Waarom ik vol overtuiging koos voor de
opleiding Waarde-vol Onderwijs®
Geplaatst op 29 oktober 2018

Mijn naam is Shanice Bek, 21 jaar, wonend in Alphen aan
den Rijn. Voorheen heb ik de opleiding Helpende gedaan en
afgerond. Daarna heb ik ook nog even de VIG-opleiding
gedaan, maar helaas: om medische redenen heb ik die toen
moeten stoppen.
Op dit moment werk ik als helpende in Rietveld, een locatie
van ActiVite in Alphen aan den Rijn. In april heb ik ervoor
gekozen om weer een opleiding te starten; ik wil toch nog
graag een stapje hogerop komen. Uit eindelijk wil ik streven naar verpleegkundige.
ActiVite had mij eerst de normale VIG-opleiding aangeboden, waar ik aanvankelijk mee akkoord ging.
Totdat het Waarde-vol Onderwijs aan bod kwam. Ik was meteen verkocht; het klonk mij als muziek in de
oren!
Nu volg ik de praktijkleerroute Waarde-vol Onderwijs. Ik ben zo blij dat ActiVite mij deze kans geeft, en ook
de mogelijkheid, om zo’n opleiding te volgen! Eindelijk een opleiding waar er meer gekeken wordt naar de
cliënt en er meer tijd voor de cliënt gemaakt wordt. Meer het welzijn, in plaats van de zorg.
Je hoort de laatste tijd steeds vaker, dat alles om tijd en kosten gaat. Veel bezuinigingen, en nog efficiënter
en sneller te werk gaan, zodat alles op tijd klaar is. Ik vind het zelf heel belangrijk dat er genoeg ruimte en
tijd is voor de cliënt. Dat de cliënt zich gehoord en waardevol voelt. En dat je ook het verleden weet van de
cliënt, wie hij/zij vroeger was. Wat voor hobby’s had hij/zij bijvoorbeeld? Het is heel belangrijk dat je beseft,
dat de cliënt ook iemand was, voordat hij/zij bij ons in het huis kwam. Dat zijn allemaal dingen, waarin je je
gaat verdiepen met deze opleiding.
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Ik heb daarom ook geen moment getwijfeld toen mij deze opleiding werd aangeboden!
Foto Shanice: verkregen via Shanice Bek.

Meer artikelen over de thema's met trefwoorden:
Thema's: Vernieuwing onderwijs, Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs®, Ervaringen van bewoners,
naasten en medewerkers
Trefwoorden: ActiVite, Medewerkers, Onderwijs, Waarde-vol onderwijs Leiden
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