
Netwerkbijeenkomsten 
Platform VMBO Zorg & Welzijn

Bijeenkomsten november 2018



Programma
13.30 Welkom door de gastschool
13.45 Mededelingen vanuit het platform
14.00 Regionale samenwerking

• Inleiding RAAT
• Uitwisseling in subgroepen en plenaire bespreking

15.00 Pauze
15.15 LOB-pakket Z&W ‘Aan jou hebben we wat!’

• Informatie over het pakket 
• Aan de slag met het pakket / uitwisseling ervaringen

16.10 Rondvraag en afsluiting

Mogelijkheid om Z&W plein te bezoeken.



Mededelingen

• Plannen platform 2018-2019
• Bijscholing vmbo
• Nieuwe leerweg GL/TL
• Keuzevak Assisteren in de gezondheidszorg
• Ondersteuning van het platform
• Geplande bijeenkomsten



Plannen platform 2018-2019
Speerpunten Meerjarenbeleidsplan 2017-2021
1. Eigentijds en aantrekkelijk Z&W onderwijs

• LOB als rode draad
• Beoordelen van keuzevakken als thema

2. Permanent leren en professionaliseren
• Netwerkbijeenkomsten en landelijke dag
• Onderzoeken scholingsmogelijkheden met 

Regioplus
3. Verbindingen in de beroepskolom

• Aansluiting zoeken bij de RAAT
• Workshops Landelijke dag Zorgpact 3 december
• Goede voorbeelden verzamelen en verspreiden



Bijscholing vmbo
• Projectsubsidie loopt in ieder geval tot 1 

augustus 2019
• Bijscholingen voor profiel Z&W:

• Training Zelfregie
• Praktijktraining Uiterlijke verzorging
• EHBO aan (jong)volwassenen + herhalingscursus
• Ondernemen en ondernemend gedrag stimuleren
• Zorg & Technologie
• Docentenstages
• Andere behoefte?

• Inschrijven via www.bijscholingvmbo.nl



Nieuwe leerweg GL/TL
• Kamerbrief Sterk Beroepsonderwijs: 

samenvoeging GL/TL
• Toevoeging van een praktijkgerichte 

component
• 4 kleinschalige conferenties in 

november/december om input te vragen

Meer info: 
https://www.sterkberoepsonderwijs.nl/nieuwe-
leerweg



Keuzevak Assisteren in de 
gezondheidszorg
• Voorheen voor BB-leerlingen alleen als extra 

keuzevak
• Herziening van het keuzevak voor 

(ambitieuze) BB-leerlingen
• Zie nieuwsbericht: 

www.platformzorgenwelzijn.nl/nieuws



Ondersteuning Platform

• Wijzigingen in bemensing: 
• Administratief en financieel: Nicole Sennema
• Nieuwsbrieven / website: Els Pessers

• Wijzigingen in werkwijze:
• Digitaal aanmelden voor regionale 

netwerkbijeenkomsten
• Digitale evaluatieformulieren
• Mogelijk digitale facturen



Ondersteuning Platform

Informatie over het platform: 
www.platformzorgenwelzijn.nl
 check contactpersoon van de school op de 
site; één contactpersoon per school.

Voor al uw inhoudelijke vragen / opmerkingen / 
wijzigingen ledenadministratie:
info@platformzorgenwelzijn.nl



Interessante bijeenkomsten

2e Ronde regionale netwerkbijeenkomsten 
• Regio Midden-oost: 7 februari 2019
• Regio Noord-west: 14 februari 2019
• Regio Midden-west: 21 februari 2019
• Regio Noord-oost: 14 maart 2019
• Regio Zuid: 21 maart 2019

• Landelijke dag Z&W: 6 juni 2019



Regionale 
samenwerking



Uitwisseling in subgroepen
Bekijk het inspiratiekompas.
1. Op welke thema’s is je school actief? Welke 

activiteiten onderneemt je school/Z&W al in de regio 
met mbo en/of zorg- en welzijnsinstellingen?

2. Welke thema’s / activiteiten verdienen aandacht en 
zou je willen aanpakken?

3. Welke vraag heb jij/heeft jouw vmbo aan de 
werkgevers en/of het ROC?

4. Wat zou jouw vmbo/jij kunnen doen om de 
samenwerking in de regio te versterken?

5. Kom je belemmeringen tegen (en zo ja welke) bij het 
realiseren van de thema’s/activiteiten die jij/jouw 
vmbo wil oppakken? 



LOB-pakket Z&W
Aan jou hebben we wat!


