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Bijlage 2 
 
Omschrijving workshops 
 
1. Positieve gezondheid in de praktijk 
 
Inhoud 
Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg en hulpverlening doorgaans wel op. Alle 
aandacht gaat uit naar klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve 
Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun 
veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. In deze workshop staan we stil bij het concept Positieve 
Gezondheid maar kijken we vooral hoe we het concept kunnen toepassen in de praktijk. Oud student Wilma 
neemt jullie mee in haar ervaringen over het concept, en hoe zij het toepast in haar werk als 
zorg/hulpverlener bij Reinier van Arkel. 
 
Aantal deelnemers: 20 
 
2.  Practoraat ‘Samen Slim Zorgen’: verbinden van onderwijs en praktijk 
 
Inhoud 
Summa Zorg heeft een practoraat waarmee zij wil bijdragen aan de implementatie van ‘Slimme Zorg’. Tijdens 
deze sessie vertellen we graag aan de hand van concrete voorbeelden hoe we dit doen. Daarnaast is er ruimte 
om zelf enkele (zorg) innovaties te beleven en wordt je gevraagd met ons mee te denken over invulling van 
innovatieve projecten waarmee wij, samen met de praktijk, ons onderwijs kunnen verrijken. Denk je met ons 
mee? 
 
Aantal deelnemers: 25 
                                                                                       
3. Psychiatrie in de andere branches 
 
Inhoud 
Psychiatrisch patiënten zijn in toenemende mate in meer branches te vinden dan alleen de GGZ. Een 
ontwrichtende borderline-patiënt in het ziekenhuis, een depressieve suïcidale patiënt in de thuiszorg, een 
schizofrene patiënt met achtervolgingswanen in het verpleeghuis. Welke symptomen kun je herkennen bij deze 
meest voorkomende ziektebeelden en wat zijn de meest gebruikte interventies/benaderingswijzen? En welke 
dingen moet je vooral zien te voorkomen? (Anonieme) Casussen uit de praktijk kunnen worden besproken om 
van en met elkaar te leren. GGZ-info voor de medewerkers die níet in de GGZ werken. 
 
Aantal deelnemers: 16 
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4. Nieuwe onderwijs niveau 4 BOL breed, oefenopdrachten digibib en het geven van feedback 
 
Inhoud 
Twee jaar geleden zijn we gestart met de nieuwe versie van de Digibib (serie 2020). 
De opdrachten zijn qua inhoud niet zo heel veel veranderd, maar wel de manier van opdrachten beoordelen. 
Voorheen werd de beoordeling met duimpjes aangegeven, nu wordt er enkel gewerkt met feedback per 
opdracht. 
Als docent zijn we zelf ook nog erg zoekende in manieren waarop die feedback kan worden. We horen dit ook 
terug uit het werkveld. 
Deze workshop is dan bedoeld om samen te kijken naar de opdrachten en hoe deze mogelijk te beoordelen 
door jou als werkbegeleider/praktijkopleider. 
Het is dus geen uitleg van hoe het moet want er is niet één vaststaande manier van beoordelen; het is bedoeld 
om samen te gaan bekijken wat werkt en wat niet werkt en mogelijk ook om ideeën van elkaar op te doen. 
 
Aangezien alleen leerjaar 1 en 2 voor nu nog met de nieuwe opdrachten werken, zal de insteek ook met name 
kerntaak 1 en bijbehorende V en O opdrachten zijn. 
 
Aantal deelnemers: 25 
 
5. Het interpreteren van beoordelingscriteria bij gedragsobservaties 
 
Inhoud 
Het beoordelen van studenten gebeurt door middel van gedragsobservaties in de praktijk. Maar hoe 
interpreteer je deze beoordelingscriteria eigenlijk? Wat moet de student concreet laten zien in de praktijk om 
een voldoende of goed te scoren? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen hetzelfde verstaat onder deze criteria 
zodat we kunnen spreken van valide en betrouwbare beoordelingen? 
 
Aantal deelnemers: 20 
 
6.Het breinleren in combinatie met het begeleiden van studenten 
 
Inhoud 
Wil je weten hoe de breinprincipes je helpen om nog betere te begeleiden? In deze workshop krijg je de 6 
breinprincipes uitgelegd, ga je er mee oefenen en ze toepassen in een persoonlijke casus. Dit zijn de 6 
breinprincipes: 

1. Focus 
2. Herhaal 
3. Voortbouwen 
4. Emotie 
5. Creatie 
6. Zintuigelijk rijk 

 
Aantal deelnemers: 20 
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7. Leernetwerken in de wijk  
 
Inhoud 
De komende jaren zijn er meer verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden nodig in de wijkverpleging. Uit 
onderzoek blijkt dat uitdagend onderwijs en voldoende beroepspraktijkvorming hieraan bijdraagt (Panteia, 
2020). De mbo-raad heeft aangegeven prioriteit te geven aan voldoende en (liefst) innovatieve 
beroepspraktijkvormingsplaatsen (mbo-raad, 2020). Een innovatieve wijze van stagelopen is in een 
zogenaamde Community of Practice (CoP). Voorbeelden hiervan zijn een leernetwerk of een leerafdeling 
(Sloep & Brouns, 2011; Coenders, 1998).  
In deze interactieve workshop gaan we samen leren en ontdekken welke kansen een innovatief leernetwerk in 
de wijk JOU biedt.  
 
Aantal deelnemers: 10 
 
8. Nieuwe onderwijsvisie Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 
 
Inhoud 
In een voortdurend veranderende maatschappij worden er andere vaardigheden gevraagd van studenten. Met 
onze nieuwe onderwijsmodel sluiten we hierbij aan. Niet alleen de beroepscontext is van waarde in de 
ontwikkeling van studenten, maar steeds meer ook de mate waarin studenten vaardigheden ontwikkelen op 
het gebied van zelfredzaamheid, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en het kunnen omgaan met constante 
veranderingen. Dit helpt ze om te kunnen groeien in de rol van toekomstig beroepsbeoefenaar. 
 
Aantal deelnemers: 20 
 
9. Palliatieve zorg 
 
Inhoud 
Waar het om draait, of “waar het omdraait” is een workshop over het begeleiden  van mensen die zich 
geconfronteerd zien met kanker/ palliatieve zorg. 
De confrontatie met deze levensbedreigende ziekte verandert de totale blik op het leven. 
Alles draait om, de hele wereld staat op zijn kop. De zorgprofessional dient dan te zorgen voor de helderheid 
die het de patiënt ontbeert. Als een patiënt zijn hulp zoekt bij een professional dan zal de hulpverlener 
moeten weten waar het om draait. Het gaat om het bieden van heldere blik als de ziekte grote verwarring 
veroorzaakt. De helpende hand waar het leven de ziel raakt en de kwetsbaarheid van een patiënt groter is dan 
ooit. 
 
 
 
10. Persoonlijk leiderschap als essentieel onderdeel van de zorg. 
 
Inhoud 
Een dienstbaar zorgzaam persoon die de kwaliteit bezit om goed te zorgen voor een ander. Zo omschrijf ik de 
gemiddelde zorgmedewerker. Herkenbaar? 
 
Die kwaliteit is prachtig maar als leidinggevende in de zorg zag ik dat dit tevens ook een valkuil is.  
Zorgen voor onszelf vinden wij vaak nog lastig en wij zetten liever die ander voorop. 
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Met Let’s LIV (Lef, Inspireer en Verbind) inspireer en motiveer ik de zorgmedewerker op persoonlijk 
leiderschap wat ik heb vertaald naar ‘goed zorgen voor jezelf’.  Met basis breinfeiten en concrete tools laat ik 
je ervaren dat de invloed die jij hebt groter is dan jij doorgaans denkt. Je voelt je meteen sterker en 
krachtiger en vanuit daar is het veel makkelijker om je grens te bewaken, nee te zeggen, je zelfverzekerder te 
voelen en stappen te zetten die bijdrage jouw groei.  
Vele zorgcollega’s gingen je al voor, ik gun het jou ook om hier je voordeel uit te halen.  
 
Aantal deelnemers: 20 
 
11. Het nieuwe onderwijs verzorgende IG in de BPV. 
 
Inhoud 
Bij de (reguliere) opleiding verzorgende IG zijn we dit schooljaar gestart met een nieuwe manier van 
onderwijs, zowel voor de BOL-opleiding als de BBL-opleiding. Dit nieuwe onderwijs past bij het nieuwe 
kwalificatiedossier voor verzorgende IG en de visie op leren van het Summa College. In het nieuwe 
kwalificatiedossier is een aantal aanpassingen gedaan ten opzichte van het eerdere kwalificatiedossier. 
Bijvoorbeeld het aantal werkprocessen is flink verminderd en ook het werken met CanMeds rollen is nieuw in 
het kwalificatiedossier. We werken nog steeds met de Digibibopdrachten van het Consortium, deze zijn 
aangepast aan het nieuwe kwalificatiedossier en vragen een andere manier van beoordelen..  
In deze workshop gaan we in hoe de opleiding is vormgegeven en hoe de opdrachten van de Digibib hierin 
verweven zijn. Wat betekent dit voor de manier van beoordelen voor de werkbegeleider in de BPV? 
 
Aantal deelnemers: 20 
 
12. Ervaar NT2 
 
Inhoud 
Hoe begeleid je een NT2 student? Waar kan je als begeleider tegenaan lopen, waar kan de student tegenaan 
lopen?  
Tips en jouw rol in de taalontwikkeling van de student.  
 
NT2 staat voor Nederlands als tweede taal. De term NT2 verwijst naar het taalonderwijs aan mensen met een 
andere moedertaal dan het Nederlands. Doel van dit onderwijs is het leren van de Nederlandse taal, zodat de 
taal  voldoende wordt beheerst om in Nederland te kunnen leren en werken.  
 
Aantal deelnemers: 20 
 
13. Dementievriendelijk voor dummy’s 
 
Inhoud 
In deze workshop leer je wat dementievriendelijk is en waarom deze beweging belangrijk is. Wat is dan de rol 
van de toekomstige professional in de dementievriendelijke samenleving. Kijk hoe jij en je organisatie kunnen 
bijdragen aan deze grote maatschappelijke opgave.  
 
Aantal deelnemers: 25 
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14. Welzijn centraal in vernieuwde onderwijs opleiding Verpleegkunde BBL 
 
Inhoud 
Bij de  Verpleegkunde BBL opleiding is de ambitie om studenten niet alleen voor nu maar ook duurzaam op te 
leiden voor de zorg. We willen jullie meenemen in de opleidingsreis van de verpleegkundige. Hierin geven we 
inzicht hoe de student door skills en talenten niet alleen aan hun professionele maar ook persoonlijke 
ontwikkeling werken. Aan de basis van dit proces ligt het  welzijn van de student. Dit is noodzakelijk om je 
staande te houden en optimaal te functioneren  in de huidige zorgwereld. De corona periode is hier een 
duidelijk voorbeeld van geweest. Kortom: als je goed zorgt voor je zelf kun je nog beter voor een ander 
zorgen. Wat is de rol van school en werkveld hierin?  
We nemen jullie graag mee in onze ervaringen en onderzoeken samen met jullie hoe we elkaar hierin kunnen 
versterken.  
 
Aantal deelnemers: 20 
 
15. Verzorgenden  en verpleegkundigen in combinatie met VeVa  
 
Inhoud 
Al 8 jaar verzorgt Summa Veiligheid de opleiding VEVA zorg. VEVA Zorg is een BOL opleiding voor 
Verpleegkundigen en Verzorgden met een aanvullend pakket Veiligheid. De studenten hebben de intentie om 
na diplomering te gaan solliciteren bij Defensie. Zij lopen echter stage in het witte werkveld in de regio en ver 
daarbuiten. Slechts 3 ROC’s in Nederland verzorgen deze opleiding.  
 
Wij nemen jullie graag mee in deze steeds groener wordende opleiding. 
 
Aantal deelnemers: 20 
 
 
 
 


