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Allyoucanlearn is een open
leerplatform waarop
onderwijsinstellingen, commerciële
aanbieders, zorg en
welzijnsinstellingen en kenniscentra
gratis opleidingsmodules
ontwikkelen, delen en volgen.
39 partners, zie website 39 partners, zie website www.allyoucanlearn.eu aycl@proven.nl

BOL-studenten opl. VP leerjaar
2, 3, 4 hebben 1 x id 14 dagen
BPV leernetwerkmiddag,
verschillende branches door
elkaar op locatie zorginstelling.
Doel: studenten leren van en
met elkaar en organiseren
antwoorden op vragen uit hun
eigen praktijk.

Alle zorgorganisaties
met VP-BOL
studenten; 10
organisaties
bieden fysieke ruimtes Aventus

n.v.t.

Care Academy Veluwe biedt
scholing en bijscholing voor
studenten en medewerkers in de
zorg. De opleidingen worden
ontwikkeld door zorgorganisaties
én het onderwijs. Hierdoor sluit
alles wat studenten leren - theorie
en praktijk - direct aan bij wat
cliënten in de huidige maatschappij
nodig hebben.

s Heeren Loo,
Careander, Bartimeus,
Ziekenhuis St. Jansdal,
ZG Noord West Veluwe

elise.nieuwhof@sheeren
https://www.careacade loo.nl
myveluwe.nl/
iarends@landstede.nl

Landstede

Margreeth Knol,
m.knol@aventus.nl

DeKennistoetsenbank

Leertuin ZG Manna

Praktijkroute VZ IG-MMZ BOL

Professioneel samenwerking in
de wijk

DeKennistoetsenbank is een online
platform dat kennistoetsvragen
aanbiedt voor het mbo-onderwijs.
Daarbij gaat het om toetsen om te
leren en dus niet om te examineren.
DeKennistoetsenbank draagt
daarmee bij aan de inzet van
adequaat en toekomstbestendig
opgeleid personeel.

Prove2Move (Deltion
College, Landstede en
het ROC van Twente)

https://www.prove2mo
ve.nl/dekennistoetsenb wdegrootbolluijt@prove
ank/
2move.nl

De leertuin gaat uit van: Leren en
ontwikkelen is een taak voor
studenten en medewerkers samen.
Docenten, coach en
praktijkopleiders zijn regelmatig op
locatie. Maandelijks gezamenlijke
leeractiviteiten. Reflecteren en
coachen is een taak van iedereen
Zorggroep Manna

ROC van Twente

www.zorggroepmanna.nl

Deltion/Landstede

https://www.viattence.
nl/praktijkopleiding-metbaangarantie/
h.hauer@viattence.nl

Windesheim

https://zorgpact.nl/kopg
roep/professioneelmwm.mensen@windesh
samenwerken-in-de-wijk eim.nl

In deze praktijkroute staan theorie
en praktijk heel dicht bij elkaar.
Vanaf het begin van de opleiding
wordt gewerkt in een professioneel
team. De opleiding bestaat uit 16
uur studie en 16 uur stage per week
. De opleiding is maatwerk en duurt
1,5 tot 3 jaar.
Viattence
In dit project leren studenten en
professionals terwijl ze in
gezamenlijkheid werken aan de
kwaliteitsverbetering van de zorg
en dienstverlening in de wijk.

Veel partners, zie site

m.goettsch@zorggroe
p-manna.nl

Regiocampus is dé fysieke plek voor
Regiocampus / Zorgcampus Gilde werken, leren en vernieuwen. In
creatieve, innovatieve projecten en
proeftuinen werken professionals ZG Noorderboog, Isala
en studenten aan een vitaal woon-, Diaconessenhuis, De
werk- en vestigingsklimaat.
Zorgzaak

TOP College, VZ IG-MMZ BBL

TOP College, academie voor Zorg en
Welzijn, zorgt voor een betere
aansluiting van het onderwijs op de
praktijkervaringen van de leerwerkstudenten.
s Heeren Loo en Atlant

De Twentse Zorgacademie (TZA) is
hét regionale leerwerk-, oefen- en
testcentrum waar studenten,
Twentse Zorgacademie
professionals en burgers kennis
kunnen maken met nieuwe
zorgtechnologieën en
hulpmiddelen.
Livio
Bij het Werkplekleren wordt vooral
vanuit praktijk en op werkplek
geleerd met oa
Werkplekleren Carintreggeland- gastlessen/workshops/intervisie
obv leervragen van studenten.
locaties Backenhagen en
Daarnaast extra aandacht voor
Herinckhave in Hengelo
ontwikkelingsgericht leren, regie
van student over zijn leerproces en
samen leren.
Carintreggeland

Deltion, Drenthe
College, Windesheim,
VIAA, RSG Stad en Esch

https://zorgpact.nl/kopg navarrom@noorderboog
roep/regiocampus
.nl

Aventus

https://zorgpact.nl/kopg
roep/top-collegeacademie-voor-zorg-en- elise.nieuwhof@sheeren
welzijn
loo.nl

ROC van Twente,
Roessing Research &
Development

https://zorgpact.nl/kopg
roep/twentseinfo@twentsezorgacade
zorgacademie
mie.nl

ROC van Twente

www.carintreggeland. m.tijink@carintreggel
nl
and.nl

Het WijkLeerbedrijf Helpende
Handen Hengelo biedt mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt
Wijkleerbedrijf Helpende Handen een springplank naar betaald en
Hengelo
zinvol werk. Middels een mboopleiding niveau 1 of 2 en een
stageplaats in de gemeente
Carint Reggeland,
Hengelo.
Zorggroep Manna

Wijkleercentra AchterhoekLiemers

De ambitie is om met school en
werkveld nieuwe werkvormen en
innovaties te ontwikkelen om
studenten te laten kennismaken
met de beroepspraktijk.

Voor studenten Helpende (niv.2)niet geïndiceerde zorg, is er 1 dag
Wijkleercentra regio Hardenberg per week projectdag in
wijkleercentra in Dedemsvaart,
Coevorden en Hardenberg

Wijklink Oost

Zorggilde Reggestreek

Livio, Markenheem,
Elver, Azora, Estinea

ROC van Twente

http://calibrisadvies.nl/
projects/wijkleerbedrijfhelpendehandenhengel
o/contact;
https://zorgpact.nl/kopg
roep/wijkleerbedrijfhelpende-handene.huijzer@calibrisadvies.
hengelo
nl

Graafschap College

https://zorgpact.nl/kopg c.vanderspan@graafscha
roep/wijkleercentra
pcollege.nl

resp. locaties Van
Dedemmarke, Stadhuys,
Kastanjehof
Alfa College

https://www.alfacollege.nl/hardenberg info@alfa-college.nl

WijkLink is hét platform waar mboen hbo wijkverpleegkundigen,
verzorgenden IG, docenten en
Saxion, ROC van Twente,
studenten uit Oost-Nederland
Graafschap College,
https://zorgpact.nl/kopg d.j.e.m.koopman@saxio
kennis en ervaringen uitwisselen.
diverse partners, zie site Aventus
roep/wijklink-oost
n.nl
Zorggilde Reggestreek wil innovatief
leer- en ontwikkel-centrum ogv zorg
en welzijn regio Rijssen-Holten.
Biedt combinatie-opleiding MZ/VZ
niveau 3, 1e jaar BOL en 2e-3e jaar
BBL. Daarnaast maatwerkmodules
gaan voor zittend personeel
aangesloten zorginstellingen.
Carintreggeland

ROC van Twente

http://zorggildereggestreek.nl/

info@zorggildereggestreek.nl

Zorgplatform Apeldoorn/
Verbrede Leerpaden

Zorgtrainingscentrum Zwolle

Leerlingen krijgen in
verschillende organisaties (cure,
care en het maatschappelijk
domein) hun praktijkopleiding. De
opleiding zelf zal ook
praktijkgestuurd en vraaggericht
zijn. Dit betekent dat de student
regie heeft op wat hij/zij nodig
heeft qua leer- en praktijkervaring
om een brede professional te
worden.

Zorggroep Apeldoorn,
Atlant, De Passerel,
GGNet, 's Heeren Loo,
Iris Zorg, Leger des
Heils, Philadelphia,
Riwis, Vérian

Saxion en Aventus

https://www.wgvzorgen
welzijn.nl/actueel/bredezorgopleiding-van-start- Suzanne.Welbergen@u
in-regio-apeldoorn-1001 wv.nl

In het Zorgtrainingscentrum Zwolle
werken onderwijs, zorg,
bedrijfsleven en overheid samen
om studenten, zorgprofessionals en
docenten bekwaam te maken en
https://zorgpact.nl/kopg
houden voor de zorg van de
roep/zorgtrainingscentr
toekomst.
diverse partners, zie site diverse partners, zie site um
contact@ztczwolle.nl

