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IN DEZE NIEUWSBRIEF

REGIONALE ZORG ACADEMIE
IN DE STARTBLOKKEN

 

De afgelopen maanden is door werkgroepen hard gewerkt aan de
opleidingsinhoud en -organisatie van een praktijkgestuurde
opleidings- en leeraanpak in regionaal verband. Dit legt de basis
voor de start van de Regionale Zorg Academie Gooi & Vechtstreek-
Almere. Opleidings- en HR-experts van de deelnemende
zorgorganisaties uit de regio Gooi & Vechtstreek-Almere hebben de
uitgewerkte leerlijnen, opleidingsinhoud en organisatie beoordeeld
en getoetst. 

In deze eerste nieuwsbrief informeren wij je over de voortgang, de
resultaten en de verdere implementatie. Begin 2022 starten we met
de eerste zorgbaan op niveau 3. 
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en bieden we, naast wat we individueel al doen aan opleiden, een antwoord
op de vraag in de toekomst."

Onder de kop 'Regionale Zorg Academie biedt baangarantie en loopbaan in
de regio' gaven programmaleider Ingrid Tromp (concernadviseur P & O
Vivium Zorggroep) en opleidingsadviseur Nena van der Pas (HilverZorg) een
interview aan Waardigheid en Trots over de RZA.

Enkele citaten uit dit interview:
"Wie er affiniteit heeft met werken in de ouderenzorg loopt niet meer warm
voor acht uur per week in de schoolbanken. Anders opleiden is het devies.
Daarom starten zes kleine en vijf grote ouderenzorgorganisaties in de regio
Gooi-Vechtstreek-Almere gezamenlijk met ‘werkplek-leren’ en kijken daarbij
over de grens van hun eigen organisatie heen. Met in eerste instantie als
doelgroep de carrièreswitcher en zij-instromer die aan de slag wil als
verzorgende IG, maar later ook mensen die willen werken in de
verpleegkundige- en welzijnszorg."
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Ingrid Tromp, programmaleider van de
Regionale Zorg Academie (en werkzaam
bij de aangesloten Vivium Zorggroep) over
het doel van de academie: "We zien de
Zorgacademie als een kweekvijver. Door
samen op te leiden krijgen we schaal-
vergroting, maken we een efficiencyslag

Nena van der Pas, vanuit HilverZorg
betrokken als opleidingsadviseur: "Als je
vanuit het opleiden kijkt, maakt het straks
niet meer uit waar je werkt. Omdat we
gezamenlijk en gelijkwaardig gaan
opleiden en we tijd en aandacht hebben
om bij elkaar te werken en van elkaar te
leren. Netwerken is dan niet meer

voorbehouden aan bestuurders of beleidsmakers, want medewerkers gaan
zelf ook een netwerk opbouwen en veel breder leren dan nu. Samen
bereiken we meer."

Benieuwd naar het hele interview? 
Dat lees je op de website van Waardigheid en Trots.

TIP
In deze nieuwsbrief kom je diverse links en filmpjes tegen. Als je deze
aanklikt en bekijkt, kom je daarna weer makkelijk in de nieuwsbrief terug
door op de 'TERUG-knop' in je internetbrowser te klikken

Kweekvijver

Netwerken

Anders opleiden
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https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/regionale-zorgacademie-baangarantie-loopbaan-regio/


PRAKTIJKLEERROUTE
Praktijkgestuurde opleiding

Modulair opgezet onderwijs met flexibele leeronderdelen. Het draagt bij
aan een snelle inzetbaarheid van de deelnemers.
Een praktijkleerprogramma vanuit zelfregie en zelfleren met veel
zelfbegeleiding vanuit de deelnemers. Hierdoor is er minder
begeleiding nodig vanuit de zorgorganisatie.
Op maat leren, eigen tempo kunnen bepalen, keuzemodules en
tussenfases via leerlijnen.
Start van de opleiding op elk moment van het jaar, naar behoefte van
de zorgorganisaties.
Niet alleen opleiden tot een zorgfunctie maar opleiden met
loopbaanperspectief en baanzekerheid.
Opleidingsroutes en regionale uitwisseling tussen zorgorganisaties.
De menselijke factor staat centraal. Er wordt veel tijd en aandacht
besteed aan veerkracht en weerbaarheid in modules menskracht.
De leerroute is een mix van online en fysiek oefenen, leren en
praktiseren.

De leerroute is vooral gericht op en bestemd voor zij-instromers,
doorstromers en carrièreswitchers met ambitieniveau 3 of hoger.
De praktijkgestuurde opleiding gaat in begin 2022 met 20-40
opleidingskandidaten in opleidingsgroepen van start.

Kenmerken van de praktijkleerroute zijn:
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FACTSHEET REGIONALE ZORG ACADEMIE
In het kort alles wat je moet weten over RZA-GVA

De Regionale Zorg Academie Gooi & Vechtstreek-Almere (RZA-
GVA) is een kweekvijver voor welzijn-, zorgkundige en
verpleegkundige functies en beroepen in de regionale
Ouderenzorg. 

In deze factsheet lees je in het kort alle relevante onderwerpen
over de RZA.
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INTERVIEW ASTRID SCHAT

Interview met Astrid Schat. Astrid is projectleider
onderwijsontwikkeling voor beroepen in de zorg aan het mbo-
college Utrecht. Astrid vertegenwoordigt een van de vier externe
opleiders die een deel van de praktijk-leerroute verzorgen in de
regionale zorgacademie Gooi-Vechtstreek- Almere.

Projectleider onderwijsontwikkeling mbo-college Utrecht

INTERVIEW ESTHER DONKERS

Interview met Esther Donkers. Esther is adviseur leren en
ontwikkelen bij Vivium. Esther vertegenwoordigt een van de 11
zorgorganisaties uit onze regio en is nauw betrokken bij de
ontwikkelingen en realisatie van de praktijk-leerroute binnen de
regionale zorgacademie.

Adviseur leren en ontwikkelen bij Vivium
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https://gva.baansprong.nl/wp-content/uploads/2021/09/FACTSHEET-Baansprong-Regionale-Zorgacademie.pdf
https://youtu.be/G-LZBa3j5DQ
https://youtu.be/doPnnSzk7eY


BAANSPRONG WEBSITE
Informatie en aanmelden opleidingskandidaten

Voor de doelgroep zij-instromers en carrièreswitchers hebben we de
website Baansprong gemaakt. Hierop kunnen opleidingskandidaten en
geïnteresseerden zich oriënteren en aanmelden voor een leer-werkplek in
de regio.
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NETWERK OPLEIDERS
Regionaal platform voor kennisdelen

Kennis delen
Ideeën opdoen en toetsen
Netwerk opbouwen, bestaande relaties versterken; samendoen:

Elkaar weten te vinden
Elkaar helpen
Samenwerken 

Ambassadeurs creëren; ambassadeurs kunnen in het netwerk de
verbindingen versterken en de doelen van het netwerk uitdragen. 
Kwaliteit bevorderen en borgen. Een kennis-database opbouwen.

Het regionaal netwerk opleiden is een platform waar werkbegeleiders,
praktijkopleiders en opleidingsadviseurs van de deelnemende
zorginstellingen uit de regio kennis, ervaringen en vaardigheden kunnen
delen en lenen. Het platform draag eraan bij om de opleidingsprofessionals
vanuit dezelfde visie, met afgestemde methodieken en korte lijnen de
studenten effectief te begeleiden. 

Het regionaal netwerk opleiden heeft tot doel: 

Het uitgangspunt is een open en transparant kennisplatform. De
deelnemers zijn geen concurrenten van elkaar. Het principe van de RZA is
een landelijke uitdaging die we regionaal aanvliegen. Hierin werken we
maximaal samen. In principe zit er geen belemmering in het delen van
informatie. Alleen zaken die echt voor intern zijn, delen we achter een
inlog.

In oktober ontvangen alle opleiders een inlogcode om op het netwerk in te
loggen.

Doelstellingen

Uitgangspunten
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https://gva.baansprong.nl/
https://gva.baansprong.nl/


In samenwerking met de onderwijspartners bereiden wij een
training voor voor praktijk- en werkopleiders. De komende weken
leggen de projectleiders contact met de zorgorganisaties die
meedoen met de pilotopleiding. 

Voor alle betrokkenen bij de opleidingen van de regionale
zorgacademie stellen we binnenkort een netwerkplatform
beschikbaar. Hierop kunnen opleiders contact leggen, informatie
bewerken, uitwisselen en opslaan.  

Wij inventariseren bij de deelnemende zorgorganisaties welke en
hoeveel opleidingsplaatsen zij kunnen organiseren.

Begin 2022 starten we met de eerste groep voor een zorgbaan op
niveau 3. Je kunt straks binnen de zorg academie je loopbaan
vervolgen naar niveau 4 en 5. 

AGENDA
Opleiding praktijkopleiders en coaches
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Netwerkplatform voor opleiders, praktijkcoaches, HR-
medewerkers. 

Toewijzing opleidingsplaatsen

Start eerste groep niveau 3
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https://gva.baansprong.nl/

