Radicale vernieuwing zorgonderwijs

Onderwijs laten aansluiten bij de praktijk

Samen werken
aan vernieuwing
zorgonderwijs
Tekst: Marthijn Laterveer

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

Zorg- en onderwijsorganisaties vormen een netwerk
om de vernieuwingsdroom te realiseren.
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Vakschool
Daarnaast werkt de beweging Radicale vernieuwing
verpleeghuiszorg aan de oprichting van een vakschool.

einde van hun opleiding een landelijk erkend diploma.
De planning is dat de vakschool in de loop van 2021 van
start gaat.
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dan op www.radicalevernieuwing.nl/onderwijs Mailen

Of een bewoner die vertelt wat het betekent om met

kan ook naar radicalevernieuwing@loc.nl of telefonisch

dementie te leven. Of een ambtenaar van het minis-

via 030 207 40 67

terie die zijn licht laat schijnen over het zorgsysteem.
Met ruimte voor lokaal maatwerk. Dat alles in nauwe
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