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Bijlage 2 

 

Omschrijving workshops 

 

1. Summa in de Buurt 

Inhoud 

Een leerplek voor zorg en welzijn studenten in de praktijk. Opdrachtgevers van allerlei instellingen uit het 

sociale domein fungeren als opdrachtgevers, docenten begeleiden het leerproces. Summa in de Buurt is de 

plek waar theorie en praktijk bij elkaar komen. 

Tijdens deze workshop geven medewerkers en studenten van Summa in de Buurt tekst en uitleg over hun 

werkzaamheden achter de voordeur in de wijken (huisbezoeken en projecten) en op locatie Summa in de Buurt 

(basisdagbesteding)  

 

Na een algemene presentatie zullen wij inzoomen op onze huisbezoeken, projecten en locatie Summa in de 

Buurt. 

Docenten en studenten geven voorbeelden uit de praktijk . 

Daarnaast zullen deelnemers actief worden betrokken bij casussen uit de praktijk. 

 

Aantal deelnemers: 30 

 

2.  Practoraat ‘Samen Slim Zorgen’: verbinden van onderwijs en praktijk 

 

Inhoud 

Het Practoraat Samen Slim Zorgen 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. Wat 

heb je nu aan zo’n robot, hoe zorg je voor meerwaarde en wat vraagt dat van de zorgverlener. We vragen je 

ook met ons mee te denken over invulling van innovatieve projecten waarmee wij, samen met de praktijk, ons 

onderwijs kunnen verrijken. Doe en denk je met ons mee? 

 

Aantal deelnemers: 15 

                                                                                         

3. Verpleegkunde BBL 3 jarig traject 

 

Inhoud 

Vanaf februari 2023 wordt de VP BBL voor zij instromers met geschikte skills/ vooropleiding ook in 3 jaar 

aangeboden. 

Als verpleegkundige ben je werkzaam in een dynamisch vakgebied wat van je vraagt om uitdagingen te zien als 

kansen op vervolgens kwalitatief professionele zorg te bieden. Skills, talenten en het welzijn van de (leerling) 

verpleegkundige kunnen hier een grote bijdrage aanleveren. 

In ons bestaande vierjarig-traject wordt dit reeds toegepast. Vanaf februari 2023 starten we met dit zelfde 

concept in een driejarig traject. 

Dit traject vraagt om specifieke talenten skills en welzijn. Hoe maak je een juiste keuze om leerlingen voor 

het vier dan wel driejarig traject te plaatsen? 

 

Aantal deelnemers: 25 
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4. Ontwikkelings-gericht feedback geven bij de opleiding Verzorgende IG 

 

Inhoud 

De feedbacklijsten bij de oefenopdrachten van de Digibib van de opleiding verzorgende IG zijn sinds een jaar 

aangepast. In deze workshop wordt gekeken naar wat er verwacht wordt van de feedback bij de opdrachten 

van de Digibib. Hoe interpreteer je de opdrachten? Wanneer is de feedback voldoende? Wat is het verschil met 

kwalificerend beoordelen? 

 

Aantal deelnemers: 20 

 

5. Info over BBL Maatschappelijke zorg flex 

 

Inhoud 

Sinds vier jaar wordt er binnen de BBL van de opleiding Maatschappelijke Zorg flexibel gewerkt. Flexibel wil 

zeggen: meerdere instroommomenten met veel keuzevrijheden voor de student. Hoe ziet dit onderwijs eruit? 

En wat zijn onze ervaringen van afgelopen jaren hierin? 

 

Aantal deelnemers: 25 

 

6. Info over BOL Maatschappelijke zorg (nieuw kwalificatiedossier) 

 

Inhoud 

Een nieuw Kwalificatiedossier (KD) voor de opleiding Maatschappelijke Zorg (MZ). Welke kansen hebben we 

aangegrepen om ons onderwijs nog aantrekkelijker te maken? Welke veranderingen laat dit nieuwe KD zien ten 

opzichte van het vorige KD?  

Tevens zijn we dit schooljaar gestart met een combinatie van de opleiding Sociaal Werk en Maatschappelijke 

Zorg. Het werkveld van deze opleidingen kent namelijk erg veel overeenkomsten. Hoe ziet deze opleiding 

eruit? En wat zijn de ervaringen tot nu toe? 

 

Aantal deelnemers: 25 

 

7. CanMEDS rollen 
 
Inhoud 

Voor de opleiding MBO-Verpleegkunde zijn de werkprocessen sinds het nieuwe kwalificatiedossier gekoppeld 

aan de CanMEDS rollen en maken deel uit van het nieuwe beroepsprofiel van 

de verpleegkundige. Deze CanMEDS rollen wordt gebruikt om de 

verschillende rollen als verpleegkundige te beschrijven, bestaande uit één 

centrale rol en hierbij zes rollen die daarmee samenhangen. Binnen deze 

CanMEDS rollen moet de verpleegkundige beschikken over kennis, 

vaardigheden en houding. Zo worden studenten zich meer bewust van welke 

rol ze in bepaalde situaties aannemen.  

Niet alleen binnen het niveau 4 onderwijs zijn de CanMEDS rollen nieuw, ook 

voor de werkbegeleider op de afdeling vraagt het nieuwe kennis en 

vaardigheden.  
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Zijn de CanMEDS rollen nog onbekend of zou je graag meer willen weten hoe je de student binnen hun stage 

hierin kan begeleiden? Dan kan de workshop CanMEDS rollen voor niveau 4 hier jou bij ondersteunen. 
 
Aantal deelnemers: 25 

 

8. 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 

 

9. Begeleidingsspel voor studenten met specifieke begeleidingsbehoeften 

 

Inhoud 

Autisme, ADHD, borderline: het zijn allemaal termen, etiketten en het zegt vaak niet waar een specifieke 

student nu tegenaan loopt. De verschillen binnen een bepaalde diagnose zijn heel groot.  

Met dit spel breng je samen met de student zijn beperking concreet in beeld. Daarnaast ga je kijken welke 

dingen kunnen helpen om hier beter mee om te gaan en wie daarbij zou kunnen ondersteunen. Nadrukkelijk is 

er ook een kaartje met “ikzelf”, omdat er heel wat zaken zijn die een student zelf zou kunnen doen. Dit maakt 

de student dan ook probleemeigenaar en stimuleert zijn of haar oplossend vermogen. 

Studenten ervaren het als helpend hun beperkingen bij de BPV concreet in een schema te zetten en voor 

partijen rond de student  wordt de taakverdeling zo een stuk duidelijker. 

In deze workshop gaan we concreet met het spel aan de slag en kun je ervaren wat het voor een student en de 

partijen er omheen kan betekenen. 

Een leuke actieve workshop. 

 

Aantal deelnemers: 10 

 

10. Tools voor (creatieve) dagbesteding 

 

Inhoud 

In deze workshop ontdek je laagdrempelige en kortdurende opdrachten die je kunt gebruiken in de 

dagbesteding, gemeenschappelijke huiskamer of in een multifunctionele ruimte binnen een woongroep. De 

opdrachten zijn gericht op succes-ervaringen (zelfvertrouwen) en het stimuleren van de fijne motoriek. Dit 

zijn ontwikkelings gebieden waar je bij cliënten ook graag op focust. Dus kom vooral meedoen en laat je 

inspireren. Sidenote: Je hoeft geen creatief talent te bezitten om deze opdrachten uit te voeren. Maar je gaat 

ze wel ontdekken 😊. 

 

Aantal deelnemers: 12 
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11. VeVa opleiding Verzorgende en Verpleegkundige 

 

Inhoud 

Thema “Wat maakt een VeVa student anders” 

Thema’s en basiswaarden vanuit defensie en zorg stellen we centraal. Wat betekent dit voor de student en ons 

onderwijs. 

Wat betekent dit voor de begeleiding aan deze studenten? 

 

Aantal deelnemers: 20 

 

 

12. Welzijnsmodule BBL Verpleegkunde 

 

Inhoud 

We leren de ‘zorgstudent’ óók voor zichzelf zorgen. Om zo een bijdrage te leveren aan duurzaam inzetbare 

medewerkers in de zorg. Naast Talenten en skills is ook de focus op het welzijn van onze studenten van belang 

Hiervoor is een welzijnsmonitor ontwikkeld die standaard in ons onderwijs aangeboden wordt. De 

Welzijnsmonitor omvat 6 pijlers te weten: positiviteit, betrokkenheid, relatie, betekenis, grip op prestatie, 

vitaliteit. De monitor biedt effectieve handvaten die ter ondersteuning dienen ter bevordering van het welzijn. 

Doel: student krijgt betere kijk op zichzelf en zijn welbevinden en leert hoe zij haar skills en talenten in kan 

zetten ter bevordering van haar welzijn. 

 

In onze workshop nemen we jullie mee in het proces wat de student hierin doorloopt en wat de meerwaarde is 

voor de student , de bpv en de opleiding. 

 

Aantal deelnemers: 25 

 

 

13. Virtueel klinisch redeneren 

 

Inhoud 

Vanuit het practoraat Samen Slim Zorgen zijn we doorlopend op zoek naar 

werkvormen die aansprekend zijn voor de student en waarin ze op een 

moderne manier aangezet worden tot leren. Virtual reality (VR) biedt mogelijkheden om dingen te oefenen en 

te ervaren die je lastig in een praktijksituatie kunt uitproberen. Klinisch redeneren is een essentiële 

vaardigheid voor verpleegkundigen, wij denken met onze VR toepassing een realistische en uitdagende 

omgeving te hebben gebouwd waarin de werkelijkheid heel dicht benaderd is. We dagen je uit de VR klinisch 

redeneren aan te gaan en de keuzes die de student moet maken ook zelf te beleven. De situatie is nu nog 

geënt op een ziekenhuisomgeving, maar onze opzet is voor elke branche situaties te creëren waarin klinisch 

redeneren kan worden geoefend. Wie weet heb je na de beleving ook nog tips voor ons. 

 

Aantal deelnemers: 15 
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14. Begeleiden van studenten met Nederlands als 2e taal 

 

Inhoud 

NT2 staat voor Nederlands als tweede taal. De term NT2 verwijst naar het taalonderwijs aan mensen met een 

andere moedertaal dan het Nederlands, zodat zij in Nederland kunnen wonen, werken en leren. In deze 

workshop krijg je handvatten aangereikt om je stagiaire te ondersteunen bij het leren van de taal. 

 

Aantal deelnemers: 20 

 

 

15. Motiveren van jongeren in stage en werk 

 

Inhoud 

Het motiveren van jongeren in stage en werk valt niet altijd mee. Begeleiders in het bedrijf worstelen soms 

met de werking van het puberbrein. Of met het veelvuldig gebruik van smartphone en social media door de 

jongeren. Omgekeerd hebben de jongeren vaak een verkeerd beeld van bedrijf of beroep. Ze hebben ‘vette’ 

filmpjes gezien en in de praktijk blijkt het soms toch iets minder glanzend te zijn. 

 

Deze interactieve workshop biedt: 

• de meest recente inzichten in de werking van het puberbrein 

• tips voor motiveren en binden van jongeren 

De bijeenkomst heeft een interactief karakter en er is ruimte voor de deelnemers om ervaringen uit te 

wisselen en uitdagingen uit de praktijk te delen. 

  

Aantal deelnemers: 20 

 

 

16.Workshop curriculum Verzorgende IG 

 

Inhoud 

Bij de (reguliere) opleiding verzorgende IG zijn we vorig 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. Hoe ziet deze 2-jarige opleiding er uit? Wanneer kan de student gaan examineren? 

 

Aantal deelnemers: 25 
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17. Kwalificerend beoordelen 

 

Inhoud 

In deze workshop gaan we inzoomen op het verschil tussen begeleiden en beoordelen. We gaan ons verdiepen 

in de WACKER methodiek; een hulpmiddel om objectief examens te beoordelen. Daarnaast gaan we kijken naar 

de valkuilen van een assessor, waar we samen over in gesprek gaan. 

 

Aantal deelnemers: 25 

 


