
 

 
Digitale Weerbaarheid in het zorg- en welzijnsberoep 
 
Het practoraat Digitale Weerbaarheid doet onderzoek naar Digitale Weerbaarheid in het zorgberoep. 
Hiertoe heeft het practoraat een enquête uitgezet onder BBL studenten (studenten die werkzaam zijn 
in het zorg beroep). Studenten zijn bevraagd naar wat zij verstaan onder digitale weerbaarheid in hun 
beroep, binnen welke beroepssituaties zij hiermee geconfronteerd worden en welke adviezen zij aan 
de opleidingen mee willen geven. Deze enquête is onderdeel van een groter onderzoek naar het 
inbedden van digitale weerbaarheid in MBO opleidingen voor zorgberoepen. 
 
De enquête is afgenomen aan studenten van ROC Friese Poort Emmeloord.  
 
 
 
Samenvatting 
 
Het practoraat Digitale Weerbaarheid heeft voor de zorgberoepen 5 aandachtsgebieden in Digitale 
Weerbaarheid benoemd.   
 

1. Veilig digitaal communiceren  
2. AVG  
3. Ethisch en veilig omgaan met gegevens van klanten  
4. Afwegen van digitaal ethische dilemma`s  
5. Veilig omgaan met datadragers 

Onderstaand een samenvatting van de uitkomsten van de enquête, gerubriceerd op basis van 
bovenstaande aandachtsgebieden.  

 
1. Veilig digitaal communiceren; Meer dan de helft van de studenten, 65% geeft aan bij 

Digitale Weerbaarheid vooral te denken aan privacy en veiligheid. Daarnaast geeft 71% van 
de studenten aan dat de opleiding zou kunnen voorzien in informatie en kennisoverdracht 
m.b.t. het veilig leren omgaan binnen de digitale wereld, het overgrote deel spreekt hierbij 
over wachtwoordbeveiliging, het afschermen van gegevens, werken in een beschermde 
omgeving.  
 

2. AVG; Geen enkele student heeft de AVG letterlijk genoemd, echter er wordt indirect wel 
naar verwezen wanneer zij spreken over privacy, veiligheid, vertrouwelijkheid etc. Bijna 75% 
van de ondervraagden geeft situaties aan waarin gegevens van cliënten op een 
onzorgvuldige wijze, in strijd met de AVG, binnen het digitale verkeer plaatsvinden, plaats 
kunnen vinden of plaats hebben gevonden.  
 

3. Ethisch en veilig omgaan met gegevens van klanten: Binnen de enquête komt naar voren 
dat ongeveer 75% van de studenten niet alleen over organisatorische maatregelen nadenken 
als het gaat om Digitale Weerbaarheid, maar ook over gedragsaspecten. Er worden 
voorbeelden aangehaald waarin informatie op onzorgvuldige wijze gedeeld kan worden via 
de groepsapp en mail, het plaatsen van gegevens in verkeerde digitale mappen, het 
uploaden van wondfoto’s en deze vergeten te verwijderen van de tablet. Studenten geven 
aan te denken aan situaties m.b.t. het rapporteren. Hierbij wordt aangehaald dat het  



 

 
 
 
belangrijk is hoe je de dingen opschrijft, dat je beseft dat de familie meelezen kan en dat er 
soms misverstanden rondom rapportages plaatsvindt.  
Studenten geven aan dat het computersysteem moet worden afgesloten, afgeschermd voor 
onbevoegden bij het verlaten van de computer. 
Studenten geven aan thuis te kunnen werken, overal bij te kunnen. Waarvan 1 student 
aangeeft niet alleen thuis, maar ook in de trein en overal in te kunnen loggen op de mobiel. 
Wanneer de mobiel weg zou raken, zouden gevoelige gegevens op straat komen te liggen. 
Studenten benoemen een situatie waarin een USB stick weg kan raken met gevoelige 
informatie. 
 

4. Afwegen van digitaal ethische dilemma`s: Zo’n 15% de studenten heeft aangegeven dat ze 
denken aan zorgvuldig rapporteren; hoe schrijf je de dingen op, wat schrijf je wel en niet op, 
het letten om spelling, integer verwoorden en je realiseren dat de familie mee kan kijk. 2% 
van de studenten antwoord vanuit het gezichtspunt van de client. De student denkt aan 
begeleiding van de client door de zorg, omdat cliënten zich in kwetsbare digitale situaties 
begeven. Hierin worden geen ethische dillema’s aangehaald, echter er wordt wel op 
gewezen dat de kwetsbare situatie van cliënten wordt herkent en meegemaakt en vraagt 
zich af of zij hier in rol in heeft te spelen. 
 

5. Veilig omgaan met datadragers: 71% van de studenten heeft aangegeven dat de opleiding 
zou kunnen voorzien in het informatie/ kennisoverdracht gericht op hoe een veilige digitale 
omgeving te creëren. 
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