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Blog van Cathy Vermeij, mbo-student Radicale
Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs® bij Topaz, over
haar motivatie om in de zorg te werken en te leren.
Cathy Vermeij volgt de opleiding tot
Verpleegkundige.

Waarom wil ik de opleiding waardevol onderwijs doen…..
In eerste instantie heb ik niet bewust gekozen voor de vorm van Radicale Vernieuwing Waarde-vol
Onderwijs® (RVWO). Ik was toe aan meer uitdaging en zelfontwikkeling en ben gaan nadenken wat ik graag
zou willen en wat eventueel goed bij mij zou passen, volgens mijzelf en anderen.
Ik werk graag met mensen, ben graag behulpzaam en wil van betekenis zijn voor een ander. Verder houd
ik van aanpakken, kan ik niet goed stil zitten en ben graag continu in beweging.
De keuze was gemaakt, het wordt de zorg: volgens mij en anderen in mijn omgeving de plek waar ik in pas
en waar ik zeker tot mijn recht kan komen. En waar ik alles kan vinden wat ik zoek om uitgedaagd te blijven
en me nuttig te voelen… maar ik heb geen zorgachtergrond: is dit dan mogelijk?!
Natuurlijk moet het mogelijk zijn als het iets is waar je echt voor wilt gaan. En mijn geluk is dat ik in
mijn zoektocht naar werken en leren binnen de zorg terechtkwam bij zorgorganisatie Topaz. Waar ik op
sollicitatie werd uitgenodigd voor Verzorgende IG/MZ.
Ik had een gesprek met de praktijkopleider en teamleider van de afdeling en ik voelde me thuis en op mijn
gemak, durfde eerlijk en oprecht te zijn over het feit dat ik totaal geen kennis en ervaring heb op het gebied
van de zorg, maar wel zeker het gevoel heb genoeg passie in mij te hebben om dit werk te kunnen doen vol
overgave. De toon was gezet, in het gesprek kwam naar voren dat de opleiding Verpleegkunde misschien
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net iets beter bij mij zou passen en waarom ik voor Verzorgende IG/MZ had gekozen. Voor mij leek het
logisch om hier te beginnen, vanwege de ontbrekende kennis bij mij op zorggebied. Ze vroegen mij of ik
het toch zag zitten om het leer-werktraject als Verpleegkunde te volgen, als er plek was. En dan voor deze
opleiding te gaan in het RVWO-traject, want zij dachten dat ik dit zeker aan zou kunnen. Na de uitleg van
wat het precies inhield, hoefde ik niet lang na te denken, dit sprak mij juist nog meer aan en ik was erg
enthousiast.
Vraaggericht, niet aanbodgericht
De opleiding is net gestart dus zolang ben ik nog niet bezig, maar wat ik tot nu toe kan zeggen is dat ik de
vorm van het onderwijs heel fijn vind. En ook de gedachte dat er een mens achter de cliënt zit en wie dit is
en wat de behoeftes van hem of haar en van de familie nu echt zijn. Er worden veel meer aspecten dan
alleen de zorg zelf aangepakt en als je die aspecten duidelijk in kaart hebt, kun je uiteindelijk tot een veel
betere en waardevollere zorg komen. Dat je soms buiten de lijntjes moet denken om dan wel alsnog
binnen de lijntjes het te kunnen toepassen, is een uitdaging, maar is niet onmogelijk. In ons
opleidingstraject werken we ook vraaggestuurd, dus de vragen waar wij mee zitten worden behandeld, alle
lessen zijn met elkaar verweven en kunnen goed met elkaar besproken worden en toegepast worden in de
praktijk. Volgens mij is Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs zeer waardevol zowel voor de student
als de cliënt die straks door ons verzorgd gaat worden.
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