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Met wie zitten we bij elkaar?



• Welke inspiratie heb je opgedaan in de ochtend en tijdens de 1e

workshop?

• Welke mooie initiatieven en samenwerkingsverbanden zijn er? 

Inhoud

Inhoud



• Wat heb je gehoord, is je bijgebleven of heeft je aangesproken?

 Lef tonen, kleine stapjes, oefenen 

 Verbinding leggen

 Studenten warm welkom heten

 Gelijkwaardigheid 

Inspiratie ochtend en 1e workshopronde

Inleiding



• WZW

Project: Aanpak vernieuwing werkbegeleiding

https://wzw.nl/projecten/aanpak-vernieuwing-werkbegeleiding/

• Doel van de sessies was om tot alternatieve- en uitvoerbare ideeën te komen om 

werkbegeleiding zonder uitbreiding van de begeleidingscapaciteit te realiseren

• Lerend-netwerk-vrijdenken-over-begeleiding https://wzw.nl/netwerken/lerend-netwerk-

vrijdenken-over-begeleiding

• De sessies hebben uiteindelijk tot 3 alternatieve vormen van begeleiding geleid die na het 

traject verder zijn uitgewerkt

Inspiratie

Leeswijzer

https://wzw.nl/projecten/aanpak-vernieuwing-werkbegeleiding/
https://wzw.nl/app/uploads/2022/02/3-pager-Vrij-denken-over-begeleiden.pdf
https://wzw.nl/netwerken/lerend-netwerk-vrijdenken-over-begeleiding
https://wzw.nl/app/uploads/2022/05/Praatplaat-ideeen-gebundeld-met-logos.pdf


1. De inzet van VR

VR neemt een deel van het leerproces over doordat studenten een reële en positieve 

beroepsvorming via de techniek krijgen.

2. De vrijgestelde werkbegeleider

(Pre-)zieke, (pre-) pensionado’s, zwangere, jonge moeders of andere medewerkers die het 

werk niet meer fysiek aan kunnen, worden ingezet om stagiaires te begeleiden.

3. Iedereen is werkbegeleider en de match wordt gemaakt op basis van skills

Onder ‘iedereen’ wordt verstaan de gehele breedte van het begrip; van (mede)student tot 

cliënt tot aan docent.

3 alternatieve vormen van begeleiding

Inleiding



• Contactpunt Zorg

• Hybride onderwijs: Leernetwerkmiddag

• Kleurrijk zorgen

• TOP College 

• Sallandse Praktijkleerroute

• ZorgInnovatieCentrum (ZIC) 

Initiatieven in de regio

Kansen



Contactpunt Zorg 



Onderwijs organiseren op de werkvloer

Leernetwerkmiddag: vindt plaats 1 x 2 weken bij een organisatie

Voor meer informatie:

Gerda Vissers

Hybride onderwijs - Aventus

Traject in het kort



Statushouders klaarstomen voor een baan in de zorg

https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/koploper/kleurrijk-zorgen-statushouders-in-de-zorg/

Voor meer informatie:

Arja de Vries, projectcoördinator

Kleurrijk zorgen

Traject in het kort

https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/koploper/kleurrijk-zorgen-statushouders-in-de-zorg/


• Leervraag gestuurd onderwijs 

https://www.aventus.nl/welkom-bij-top-college-academie-voor-zorg-welzijn

• Voor meer informatie kun je terecht bij:

Aventus: 

Gerda Vissers

Greetje de Haan

Atlant:

Judith Ahlers

TOP College

Traject in het kort

https://www.aventus.nl/welkom-bij-top-college-academie-voor-zorg-welzijn


• Trajectlijn werkbegeleider

• Praktijkgestuurd en ervaringsgericht leren

• (didactische) coachende kennis en vaardigheden van de werkbegeleider

• https://sallandsepraktijkleerroute.nl/

Voor meer informatie: 

Henriët Arends

E-mail: h.arends@zgr.nl

Telefoon: 06 - 513 28156

Sallandse Praktijkleerroute

Traject in het kort

https://sallandsepraktijkleerroute.nl/
mailto:h.arends@zgr.nl
tel:0651328156


• Verbinding onderzoek, onderwijs en praktijk:

• Doorlopende onderzoeks-, innovatie en implementatielijn op afdeling

• Bevorderen van leerklimaat voor professionals en studenten 

• Wederzijdse deskundigheidsbevordering

• Werkbegeleiders en docent werken samen

• Docent komt op locatie, neemt die kennis mee terug naar het onderwijs

• Eerste ZIC  ZGT: Ontslag en nazorg bij kwetsbare ouderen - 6 onderzoeken binnen 1 

overkoepelend thema

• Voor meer informatie: Marga Ligtenberg m.m.ligtenberg@saxion.nl

Zorg Innovatie Centrum - ZIC

Traject in het kort
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