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ONDERZOEKSVRAGEN EN DOELSTELLINGEN



Doelstellingen

Inzicht krijgen in:

• Huidige innovatieve, blended en 

multidisciplinaire vormingsaanbod

• Verloop, positieve en negatieve aspecten 

van dit aanbod

• Ideaal vormingsaanbod in de toekomst

Onderzoeksvragen

1. Wat is het huidige blended en/of multidisciplinair 

navormings- en intervisieaanbod voor de eerste lijn? 

2. Welke noden en behoeften aan thema’s in 

navormingen en intervisies hebben zorgverleners op de 

eerste lijn? 

3. Welke noden en behoeften aan werkvormen in 

navormingen hebben zorgverleners op de eerste lijn? 

4. Wat zijn best practices voor het werken met blended 

learning in navormingen voor zorgverleners op de eerste 

lijn? 

5. Welke aanbevelingen kunnen worden geformuleerd 

voor een krachtig vormingsaanbod voor de eerste lijn? 



ONDERZOEKSMETHODE



• Desktop research: Vlaamse landschap

• Literatuurstudie: Internationaal landschap

• Kwalitatief enquêteonderzoek a.d.h.v. diepte-interviews

• Fase 1: eerstelijnsactoren verschillende beroepsdisciplines

• Fase 2: onderwijstechnologen en –coördinatoren van 7 
hogescholen en twee universiteiten

Onderzoeksmethode



RESULTATEN



Noden en behoeften beroepen in de eerstelijnszorg

Eenzijdig aanbod →
mix werkvormen en 
thema’s

Monodisciplinaire 
vormingen →meer 
samenwerking

Klassieke nascholingen 
→ digitale 
leertechnieken

Onregelmatige 
kwaliteitscontrole + 
evaluatie →
accrediteringstraject

Financiële drempels →
financiële 
ondersteuning

Verschillen in 
kennisniveau →
differentiatie



Blended learning

• Sterke opmars in onderwijs

• Combineert online en face-to-face leerprocessen, 

binnen en buiten leslokaal

• Voorbeelden blended learning: 

E-learning, e-syllabus, weblectures, online 

vragenuur,…



Voordelen van blended learning

Mogelijkheid starten gemeenschappelijke basis contactmomenten

Meer diepgang lessen

Mogelijkheid differentiatie

Flexibel + eigen tempo toepassen

Iedereen gericht op eigen zorgberoep, bv. casus 



Confrontatie resultaten

Verenigingen en organisaties → regionale en lokale werking

Interactieve en praktijkgerichte bijscholingen blijven belangrijk

Kiezen actuele thema’s, relevant voor het werkveld + evidence-based 
inhoud, bv. eHealth

Elke beroepsgroep ziet meerwaarde in ex cathedra lessen

Duidelijk verschil in aanbod opleidingen, vormingen en intervisies <-> 
noden en behoeften beroepsgroepen eerste lijn



Aanbevelingen

Evolueren naar een mix van werkvormen en thema’s bij opleidingen, vormingen en intervisies

Geïntegreerd ICT-platform: meerwaarde voor mono- en multidisciplinaire vormingen

Multidisciplinaire samenwerking: lokaal niveau

Blended learning: grondige voorbereiding en doordachte aanpak

Opleidingen, vormingen en intervisies: objectief en kritisch geëvalueerd en bijgestuurd waar 
nodig

Organisaties professionals: actief ondersteund worden bij aanbieden van opleidingen, 
vormingen, intervisies
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