
INtERvIEW

In januari 2017 plaatste Jessica Slungers, opleidingskundige bij Dichterbij (een organisatie die kinderen en 

volwassenen met een verstandelijke beperking, hun ouders en hun netwerk ondersteunt) een berichtje op 

LinkedIn: in haar organisatie ging zij starten met een SPOC (small private online course) over ouder worden. 

Op de vraag of zij haar ervaringen hierover wilde delen, nodigde Jessica ook twee deelnemers uit: Joyce Raafs 

en Jeannette Heuving. Beiden zijn begeleiders dagbesteding bij Dichterbij, locatie Gennep.

Leren in een SPOC, het is verslavend! 
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worden verandert ook de zorgvraag. Het 
leercentrum kreeg steeds meer vragen 
over het omgaan met ouder wordende 
cliënten. Bijvoorbeeld groepen cliënten 
die altijd zelfstandig waren als het gaat 
om wassen en aankleden, maar die nu 

Wat is een SPOC? 

Jessica: ‘Een SPOC is een small pri-
vate online course, een besloten online 
platform waarop modules staan die door 
een grote groep medewerkers gevolgd 
kunnen worden. Uitgangspunt is dat 
niets verplicht is. Elke module bevat 
een aantal artikelen, blogs en video’s 
waar je een keuze uit kunt maken. Bij 
elk artikel staat een vraag waar je op 
kunt reageren. Je ziet ook de reacties 
van collega’s waar je weer op in kunt 
gaan, waardoor er echt uitgewisseld kan 
worden. Daarnaast is er de mogelijkheid 
om zelf materiaal en links te uploaden 
waarvan je denkt dat die voor collega’s 
interessant zijn.’

Hoe is de SPOC ouderenzorg bij 

Dichterbij opgebouwd? 
Jessica: ‘Binnen Dichterbij kozen 
we ervoor om een spelelement in te 
bouwen. Deelnemers kregen punten 
voor het plaatsen van commentaren, 
het lezen van artikelen, het bekijken 
van video’s etc. De SPOC bevatte 
ranglijsten van bijvoorbeeld het groot-
ste aantal commentaren, de meeste 
studiepunten, de meeste geüploade 
documenten.’

Waarom zijn jullie gestart met deze 

SPOC ouderenzorg? 
Jessica: ‘De cliënten binnen Dichterbij 
worden steeds ouder. Met het ouder 
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geholpen moeten worden. Voor begelei-
ders wonen en dagbesteding ontstonden 
situaties met nieuwe vraagstukken: 
wanneer neem je welke activiteiten over 
van cliënten? Denk ook aan cliënten 
met een verstandelijke beperking die 
gaan dementeren, waar moet je op 
letten? Wat zijn handige tips om hen te 
begeleiden? Om aan al deze vragen tege-
moet te komen, heeft het leercentrum 
in opdracht van zorgdirecteur Jannette 
Booij en in samenwerking met de 
MOOCfactory  deze SPOC ontwikkeld. 
Het was voor iedereen een experiment, 
waarin een aantal uitgangspunten 
centraal stond. Het leercentrum en de 
opdrachtgever vonden het belangrijk dat 
medewerkers:
•	 de	ruimte,	vrijheid	en	verantwoorde-

lijkheid kregen om mee te doen; 
•	 zelf	konden	kiezen	welk	materiaal	

voor hen relevant is;
•	 multidisciplinair	gingen	uitwisselen	

over vraagstukken uit het eigen werk;
•	 online,	op	eigen	gekozen	momenten	

in de SPOC aan de slag konden gaan.’

Hoe hebben jullie deze uitgangs-

punten ervaren?

Jeannette en Joyce: ‘Heel positief! Juist 
het feit dat het niet verplicht was en dat 
we zelf konden kiezen wat we deden, 
maakte dat we gingen meedoen en heel 
enthousiast werden. Uiteindelijk hebben 
wij in de vijftien weken dat de SPOC 

De SPOC ouderenzorg is opgebouwd 
uit vijf modules:
1. Verouderingsproces 
2. Complicaties en risico’s bij het 

ouder worden
3. Moeilijk verstaanbaar gedrag 
 (probleemgedrag)
4. Belevingsgerichte zorg
5. Omgaan met verlies, ouder worden 

en doodgaan

Elke twee weken ging een module 
open. Voorafgaand aan het openstel-
len van de module kregen de deelne-
mers de vragen: wat wil jij graag leren 
in de volgende module? Welke vragen 
heb jij bij dit thema? Wat kom jij in je 
werk tegen? 
Op basis van deze input zorgden 
Jessica en zeven inhoudelijk deskun-
digen ervoor dat er in elk geval voor 
deze vragen leermateriaal geplaatst 
werd bij die module. De inhoude-
lijk deskundigen kwamen uit de 
zorgteams, de afdeling expertise en 
communicatie.
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openstond alle aangeboden materiaal 
bekeken, gelezen en gereageerd op de 
vragen en commentaren.’

‘We hebben al het 
aangeboden materiaal 
bekeken en gelezen’

Joyce: ‘Voor het eerst een cursus waar 
ik echt iets mee kan op mijn werk, het 
zette aan tot nadenken over mijn werk’. 
Jeannette ‘Als cliënten bijvoorbeeld 
ander gedrag gaan vertonen, deden we 
dat vaak af met: ze zijn aan het uitprobe-
ren. Nu denken we: zou het met ouder 
worden te maken hebben? Door de tips 
van collega’s en het leermateriaal uit de 
SPOC kijken we nu vanuit een ander 
perspectief naar het gedrag.’ 

Hebben er veel collega’s deel-

genomen?

Jessica: ‘Organisatiebreed deden bijna 
300 collega’s mee! Binnen de loca-

tie Gennep, waar Joyce en Jeannette 
werken, werd de SPOC heel positief 
ontvangen. Het gonsde door de hele 
locatie; in diverse overleggen kwam de 
SPOC aan de orde, waardoor steeds 
meer mensen nieuwsgierig werden. De 
manager speelde daar een belangrijke rol 
in, zij stimuleerde medewerkers om mee 
te doen. Het team van de dagbesteding 
werd zó enthousiast dat zij hun toilet 
volhingen met spreuken en teksten die 
te maken hadden met ouder worden. 
Het was soms gewoon moeilijk om daar 
weg te komen, er was zoveel te lezen.’

Ga je het bij een volgende SPOC weer 

zo doen?

Jessica: ‘Wat een belangrijke bijdrage
leverde aan het succes is de rol van 
moderator die ik samen met de 
inhoudelijk deskundigen vervulde. Wij 
reageerden op de vragen die in de SPOC 
gesteld werden en nodigden uit om 
opmerkingen te concretiseren.  Bij een 
volgende SPOC wil ik nog meer inzetten 
op deelname van deze inhoudelijk 
deskundigen, zij zorgen er echt voor dat 
er een verdiepingsslag plaatsvindt. Ook 

bij het ontwikkelen van de SPOC spelen 
de inhoudelijk deskundigen en verschil-
lende disciplines een belangrijke rol. 
Bij diverse teams en disciplines werden 
casuïstiek en materiaal opgehaald. Zo 
vroeg ik de pastoor om materiaal rond 
rouwverwerking. Ik dacht daarbij vooral 
aan begeleiding bij sterven, maar hij 
bracht ook materiaal in dat te maken 
had met verlies van functies, bijvoor-
beeld niet meer kunnen lopen.’

Was het moeilijk om in een SPOC te 

leren?

 ‘Iedereen kan dit doen’, zeggen ze alle 
drie volmondig. ‘Het is niets meer dan 
op de link naar de SPOC klikken, inlog-
gen en je zit in de leeromgeving. Die is 
zo overzichtelijk dat je meteen ziet waar 
je gebleven bent, wat je al gedaan hebt 
en wat je nog kunt doen. 
Niets moet, je kiest zelf wat je gaat lezen 
of bekijken. Bij elk artikel of video staat 
een vraag waar je op kunt reageren. Je 
ziet ook wat anderen geschreven hebben 
en zo ontstaan discussies en worden 
tips uitgewisseld. Omdat medewerkers 
meedoen vanuit wonen en dagbesteding 

V.l.n.r.: Jessica Slungers, Jeannette Heuving en Joyce Raafs.
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