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Zorgorganisaties binnen de beweging Radicale vernieu-
wing verpleeghuiszorg vinden goed onderwijs van groot 
belang. Zij merken dat vernieuwing van het zorgonderwijs 
een voorwaarde is om de zorg te kunnen vernieuwen en 
verbeteren. Veel opleidingen zijn nogal medisch georiën-
teerd. Terwijl er in de verpleeghuiszorg veel kennis nodig 
is over hoe het bijvoorbeeld is om te leven met dementie. 
Juist aandacht voor de menselijke kant maakt de oplei-
ding en het werken in het verpleeghuis aantrekkelijk. Ook 
zijn veel opleidingen erg theoretisch en ingericht op een 

manier die mensen van nu minder aanspreekt. Bovendien 
zijn de opleidingen te algemeen. Terwijl er specifieke 
kennis nodig is over bijvoorbeeld Huntington en Korsakov. 
Met de krapte op de arbeidsmarkt is het extra belangrijk 
om aantrekkelijke praktijkgerichte opleidingen te bieden 
Daarom hebben de zorgorganisaties binnen de beweging 
radicale vernieuwing de handen ineen geslagen. Zij willen 
met elkaar en ook samen met de scholen zorgen voor 
aantrekkelijke opleidingen. Waardoor mensen graag zo’n 
opleiding volgen en vervolgens met plezier in het ver-
pleeghuis of de zorg thuis werken.

Samen leren
De zorgorganisaties binnen de beweging Radicale 
vernieuwing verpleeghuiszorg willen met elkaar en met 
betrokken onderwijsinstellingen goede ideeën uitwisse-
len. Om zo het onderwijs beter aan te laten sluiten bij 
de praktijk. Dat doen zij door een netwerk te vormen van 

Goed en aantrekkelijk zorgonderwijs is een voorwaarde voor vernieuwing van de zorg. Daarom 
zijn zorgorganisaties binnen de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg actief bezig met 
vernieuwing van het zorgonderwijs. Zorg- en onderwijsorganisaties ontmoeten elkaar om inspiratie op 
te doen en samen problemen te bespreken. Ook zal in de loop van 2021 een vakschool van start gaan.  
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zorg- en onderwijsorganisaties. Periodiek komen zij bij 
elkaar om samen te werken aan de droom van radica-
le vernieuwing. Het netwerk staat open voor nieuwe 
partners.

Vakschool
Daarnaast werkt de beweging Radicale vernieuwing 
verpleeghuiszorg aan de oprichting van een vakschool. 
Daarbij gaat het om zowel mbo- als hbo-onderwijs. Het 
idee daartoe is afkomstig van Mieke Hollander, die 
nauw aan de radicale vernieuwingsbeweging verbonden 
is. Mieke is samen met de beweging bezig om de vak-
school voor te bereiden. Het woord school roept al snel 
het beeld op van een groot nieuw instituut. Dat is niet 
de bedoeling. Er is bijvoorbeeld geen groot gebouw. De 
kern is dat de zorgorganisaties uit de radicale vernieu-
wingsbeweging samen bepalen wat zij nodig hebben 
van het onderwijs. Dan gaat het bijvoorbeeld om wat 
leerlingen leren, maar ook om wie er lesgeven. Zoals 
een wondverpleegkundige van de zorgorganisaties zelf. 
Of een bewoner die vertelt wat het betekent om met 
dementie te leven. Of een ambtenaar van het minis-
terie die zijn licht laat schijnen over het zorgsysteem. 
Met ruimte voor lokaal maatwerk. Dat alles in nauwe 
samenwerking met ROC’s en hogescholen die daar aan 

willen meewerken. De opleidingen binnen de vakschool 
zijn praktijkgericht. Leren vindt zoveel mogelijk op de 
werkplek plaats. Er is alle ruimte om nieuwe manieren 
van leren uit te proberen. De leerlingen krijgen aan het 
einde van hun opleiding een landelijk erkend diploma. 
De planning is dat de vakschool in de loop van 2021 van 
start gaat.

Meedoen
Bij de onderwijsvernieuwing is de droom van radicale 
vernieuwing leidend. Namelijk dat het in de (verpleeg-
huis)zorg gaat om de relatie tussen bewoners, naasten 
en medewerkers. De beweging radicale vernieuwing en 
daarbinnen het actieteam Radicale vernieuwing zorgon-
derwijs staan open voor nieuwe organisaties. Van belang 
daarbij is dat organisaties alles in het werk willen 
stellen om relationele zorg in de praktijk te brengen. En 
vanuit die motivatie zorg en onderwijs naadloos op el-
kaar willen laten aansluiten. Heb je belangstelling? Kijk 
dan op www.radicalevernieuwing.nl/onderwijs Mailen 
kan ook naar radicalevernieuwing@loc.nl of telefonisch 
via 030 207 40 67

Marthijn Laterveer is coördinator LOC Waardevolle 
zorg.
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om de vernieuwingsdroom te realiseren.


