Werken aan betere ouderenzorg met Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs®
Leren in de praktijk, met meer aandacht voor onderwerpen als leefplezier, gastvrijheid,
zorgtechnologie. In de regio Leiden is een vernieuwend praktijk-leerroute van start
gegaan: Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs (RVWO). Hierin werken
verschillende zorg- en onderwijsorganisaties samen.

Van alle mensen met een ziekte behoort de meerderheid tot de senioren. Toch is er in de
zorg- en welzijnopleidingen relatief weinig aandacht voor de ouderenzorg. Een uniek
praktijk-leerroute brengt daar verandering in: Radicale Vernieuwing Waardevol Onderwijs.
“We willen aankomende professionals beter voorbereiden op de praktijk, zodat ze met hun
zorg en ondersteuning duurzaam kunnen aansluiten bij de waarde(n) van oudere cliënten en
hun naasten. Wat vinden zij echt belangrijk? Hoe stem je daar beter op af? Daar draait het
om!”, zegt Mieke Hollander van Zorg4Effect, initiatiefnemer van RVWO.
Praktijk
Studenten RVWO leren vooral in de praktijk, met werkelijke problemen uit de ouderenzorg
als leerobject. Op hun leer-werkplek wordt ook ‘schoolse’ kennis aangereikt en kunnen ze
vaardigheden oefenen. Studenten van verschillende niveaus krijgen themagericht onderwijs
volgens dezelfde methodiek, zodat ze weet hebben van elkaars deskundigheden en goed
leren samenwerken. Ook formuleren zij eigen leervragen. Zo hebben ze meer regie over hun
leerproces.
Mbo en hbo
Zorgorganisaties ActiVite, DSV|verzorgd leven en Topaz voeren het vernieuwende
onderwijsconcept uit, samen met mboRijnland en LOI Hogeschool. De eerste groep
enthousiaste mbo-studenten begon in september 2018, de tweede in februari 2019. Vanaf
mei kunnen ook hbo-v-studenten RVWO volgen. LOC Waardevolle zorg en Zorgkantoor Zorg
en Zekerheid ondersteunen het traject.
Vernieuwing
Het onderwijsconcept sluit aan bij de landelijke beweging Radicale vernieuwing
verpleeghuiszorg. Hierin werken zorgorganisaties samen aan een verpleeghuiszorg waarin
mensen het belangrijkste zijn, niet regels of protocollen.
Kwaliteit
Mieke Hollander hoopt dat de kwaliteit van de ouderenzorg verbetert dankzij RVWO. De
zorgorganisaties hopen daarnaast dat deze praktijk-leerroute bijdraagt aan het oplossen van
het (landelijke) personeelstekort in zorg en welzijn.

