
Binden en Boeien 

Meer instroom leerlingen, 
uitstroom verminderen.



• 5400 cliënten thuiszorg 
• 18 locaties 1400 woonplekken  
• 3600 medewerkers 
• 1500 vrijwilligers 
• 300 studenten en stagiaires 
• cio, collega in opleiding 

 

Viva! Zorggroep 



Opschalen

WB in kracht

Imago leerling

Leerwerkklimaat verbeteren

Verbinding 

Kwaliteit instroom

Draagvlak

Reflectie

Doelstellingen



Korte impressie praktijkroute

Link naar het filmpje: https://drive.google.com/file/d/1mhm74kQLusEaK_YIlaHyfPLnvIlhAH8X/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1mhm74kQLusEaK_YIlaHyfPLnvIlhAH8X/view?usp=sharing


Praktijkroute

Wegwijs in de zorg 
app teams

Training 
werkbegleider 2.0

Drie pijlers



Eigen regie  
opleiding

Ervaringsleren

Flexibiliteit

Authentieke  
casussen

Met/van  
elkaar leren

Meer keus in 
 tempo

Meer keus in 
werkvormen

  Mogelijkheid  
  tot modulair  
       opleiden

Begeleide  
zelfstudie

Individuele  
coaching

Praktijkroute



Praktijkroute Viva! Zorggroep

Bootcamp

Nieuw  
onderwijs

Leerlocaties

Leerlocaties



=> Leerafdelingen 

=> In een groep / individueel volgen opleiding 

=> Opleiden per module

Toekomst praktijkroute



Docenten: 
• meer autonomie geven aan studenten  
• meer richten op het coachen van de student 

Gevolg: 
Beter gemotiveerde studenten en  
groei leervermogen. 

Sluit goed aan op Wegwijs in de zorg!

Belangrijk kenmerk praktijkroute



• Ervaringen van studenten sturen het leerproces 
• Werkbegeleider en docent als coach 
• Samen geven zij de praktijkroute vorm

Challenges Wegwijs in app-groep



Challenges Wegwijs - de onderwerpen

Werken in de zorg Persoonsgerichte zorg Professionele ontwikkeling



Ervaringen in Wegwijs-teams

... Wat ik wel vaker doe.. 

ik bespreek mijn challenge 

ook tijdens een koffiepauze 

met mijn collega’s.

... Laatst vroeg een collega of ik 
wilde catheteriseren dan kon ik 
hem alvast af tekenen. Nou ik 
zeg: "Heb de stof nog niet gehad 
dus daar wacht ik nog mee". 

... Ik zou wel willen weten of mijn 
teamleden ook zo'n voorval hebben 
meegemaakt en op welke manier zij 
daarmee zijn omgegaan.

Ik snap niet zo goed waarom 
mw zo achterdochtig is.....



Wegwijs in STARRTup app - de reflectiecyclus

Initiatief van:



Denk eens terug aan de keren dat jij een gesprek had over je werk 
met je leidinggevende/begeleider oid. 
= > Welke ervaring was beslist NIET coachend? 
= > Welk gevoel liet dit bij jou achter?  
Vat dit gevoel in 1 woord samen en zet dit in de mentimeter. 
Na de uitleg over Werkbegeleiding 2.0 komen we hierop terug.  

Ga naar www.menti.com 
code 7391 8051

Challenge - leren van elkaar & ervaring



Werkbegeleiding 2.0



Woordenwolk challenge

Emotie als ingang voor je reflectiegesprek



Einde van deze presentatie, vragen?


