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Zeeuwse Praktijkroute
Ouderenzorg
Viazorg steekt samen met zorg- en welzijns
organisaties, onderwijsorganisaties, de
overheid en zorgpartners de handen uit de
mouwen om regio Zeeland van v oldoende
en goed opgeleide professionals te v oorzien.
Sinds 2019 heeft RAAT plaatsgemaakt voor
het Deltaplan Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn
waarmee de hardnekkige thema’s g
 etackeld
kunnen worden. Zoals het met hybride
vormen van onderwijs v oorbereiden van
(nieuwe) medewerkers op aankomende
taken die ontstaan door innovaties binnen
de zorg- en welzijnssector.

“
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Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg (ZPO)

ronden. Voor deze omslag ontstond de samen

Om het leren en werken in Zorg en Welzijn in

werking tussen: ouderenzorg VVT-organisaties

past dit ook direct toe in de praktijk.

Zeeland innovatiever en toekomstgerichter te

Allévo, SVRZ, Zorggroep Ter Weel, WVO Zorg,

De opleiding is namelijk gericht op

maken werken zorg- en onderwijsorganisaties

Zorgstroom en ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-

onderzoekend leren. Dit houdt in dat je

samen aan de ontwikkeling van de Zeeuwse

Vlaanderen en de onderwijsorganisaties Scalda en

Praktijkroute Ouderenzorg (ZPO). Via de ZPO,

HZ University of Applied Sciences. De ZPO is mede

opdrachten krijgt die je uitvoert terwijl

een praktijkgerichte opleiding, specialiseren

mogelijk gemaakt door het ministerie VWS.

s tudenten zich als Verzorgende-IG én Medewerker
Maatschappelijke Zorg niveau 3 in het werken

Uitbreiding hybride leertrajecten

met ouderen in de ouderenzorg of thuiszorg. De

Zeeland is met de Zeeuwse Praktijkroute

studenten volgen de opleiding volledig binnen de

Ouderenzorg een van de voorlopers op het gebied

muren van ouderenzorgorganisaties en behalen zo

van hybride leren. Na een geslaagde start van

twee diploma’s in één opleiding.

niveau 3 is Scalda ook gestart met niveau 4 (mbo

De werkwijze

Verpleegkundige) en de Beroepsbegeleidende
Leerweg (BBL). Ook is begonnen met de

Binnen deze opleiding maken de traditionele

ontwikkeling van een leertraject met HZ University

schoolbanken plaats voor honderd procent les

of Applied Sciences. Hierin worden studenten

op locatie. Zo komen theorie en praktijk echt

verzorging niveau 3, verpleegkunde niveau 6

samen. De studenten lopen stage op een van de

en s tudenten Engineering bij elkaar gebracht

aangesloten locaties en weten dus precies wat

in een leergemeenschap. Andere studenten en

zorgvragers nodig hebben. De praktijksituatie

medewerkers van de zorgorganisatie worden ook

bepaalt de volgorde van leren. Het is aan de

uitgenodigd mee te doen. Het is een traject waarin

student daar een leerroute van te maken. Zo is de

de studenten en medewerkers samen op basis

student zelf verantwoordelijk voor het eigen leer-

van een vraag van een cliënt, de mantelzorger of

proces en dat biedt de mogelijkheid o
 pdrachten

de zorgorganisatie tot een oplossing proberen te

sneller uit te voeren en de studie sneller af te

komen.

Je leert niet alleen de theorie, maar

je aan het werk bent. Hoe dit vervolgens
is verlopen, evalueer je met je werk
begeleider en de docent.

Corina
Deelnemer Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg

Na bijna 25 jaar werken in de financiële
sector raakte zij haar baan kwijt. Zonder
werkervaring in de zorg greep ze haar
kans bij Zorgstroom en startte met w
 erken
en leren via de Zeeuwse Praktijkroute
Ouderenzorg (ZPO) als BBL-er.

