 

3.4 Landelijke organisaties en overheid 

Landelijke organisaties als brancheorganisaties, koepelorganisaties en opleidingsfondsen hebben een 
breed aanbod van potentieel lesmateriaal op het gebied van fit, veilig en gezond werken. Ook via de 
overheid is divers materiaal te vinden dat is gebaseerd op Arbowetgeving. Hieronder een uitsplitsing 
van het aanbod naar aanbieder.  

3.4.1 Brancheorganisaties 

De brancheorganisaties in de zorg (Actiz, FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU'91, BTN en CNV Zorg & Welzijn) 
hebben een Arbocatalogus Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) opgesteld. Deze bouwt 
voort op de Zorg RI&E en geeft over belangrijke risico’s in de branche informatie over hoe je er mee 
om moet gaan. Er is online een schat aan informatie en ondersteunende middelen te vinden zoals 
tekst en uitleg, praktijkrichtlijnen, protocollen, werkbladen, checklists en instructies met foto’s en 
filmpjes. Dezelfde thema’s komen ook terug op de website van Beter met Arbo. Alles is 
opleidingsspecifiek, gratis toegankelijk en te downloaden. Het aanbod richt zich op: 

 
Naam lesmateriaal Naam aanbieder Type Opzet Categorie 

Arbocatalogus:  

 Fysieke belasting 

 Ongewenst gedrag 

 Werkdruk 

 Biologische agentia 

 Cytostatica 

 Gevaarlijke stoffen 

Arbocatalogus voor 
Verpleeg-, 
Verzorgingshuizen en 
Thuiszorg (VVT) 

Richtlijnen 
en 
maatregelen 

School Fysieke 
arbeidsbelasting, 
PSA: ongewenst 
gedrag, PSA: 
werkdruk, 
Biologische 
Agentia, 
Cytostatica, 
Gevaarlijke stoffen 

Werkhouding: 

 Verzorging & Verpleging 

 Taken Kraamzorg 

Arbocatalogus voor 
Verpleeg-, 
Verzorgingshuizen en 
Thuiszorg (VVT) 

Instructies 
met foto's 
en plaatjes 

School, 
Zelfstudie, 
Leerbedrijf 

Fysieke 
arbeidsbelasting 

 Werkdruk 

 Ongewenst gedrag 

 Fysieke belasting 

 Biologische agentia 

 Gevaarlijke stoffen 

Beter met Arbo Richtlijnen 
en 
maatregelen 

School Fysieke 
arbeidsbelasting, 
PSA: ongewenst 
gedrag, PSA: 
werkdruk, 
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Naam lesmateriaal Naam aanbieder Type Opzet Categorie 

Biologische 
Agentia, 
Gevaarlijke stoffen 

 

3.4.2 Koepelorganisaties 

Vanuit de koepelorganisaties is veel materiaal in de vorm van filmpjes en eLearnings te vinden. Dit is 
een waardevolle aanvulling op de richtlijnen, maatregelen en protocollen vanuit de 
brancheorganisaties. Het helpt studenten op een interactieve manier om te gaan met risicovolle 
situaties. Of ze geven slimme tips, trucs en handigheidjes over hoe je bijvoorbeeld fysieke 
overbelasting in de zorg kunt verminderen. Koepelorganisaties zijn stichtingen of verenigingen waarin 
verschillende (belangen)organisaties zijn vertegenwoordigd. Een voorbeeld is Gezond & Zeker en de 
website dokterhoe.nl, een samenwerking tussen UMC’s met als doel dat ze allemaal volgens dezelfde 
richtlijnen werken. Een ander initiatief komt van LOCOmotion en Vilans: Free-Learning.nl, dat speciaal 
is ontwikkeld voor iedereen in de zorg en welzijn. De website is vrij toegankelijk voor iedereen in de 
ondersteuning bij het dagelijkse werk. Het beschikbare aanbod is gratis te benaderen en richt zich op: 

 
Naam lesmateriaal Naam aanbieder Type Opzet Categorie 

Gezond werken: 

 Cytostatica 

 Fysieke belasting 

 Agressie & Geweld 

 Gevaarlijke stoffen 

 Infectiepreventie 

 Ongewenst gedrag 

 Huidbelasting 

 MRI 

 Inhalatieanesthetica 

 RI&E 

 Schokkende en ingrijpende 
gebeurtenissen 

 Werkdruk 

Dokterhoe Richtlijnen en 
maatregelen, 
filmpjes, 
eLearnings 

School, 
Zelfstudie 

Fysieke 
arbeidsbelasting, 
PSA: ongewenst 
gedrag, PSA: 
werkdruk, 
Gevaarlijke stoffen, 
Cytostatica, 
Biologische Agentia 

Gezond leven:  

 Voeding 

 Mentaal Fit 

 Bewegen en gezondheid 

 Drugs, alcohol en tabak 

Dokterhoe Uitleg en tips School PSA: werkdruk, 
Leefstijl-
gerelateerde 
arbeidsrisico's, 
Leefstijl algemeen 

 Basis Fysiek Gezond werken 

 Beeldschermwerk 

 Goed in Gesprek 1 en 2 

 Infectiepreventie 

 Manoeuvreren 

 Manoeuvreren met tilliften 

 Steunkousen 

 Vitaliteit 

 Werken met glijzeilen 
 

Free Learning 
(initiatief van 
LOCOmotion en 
Vilans) 

eLearning Zelfstudie Fysieke 
arbeidsbelasting, 
Leefstijl algemeen, 
Biologische Agentia, 
Algemene 
vaardigheden 
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Naam lesmateriaal Naam aanbieder Type Opzet Categorie 

 Fysieke belasting in de zorg  

 Praktijkrichtlijnen Fysieke 
belasting 

 Gezond & Zeker 
Kennisdagen 2014 - Het 
brein 

 Agressie in de zorg 

 PreGo! Tips uit de praktijk 

Gezond & Zeker Informatie, tips 
en hulpmiddelen 

School Fysieke 
arbeidsbelasting, 
PSA: ongewenst 
gedrag, PSA: 
werkdruk, 
Algemene 
vaardigheden 

E-Learning met de Gezond & 
Zeker E-Coach 

Gezond & Zeker eLearning Zelfstudie Fysieke 
arbeidsbelasting, 
PSA: ongewenst 
gedrag, Leefstijl 
algemeen, 
Biologische agentia, 
Algemene 
vaardigheden 

Filmpjes (en instructiebladen) 
van alle technieken 

Goed gebruik Filmpjes en 
instructiebladen 

School, 
Zelfstudie 

Fysieke 
arbeidsbelasting, 
Biologische agentia 

 Heb je wel eens te maken 
met agressie? 

 Anti agressie film  

 Zijn jouw normen hun 
normen? 

 Hoe kom je binnen? 

 Tegenspreken of meegaan? 

 Rustig duwen, tillen en 
trekken 

 Wat er niet aan komt, hoeft 
er ook niet af 

 Klokje rond 

 Hoe BLITZ ben jij? 

Goed gebruik Filmpje School, 
Zelfstudie 

Fysieke 
arbeidsbelasting, 
PSA: ongewenst 
gedrag, Leefstijl 
algemeen, 
Algemene 
vaardigheden 

Ergofilm Locomotion Filmpje School, 
Zelfstudie 

Fysieke 
arbeidsbelasting, 
PSA: ongewenst 
gedrag 

Napo in: als stress toeslaat Napo Consortium Filmpje School, 
Zelfstudie 

PSA: werkdruk 

Arbocatalogus:  

 Werkdruk en werkstress 

 Agressie en geweld 

Stichting Arbo 
Flexbranche 
(STAF) 

Tekst en uitleg, 
maatregelen 

School PSA: ongewenst 
gedrag, PSA: 
werkdruk, 
Algemene 
vaardigheden 

ZIPnet - Hygiëne & 
Infectiepreventie 

Zipnet Protocollen, 
checklists en 
beleid 

School, 
Leerbedrijf 

Biologische Agentia 
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3.4.3 Overheid 

De overheid heeft tal van initiatieven op het gebied van fit, veilig en gezond werken. Via het RIVM 
Centrum Gezond leven (ministerie van VWS) is bijvoorbeeld een interessant overzicht van interventies 
voor het mbo te vinden. Dit platform biedt informatie, praktische tips en handvatten om een gezonde 
leefstijl te bevorderen. Hierbij wordt in meerdere gevallen ook de relatie gelegd met arbeidsrisico’s. 
Op Arboportaal.nl en duurzameinzetbaarheid.nl  (ministerie van SZW) is daarnaast allerlei gerichte 
informatie beschikbaar op het gebied van fysieke arbeidsrisico’s, psychosociale arbeidsbelasting en 
leefstijl-gerelateerde arbeidsrisico’s. De Inspectie SZW (I-SZW) gaat op haar website onder andere 
dieper in op werkstress en psychosociale belasting en op lichamelijke belasting. Zij heeft ook de 
website Zelfinspectie.nl ontwikkeld waar men inzicht kan krijgen in de eigen situatie. Al dit materiaal is 
niet specifiek ontwikkeld voor het mbo of de zorg.  

Het beschikbare aanbod richt zich op: 

 
Naam lesmateriaal Naam 

aanbieder 
Type Opzet Categorie 

 Werkstress en 
psychosociale belasting 

 Lichamelijke belasting 

Inspectie SZW Richtlijnen en 
maatregelen 

School Fysieke 
arbeidsbelasting, PSA: 
ongewenst gedrag, 
PSA: werkdruk 
Gevaarlijke stoffen 

Zelfinspectie.nl: 

 Werkdruk en ongewenst 
gedrag 

 Gevaarlijke stoffen 

Inspectie SZW Richtlijnen en 
maatregelen 

School PSA: ongewenst 
gedrag, PSA: werkdruk, 
Gevaarlijke stoffen 

Duurzameinzetbaarheid.nl Ministerie van 
SZW 

Tekst en uitleg, 
instrumenten, 
praktijkverhalen  

School Fysieke 
arbeidsbelasting, PSA: 
ongewenst gedrag, 
PSA: werkdruk, 
Leefstijl-gerelateerde 
arbeidsrisico's 

Arboportaal:  

 Biologische agentia 

 Fysieke belasting 

 Ergonomie 

Ministerie van 
SZW 

Richtlijnen en 
maatregelen 
 

School Fysieke 
arbeidsbelasting, 
Biologische agentia, 
Gevaarlijke stoffen 

Maak werk van je 
gezondheid! 

RIVM Filmpje School, 
Zelfstudie 

Fysieke 
arbeidsbelasting, PSA: 
werkdruk, Leefstijl-
gerelateerde 
arbeidsrisico's 



 

 

 

Capgemini Consulting is the strategy and 
transformation consulting brand of Capgemini Group 

© 2017 Capgemini. Alle rechten voorbehouden. 

19 

 

Naam lesmateriaal Naam 
aanbieder 

Type Opzet Categorie 

Loketgezondleven.nl RIVM Centrum 
Gezond Leven 
(CGL)  

Handreikingen School, 
Leerbedrijf 

Fysieke 
arbeidsbelasting, PSA: 
ongewenst gedrag, 
PSA: werkdruk, 
Leefstijl algemeen 

 

3.4.4 Opleidingsfondsen 

Ten slotte is er een enkel Opleidings- en Ontwikkelingsfonds en Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds dat 
lesmateriaal op het gebied van fit, veilig en gezond werken aanbiedt. Stichting Arbeidsmarkt 
Ziekenhuizen (StAZ) is daar een voorbeeld van. Op hun pagina Veiligezorg.nl staan verwijzingen naar 
bijvoorbeeld het handboek ‘Veiligezorg’ waarin praktijkvoorbeelden worden beschreven die gebruikt 
kunnen worden op school. Ook Voion (A&O fonds) biedt interessante informatie op het gebied van 
veilig en gezond werken. Zij richten zich voornamelijk op het voortgezet onderwijs en de informatie is 
algemeen, maar is te vertalen naar de zorg. Het beschikbare en gratis aanbod richt zich op: 

 
Naam lesmateriaal Naam aanbieder Type Opzet Categorie 

Veiligezorg StAZ Richtlijnen en 
maatregelen 

School PSA: ongewenst 
gedrag 

Veilig, gezond & vitaal werken:   

 Werkdruk en werkstress 

 Duurzame inzetbaarheid 

Voion Tekst en uitleg, 
instrumenten, 
praktijkverhalen  

School Fysieke 
arbeidsbelasting, 
PSA: werkdruk, 
Leefstijl-
gerelateerde 
arbeidsrisico's  

 

3.5 Kennisinstellingen 

Kennisinstellingen slaan de brug tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De kennisinstellingen in de zorg 
bieden vooral gespecialiseerde cursussen en trainingen aan die niet relevant zijn voor het mbo. Er is 
één kennisinstelling ‘Zorg voor beter’ dat veel opleidingsspecifieke informatie op het gebied van fit, 
veilig en gezond werken beschikbaar heeft. Initiatiefnemers voor dit platform zijn de organisaties Actiz, 
BTN, Vilans, V&VN en ZonMw. Op het kennisplein is actuele informatie te vinden rondom 23 thema’s 
uit de praktijk. Er zijn verschillende lesmodules te vinden en een online videotheek met meer dan 200 
video’s op het gebied van zorg en welzijn. Deze zijn in te zetten voor onderwijsdoeleinden. Ook zijn er 
enkele andere kennisinstellingen buiten de zorg die potentieel materiaal hebben op het gebied van fit, 
veilig en gezond werken. Voorbeelden zijn Trimbos instituut en Vilans.  

Het beschikbare (gratis) aanbod richt zich op: 
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Naam lesmateriaal Naam aanbieder Type Opzet Categorie 

Compassie Concreet: 
alle blogs in overzicht 

Compassion for Care Tips en inspiratie, 
opdrachten 

Zelfstudie PSA: ongewenst 
gedrag, PSA: 
werkdruk, 
Algemene 
vaardigheden 

Duidelijkheid over 
agressie: 

 Hulpmiddelen 

 Opvolging van 
incidenten 

Duidelijkoveragressie.nl Handreikingen School, 
Zelfstudie 

PSA: ongewenst 
gedrag, Algemene 
vaardigheden 

E-learning:  

 Omgaan met 
conflicten 

 Sociale vaardigheden 

Hard of hart eLearning Zelfstudie Algemene 
vaardigheden 

 BRAVO-kompas 

 Interventie - Alle 
leerlingen Actief 

Kenniscentrum Sport Tekst en uitleg, tips, 
instrumenten, 
praktijkvoorbeelden 

School Leefstijl algemeen  

E-learning:  

 Start veilig 

 Werk veilig 

Start Werk & Blijf veilig eLearning Zelfstudie Algemene 
vaardigheden 

TestJeLeefstijl.nl Stichting TestJeLeefstijl Uitleg, tips, 
filmpjes, testen, 
apps 

School, 
Zelfstudie 

Fysieke 
arbeidsbelasting, 
PSA: werkdruk, 
Leefstijl- 
gerelateerde 
arbeidsrisico's 

 De gezonde school 
en genotmiddelen 
(DGSG) 

 Happyles 

Trimbos Instituut Lesmodules en 
eLearnings 

School, 
Zelfstudie 

PSA: werkdruk, 
Leefstijl algemeen 

Vilans KICK-protocollen Vilans Protocollen School Fysieke 
arbeidsbelasting, 
PSA: ongewenst 
gedrag, PSA: 
werkdruk, 
Gevaarlijke stoffen, 
Biologische agentia, 
Cytostatica 

Kennisbundels en 
lesmateriaal 
zorgthema's 
 

Zorg voor beter Kennisbundel School PSA: ongewenst 
gedrag, PSA: 
werkdruk, Leefstijl- 
gerelateerde 
arbeidsrisico's, 
Biologische agentia, 
Algemene 
vaardigheden 

 Probleemgedrag 

 Tijd voor zorg 

 Zelfredzaamheid 
meten 

 Hygiëne 
 Eten en drinken 

Zorg voor beter Richtlijnen, 
maatregelen, 
filmpjes, eLearning 

School, 
Zelfstudie 

PSA: ongewenst 
gedrag, PSA: 
werkdruk, Leefstijl 
algemeen, 
Algemene 
vaardigheden  
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Naam lesmateriaal Naam aanbieder Type Opzet Categorie 

Online videotheek voor 
onderwijs 

Zorg voor beter Filmpjes School, 
Zelfstudie 

PSA: ongewenst 
gedrag, PSA: 
werkdruk, Leefstijl-
gerelateerde 
arbeidsrisico's, 
Biologische agentia, 
Algemene 
vaardigheden  

   
 

 
 
 



 

 

 

Capgemini Consulting is the strategy and 
transformation consulting brand of Capgemini Group 

© 2017 Capgemini. Alle rechten voorbehouden. 

22 

 

4 Verdiepende analyse en witte vlekken in het aanbod  

4.1 Inleiding 

Op basis van de inventarisatiescan is in de analysefase de diepte in gegaan. Dit hoofdstuk is een 
weergave van deze verdiepende analyse. Als basis is gebruikt de database van de inventarisatiefase 
(bijlage B) en het onderzoeksraamwerk (bijlage A). Dit raamwerk is daarbij uitgebreid op de beoogde 
vakkennis en vaardigheden die het keuzedeel ‘Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken’ 
voorschrijft.  

In de tabellen op de volgende pagina’s is onderscheid gemaakt in drie categorieën: veel aanbod, 
gemiddeld aanbod en weinig aanbod. Deze indeling is gemaakt om een beeld te vormen van de mate 
waarin er lesmateriaal voorhanden is om in te zetten voor het keuzedeel. Tevens is deze indeling 
gebruikt om een indruk te krijgen van waar mogelijk witte vlekken voorkomen in het aanbod.  

4.2 Analyse van het aanbod op arbeidsrisico’s en algemene vaardigheden 

De tabel hieronder geeft een overkoepelend inzicht van welk aanbod van lesmateriaal er voor de 
verschillende arbeidsrisico’s in de zorg is gevonden voor het keuzedeel ‘Verdieping blijvend fit, veilig 
en gezond werken’. Dit betreft het bestaand materiaal van uitgeverijen en mbo-scholen, en potentieel 
lesmateriaal van landelijke organisaties en overheid, en kennisinstellingen. 

 

  Niveau 3 en 4 

  Veel 
aanbod 

Gemiddeld 
aanbod 

Weinig 
aanbod 

 
Fysieke 

arbeidsrisico’s 

Fysieke arbeidsbelasting X   

Biologische agentia  X  

Cytostatica   X 

Gevaarlijke stoffen   X 

Psychosociale 
arbeidsrisico’s 

PSA: ongewenst gedrag  X  

PSA: werkdruk  X  

Leefstijl-gerelateerde arbeidsrisico’s    X 

Leefstijl algemeen   X 

Algemene vaardigheden X   

 

Fysieke arbeidsrisico’s 

Over het algemeen is er relatief veel lesmateriaal op het gebied van fysieke arbeidsrisico’s te vinden. 
De verschillende categorieën die daar onder hangen -fysieke arbeidsbelasting, biologische agentia, 
cytostatica, gevaarlijke stoffen- laten onderling echter verschillen zien.  

Zo is er relatief veel lesmateriaal te vinden over fysieke arbeidsbelasting. Het meeste materiaal (44%) 
komt van uitgeverijen en is te vinden in de basisboeken van de opleidingen Verzorgende-IG en MBO-
Verpleegkundige. Het overige deel (29%) is gemaakt door koepelorganisaties. Hier vind je naast tekst 
en uitleg veelal filmpjes en eLearnings. Meer algemeen materiaal(10%) komt van de overheid. Ook 
verschillende brancheorganisaties hebben dit onderwerp in de arbocatalogus uitgewerkt naar 
richtlijnen en maatregelen, checklists en protocollen (9% van het materiaal). Een klein deel komt van 
kennisinstellingen, opleidingsfondsen en platforms (8%).  

Er is een relatief gemiddeld aanbod van materiaal over biologische agentia. Een groot deel van het 
materiaal (61%) komt hier van uitgeverijen en is te vinden in de basisboeken van de zorgopleidingen. 
De koepelorganisaties, kennisinstellingen en brancheorganisaties bezitten potentieel lesmateriaal 
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(resp. 16%, 14% en 6% van het gevonden materiaal). Dit materiaal is veelal beroepsspecifiek en wordt 
getypeerd door richtlijnen en maatregelen. Het overige materiaal (3%) komt van de overheid en is 
algemeen van opzet.  

Rondom Cytostatica en gevaarlijke stoffen is relatief weinig materiaal te vinden. Van het gevonden 
materiaal rondom cytostatica komt de helft van uitgeverijen (50%). Het overige materiaal komt van 
brancheorganisaties (25%) en koepelorganisaties (25%). Het onderwerp 'Gevaarlijke stoffen' krijgt 
voornamelijk aandacht in de basisboeken van de opleidingen en in de arbocatalogus. Een groot deel 
(31%) komt van uitgeverijen. Koepelorganisaties en overheid beschrijven richtlijnen en maatregelen 
(beide voor een aandeel van 23%). Vanuit de overheid blijven deze maatregelen meer algemeen, die 
vanuit de koepelorganisaties maken het specifiek voor de zorg en daar zijn ook filmpjes beschikbaar. 
Brancheorganisaties (15% van het aanbod) hebben ook zorg specifiek materiaal beschikbaar. En tot 
slot heeft een kennisinstelling verschillende protocollen gemaakt voor dit onderwerp (8% van het 
gevonden materiaal).  

Psychosociale arbeidsrisico’s 

Er is relatief gemiddeld aanbod van materiaal dat ingaat op ongewenst gedrag en werkdruk. Het 
grootste deel van het materiaal over ongewenst gedrag komt van uitgeverijen en koepelorganisaties 
(resp. 36% en 31%). Een duidelijk aandeel komt ook van kennisinstellingen (17%). Het overige 
potentiële materiaal komt van de overheid (9%), brancheorganisaties (5%) en opleidingsfonds (2%). 
Voor het materiaal over werkdruk is het aanbod vanuit de uitgeverijen aanzienlijk hoger (40%) dan die 
van de andere aanbieders. Koepelorganisaties en kennisinstellingen bieden beroepsspecifiek materiaal 
(beide een aandeel van 18%). Overheid, brancheorganisaties, platforms en opleidingsfonds volgen 
daarna (resp. 12%, 5%, 5% en 2%). Uitgeverijen geven aan beide onderwerpen aandacht in de 
basisberoepsopleiding en ook overheidsinstanties en brancheorganisaties hebben richtlijnen en 
maatregelen in de arbocatalogus vastgelegd. Met de overige aanbieders is een mix van 
opleidingsspecifiek en algemeen inzetbaar materiaal te vinden. Verschillende kennisinstellingen 
bieden ook filmpjes en eLearnings aan. Binnen deze categorieën zijn praktijkverhalen beschikbaar. 

Leefstijl-gerelateerde arbeidsrisico’s/ Leefstijl algemeen 

Er is relatief weinig aanbod van lesmateriaal dat ingaat op de invloed van de leefstijl op de gezondheid. 
Er is nog minder beschikbaar wat de relatie legt tussen leefstijl en arbeidsrisico’s. Het meeste 
materiaal is afkomstig van koepelorganisaties (32%) en kennisinstellingen (32%). Het is deels 
opleidingsspecifiek, deels algemeen materiaal. Bij uitgeverijen is weinig te vinden (8%), maar er is wel 
wat beroepsspecifiek materiaal. Ook de overheid besteedt aandacht aan gezond leven (12%) en 
relateert dat in enkele gevallen aan de arbeid. Er is een mix aan type materiaal te zien: van tekst en 
uitleg tot filmpjes. Het overige materiaal, leefstijl algemeen, is te vinden bij het expertisecentrum, 
opleidingsfonds en kennisplatforms (resp. 4%, 4% en 8%). Er is geen potentieel lesmateriaal bij de 
brancheorganisaties gevonden.  

Algemene vaardigheden 

Op het gebied van algemene vaardigheden is relatief veel aanbod van lesmateriaal. Het materiaal is 
veelal niet gerelateerd aan Arbo vraagstukken, maar kan hiervoor wel benut worden. Het grootste 
deel van het materiaal is te vinden bij uitgeverijen (72%). Het is opleidingsspecifiek materiaal en gaat 
bijvoorbeeld in op gesprekstechnieken, observeren en het bespreekbaar maken van knelpunten. Het 
overige materiaal komt van kennisinstellingen (16%), koepelorganisaties (8%) en kennisplatforms (4%). 
Hier is naast opleidingsspecifiek meer algemeen materiaal in de vorm van filmpjes, eLearnings en 
handreikingen te vinden. 
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4.3 Analyse van het aanbod op vakkennis en vaardigheden  

Onderstaand is in kaart gebracht in welke mate er een aanbod is voor de verschillende vakkennis en 
vaardigheden die in het keuzedeel ‘Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken’ zijn benoemd.  
 

  Veel aanbod Gemiddeld 
aanbod 

Weinig 
aanbod 

V
ak

ke
n

n
is

 

Brede beroepsgerelateerde kennis van de relevante 
fysieke en psychosociale arbeidsrisico's. 

X   

Specialistische, beroepsgerelateerde kennis van de 
invloed van fysieke arbeidsrisico's op de eigen veiligheid 
en gezondheid. 

X   

Brede en/of specialistische beroepsgerelateerde kennis 
van de invloed van psychosociale arbeidsrisico's op de 
mentale en fysieke veiligheid en gezondheid. 

X   

Brede en specialistische kennis van de effecten die de 
leefstijl heeft op het veilig en gezond kunnen werken. 

  X 

Specialistische, beroepsgerelateerde kennis van de 
arbeidshygiënische strategie. 

  X 

Brede kennis van de verantwoordelijkheidsverdeling 
tussen de werkgever en de werknemer op het gebied 
van gezond en veilig werken in het eigen beroep. 

  X 

V
aa

rd
ig

h
e

d
e

n
 

Neemt regie over de eigen blijvende inzetbaarheid door 
zelfredzaamheid, persoonlijke effectiviteit en blijvend 
leren als beroepshouding.  

 X  

Past gedragsrichtlijnen van het BRAVO-model toe bij de 
uitvoering van het beroep.  

  X 

Herkent, erkent en meldt beroepsgerelateerde fysieke 
en psychosociale arbeidsrisico’s en handelt vervolgens 
zodat geen nadelige effecten op de veiligheid en 
gezondheid van zichzelf en anderen ontstaan. 

  X 

Zet op de juiste wijze beroepsgerelateerde hulp- en/of 
beschermingsmiddelen en/of instrumenten in ter 
vermindering van arbeidsrisico’s.  

 X  

Maakt beroepsgerelateerde arbeidsrisico’s 
bespreekbaar met collega's en de leidinggevende. 

  X 

Licht eventuele bedachte oplossingen om veilig en 
gezond te werken toe en maakt dit bespreekbaar met 
collega's en de leidinggevende. 

  X 

 

Vakkennis 1: Brede beroepsgerelateerde kennis van de relevante fysieke en psychosociale 
arbeidsrisico's 

Er is relatief veel lesmateriaal beschikbaar dat ingezet kan worden om de kennis van de - voor het 
beroep - relevante fysieke en psychosociale arbeidsrisico’s te vergroten. In de eerste plaats wordt in 
het bestaande lesmateriaal voor de basisopleidingen Verzorgende-IG en MBO-Verpleegkundige 
aandacht hieraan besteed door de uitgeverijen. Daarnaast is er relevant lesmateriaal te vinden in de 
arbocatalogus van de brancheorganisaties en bij de overheid. Verder valt op dat er diverse 
koepelorganisaties actief zijn met divers materiaal (eLearnings, filmpjes, praktijkrichtlijnen) dat ingezet 
zou kunnen worden. Al dit lesmateriaal, met uitzondering van wat door de overheid beschikbaar is 
gesteld, is opleidingsspecifiek, dat wil zeggen gericht op de zorgbranche. Het meeste materiaal is via 
school, zelfstudie en leerbedrijf in te zetten.  
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Vakkennis 2: Specialistische, beroepsgerelateerde kennis van de invloed van fysieke arbeidsrisico’s 
op de eigen veiligheid en gezondheid 

Er is relatief veel lesmateriaal beschikbaar dat ingezet kan worden om de kennis van de invloed van 
fysieke arbeidsrisico’s op de eigen veiligheid en gezondheid te vergroten. Dit betreft grotendeels 
hetzelfde lesmateriaal als hierboven genoemd, waarbij nog nader wordt ingegaan op de consequenties 
en impact van de risico’s. 

Vakkennis 3: Brede en/of specialistische beroepsgerelateerde kennis van de invloed van 
psychosociale arbeidsrisico's op de mentale en fysieke veiligheid en gezondheid 

Er is relatief veel lesmateriaal beschikbaar dat ingezet kan worden om de kennis van de invloed van 
psychosociale arbeidsrisico’s op de eigen veiligheid en gezondheid te vergroten. Dit betreft 
grotendeels hetzelfde lesmateriaal als hierboven genoemd, waarbij nog nader wordt ingegaan op de 
consequenties en impact van de risico’s. 

Vakkennis 4: Brede en specialistische kennis van de effecten die de leefstijl heeft op het veilig en 
gezond kunnen werken  

Er is relatief weinig lesmateriaal beschikbaar dat is gericht op het verdiepen van kennis over de 
effecten die de leefstijl heeft op veilig en gezond werken. Bruikbaar lesmateriaal komt van 
uitgeverijen, koepelorganisaties en de overheid. Er is materiaal beschikbaar op de verschillende 
BRAVO-factoren, maar veelal wordt daar niet de relatie gelegd met de invloed van die factoren op de 
arbeid. 

Vakkennis 5: Specialistische, beroepsgerelateerde kennis van de arbeidshygiënische strategie 

Er is relatief weinig lesmateriaal gevonden op het gebied van de arbeidshygiënische strategie. In de 
arbocatalogus voor de zorg staan de oplossingen voor belangrijke risico’s opgesteld volgens de 
arbeidshygiënische strategie. Deze worden echter niet onder die noemer benoemd. De 
arbeidshygiënische strategie is een stelsel van beheersmaatregelen voor risico’s die werknemers 
moeten beschermen. Het draait om de filosofie dat eerst de bron van het probleem aangepakt moet 
worden (bijvoorbeeld een schadelijke stof vervangen door veilig alternatief). Als dit geen 
mogelijkheden biedt, moet de werkgever collectieve maatregelen nemen om risico’s te verminderen 
(bijvoorbeeld het plaatsen van een afzuiginstallatie). Lukt dit ook niet of is dit onvoldoende toereikend, 
dan kan de werkgever kiezen om individuele maatregelen te nemen (zoals het werk zo organiseren dat 
werknemers minder risico lopen). En ten slotte, als alle drie de maatregelen geen effect hebben, moet 
de werkgever (gratis) persoonlijke beschermingsmiddelen aan de werknemers verstrekken (zoals 
veiligheidsbrillen). De vaardigheid ‘Op de juiste wijze beroepsgerelateerde hulp- en/of 
beschermingsmiddelen en/of instrumenten in ter vermindering van arbeidsrisico’s’ hangt hier nauw 
mee samen. 

Vakkennis 6: Brede kennis van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de werkgever en de 
werknemer op het gebied van gezond en veilig werken in het eigen beroep 

Er is relatief weinig lesmateriaal aangetroffen dat gericht is op het verkrijgen van brede kennis van de 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen werkgever en werknemer. Er is enig materiaal gevonden dat 
het onderwerp raakt, maar de vraag is of het onderwerp voldoende expliciet en uitputtend wordt 
behandeld. Zo is er van de aanbieder ‘Dokterhoe’ rondom werkdruk in het UMC materiaal over wat 
alle betrokken partijen kunnen doen in bepaalde situaties, dus werknemer, werknemer en bedrijfsarts. 
Ook heeft deze aanbieder een RI&E voor gezond werken in het UMC dat in gaat op de rol van 
leidinggevenden en medewerkers. 
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Vaardigheid 1: Neemt regie over de eigen blijvende inzetbaarheid door zelfredzaamheid, 
persoonlijke effectiviteit en blijvend leren als beroepshouding.  

Er is relatief gemiddeld aanbod van lesmateriaal beschikbaar dat ingaat op het nemen van regie over 
de eigen blijvende inzetbaarheid. Het meeste materiaal is gemaakt door uitgeverijen en 
koepelorganisaties in de vorm van uitleg en tips. In het materiaal wordt ingegaan op zaken als ‘wat 
moet ik doen als…’, leren om te gaan met situaties, emoties en gevoelens (waaronder zelfkennis, 
zelfbeeld, feedback en emotionele afstand). Ook het bepalen en bijstellen van de eigen grenzen wordt 
in verschillende boeken behandeld. De uitgeverijen koppelen daar vaak opdrachten aan waarin een 
beroep wordt gedaan op de benodigde competenties, zodat de student in staat is zich te bekwamen in 
de materie.  

Vaardigheid 2: Past gedragsrichtlijnen van het BRAVO-model toe bij de uitvoering van het beroep  

Er is relatief weinig lesmateriaal beschikbaar dat gericht is op het toepassen van gedragsrichtlijnen van 
het BRAVO-model. Er is enig materiaal gevonden dat het onderwerp raakt, zoals het leerplankader 
Sport, Bewegen en Gezonde leefstijl van SLO en lesmodules van VitaalMBO, maar hieruit blijkt niet in 
hoeverre het materiaal het toepassen van gedragsrichtlijnen van het BRAVO-model behandeld.  

Vaardigheid 3: Herkent, erkent en meldt beroepsgerelateerde fysieke en psychosociale 
arbeidsrisico’s en handelt vervolgens zodat geen nadelige effecten op de veiligheid en gezondheid 
van zichzelf en anderen ontstaan 

Op het gebied van herkennen, erkennen en melden van fysieke en psychosociale arbeidsrisico’s en 
vervolgens handelen is relatief weinig aanbod van lesmateriaal beschikbaar. Het overgrote deel van 
het materiaal komt van uitgeverijen en is daarmee beroepsspecifiek. Wel is het algemeen van opzet 
zoals informatie over observeren, waarnemen, vastleggen, knelpunten signaleren, rapporteren en 
crisissituaties. Dit materiaal moet nog een vertaalslag krijgen naar fysieke en psychosociale 
arbeidsrisico’s om het ook relevant voor het keuzedeel te maken. Daarnaast kan in potentie het 
materiaal onder de noemers vakkennis 1 en 2 hierboven en vaardigheden 4 en 5 hieronder, bijdragen 
aan deze vereiste vaardigheid.  

Vaardigheid 4: Zet op de juiste wijze beroepsgerelateerde hulp- en/of beschermingsmiddelen en/of 
instrumenten in ter vermindering van arbeidsrisico’s  

Er is relatief gemiddeld aanbod van lesmateriaal beschikbaar over het inzetten van hulp- en/of 
beschermingsmiddelen en/of instrumenten ter vermindering van arbeidsrisico’s. Het materiaal komt 
van uitgeverijen, brancheorganisaties, koepelorganisaties en overheid. Het materiaal is in de meeste 
gevallen opleidingsspecifiek. Enerzijds is de informatie praktisch: van beschermende kleding tot 
hulpmiddelen bij het tillen. Anderzijds gaat het over het werken met protocollen (bijv. rondom 
gevaarlijke stoffen en materialen) en hoe je voorschriften op de juiste manier toepast.  

Vaardigheid 5: Maakt beroepsgerelateerde arbeidsrisico’s bespreekbaar met collega's en de 
leidinggevende 

Er is relatief weinig aanbod van lesmateriaal beschikbaar rondom het bespreekbaar maken van 
arbeidsrisico’s met collega’s en de leidinggevende. Er is lesmateriaal van voornamelijk uitgeverijen dat 
dit onderwerp raakt, maar dit gaat in op algemene competenties voor het werken als verzorgende of 
verpleegkundige. Denk bijvoorbeeld aan het bespreekbaar maken van problemen, hoe je je punt 
helder moet maken en het vervolgens bespreekt, samenwerken, grenzen aangeven, etc. Dit vraagt dus 
nog om een vertaalslag naar arbeidsrisico’s.  
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Vaardigheid 6: Licht eventuele bedachte oplossingen om veilig en gezond te werken toe en maakt dit 
bespreekbaar met collega's en de leidinggevende. 

Er is relatief weinig aanbod van lesmateriaal beschikbaar voor het toelichten en bespreekbaar maken 
van oplossingen om veilig en gezond te werken met collega’s en leidinggevende. Net als het punt 
hierboven is er materiaal dat het onderwerp raakt, maar ook hier is een vertaalslag nodig naar veilig en 
gezond werken.  

 

4.4 Analyse van witte vlekken in het aanbod  

De analyse wijst uit dat voor vrijwel alle arbeidsrisico’s en vakkennis en vaardigheden zoals benoemd 
in het keuzedeel ‘Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken’ lesmateriaal beschikbaar is dat 
ingezet kan worden door zorgopleidingen. En er moet daarbij worden opgemerkt dat het meeste 
materiaal losse eenheden zijn, waarbij een docent of een docententeam zelf een vertaalslag moet 
maken naar het keuzedeel ‘Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken’ en een logische 
opeenvolging van lessen moet bedenken.  

Er zijn duidelijke verschillen in de hoeveelheid lesmateriaal dat beschikbaar is, maar van witte vlekken 
op dit niveau lijkt echter geen sprake te zijn. Wel zien we dat verschillende onderwerpen minder 
specifiek ingaan op arbeidsrisico’s. Zo is er van leefstijl-gerelateerde arbeidsrisico’s heel beperkt 
materiaal te vinden. En zien we dat er relatief weinig beroepsgerelateerd materiaal te vinden is op de 
volgende vakkennis en vaardigheden: 

 Vakkennis: 

 Brede en specialistische kennis van de effecten die de leefstijl heeft op het veilig en gezond 
kunnen werken. 

 Specialistische, beroepsgerelateerde kennis van de arbeidshygiënische strategie. 

 Brede kennis van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de werkgever en de werknemer op 
het gebied van gezond en veilig werken in het eigen beroep. 

 Vaardigheden: 

 Past gedragsrichtlijnen van het BRAVO-model toe bij de uitvoering van het beroep.  

 Herkent, erkent en meldt beroepsgerelateerde fysieke en psychosociale arbeidsrisico’s en 
handelt vervolgens (past doeltreffende, passende, en/of risico beperkende maatregelen toe) 
zodat geen nadelige effecten op de veiligheid en gezondheid van zichzelf en anderen ontstaan. 

 Maakt beroepsgerelateerde arbeidsrisico’s bespreekbaar met collega's en de leidinggevende. 

 Licht eventuele bedachte oplossingen om veilig en gezond te werken toe en maakt dit 
bespreekbaar met collega's en de leidinggevende. 

In algemene zin blijkt er wel materiaal over bovenstaande zaken te vinden, maar de vertaalslag naar 
arbeidsrisico’s wordt beperkt of niet gemaakt.  

 

4.5 Validatie van de database 

Het lesmateriaal in de database voldoet aan een aantal kwaliteitscriteria zoals actualiteit, 
toepasbaarheid, flexibiliteit en bruikbaarheid. In het onderzoek is het echter niet mogelijk gebleken 
om de database grondig te valideren in de onderwijspraktijk. Bij de start van de opdracht is de vraag of 
mbo-opleidingen in de zorg mee wilden werken aan het onderzoek breed uitgezet, maar dit leverde 
onvoldoende massa op om een gedegen toetsingssessie op te zetten. Een eerste globale toets van het 



 

 

 

Capgemini Consulting is the strategy and 
transformation consulting brand of Capgemini Group 

© 2017 Capgemini. Alle rechten voorbehouden. 

28 

 

lesmateriaal bij het Deltion College in Zwolle en het Albeda College in Rotterdam wijst wel uit dat de 
database voor hen bruikbaar (verdiepings-)materiaal en inspiratie biedt voor zowel de invulling van het 
keuzedeel als het basisdeel van de (zorg)opleiding.  
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5 Conclusies en advies voor vervolg 

5.1 Conclusies 

De mbo-scholen richten zich vooralsnog op de keuzedelen zorg en technologie, ondernemerschap en 
doorstroming. In dit onderzoek hebben we geen beeld kunnen verwerven van specifiek lesmateriaal 
dat door mbo-scholen wordt ingezet voor het keuzedeel ‘Verdieping blijvend fit, veilig en gezond 
werken’. Wel zijn twee mbo-scholen naar voren gekomen die in hun onderwijsprogramma gericht aan 
de slag zijn gegaan op het gebied van fit, veilig en gezond werken. Zo heeft een mbo-opleiding het 
keuzedeel ‘Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken’ aangegrepen om het onderwerp instelling-
breed aan te bieden. Een andere mbo-opleiding heeft er juist voor gekozen om in het algemene deel 
van de opleiding (dus in het basiscurriculum) een gericht lesaanbod op het gebied van fit, veilig en 
gezond werken aan te bieden aan studenten. Hiervoor zijn speciale lesmodules ontwikkeld. 

De grote uitgeverijen bieden lesmateriaal voor het basiscurriculum van de onderzochte mbo-
opleidingen. Hierin wordt aandacht besteed aan fit, veilig en gezond werken. Voor verdieping op het 
onderwerp gezond en veilig werken - zoals het keuzedeel nastreeft - is dit basismateriaal onvoldoende 
toereikend. Andere partijen – mbo scholen, kennisinstellingen, branches, koepelorganisaties,  
overheid – hebben potentieel materiaal beschikbaar dat als aanvulling op dit basismateriaal kan 
dienen.  

De analyse van het beschikbare lesmateriaal laat zien dat er vooral veel lesmateriaal is op het gebied 
van fysieke arbeidsbelasting en algemene vaardigheden. Er is gemiddeld aanbod van materiaal 
rondom biologische agentia en psychosociale arbeidsrisico’s als werkdruk en ongewenst gedrag. Er is 
daarnaast weinig lesmateriaal te vinden over cytostatica en gevaarlijke stoffen. Rondom leefstijl is 
weinig en veelal algemeen materiaal te vinden. In een enkel geval relateert dit aan arbeidsrisico’s.  

De nadere analyse wijst verder uit dat er relatief weinig beroepsgerelateerd lesmateriaal beschikbaar 
is voor de volgende in het keuzedeel benoemde vakkennis en vaardigheden: 

 Vakkennis: 

 Brede en specialistische kennis van de effecten die de leefstijl heeft op het veilig en gezond 
kunnen werken. 

 Specialistische, beroepsgerelateerde kennis van de arbeidshygiënische strategie. 

 Brede kennis van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de werkgever en de werknemer op 
het gebied van gezond en veilig werken in het eigen beroep. 

 Vaardigheden: 

 Past gedragsrichtlijnen van het BRAVO-model toe bij de uitvoering van het beroep.  

 Herkent, erkent en meldt beroepsgerelateerde fysieke en psychosociale arbeidsrisico’s en 
handelt vervolgens (past doeltreffende, passende en/of risico beperkende maatregelen toe) 
zodat geen nadelige effecten op de veiligheid en gezondheid van zichzelf en anderen ontstaan. 

 Maakt beroepsgerelateerde arbeidsrisico’s bespreekbaar met collega's en de leidinggevende. 

 Licht eventuele bedachte oplossingen om veilig en gezond te werken toe en maakt dit 
bespreekbaar met collega's en de leidinggevende. 

In het onderzoek is het niet mogelijk gebleken om grondig te valideren of volgens mbo-scholen de 
opgeleverde inventarisatie van het lesmateriaal voldoet om invulling/uitvoering te geven aan het 
keuzedeel. Een eerste globale toets van het lesmateriaal bij twee mbo-opleidingen wijst wel uit dat de 
database voor hen bruikbaar materiaal biedt dat zowel voor het keuzedeel als het basisdeel van de 
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(zorg)opleiding kan worden ingezet als inspiratie en verdiepingsmateriaal. Uit dit onderzoek kan niet 
worden geconcludeerd dat de onderzoeksbevindingen ook gelden voor andere beroepsopleidingen.  

5.2 Advies voor vervolg 

Geadviseerd wordt om een validatie te laten plaatsvinden op de kwaliteit en bruikbaarheid van het 
lesmateriaal uit de database ten behoeve van het keuzedeel ‘Verdieping blijvend fit, veilig en gezond 
werken’. Aangezien gedegen validatie in dit onderzoek niet heeft plaatsgevonden, hebben de analyses 
een verkennend karakter gehouden en geeft het onderzoek alleen een indicatie van mogelijke lacunes 
in het aanbod van lesmateriaal als het gaat om zorgopleidingen. Het advies is om de validatieslag van 
het beschikbare lesmateriaal zoveel mogelijk in de praktijk te laten plaatsvinden, met de mbo-
opleidingen in de zorg die aan de slag gaan met het keuzedeel. De database met beschikbaar 
lesmateriaal kan daarbij een basis vormen om invulling te geven aan het keuzedeel. Door de database 
toe te passen kan een toetsing en aanscherping van het lesmateriaal plaatsvinden. De validatie moet 
uitwijzen of er voor de onderscheiden arbeidsrisico’s, vakkennis en vaardigheden afdoende 
lesmateriaal is, waar lacunes voorkomen en of nieuw lesmateriaal ontwikkeld moet worden. Het 
advies is om aan de hand van dit traject en in samenspraak met mbo-scholen en docenten ook direct 
te kijken hoe de gevalideerde database breed beschikbaar gesteld kan worden voor de overige 
zorgopleidingen.  

De eerste globale toets bij twee mbo-instellingen wijst uit dat de database bruikbaar is en geschikt 
materiaal biedt voor verdieping van de onderwerpen fit, veilig en gezond werken. Duplicatie van dit 
onderzoek naar andere beroepsopleidingen lijkt hiermee zinvol. Het onderzoeksmodel en -raamwerk 
bieden daar een solide basis voor.  

Daarnaast bevelen wij aan de (gevalideerde) database bekend te maken onder de mbo-scholen in de 
zorg en breed beschikbaar te stellen, omdat het aanbod van bestaand en potentieel lesmateriaal 
rondom fit, veilig en gezond werken verspreid zit onder de verschillende aanbieders. Daarnaast is er 
niet zorg specifiek materiaal gevonden dat voor alle beroepsopleidingen interessant is. Wanneer dit 
onderzoek gedupliceerd wordt naar andere mbo-opleidingen, wordt de database verrijkt en nog 
breder inzetbaar. Een overzicht met vindplaatsen van lesmateriaal maakt het voor docenten 
eenvoudiger om geschikt materiaal te vinden en in te zetten in de basisopleiding alsook voor het 
keuzedeel. 

Om het keuzedeel ‘Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken’ in de onderwijspraktijk vorm en 
inhoud te geven is niet alleen een database met relevant lesmateriaal nodig. Omdat het gevonden 
materiaal veelal uit losse eenheden bestaat, kan een helder kader docenten helpen vorm en inhoud te 
geven aan het keuzedeel. Wij bevelen aan om te onderzoeken in hoeverre een leerplankader hier 
uitkomst kan bieden. Het kan dienen als de verbinding tussen het keuzedeel en de database met 
lesmateriaal. Een leerplankader biedt structuur en bouwstenen die een school helpt om een leerplan 
op maat te maken. Het geeft daarbij inzicht in tussendoelen en einddoelen. Enkele ondersteunende 
voorbeeld leerplannen kunnen bijdragen aan hoe het keuzedeel verder ingericht kan worden. Het 
leerplankader kan vervolgens gekoppeld worden aan bijpassende leermiddelen en vindplaatsen. Het 
platform vitaalmbo.nl kan hier bijvoorbeeld een rol in spelen. Deze online lessendatabank richt zich op 
sport, bewegen en vitaal burgerschap voor mbo-studenten. De site kan, eventueel met een nieuwe 
indeling, als vindplaats dienen.  
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Bijlage A: Onderzoeksraamwerk inventarisatie lesmateriaal 

Onderstaand is het raamwerk weergegeven dat wordt gehanteerd bij de internet research en de 
verdiepende interviews:  

 

Kenmerken  Operationalisatie  

Naam lesmateriaal  - Titel  

Omschrijving  - Korte beschrijving van het lesmateriaal  

Aanbieder - Keuze uit de volgende categorieën:  

Uitgeverij/ brancheorganisatie/ koepelorganisatie/ O&O fonds/ 
A&O fonds/ expertisecentrum/ kenniscentrum/ platform 

Naam aanbieder  - Naam uitgeverij, brancheorganisatie, koepelorganisatie, O&O 
fonds, A&O fonds, expertisecentrum, kenniscentrum, platform 

Bron  - URL link naar aanbod (of belanghebbende organisatie indien niet 
digitaal beschikbaar) 

Type  - één of meerdere keuzes uit de volgende categorieën:  

Boek/ online boek/ protocollen/ tekst en uitleg/ richtlijnen en 
maatregelen/ beleid/ instructies met foto’s/ checklist/ filmpje, 
etc.  

Uitgave  - Jaartal 

Beschikbaarheid - Keuze uit de volgende categorieën:  

Betaald/Gratis 

Niveau  - Keuze uit de volgende categorieën:  

Niveau 3/ Niveau 3-4/ Niveau 4 

Inzetbaarheid - Keuze uit de volgende categorieën:  

Opleidingsspecifiek/ Algemeen 

Opzet  - één of meerdere keuzes uit de volgende categorieën:  

School/ Zelfstudie/ Leerbedrijf  

Categorie - één of meerdere keuzes uit de volgende categorieën:  

 Fysieke arbeidsrisico’s 

o Fysieke arbeidsbelasting 

o Biologische agentia  

o Cytostatica  

o Gevaarlijke stoffen 

 Psychosociale arbeidsrisico’s:  

o PSA: ongewenst gedrag 

o PSA: werkdruk 

 Leefstijl-gerelateerde arbeidsrisico’s 

 Leefstijl algemeen  

 Algemene vaardigheden 
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Ten behoeve van de verdiepende analyse zijn aan het raamwerk de volgende kenmerken toegevoegd: 

 
Kenmerk Operationalisatie 

Vakkennis - één of meerdere keuzes uit de volgende categorieën:  

 Brede beroepsgerelateerde kennis van de relevante fysieke en 
psychosociale arbeidsrisico's. 

 Specialistische, beroepsgerelateerde kennis van de invloed van 
fysieke arbeidsrisico's op de eigen veiligheid en gezondheid. 

 Brede en/of specialistische beroepsgerelateerde kennis van de 
invloed van psychosociale arbeidsrisico's op de mentale en 
fysieke veiligheid en gezondheid. 

 Brede en specialistische kennis van de effecten die de leefstijl 
heeft op het veilig en gezond kunnen werken. 

 Specialistische, beroepsgerelateerde kennis van de 
arbeidshygiënische strategie. 

 Brede kennis van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de 
werkgever en de werknemer op het gebied van gezond en veilig 
werken in het eigen beroep. 

  

Vaardigheden - één of meerdere keuzes uit de volgende categorieën:  

 Neemt regie over de eigen blijvende inzetbaarheid door 
zelfredzaamheid, persoonlijke effectiviteit en blijvend leren als 
beroepshouding.  

 Past gedragsrichtlijnen van het BRAVO-model toe bij de 
uitvoering van het beroep.  

 Herkent, erkent en meldt beroepsgerelateerde fysieke en 
psychosociale arbeidsrisico’s en handelt vervolgens (past 
doeltreffende, passende, en/of risico beperkende maatregelen 
toe) zodat geen nadelige effecten op de veiligheid en 
gezondheid van zichzelf en anderen ontstaan. 

 Zet op de juiste wijze beroepsgerelateerde hulp- en/of 
beschermingsmiddelen en/of instrumenten in ter vermindering 
van arbeidsrisico’s.  

 Maakt beroepsgerelateerde arbeidsrisico’s bespreekbaar met 
collega's en de leidinggevende. 

 Licht eventuele bedachte oplossingen om veilig en gezond te 
werken toe en maakt dit bespreekbaar met collega's en de 
leidinggevende. 
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Bijlage B: Excel 

Database 

Lesmateriaal fit veilig en gezond werken.xlsx
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Bijlage C: Bronnenoverzicht 

i ITS, Radboud Universiteit Nijmegen (2015). Goed (genoeg) geleerd? Mbo-ers en bedrijven over het 
aanleren van gezond en veilig werken in het mbo. 

 

ii SBB, Kwalificaties mbo (2016). Keuzedeel Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken [Online]. 
Geraadpleegd in september 2016, http://kwalificaties.s-
bb.nl/?ResultaatType=Keuzedeel&AardKeuzedeel=&SBU=&Niveau=&Wettelijkeberoepsvereisten=&Co
hort=&Schooljaar=&Trefwoorden=blijvend+fit 

 

iii Zoals algemene (praktijk)richtlijnen, arbocatalogus en (erkende) branche RI&E instrumenten. 

 

iv SBB, Kwalificaties mbo (2016). Kwalificatiedossiers mbo. Geraadpleegd in november 2016, 
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