CARE ACADEMY VELUWE
De zorg klaar voor de toekomst

De Care Academy Veluwe biedt scholing en bijscholing voor
studenten en medewerkers in de zorg. Het bijzondere aan de
opleidingen is dat deze gezamenlijk worden ontwikkeld door
zorgorganisaties én het onderwijs. Zodat alles wat studenten
leren, theorie en praktijk, direct aansluit bij wat cliënten in de
huidige maatschappij nodig hebben.

SAMENWERKING EN INNOVATIE
De Care Academy biedt een brui-

en innovatie plaatsvindt. Hierdoor

send platform voor zorg- en wel-

blijft het opleidingsprogramma

zijnsorganisaties, zorgopleiders en

continu actueel. Dit is hard nodig,

overheden in de regio Noord-Velu-

juist nu allerlei ontwikkelingen in de

we en daarbuiten. Een platform

maatschappij het zorglandschap op

waar samenwerking, kennisdeling

zijn kop zetten.

EEN NIEUWE ROL VOOR ZORGMEDEWERKERS
De overheid wil dat iedereen de

en mantelzorgers ondersteunen

kans krijgt om mee te doen in de

zij cliënten om zo zelfstandig en

samenleving. Ook burgers die zorg

betekenisvol mogelijk hun leven in

nodig hebben. Daarbij wordt er aan-

te richten. Binnen de Care Academy

spraak gedaan op de eigen kracht

worden studenten en medewerkers

en regie van cliënten en patiënten

voorbereid op deze nieuwe rol,

en het netwerk om hen heen. Dit

zodat cliënten de juiste zorg krijgen

vraagt om een andere houding,

en zorgorganisaties klaar zijn voor

aanpak en kennis van zorgmede-

de toekomst.

werkers. Samen met familieleden

‘We willen medewerkers die creatief, ondernemend en zelfstandig zijn.
De Care Academy biedt daarom een programma aan MBO-studenten
waarbij het standaard lesprogramma is losgelaten. Een student die in
de praktijk kennismaakt met de ondersteuningsvraag van cliënten in
de participatiemaatschappij. Ik geloof dat we zo kunnen bijdragen aan
de best mogelijk levenskwaliteit van mensen die kwetsbaar zijn.’
Elise Nieuwhof, projectleider Care Academy Veluwe

HET PROGRAMMA
De Care Academy heeft geen eigen schoolgebouw, het leren en werken
vindt vooral plaats op de werkvloer van een zorgorganisatie. Leerlingen
worden begeleid door leraren van ROC Landstede en Hogeschool Windesheim. Er zijn drie pijlers:

1.

WERKEND LEREN: BEROEPSBEGELEIDENDE LEERWEG (BBL)
- Medewerker Maatschappelijke Zorg (MBO niveau 3 en 4)
- Verpleegkunde (niveau 4)
- Verzorgende (niveau 3)
- Helpende Zorg/Welzijn (niveau 2)

2.

BIJ- EN NASCHOLING EN MAATWERKONDERWIJS
Zorgorganisaties delen de cursussen en trainingen die zij hebben ontwikkeld met elkaar of ontwikkelen gezamenlijk trainingen. Onderwijsbudget
wordt efficiënt ingezet en de kwaliteit wordt verhoogd. Organisaties kunnen op een online platform het eigen cursusaanbod etaleren en delen met
de andere partners in Care Academy. Een mooi voorbeeld van een module
in het aanbod is ‘Medewerker in eigen regie’.

3.

ZORGETHISCH LABORATORIUM
In deze nagebootste zorgomgeving ondergaan medewerkers zelf hoe het
is om cliënt te zijn, ze worden 24 uur lang begeleid en verzorgd door collega’s en leerlingen. Ethische vraagstukken worden hier in de praktijk voelbaar. Hoe is het om gewassen te worden door een ander? Of hoe is het als
iemand jou in een rolstoel op een plek zet waar jij je niet prettig voelt?

“Studenten kunnen nog een schoolse houding hebben: dat is in de les
niet behandeld dus dat hoef ik niet te kunnen. Terwijl ze in hun werk juist
verantwoordelijkheid moeten dragen. Daarom ben ik erg enthousiast over
het principe van de Care Academy. Daar worden studenten verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Daardoor komt het ideaal in de zorg
terug: JIJ kunt als medewerker het verschil maken, of een cliënt een leuke
dag heeft of niet. Dat hangt niet af van budgetten maar van de mogelijkheden die een medewerker creëert voor zijn cliënt.”
Dick Heijmans, Persoonlijk activiteitenbegeleider ’s Heeren Loo

AANDACHT VOOR ICT
Binnen het opleidingsprogramma is veel
aandacht voor ICT en digitale communicatie in
de zorg, zoals het werken met apps, groepschats
en yammer. De website vormt een digitaal
platform voor kennisdeling tussen organisaties
en studenten.

CONTACT EN INFORMATIE
Voor vragen over de Care Academy kunt u contact opnemen
via info@careacademyveluwe.nl of kijk voor meer informatie
op www.careacademyveluwe.nl

SAMENWERKINGSPARTNERS CARE ACADEMY VELUWE:

Care Academy Veluwe is mede
mogelijk gemaakt dankzij financiering
van de provincie Gelderland.

