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Kriebelt het om jouw vakkennis te 
delen met nieuw talent? 
Denk eens aan het onderwijs! 



Word jij een hybride zorgopleider? 
Als vakprofessional je kennis overbrengen op toekomstig 
talent is van toegevoegde waarde voor het onderwijs. 
Het onderwijs is dringend op zoek naar vakmensen 
die de praktijk al in hun vingers hebben. En die bereid 
zijn hun praktijkervaring en kennis, als zorgexpert, in te 
zetten voor het onderwijs. Nu en in de toekomst. Deze 
cursus brengt het onderwijs en de praktijk nog dichter bij 
elkaar wat de ontwikkeling van de zorgmedewerkers, het 
onderwijs en de zorgorganisaties ten goede komt. Het 
programma is modulair opgebouwd en bestaat uit een 
basisdeel en verdieping. Na afloop van het totale traject 
ontvang je een ‘Certificaat Hybride Zorgopleider’. 

Wat zijn de voordelen voor zorgorganisaties?
• De zorgorganisatie kan inspelen op duurzame 

inzetbaarheid, stimuleert de ontwikkeling van                                              
medewerkers en het opleidingsklimaat binnen de                
organisatie. 

• Binnen het onderwijs kan de hybride zorgopleider 
van toegevoegde waarde zijn als expert binnen een 
onderwijsteam om specialistische vakkennis over te 
brengen, lesmateriaal te ontwikkelen of instructies te 
verzorgen. 

• Studenten worden beter voorbereid op de praktijk 
doordat onderwijs samen met de praktijk wordt 
ontwikkeld. 

• De zorgorganisatie krijgt toegang tot een netwerk van 
toekomstige vakmensen en tot het beroepsonderwijs.

Wat betekent dit voor de zorgorganisatie en de 
zorgmedewerker?
• Het totale traject duurt acht maanden bestaande uit 

18 scholingsbijeenkomsten en 80 stage-uren bij het 
VO, mbo of hbo. De cursus is modulair opgebouwd 
en bestaat uit basisdeel A en een verdiepend deel. 

Wat zijn de voordelen voor jou als zorgmedewerker?
• Je draagt bij aan het versterken van de wisselwerking 

tussen de zorgpraktijk en de onderwijswereld.  
• Je leert anderen coachen én kunt deze competenties 

toepassen binnen jouw eigen beroepspraktijk.
• Je kunt op een laagdrempelige manier kennismaken 

met het onderwijs en ondervinden welke rol het beste 
bij jou past.

• Je maakt je werkweek afwisselender en 
aantrekkelijker doordat je een deel van de tijd ook 
lesgeeft of andere onderwijsactiviteiten uitvoert.

Praktische informatie
De cursus Hybride Zorgopleider start in oktober 2021 
aan HZ University of Applied Sciences in Vlissingen. 
Benieuwd naar het exacte programma en de opbouw van 
de cursus? Bekijk hz.nl/hybridezorgopleider voor meer 
informatie en de mogelijkheid om je aan te melden.

Met oog voor de toekomst wordt de verbinding tussen het onderwijs en de praktijk steeds belangrijker. Want actuele 
kennis en ervaringen brengen het onderwijs en de praktijk dichter bij elkaar. De zoektocht naar vakmensen met een 
hart voor de zorg die hun vakkennis met toekomstig talent willen delen, is groot. Want wie kan vakkennis nu beter 
overbrengen dan jij als zorgmedewerker? In gezamenlijkheid met de Zeeuwse onderwijsaanbieders word je opgeleid 
tot hybride zorgopleider én kun je met gedegen kennis en vaardigheden aan de slag in het onderwijs.1 Altijd in een 
hybride constructie: zowel in de praktijk als in het onderwijs.

“In dit unieke traject word je opgeleid om 
in de zorg én het onderwijs werken”

Betrokken partijen
1. Mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit Regionale Aanpak Personeelstekort.

http://hz.nl/hybridezorgopleider

