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1. Kerngegevens 
 
 
Titel: L.Z.C. 
LEER- EN ZORGCENTRUM ALS BRUG TUSSEN LEREN, ZORGEN EN 
INNOVEREN IN THEORIE EN PRAKTIJK 
Acroniem:  
Project gelinkt aan het EC: / 
        
 
 
Departement(en) Verpleegkunde en vroedkunde 

Studiegebied(en) Gezondheidszorg 

Trefwoorden (max. 5) Leer- en zorgcentrum, Centrum voor Leer- en Zorginnovatie, Leer- 
en innovatiecentrum, stage, stagebegeleiding 

Looptijd 12 maanden 

Jaarlijkse omkadering (in VTE) 0.20 FTE 

Contactpersoon  

Onderzoeker(s) Monique Deplaecie 

Samenstelling stuurgroep Tine Vanderplancke en Sofie Verhaeghe 

 
 

1. Inleiding 
 
 
Een L.Z.C. (Leer- en Zorgcentrum) is een verpleegafdeling in een ziekenhuis of andere 
zorgvoorziening waar kwaliteitsvolle patiëntenzorg en het opleiden van bachelor studenten 
verpleegkunde de twee centrale kernprocessen zijn. Het leerproces van de student wordt 
optimaal ondersteund door de aanwezigheid van een verpleegkundig teamondersteuner 
(vanuit de onderwijsinstelling) enerzijds en de stagecoach (vanuit het werkveld) anderzijds.  
De ontwikkeling,  implementatie en evaluatie van een ‘Leer- en zorgcentrum’ is een 
samenwerkingsproject dat kadert binnen een OOF waaraan 5 hogescholen participeren, nl. 
Katholieke Hogeschool Leuven, KaHo Sint-Lieven, Lessius Mechelen, KATHO Roeselare en 
Kortrijk en Katholieke Hogeschool Limburg.  
Voor Katho startten we in het academiejaar 2011-12 twee Z.L.C. binnen het AZ Groeninge 
op: één op de afdeling geriatrie (Buda 3) en één op de psychiatrische afdeling (de STAP, wat 
staat voor Senioren Therapeutische afdeling Psychiatrie). 
 

2. Doelstellingen 
 
 
De algemene doelstelling van een Z.L.C.  is  de kloof  tussen opleiding en werkveld te dichten 
door een afdelingsklimaat te creëren waar leerinnovatie en zorginnovatie hand in hand 
gaan. 
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Om bovenstaande doelen te realiseren worden 3 minimale startvoorwaarden 
vooropgesteld: 
1. De stage voor de studenten moet voldoende lang zijn – minimaal 12 weken. Er bestaat 

een 1 op 1 koppeling tussen stagementoren en studenten. 
2. De studenten worden op stage begeleid door een stagementor (stagecoach genoemd)die 

hiervoor een specifieke  vorming krijgt. Deze mentoren worden op de afdeling mede 
gecoacht door de praktijklector van de school (de Verpleegkundige Team Ondersteuner). 

3. De studenten werken op de afdeling samen met de Verpleegkundig Teamondersteuner 
en medewerkers van de afdeling mee aan de realisatie van een project ter verbetering 
van de kwaliteit van zorg. 

 

3. Overzicht van de uitgevoerde activiteiten 
 
Het onderzoek bestond uit verschillende delen: 
Enerzijds was er de permanente begeleiding en evaluatie van de implementatie van het 
Z.L.C. . Dit gebeurde vooral door analyse en reflectie tijdens (focusgroep-)gesprekken met 
alle  betrokken partijen (studenten, mentoren, hoofdverpleegkundigen, stagebegeleiders, 
middenkaders en directie van het ziekenhuis en alsook de coördinatieraad van KATHO HIVV). 
Hierbij vormden de  drie startvoorwaarden de leidraad .  
Anderzijds werd een beschrijvend onderzoek opgestart.  Hierbij wilden we nagaan of de 
studenten die stage lopen op een Z.L.C. de stage anders ervaren dan studenten die stage 
lopen op een gewone klassieke stage-afdeling.  Eenzelfde onderzoek werd uitgevoerd bij de 
stagecoaches van het L.Z.C. Dit niet alleen voor de L.Z.C.’s van az groeninge maar ook voor 
deze van de binnen het OOF betrokken partners. 
 
 
Hiernavolgend vindt u een oplijsting van de uitgevoerde werkzaamheden: 
 
  



 
Tijdslijn Activiteit Doel Realisatie 
Oktober Opstarten van een 

reflectiegroep op de 
beide afdelingen 
waar een C.L.Z. 
wordt opgericht.  
 

Het was de bedoeling  stil te staan bij de sterke 
en verbeterpunten in de organisatie van stage  
en de wederzijdse verwachtingen van elke 
actor in het stagegebeuren (mentor, student, 
hoofdverpleegkundige, praktijklector van 
school) tov elkaar te expliciteren.  

Er werd gekozen voor een focusgroep gesprek. De 
groep werd samengesteld uit de Verpleegkundig 
Teamondersteuner, de praktijklectoren die voor de 
start van het CLZ stagebegeleiding deden op de 
afdeling, de hoofdverpleegkundige, de mentoren, de 
studenten die stage gelopen hebben op de afdeling.  
De deelnemers kregen ter voorbereiding van  het 
gesprek een lijst met de items die ter bespreking op 
tafel zouden komen (bijlag 1). Op deze wijze kwam 
ieders meningen aan bod. Het gesprek werd 
afgesloten door 3 prioriteiten voor optimalisatie te 
formuleren waar alle actoren achter staan. 
Het gesprek niet opgenomen.  Achteraf werd wel 
het verslag aan elke participant voorgelegd ter 
goedkeuring ( zie bijlage 2 en 3).  
 
 

Oktober Vorming  in 
coachingsvaardighe
den 

De bedoeling van deze vorming was om de 
stagecoaches, de hoofdverpleegkundigen en 
de verpleegkundig teamondersteuner de 
nodige coachingsvaardigheden bij te brengen 
en tevens stil te staan bij het leerklimaat op de 
eigen afdeling. 
Binnen een C.L.Z. is het immers een 
hoofddoelstelling dat studenten alle 
competenties die van een bachelor verwacht 
worden optimaal kunnen ontwikkelen en dit 
op zo’n wijze dat ze volledige 

In samenwerking met de andere hogescholen die 
participeren aan het OOF project werd een vorming 
voor stagecoaches georganiseerd. Het betrof  een 
twee-daagse residentiële vorming.  
De vorming werd gegeven door Diederick Van Coillie 
en Alex Fransen.  
Het programma van de vorming is in bijlage 4 
opgenomen. 
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verantwoordelijkheid voor de organisatie en 
de zorg voor een groep patiënten kunnen 
opnemen, weliswaar onder supervisie van de 
stagecoach. 
 

November 
December 

Tussentijdse 
evaluatie van het 
bereikte 
competentieniveau 
van studenten. 

Hier wilden we een eerste tussentijdse 
evaluatie organiseren van het bereikte 
competentieniveau van de studenten die stage 
liepen op een LZC en studenten die stage 
liepen op een gewone afdeling. 
We wilden ons focussen op volgende 
competenties: 

 Organiseren en coördineren van zorg 
voor een groep patiënten 

 Het opnemen van 
eindverantwoordelijkheid voor de 
totaalzorg 

 Het meewerken aan een project ter 
verbetering van kwaliteit van zorg 

Er liepen 4 studenten stage op de afdeling 
psychiatrie en 4 studenten op de afdeling 
geriatrie.  
Als controlegroep wilden we vier studenten 
van de afstudeerrichting psychiatrie en vier 
studenten van de afstudeerrichting 
ziekenhuisverpleegkunde selecteren op basis 
van  een matching van mogelijk beïnvloedende 
variabelen.  Bijv. gelijkaardige stage en 
theoriescore in het 2° jaar, stage op een 
gelijkaardige afdeling, ongeveer zelfde leeftijd, 

Het opmaken van een gedetailleerd profiel van de 
studenten die stage lopen op het LZC werd gemaakt. 
We gebruikten hiervoor reeds bestaande gegevens 
zoals personalia (leeftijd,geslacht, vooropleiding) en 
rapportcijfers uit bamaflex, aangevuld met gegevens 
uit de stagedatabank (stagetraject, stagecijfers, 
evaluatie per competentie, … ). 
De zoektocht  naar een student  met een gelijkaardig 
profiel eindigde op een dood spoor. Dit bleek 
helemaal niet evident te zijn. Studenten die op 
papier min of meer gematched konden worden, 
werden door collaga’s jaarcoördinatoren als totaal 
verschillend bestempeld. 
Dit maakte dat deze activiteit gestaakt werd. 
Een verslag is beschikbaar maar wordt omwille van 
privacy redenen niet in bijlage gevoegd. 
 
Ter afronding van de eerste stageperiode van 4 /5 
weken werd wel een  focusgesprek georganiseerd 
om de voorlopige implementatie van het LZC en de 
realisatie van de doelstellingen te evalueren. Elke 
afdeling formuleerde opnieuw eigen 
aandachtspunten. 
Deze verslagen zijn opgenomen in bijlage  5 en 6. 
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zelfde geslacht, zelfde vooropleiding, … Om dit 
te realiseren was het nodig vooraf een 
gedetailleerd profiel van de studenten die 
stage liepen op het LZC op te maken. 
 

 
  

Februari 
Maart 
April 
Mei  
Juni 
Septembe
r 

Meten van de 
afdelingscultuur, het 
leerklimaat en de 
sfeer op de afdeling. 

Het was in eerste instantie de bedoeling om de 
afdelingscultuur (vanuit het idee van een 
lerende organisatie die openstaat voor 
verandering)  in beeld brengen en dit zowel op 
de geriatrische als de psychiatrische afdeling.  
 
In overleg met de projectgroep van het OOF 
werd beslist om dit doel te wijzigen in het 
nagaan van de perceptie over het leerklimaat, 
de leerkansen, de begeleiding  door mentoern 
en door de school van zowel studenten die 
stage lopen op een LZC en studenten die stage 
lopen op een gewone afdeling.  
Ook de stagecoaches van het LZC werden in 
het onderzoek betrokken. De resultaten van 
dit beschrijvend onderzoek moeten ons 
toelaten het stageconcept, waar nodig bij te 
sturen. 

Om dit te realiseren werd samen met de OOF 
partners een vragenlijst opgemaakt voor studenten 
(LZC en niet LZC studenten) en de stagecoaches van 
het LZC.  
De vragenlijst werd opgemaakt in LimeSurvey, 
digitaal verspreid en verwerkt in excell.  De 
vragenlijsten zijn in bijlage 13 en 14  opgenomen. 
De resultaten van dit onderzoek worden uitvoerig 
beschreven in bijlage 15.  
 

Maart 
april 

Coachen van de 
competentieontwikk
eling van studenten. 

In deze periode liepen de studenten stage op 
beide LZ C en was het de bedoeling dat de 
stagecoaches geleidelijk aan hun 
verantwoordelijkheden aan studenten 
overlaten. In deze periode werd gewerkt aan 
het optimaliseren van alle vereiste 
competenties voor de bachelor in de 

Het is vooral de taak van de Verpleegkundig Team 
Ondersteuner om de stagecoaches door middel van 
gesprek te ondersteunen bij het coachen van de 
studenten die er stage lopen. 
Het verslag over deze tussentijdse evaluatie is in 
bijlage 7 opgenomen. 
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verpleegkunde en de drie eigen geformuleerde 
optimalisatiedoelen die vanuit de 
reflectiegroep naar voor waren gekomen. 

Mei  Evaluatie van 
1. de realisatie van 

de doelstellingen 
van het LZC  

2.  het bereikte 
competentienive
au van de 
studenten. 

3. De realisatie van 
de 
afdelingsspecifie
ke doelen 

De algemene doelstelling van een C.L.Z.  is  de 
kloof  tussen opleiding en werkveld te dichten 
door een afdelingsklimaat te creëren waar 
leerinnovatie en zorginnovatie hand in hand 
gaan. 
Concreet werden volgende doelen 
vooropgesteld: 

1. Bij de studenten bachelor in de 
verpleegkunde de competenties 
organiseren, coördineren, opnemen 
van een reële verantwoordelijkheid en 
participeren aan projecten ter 
verbetering van de kwaliteit van zorg te 
ontwikkelen 

2. De coachingsvaardigheden bij 
mentoren verpleegkunde verder te 
ontwikkelen 

3. De docent verpleegkunde een klinisch 
expertisedomein laten ontwikkelen 

4. Door het opstarten van een 
gezamenlijk project ter verbetering van 
de kwaliteit van zorg expertise 
domeinen van opleiding en werkveld 
samenbrengen 

 
 

De evaluatie van de realisatie van de doelstellingen 
van het LZC en het bereikte competentieniveau van 
studenten  werd op 2 manieren nagegaan. 

1. Deels door een herhaling van de gebruikte 
methodiek bij de tussentijdse evaluatie. Er 
werd opnieuw gekozen voor een focusgroep 
gesprek maar dit maal met een andere 
samenstelling. Er werd gekozen voor twee 
groepen. Een groep met studenten en een 
groep met stagecoaches en de betrokken 
VTO. Achteraf wordt het verslag aan elke 
participant voorgelegd ter goedkeuring.  
Op basis van deze besprekingen werd een 
SWOT analyse gemaakt. (bijlage 8,9,10,11) 

2. Door de verwerking van de vragenlijsten van 
studenten en stagecoaches van alle LZC’s 
opgestart binnen het OOF project. 

 
 

juni Evaluatie van het Hierbij was het de bedoeling om keuzes te Ter voorbereiding van dit overleg werd een 
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project met de 
leidinggevenden van 
het ziekenhuis en de 
school 

maken voor de toekomst. 
 

syntheseverslag gemaakt met een bijhorende SWOT 
analyse. Dit verslag is opgenomen in bijlage 12. 

Augustus/ 
septembe
r 

Afsluiting van het 
project 

Schrijven van het rapport.  
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4. Conclusies 
 
De resultaten van beide onderdelen lopen vrij gelijk. 
Als algemene conclusie maken we hierin ook geen onderscheid. 
 
Voorbereiding en vorming 
Wat de voorbereiding op het project betreft kunnen we stellen dat zowel de 
studenten, stagecoaches, hoofdverpleegkundigen als VTO’ers zeggen onvoldoende 
op de hoogte te zijn geweest van de inhoud en de doelstellingen van een LZC bij de 
start. Het project was  bij aanvang nog abstract, de grote contouren lagen vast maar 
de effectieve invulling werd gaandeweg gemaakt op maat van de specifieke afdeling. 
Over de twee-daagse vorming uitten zowel de stagecoaches, hoofdverpleegkundigen 
als de VTO’ers en de projectmedewerkers hun tevredenheid. Het bood een reële 
meerwaarde voor de opstart van het project. 
 
Begeleiding door stagecoaches. 
De studenten ervaren duidelijk een intensere begeleiding door de stagecoaches, 
voelen zich gecoacht, kunnen zich herkennen in de gegeven feedback. Deze 
ervaring wordt gedeeld door de stagecoaches. Over de meerwaarde van de één of 
één begeleiding is geen eensgezindheid. Belangrijk hierbij is het al of niet ontstaan 
van een vertrouwensband met de toegewezen stagecoach. Ook op organisatorisch 
vlak is het niet steeds eenvoudig om de uren van de studenten te koppelen aan deze 
van de stagecoaches. Naar de toekomst toe wordt dit meegenomen als een 
aandachtspunt. 
 
Sfeer op de afdeling/Leerklimaat/Leerkansen 
Zowel studenten, stagecoaches als V.T.O.’s vinden dat er op de L.Z.C.’s een 
aangename sfeer heerst. Het is duidelijk dat de studenten zelf ervaren veel meer 
leerkansen te krijgen op een L.Z.C. in vergelijking met een gewone afdeling. Deze 
leerkansen situeren zich voornamelijk op het zelfstandig uitvoeren van een 
opname/ontslag, het organiseren en uitvoeren van de zorg voor een groep patiënten 
(gemiddeld 5), interdisciplinaire samenwerking, klinisch redeneren. Dit maakt dat 
studenten beter zicht krijgen op alle aspecten van de verpleegkundige 
beroepsuitoefening en in een veilig leerklimaat zelfstandig leren werken en reële 
verantwoordelijkheid dragen. Net om deze reden raden studenten een L.Z.C. aan 
aan medestudenten: de leerkansen zijn op niveau, uitdagend en voldoende 
gevarieerd. Deze krachtige leeromgeving wordt vooral bepaald door de inzet van 
stagecoaches en de ondersteuning die de hoofdverpleegkundige daarbij biedt. De 
gedragenheid van deze benadering door het volledige team en vooral de integratie in 
het team is een doelstelling die nog niet volledig bereikt is.  
 
Begeleiding door de V.T.O. 
Over de begeleiding door de V.T.O. zijn de studenten heel tevreden. Vooral de 
zichtbaar nauwere samenwerking tussen V.T.O. en de stagecoaches heeft effect op 
de geloofwaardigheid van de gegeven feedback op het functioneringsniveau van de 
student. Studenten geven aan dat ze daadwerkelijk gecoacht worden. Ook de 
stagecoaches voelen zich geruggesteund door de V.T.O.. 
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Duur van de stage 
De stageduur beoordeelden de studenten van AZ-Groeninge als veel te lang. Een 
stage van 8 weken is te verkiezen boven een stageduur van 12 of 14 weken. 
 
Vergelijking LZC en klassieke stageplaats 
Niet enkel de LZC studenten maar ook studenten die stage liepen op een 
vergelijkbare klassieke stageplaats hebben de vragenlijst digitaal ingevuld. 
Uit deze resultaten bleek overduidelijk dat de tevredenheid van de studenten die 
stage liepen op een LZC veel hoger lag voor de begeleiding van 
stagecoaches/mentoren, V.T.O/begeleiders van de school, het leerklimaat, de 
leerkansen en de sfeer op de afdeling.  
 

Realisatie van de doelen van het L.Z.C. 

Voor de studenten is het overduidelijk dat ze meer leerkansen krijgen. 

De mentoren ontwikkelen zeker de nodige coachingsvaardigheden om studenten te 
begeleiden. De hoofdverpleegkundigen geven aan dat dit uitstraalt naar het volledige 
team.  

Of de docent die binnen het LZC de VTO functie opneemt, een eigen 
expertisedomeing ontwikkelt is momenteel nog niet duidelijk. Dit moet de toekomst 
verder uitwijzen. 

Het samenbrengen van expertisedomeinen van onderwijs en werkveld door het 
opstarten van  een gezamenlijk project vraagt naar de toekomst toe zeker de nodige 
opvolging. Vooral organisatorische redenen belemmeren het opstarten van een 
gezamenlijke projectgroep. 

 

5. Studentenbetrokkenheid 
 
Zoals uit voorgaande mag blijken worden de studenten in een L.Z.C. maximaal 
betrokken, dit zowel bij de implementatie als de evaluatie van het volledige project. 
 
6. Stuurgroep 

 
Om dit project te realiseren werd op verschillende niveaus samengewerkt. 
Ten eerste was er de nauwe samenwerking met de V.T.O. (M. Claeys en T. 
Maerten), de hoofdverpleegkundigen van de betrokken afdelingen (J. 
Vandewoestijne van Buda 3 en K. Tousseyn  van de Stap), de stagecoaches en 
studenten. 
Verder werd op een hoger echelon ook samengewerkt met de leidinggevenden van 
zowel het ziekenhuis AZ-Groeninge als de KATHO departement verpleegkunde en 
vroedkunde. De aard van de samenwerking werd hierboven beschreven. 
Ten tweede was er heel nauwe samenwerking op niveau van de OOF medewerkers. 
Maandelijks was er overleg. Op dit overleg werd gerapporteerd over de stand van 
zaken betreffende de implementatie,werden oplossingen gezocht voor problemen die 
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in de lokale reflectiegroepen werden aangekaart, vervolgens werden deze 
geëvalueerd. Ook de vragenlijsten voor de mentoren en de studenten werd op dit 
overleg uitgewerkt en de resultaten werden uitgebreid besproken. 
Ten slotte was er procesmatige coaching door de stuurgroep van het 
expertisecentrum verpleegkunde en vroedkunde, in het bijzonder door Prof. S. 
Verhaege en T. Vanderplancke.  
 
 

7. Output 
 
We maken een onderscheid tussen de output in het onderwijslandschap en de output 
binnen het verpleegkundig werkveld. 
 
Binnen het eigen departement krijgen we 10 minuten tijd om de resultaten te 
presenteren op de personeelsvergadering bij de start van het academiejaar. Wellicht 
kunnen de resultaten ook gepresenteerd worden op ‘een dag van de docent’ of de 
‘innovatietweedaagse’. 
De resultaten kunnen ook gepresenteerd worden in de OPAR, de jaarlijkse 
mentorenvorming en zullen zeker en vast mee opgenomen worden in het ZER. 
 
 
De resultaten van het beschrijvend onderzoek worden gepubliceerd in het handboek 
dat naar aanleiding van het OOF geschreven wordt en zullen gepresenteerd worden 
op de studiedag van 13 oktober (bijlage ..). 
 
Naar het werkveld toe werden de eerste bevindingen van het LZC reeds 
gepubliceerd in het personeelblad ‘het klaviertje’ van AZ Groeninge.  
Maar de belangrijkste output is niet alleen het verder zetten van het project LZC bij 
de bestaande afdelingen maar wel het uitrollen van het LZC naar 3 andere 
afdelingen binnen az groeningen (afdeling nefrologie, pneumologie en nog in 
onderhandeling de materniteit) en naar telkens één pilootproject binnen een ander 
ziekenhuis m.n. een afdeling orthopedie binnen Sint Jozefskliniek Izegem en een 
afdeling gastro-enterologie binnen het ziekenhuis Waregem. 
 
Naar aanleiding van dit onderzoek werd een PWO project uitgewerkt en 
goedgekeurd. Het draagt als titel ‘Stage is leren op de werkvloer’. De bedoeling is 
alvast om in te zoemen op de elementen die bijdragen tot het optimaliseren van een 
degelijk leerklimaat voor studenten. 
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