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OPDRACHT 

• Schrijf op een geeltje waar volgens jou het verschil zit tussen 
de mbo – en de hbo verpleegkundigen op de werkvloer. 

     
• Per post-it één verschil. 

 
• Plak ze op het vel wat op je tafel ligt 
 

 
 
 
 

3 



OPDRACHT 

 
 
Inventariseer met je groepje de verschillen tussen mbo- en  hbo 
verpleegkundigen 
 
Zijn er overeenkomsten, bepaalde thema’s die vaak voorkomen?  
 
 

 
 
 

4 



WAT MAAKT HET VERSCHIL? 
NEDERLANDSE KWALIFICATIE RAAMWERK (NQLF) 
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http://www.nlqf.nl/ 



NEDERLANDSE KWALIFICATIE 
RAAMWERK (NQLF) 
• Context 
• Kennis 
• Vaardigheden 
• Toepassen van kennis 
Probleemoplossende vaardigheden 
Leer- en ontwikkelvaardigheden 
Informatievaardigheden 
Communicatievaardigheden 
• Verantwoordelijk- en zelfstandigheid 
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NQLF VERSCHIL NIVEAU 4 EN 6 

• Context:  herkenbaar vs onbekend 
• Kennis:  wetenschappelijke kennis 
• Verantwoordelijk- en zelfstandigheid: 
Verantwoordelijkheid voor het aansturen van processen en 
personen  
Oordeelvorming over sociaal-maatschappelijk, beroepsmatige, 
wetenschappelijke of ethische aspecten 
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NQLF VERSCHIL NIVEAU 4 EN 6 

• Vaardigheden 
Toepassen van kennis: toepassen wetenschappelijk kennis en 
begeleiden praktijkgericht onderzoek 
Probleemoplossende vaardigheden: redelijke complexe 
problemen vs complexe problemen 
Leer- en ontwikkelvaardigheden: reflectie vs zelfreflectie 
Informatievaardigheden: verwerven van info vs reproduceren en 
analyse en wetenschappelijk van info 
Communicatievaardigheden: specialisten en niet specialisten. 
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ONDERZOEK 
• Overstap mbo-hbo moeilijk  

 
• Mbo/inservice heeft een sterk arbeidsgericht karakter, het hbo steeds 

meer de nadruk legt op onderzoeksvaardigheden en wetenschappelijke 
kennis 
 

• Studiesucces niet een optelsom van motivatie en intelligentie 
 

• Integratie nieuwe onderwijsomgeving 
 

• Onderwijs helpen talenten te ontwikkelen ipv voor de poort af te wijzen. 
 

(Elffers, 2016) 
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TRILLEMA IN HET HBO 
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SCHAKELTRAJECT MBO-HBO 

 
• Geen entree toets 

 
• Ondersteuning bij het leren op het hbo niveau 

 
• Vakken gericht op onderzoek vaardigheden en toepassen 

kennis (beroepsgericht schrijven) 
 
• 55 studiepunten moet behalen in schakeljaar 
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EN? 

• Is er een verschil? 
 

Rood =nee 
Groen =ja 
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DANK JULLIE VOOR DE INPUT 
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