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De ontwikkelingen in zorg en welzijn 
vragen om anders gekwalificeerde 
medewerkers, die in staat zijn invulling te 
geven aan de veranderingen en complexe 
zorgvragen te beantwoorden. De zorg- 
en welzijnsorganisaties verenigd binnen 
WGV Zorg en Welzijn en de  regionale 
onderwijsorganisaties (mbo en hbo) 
zijn zich hiervan bewust en voelen zich 
verantwoordelijk om hier gezamenlijk invulling 
aan te geven. Hiertoe is de werkagenda 2016 - 
2020 opgesteld. 

Uitgangspunten
We willen meer in elkaars werelden komen 
en gemeenschappelijke doelen stellen die 
gedragen worden door alle partijen. We 
werken toe naar ‘co-makership’ en gaan meer 
samen optrekken. Door samenwerking en 
het delen van ontwikkelingen, ieder vanuit 
zijn eigen perspectief, kunnen we zorg en 
onderwijs verbinden in een innovatieve 
omgeving.

Alle partijen moeten iets loslaten om in 
kwaliteit te groeien. De cliënt bepaalt zelf de 
kwaliteit. Attitude en vaardigheden zijn net zo 
belangrijk als kennis.

Werken in professionele leerteams bestaande 
uit werkveld en onderwijs, die onderwijs 
ontwikkelen, betekent onder andere dat 
docenten een deel van hun tijd in de praktijk

werken en zorg- en welzijnsmedewerkers een 
deel van hun werktijd onderwijs verzorgen. 
Het werkveld wordt meer betrokken bij de 
onderwijsinhoud en het onderwijs zet zijn 
kracht vanuit de didactische expertise in.

Een ruim landelijk kader en goede regionale 
afspraken zijn voorwaarden om onderwijs 
vorm te geven en in de regio te ontwikkelen. 

We streven ernaar door middel van 
samenwerking een kwaliteitsslag te maken die 
we afzonderlijk minder goed zouden kunnen 
maken, zowel binnen onderwijs als binnen het 
werkveld. Daarnaast verwachten we binnen 
de benoemde thema’s innovaties tot stand te 
kunnen brengen die een beduidende bijdrage 
kunnen leveren aan kwaliteitsverbetering.

Randvoorwaarden voor de gekozen thema’s op 
de werkagenda:
• Elk thema wordt projectmatig aangepakt.
• Projectgroepen werken vanuit de gedachte 

van ‘co-makership’.
• Ieder thema heeft toegevoegde waarde 

voor verduurzaming transformatie zorg, 
welzijn en onderwijs.

• Bij ieder thema worden zo veel mogelijk de 
4 o’s (ondernemers, onderwijs, onderzoek 
en overheid) betrokken.

• Bij ieder thema worden ook klanten 
(studenten, cliënten/vertegenwoordigers) 
betrokken.
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Thema’s 

1. Leerplatform t.b.v. flexibel leren 
 
Binnen @-learning Zorg en Welzijn 
worden in vier jaar tijd de volgende 
doelstellingen gerealiseerd: 
• www.allyoucanlearn.nl  

het open leerplatform is online in 
2016.

• In 2020 zijn er minimaal 150 
e-learning modules voor zorg en 
welzijn beschikbaar.

6. Samenwerking en kennisdeling 
onderwijsdocenten en 
zorgmedewerkers

• Eind 2017 heeft iedere mbo-/
hbo-instelling minimaal 1 
interprofessioneel leerteam, gericht 
op kennisdeling.

3. Bijdrage aan praktijkgericht 
onderzoek door lectoren/practoren

• Er wordt een overzicht activiteiten van 
lectoren en practoren en projecten 
opgezet, incl. overzicht van betrokken 
werkgevers binnen het werkveld.

• Vanuit bestuurdersoverleg wordt 
praktijkgericht onderzoek geïnitieerd.

• Jaarlijks komt er een event voor 
voortgang/uitwisseling.

5. Outputcriteria cliënt/student

• Er wordt een systeem voor 
outputcriteria geformuleerd, 
aansluitend op bestaande profielen.

• Vanuit deelnemende partijen worden 
innovatieplatforms samengesteld.

• Voortgang en resultaten worden 
regulier gedeeld.

7. Versterking zorg- en 
welzijnsinstellingen als lerende 
organisatie voor professionals in 
samenwerking met onderwijs

• Gewerkt wordt aan de ontwikkeling 
van een toekomstbestendig 
strategisch leerbeleid binnen zorg- en 
welzijnsorganisaties. 

2. Inzicht in opleidingsthema’s en 
ontwikkeling keuzedelen en minoren

• In 2016 is het overzicht keuzedelen en 
minoren beschikbaar.

• Inhoudelijke ontwikkeling keuzedelen 
en minoren gebeurt in overleg/
samenwerking met het werkveld.

4. Onderwijs voorwaardelijke 
afstemming en ontwikkeling

• Regels en voorwaarden voor 
binnenschools leren en praktijkleren 
worden efficiënt en eenduidig 
ontwikkeld en afgestemd.

• Regionale vraagstukken worden op 
landelijk niveau aangekaart.

8. Afstemming toekomstige vraag 
aan zorgmedewerkers en vraag en 
aanbod stages  

• Eind 2017 is er in de WGV-regio 
een systeem dat in beeld brengt 
wat de te verwachten behoefte 
is aan de diverse categorieën 
patiënt-/cliëntgebonden 
medewerkers op de middellange 
en langere termijn en dat vraag en 
aanbod van stageplaatsen in beeld 
brengt.


