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6. Vergelijking met andere beroepsgroepen

Janneke Hooijer, Joseph Kessels

6.1 Frontlinieberoepen

In dit hoofdstuk bespreken we de stand van zaken rondom professionalisering binnen de verpleegkunde en 

de politie. Dit doen we voornamelijk om te zien of binnen deze beroepen interessante ideeën zijn op te doen 

voor leraren. De beroepen politieagent, verpleegkundige en leraar worden gerekend tot de frontlinieberoepen. 

Frontlinieberoepen zijn beroepen in het primaire proces van de maatschappelijke dienstverlening en zijn 

zwaar, risicovol en onvoorspelbaar. De persoon die het beroep uitoefent is in belangrijke mate bepalend 

voor de kwaliteit van het werk. Politiek en samenleving stellen steeds nieuwe prioriteiten voor deze 

beroepsbeoefenaren. Er mogen geen fouten gemaakt worden, de beroepsbeoefenaren moeten ‘evidence-

based’ werken en tegelijkertijd een menselijk gezicht laten zien. De gemeenschappelijke kenmerken van 

deze beroepen zijn het directe contact met cliënten en de discretionaire bevoegdheden. Discretionaire 

bevoegdheden wil zeggen dat er een vrije beslissingsruimte is. Deze bevoegdheden worden ingekaderd door 

normen en waarden, wetten en regels. In het dagelijks werk worden frontliniewerkers geconfronteerd met 

de spanning tussen officiële doelen en regels die vaag, dubbelzinnig of zelfs tegenstrijdig kunnen zijn, en 

de specifieke omstandigheden van een situatie waarbij de frontliniewerker recht wil doen aan het individu 

(Bruining, 2009). Natuurlijk zijn de beroepen niet helemaal gelijk; zo kennen de politie en verpleging een grotere 

spreiding van functies naar opleidingsniveau. Toch delen deze frontlinieberoepen een aantal kenmerken die 

van grote invloed zijn op de professionaliseringsbehoefte en mogelijkheden en dat maakt een vergelijking 

relevant en interessant. De gegevens die beschikbaar zijn over de stand van zaken rondom professionalisering 

zijn nogal verschillend. In dit hoofdstuk bespreken we eerst de situatie van het beroep in algemenere zin. 

Vervolgens kijken we naar de drie hoofdthema’s die we in dit rapport hanteren, dus mogelijkheden en middelen, 

zeggenschap en vraag en aanbod. Hiervoor zijn niet altijd vergelijkbare gegevens te vinden. We beperken ons 

daarom tot opvallende gegevens die een beeld kunnen geven van de stand van zaken.

6.2. Kenmerken van verpleegkunde en politie

6.2.1 Verpleegkunde

Het beroep van verpleegkunde heeft in de afgelopen decennia een professionele ontwikkeling doorgemaakt. 

Het beroep als zodanig is zich duidelijk gaan onderscheiden van andere beroepen en heeft ook erkenning 

gevraagd voor deze onderscheiding. Dit blijkt onder meer uit de positionering van het beroep, uit de 

ontwikkeling van theorieën over de essentie van verplegen en wetenschappelijk onderzoek dat door 

verpleegkundigen zelf wordt uitgevoerd en vertaald naar de praktijk. Deze professionalisering van het beroep 

heeft niet automatisch geleid tot een professionalisering van de individuele verpleegkundige. Speet & Francke 

(2003) definiëren de individuele professionalisering van verpleegkundigen als volgt: 

‘Het proces waarin individuele (leerling-) verpleegkundigen op basis van kennis en inzichten die binnen 

de verpleegkundige beroepsgroep zijn ontwikkeld, een eigen visie op de aard en het belang van het 

verpleegkundige beroep ontwikkelen, evenals op hun beroepsmatige taken en verantwoordelijkheden. 

Uiteindelijk moet dat proces er in resulteren dat (leerling-) verpleegkundigen hun beroep op een reflexieve, 

overtuigende, adequate en collegiale manier uitoefenen’.

Een onderdeel van deze individuele professionaliteit is het volgen van ontwikkelingen en 

deskundigheidsbevordering. Aan het belang hiervan wordt al in de primaire opleiding aandacht besteed. In het 

onderzoek van Speet & Francke (2003) komt naar voren dat meer dan 80% van de verpleegkundigen het volgen 

van vakinhoudelijke ontwikkelingen (erg) belangrijk vindt. 
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Beroepsregister

In 1998 is de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg in werking getreden. Deze wet regelt de rechten 

en plichten van bepaalde zorgverleners, waaronder verpleegkundigen. Registratie in het BIG-register geeft 

het recht om het beroep zelfstandig uit te voeren. Daarnaast geeft de registratie het recht om de wettelijk 

beschermde beroepstitel te voeren. Ook geeft de registratie het recht om bepaalde voorbehouden handelingen 

uit te voeren. Voorbehouden handelingen zijn geneeskundige handelingen die onverantwoorde risico’s met 

zich meebrengen voor het leven of de gezondheid van de patiënt als niet-deskundigen deze uitvoeren. Artsen, 

tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen mogen (gedeeltelijk) zelfstandig voorbehouden handelingen 

uitvoeren. Dit register kent sinds 2009 een verplichte periodieke herregistratie. De geldigheid van een registratie 

in het register is gebonden aan een periode van vijf jaar. Herregistratie kan worden gedaan wanneer een 

professional voldoet aan een werkervaringseis óf een scholingseis. Deze eisen voor herregistratie staan sinds 

kort ter discussie. De Raad voor de Gezondheidszorg heeft in 2011 een aanbeveling gedaan om de eisen voor 

herregistratie aan te scherpen. Dat voorstel behelst onder andere dat naast werkervaring ook een verplichting 

tot deskundigheidsbevorderende activiteiten moet komen. Deze activiteiten moeten deel uitmaken van een bij- 

en nascholingsplan dat bij voorkeur door de beroepsorganisatie zelf wordt opgesteld. Naast deze verplichting 

tot na- en bijscholing zou voor herregistratie ook een toets moeten worden afgelegd. Deze voorgestelde 

aanscherping van de registratie kan grote gevolgen hebben voor de bij- en nascholing van verpleegkundigen. 

Naast het formele BIG-register is vanuit de beroepsgroep zelf een initiatief genomen tot een kwaliteitsregister. 

In dit Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (http://www.kwaliteitsregistervenv.nl/) kunnen 

verpleegkundigen en verzorgenden bijhouden wat zijn doen aan deskundigheidsbevordering. Het register 

is ontworpen op basis van een professionele standaard die door de beroepsgroep zelf is opgesteld, in 

samenwerking met patiëntenorganisaties, opleiders, werkgevers en zorgverzekeraars. 

6.2.2 Politie

Ook in de politiewereld voert men de discussie in hoeverre deze beroepsbeoefenaren als professionals zijn 

te beschouwen. De politie voert haar taken uit in een hiërarchisch systeem, binnen een wettelijk kader en in 

ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag. Aan de uitvoerende beroepsbeoefenaar wordt slechts in beperkte 

mate professionele autonomie toegekend. In feite zijn binnen de politiewereld twee tegengestelde bewegingen 

gaande: “Eén waarbij de handelingsruimte van agenten steeds verder wordt ingeperkt; door vormen van 

informatie-, resultaat- en prestatiesturing, maar ook door een verregaande standaardisering en protocollisering 

van het vak. En tegelijk een soort tegenbeweging in de vorm van een streven naar (eer)herstel van de agent 

als zelfsturende professional (Vlek, 2010, p 133). Frontlijners laten zich in hun functioneren echter minder door 

regels en voorschriften leiden, maar vooral door morele oordelen over wat goed en fout is (Politieacademie, 

2011 p. 68).

Een belangrijk kenmerk van het politieberoep is dat veel politiemensen in hun functioneren een grote mentale 

druk ervaren (Politieacademie, 2011 p. 13). Politiemensen werken in de frontlinie van de organisatie en in direct 

contact met burgers. Die contacten zijn complex, onvoorspelbaar en vaak ook moreel geladen en potentieel 

conflictueus. Om daar effectief in te kunnen handelen is een ‘discretionaire’ ruimte nodig (idem, p 68). Wat de 

politie geacht wordt te doen, ligt globaal vast in de wet. Maar de taakomschrijving in die politiewet is ruim. De 

situaties waarin politieagenten terecht komen zijn sterk wisselend en vragen handigheid en vakmanschap om 

steeds weer een goede aanpak te bedenken. Het uitgebreide aanbod van cursussen en trainingen biedt hiervoor 

maar ten dele een oplossing. De veranderingen gaan zo snel en de situaties waarin agenten terecht komen 

zijn zo uiteenlopend dat ze hun vakmanschap ook moeten kunnen ontwikkelen terwijl ze werken (Sprenger & 

Teeuwisse, 2011, p 12). Na een initiële opleiding is de politieman of- vrouw ‘startbekwaam’, wat wil zeggen dat 

hij of zij de basisvaardigheden heeft om zich verder te ontwikkelen tot meester. Meesterschap verwerft een 

vakman niet tijdens de opleiding, maar zal hij vooral ontwikkelen gedurende het werk na de opleiding. Vandaar 

dat het voor vakmensen zo belangrijk is om in hun werk en tijdens bijscholing en verdiepingscursussen met 

collega’s op te trekken (Sprenger & Teeuwisse, 2011, p 17). 
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6.3 Professionalisering en bij- en nascholing

6.3.1 Verpleegkunde

Middelen en mogelijkheden

Financiering van na- en bijscholing wordt met name door de werkgever gedaan, maar het komt regelmatig voor 

dat de werknemer zelf (een deel van) de kosten op zich neemt. 

Om te stimuleren dat zorginstellingen opleidingen verzorgen voor functies waarvoor tekorten (dreigen) te 

ontstaan is het Fonds Ziekenhuisopleiding opgericht. Dit is een subsidieregeling die beschikbaar is voor CZO 

geaccrediteerde opleidingen. Deze subsidieregeling is niet beschikbaar voor opleidingen die al gefinancierd 

worden vanuit reguliere wetgeving. 

De nationale enquête Werken in de Zorg 2011 laat zien dat een meerderheid van de verpleegkundigen vindt 

dat het werk ontwikkelingsmogelijkheden biedt. Verder wil ruim de helft alleen bijscholen als de kosten worden 

vergoed door de werkgever maar is wel bereid om nascholing in eigen tijd te volgen. Van alle verpleegkundigen 

heeft ruim drie kwart in 2009 ook werkelijk bij- of nascholing gehad, dat is meer dan andere sectoren. 

Zeggenschap

De beroepsvereniging van zorgprofessionals V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland) en de 

vakbond NU ’91 spelen een actieve rol als vertegenwoordigers van de beroepsgroep. Zo hebben zij samen 

een beroepscode opgesteld en een kwaliteitsregister opgezet, dat eerder in dit hoofdstuk is beschreven. De 

beroepscode beschrijft de normen en waarden van de beroepsgroep. 

Na- en bijscholing in de verpleging is veelal een individuele aangelegenheid. Vanuit de formele 

medezeggenschap wordt hierin weinig gedaan. De na- en bijscholingsbehoefte van de individuele 

verpleegkundige is onderwerp bij de functioneringsgesprekken. Uit het onderzoek van Van Grinsven & Westen 

(2009) blijkt dat ruim driekwart van de verpleegkundigen weet hoe ze een verzoek tot scholing moeten doen. 

De verpleegkundigen worden veelal in staat gesteld scholing te volgen. Uit de nationale enquête Werken in 

de Zorg 2011 blijkt dat de grote meerderheid nog nooit heeft meegemaakt dat een scholingsverzoek werd 

geweigerd.

Aansluiting vraag en aanbod

Naast het reguliere aanbod van mbo- en hbo-opleidingen in de verpleging en verzorging zijn er ook veel 

zorgopleidingen die door zorginstellingen worden aangeboden. Vaak zijn deze gericht op een verdere 

specialisatie in een bepaald deskundigheidsgebied, zoals intensive care, spoedeisende hulp of oncologie. De 

balans tussen vraag en aanbod voor deze opleidingen, maar ook de kwaliteit en de kwantiteit, wordt bewaakt 

door het College Zorg Opleidingen (CZO). 

In 2009 hebben Van Grinsven en Westen een onderzoek gedaan onder verpleegkundigen en verzorgenden naar 

hun mening over de bijscholingsmogelijkheden en naar hun behoefte aan bijscholing.

Er is een behoorlijk aanbod aan korte bij- en nascholing. Dit zijn meestal vakinhoudelijke cursussen. Scholing in 

samenwerking, casuïstiekbesprekingen en nieuwe wetgeving worden relatief weinig aangeboden. Er is wel een 

verschil in sectoren; in de verpleeghuiszorg en thuiszorg is er duidelijk minder aanbod in scholing en daarover 

zijn met name de verpleegkundigen ontevreden (hier werken ook veel verzorgenden). 

Het onderzoek van Van Grinsven en Westen (2009) laat zien dat de verpleegkundigen tevreden zijn over 

de kwaliteit van het aanbod. De opleidingen worden gemiddeld met een 7,5 (op een schaal van 0 tot 10) 

gewaardeerd. Ook blijkt dat bijna iedereen vindt dat de scholing voldoende of goed aansluit bij de dagelijkse 

praktijk.

De inhoudelijke afstemming van de opleidingen vindt plaats tussen de lokale opleidingsinstelling en 

de zorginstellingen. Dit verloopt vaak via regionale convenanten. Hierbij is een trend te signaleren dat 

zorginstellingen generiek opgeleide beginnende professionals van de opleiding aangeleverd krijgen, terwijl zij 

juist meer specifieke kennis en vaardigheden verwachten. Dit is voor sommige zorginstellingen aanleiding om 
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eigen zorgacademies of ‘huisopleidingen’ in te richten. Een nadeel voor de zorgprofessional is dat de opgedane 

kennis daarmee niet of nauwelijks overdraagbaar is naar een andere werkgever (Raad voor de Gezondheidszorg, 

2011).

6.3.2 Politie

De politieorganisatie kent een lange opleidingstraditie. Alle politiemensen krijgen een gestructureerde initiële 

opleiding bij de Politieacademie en kunnen zich gaandeweg hun werkzame leven verder ontwikkelen op allerlei 

specialistische terreinen in de vorm van postinitiële opleidingen. Het politieonderwijs erkent het belang van een 

hechte samenwerking tussen formele opleidingen en de werkpraktijk in de korpsen bij het verwerven van de 

beroepsbekwaamheden. 

Middelen en mogelijkheden

De Politieacademie biedt in een zestal scholen een grote variëteit aan lange en korte programma’s aan op mbo-

2 tot en met academisch niveau. Beginnende agenten volgen hun opleiding aan de School voor Politiekunde 

of de School voor Hogere Politiekunde. Vervolgens is het mogelijk om een specialistische of leidinggevende 

opleiding te volgen aan een van de andere scholen (Politieacademie, 2012). Ook organiseren de korpsen zelf 

tal van leeractiviteiten. In de formele cursusprogramma’s zijn veelal leer-werkperioden opgenomen, waarin de 

academie nauw samenwerkt met de korpsen (Evaluatie politieonderwijs, 2007). De deelname aan postinitiële 

leeractiviteiten vindt plaats in overleg met de korpsleiding die daar ook de middelen in tijd en geld voor 

beschikbaar stelt.

Als het echter gaat om nieuwe inzichten en bekwaamheden in de praktijk toe te passen, voelen veel vakmensen 

in het politieveld zich in hun handelingsvrijheid beperkt, met name door de grote druk van ‘bureaucratie’ 

en opgelegde prestatiedoelstellingen (Kant & Van Raak, 2009). Daarbij staan leidinggevenden vaak op grote 

afstand van het operationele werk en zijn meer gericht op de sturing en inzet van het politiewerk dan op het 

ondersteunen van initiatieven van agenten (Doornbos, 2006).

Volgens Beerepoot (2007) zijn vermogens om samen met collega’s te komen tot vernieuwingen niet sterk 

ontwikkeld. Het gaat dan vooral om vermogens als reflecteren, problemen oplossen en communiceren. Dit zijn 

vooral de bekwaamheden die nodig zijn om in samenwerking vraagstukken aan te pakken (Beerepoot, 2007).

Zeggenschap

De politieorganisatie is uitgegroeid tot een grote organisatie en zal dat in de komende tijd nog verder doen. 

In die grote organisatie zijn steeds meer banen gekomen waarvoor wel vakmanschap is vereist, maar die niet 

werkelijk de mogelijkheid tot levensvervulling bieden. Dergelijke vakmensen hebben weliswaar gemiddeld 

genomen een steeds hogere opleiding gevolgd, de ruimte die ze hebben om als vakman te werken lijkt juist 

afgenomen. Volgens Sprenger en Teeuwisse (2011) kan dit ertoe leiden dat de vakmensen niet meer zelf mogen 

beoordelen welke aanpak in welke situatie het beste werkt. Zij worden uitvoerder van instructies waarover zij 

zelf niet meer mogen nadenken. Het gevolg hiervan is weer dat vakmensen lang niet allemaal het vermogen 

kunnen opbouwen om op basis van de eigen waarden en overtuigingen te handelen en te oordelen. Zij werken 

niet vanuit een verinnerlijkt referentiekader, maar vanuit een vastgestelde set regels en normen (Sprenger & 

Teeuwisse, 2011, p 18; Sennett, 2008).

Anderzijds is de beleidsvrijheid bij de politie groot. Politiewerk onttrekt zich aan de directe waarneming van 

chefs en superieuren. Sturing van het uitvoerende werk is vaak alleen indirect en achteraf mogelijk, omdat 

tijdstippen en locaties waar moet worden opgetreden moeilijk te voorspellen zijn (Ringeling, Sluis & Smit, 2011, 

p. 29).

Aansluiting vraag en aanbod

Ook het politieonderwijs kent een rijk aanbod van bij- en nascholing. Vooralsnog zijn ons geen onderzoeken 

bekend die informatie geven over de wijze waarop het postinitiële aanbod aansluit bij de vraag en hoe 

de politiemedewerkers de deelname aan het cursusaanbod beleven. Er is wel een uitgebreide evaluatie 
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uitgevoerd van het nieuwe stelsel van initiële opleidingen (Evaluatie politieonderwijs, 2007). De belangrijkste 

uitgangspunten van dit nieuwe stelsel waren:

1. vermaatschappelijking van het politieonderwijs door afstemming op het reguliere onderwijs

2. afstemming óp en samenwerking mét de beroepspraktijk in de korpsen

3. verbetering van de algehele kwaliteit van het politieonderwijs.

Uit de evaluatie blijkt onder andere dat het nieuwe onderwijs, dat voornamelijk duaal van aard is en een sterk 

competentiegericht karakter heeft, de politiestudenten beter dan voorheen voorbereidt op het beroep.

6.4 Conclusies

Wanneer we de situatie rondom professionalisering in de zorg en bij de politie vergelijken dan zien we dat 

er enige overeenkomsten, maar ook grote verschillen zijn. Deze zijn deels te verklaren vanuit de specifieke 

kenmerken van het beroep en deels vanuit de historie.

We zien dat bij de politie, net zoals in het onderwijs, de toepassing van het geleerde in het dagelijks werk 

problematisch blijkt. Voor verpleegkundigen lijkt dit minder gecompliceerd te zijn. 

Wellicht heeft dat ermee te maken dat bij de politie en de leraren de uitvoering van het dagelijks werk zich 

onttrekt aan de waarneming van collega’s en leidinggevenden. Binnen de verpleegkunde is dat minder 

nadrukkelijk het geval. Verpleegkundigen in een zorginstelling voeren hun werk uit in teams, wat tal van 

mogelijkheden biedt voor informele leerervaringen, overleg met collega’s en reflectie. Politiemedewerkers 

werken overigens veelal in duo’s samen, wat ook een extra mogelijkheid geeft tot reflectie en collegiale 

uitwisseling van ervaringen tijdens de uitoefening van het werk. 

Een belangrijk verschil met leraren is dat zowel de politie als de verpleging een dagelijkse overdracht naar 

collega’s kent. Dit zorgt ervoor dat er automatisch tijd is voor functioneel inhoudelijk contact en overleg met 

collega’s. Bij leraren is dit niet structureel opgenomen in het dagelijks werk. 

Bij leraren lijkt de combinatie van professionaliseringsactiviteiten en het dagelijks werk het meest 

problematisch. Bij de politie en de verpleegkundigen speelt de factor tijd minder bij het inplannen van ruimte 

voor professionalisering. 

Wat verder opvalt, is dat de beroepsgroep van verpleegkundigen goed georganiseerd is. Er is een actieve 

beroepsvereniging die goed samenwerkt met de vakbond Nu’91. Dit is wellicht te verklaren uit de historie waar 

verpleegkundigen vroeger niet als professionele beroepsbeoefenaren werden gezien. De combinatie van het 

verplichte BIG-register en het vrijwillige kwaliteitsregister voor verpleegkundigen biedt mogelijk interessante 

lessen voor leraren, aangezien het lerarenregister dit jaar van start is gegaan. Hier is ook sprake van een 

verregaande regulatie van bekwaamheden en bevoegdheden, door het wettelijk verplichte BIG-register en 

het vrijwillige kwaliteitsregister. Dat neemt niet weg dat verschillende professionele werelden niet zomaar met 

elkaar vergeleken kunnen worden. Een in de beleidspraktijk mogelijk onderschat probleem heeft te maken met 

de cultuur van een beroep. Zo is het leraarsberoep van oudsher een beroep waarbij sprake is van zelfcontrole, 

gezamenlijk gedragen autoriteit, eigen beslisruimte. Politie en verpleging werken in een veel hiërarchischer 

systeem met externe verantwoording en gestandaardiseerde protocollen, waarbij hun autonomie veel geringer 

is dan die van leraren (McDaniel et al., 2010). Regelmatig lijken er stemmen op te gaan om deze op controle en 

standaardisering gerichte cultuur in te zetten in het onderwijs om zo de kwaliteit van leraren en onderwijs te 

vergroten. Los van de vraag of die kwaliteit hiermee omhoog gaat, zal duidelijk zijn dat dergelijke ideeën botsen 

met de op zelfcontrole gerichte cultuur van leraren (Evetts, 2005). Hiermee zijn culturele veranderingen aan de 

orde en dat zijn moeilijke en zeer langzame processen. De vraag blijft bovendien of zulke veranderingen ook 

verbeteringen zijn.

 

 




