
 

Samen leren in Zorg en Begeleiding 
Vanaf schooljaar 2020-2021 kunnen studenten van de opleidingen Helpende Zorg en Welzijn, Verzorgende-IG, 

Maatschappelijke Zorg en Mbo-Verpleegkundige SAMEN LEREN IN ZORG EN BEGELEIDING. Een 

onderwijsconcept waarbij studenten de mogelijkheid hebben hun eigen leerroute (ontwikkelpad) uit te 

stippelen, natuurlijk met hulp van de opleiders. Op dit ontwikkelpad doen ze ervaring op in verschillende 

situaties en met verschillende doelgroepen, zowel op school als in de praktijk. Vanuit deze ervaring leren ze de 

bijbehorende kennis en vaardigheden, binnen en buiten de school.  

Een andere opzet, waarom?    

We zien dat er, zowel binnen als buiten het Graafschap College, het één en ander aan de hand is. Het aantal 

BOL-studenten neemt af, studenten merken dat de opleiding naar keuze niet helemaal past qua niveau of qua 

richting, het werkveld verandert, we worden digitaler, we hebben te maken met leven lang leren en 

ontwikkelen. Genoeg redenen om de kracht van de locatie Groenlo, kleinschalig, korte lijnen, dus meer en 

makkelijker samenwerken aan te grijpen om juist hier te kijken of het onderwijs hierbij aan kan sluiten.  We 

hebben al de nodige ervaring door het werken met projecten, werken met leertaken, workshops op vraag, 

werken met de ‘waar sta ik’, Medewerker Mooie Dag, Praktijkervaringsgerichte Leerroute en ander maatwerk 

voor de BBL-ers. Deze ervaring gaan we natuurlijk gebruiken. Natuurlijk werken we ook samen met anderen.   

 Wat zijn de uitgangspunten?     

1. De (praktijk)situatie is het startpunt van het leren. Dat kan een project zijn, een simulatie, practicum 

of een stage   

2. Vanuit die (praktijk)situatie leert de student de nodige kennis en vaardigheden   

3. De student mag nog ontdekken welke niveau bij hem/haar past   

4. De student mag uitvinden welke doelgroepen er zijn en welke bij hem/haar past   

5. Het onderwijs is voor iedereen duidelijk   

6. Het onderwijs is flexibel onderwijs: de lessen workshops en trainingen worden op meerdere 

tijdstippen/dagen aangeboden (hierdoor kunnen studenten zich aanpassen aan de wensen vanuit de 

praktijk)  

Gepersonaliseerd en ontwikkelingsgericht onderwijs in een hybride leeromgeving   

 Wat betekent dat?   

1. Dat er in Groenlo één opleidingsroute ‘zorg en begeleiding’ is waaraan alle 1e jaars studenten 

deelnemen van de opleidingen Dienstverlening, Maatschappelijke Zorg, Verzorgende IG en Mbo-

Verpleegkundige. We verwachten ongeveer 90 studenten te gaan ontvangen in augustus 2020.   

2. Dat de examinering niet verandert. Er mag en kan natuurlijk geen verschil zitten in eindniveau van 

een student die deze opleidingsroute volgt of een opleidingsroute elders.   

3. Dat deze studenten samen in stamgroepen van ongeveer 15 studenten zitten en daarin begeleid 

worden door 1 studieloopbaanbegeleider. Die begeleiding van de studenten is erg belangrijk.   

4. Dat die studenten in toenemende mate hun eigen tempo en leerinhoud kunnen kiezen (wat wil ik, 

hoe wil ik dat en met wie wil ik dat). Daarbij worden ze geholpen door hun studieloopbaanbeleider en 

de andere opleiders.   

5. Dat daarom de leeromgeving heel overzichtelijk moet zijn, maar dat ook duidelijk moet zijn wat er wel 

en niet mogelijk is.   

6. Dat er dus veel verandert, maar veel ook niet. Studenten worden nog steeds ingeschreven voor een 

opleiding, ze gaan nog steeds naar school en naar de praktijk, ze krijgen nog steeds lessen en gaan 

oefenen, ze doen nog steeds dezelfde examens.     


