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De wereld waarin we vandaag leven en
werken, is een wereld die snel verandert.
Daarom werkt het CIV Welzijn & Zorg aan
welzijn- en zorgoplossingen van de toekomst.
Hoe? Door medewerkers de kans te geven
zich te ontwikkelen en te groeien zodat
zij tijdens hun opleiding al bijdragen aan
oplossingen. En door de huidige mbo
studenten, die de nieuwe generatie zorg en
welzijn medewerkers zijn, tijdens hun opleiding
klaar te stomen voor de praktijk.
Dit doen we onder meer door het
aanbieden van werkplekleren en moderne
leertechnologieën. Het CIV Welzijn & Zorg is
het kloppend hart van hybride leren, modulair
onderwijs en praktijkonderzoek.
Dit kunnen wij niet alleen. Het CIV Welzijn &
Zorg is een regionaal samenwerkingsverband
tussen bijna 40 instellingen in het onderwijs, de
zorg- en welzijnssector en diverse gemeenten.

Thema’s
Alle projecten binnen het CIV Welzijn & Zorg
zijn onder te verdelen in de volgende thema’s:

Modulair Onderwijs
We bieden onderwijs aan in
modulaire trajecten. Flexibel en
actueel. Heel gericht kunnen
medewerkers in welzijn en zorg zich
voorbereiden op hun toekomstige
werksituatie. Zij volgen de modules
die zij daarvoor nodig hebben.

Hybride leren
Onderwijspartners en werkgevers
bouwen samen aan vernieuwend
onderwijs. Studenten leren
aan de hand van authentieke
praktijksituaties en doen zoveel
mogelijk op de werkplek kennis
en vaardigheden op. Zo krijgen zij
direct een beeld van het beroep dat
zij willen uitoefenen of waarin zij zich
verder willen ontwikkelen.

Thema’s
Alle projecten binnen het CIV Welzijn & Zorg
zijn onder te verdelen in de volgende thema’s:

Practoraat
Practor Désirée Bierlaagh doet
samen met medewerkers van zorgen welzijnsinstellingen, studenten
en docenten onderzoek naar vraagstukken en veranderingen in het
werkveld en de vernieuwing in
het onderwijs als gevolg hiervan.
Op basis van dit onderzoek
levert het practoraat praktische
handreikingen en bruikbare tools
voor het werkveld en het onderwijs.
Op deze manier werken we binnen
het CIV Welzijn & Zorg samen aan
kennisontwikkeling en kennisdeling
en verbinden we werkveld,
onderzoek en onderwijs. Daarmee
dragen we bij aan kwalitatief goede
dienstverlening en goed werk binnen
welzijn en zorg.

Projecten van het CIV
Welzijn & Zorg
Partners van het CIV Welzijn & Zorg werken
samen in projecten aan vernieuwing en
kwaliteitsvertbetering op de drie thema’s:
modulair en certificeerbaar onderwijs,
hybride onderwijs en practoraal onderzoek.
Op kleine schaal ontwikkelen we bijvoorbeeld hybride
onderwijs in wijklabs of op de werkplek, al dan niet met gebruik
van moderne leertechnologie. Groepen studenten, docenten en
medewerkers uit het werkveld proberen dit nieuwe onderwijs
uit. Als een onderwijstraject goed bevonden is, wordt het
geïmplementeerd in het werkveld en in het reguliere onderwijs,
staat het ter beschikking aan al onze partners en kan dit ook
aan derden worden aangeboden.

Verbindend leren
Meer handen aan het bed. Het project ‘Verbindend
Leren’ beoogt een betere aansluiting te creëren tussen
onderwijs en werkvloer. Studenten doen kennis op door
middel van een digitaal leerplatform. De praktijksituatie is
hun leersituatie. Een BBL maatwerk traject voor de opleiding
Verpleegkundige waarbij de werkpraktijk de inhoudelijke
invalshoek is voor het leren. Authentieke leersituaties zijn het
vertrekpunt voor het werkplekleren.

Living Zorglab Gouda
Ook in de welzijn en de zorg is techniek niet weg te denken.
In Gouda verkennen zorginstellingen, de gemeente,
onderwijsinstellingen en bedrijven de mogelijkheid om een
experience lab op te zetten. Hierin kunnen studenten techniek,
welzijn, zorg en ICT met moderne zorgtechnologie ervaren.
Docenten, medewerkers en studenten worden gestimuleerd
aan de hand van concrete vragen uit de praktijk na te denken
over technologische innovaties in de zorg en het welzijnswerk.

Werkplekleer Gespecialiseerd
Pedagogisch Medewerker
De opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch medewerker niveau
4 voor zij- en doorstromers is een nieuw BBL traject. Deze
maatwerkopleiding wordt samen met het werkveld ontwikkeld
uitgaande van werkplekleren met leertechnologie. Het traject is
succesvol en voldoet aan de vraag om versneld aan goed
opgeleide medewerkers in de kinderopvang te voldoen.

Experimenteerhuis
Zoetermeer
In Zoetermeer ontwikkelt het CIV Welzijn & Zorg in opdracht van
de coalitie Slimmer Thuis een zogenaamd experimenteerhuis.
In deze mobiele woonkamer gaan ouderen, zorgmedewerkers
en mantelzorgers in gesprek over wat ze nodig hebben om
zoveel mogelijk zelfstandig te wonen en te leven. Ook kunnen
zij er kennis maken met zorginnovatietechnologie die daarbij
kan helpen. Bedrijven kunnen de nieuwste zorginnovaties
presenteren aan zorgmedewerkers, senioren en mantelzorgers.

Practoraat Welzijn
en Zorg 2030
Het practoraat stelt de onderzoeksagenda op in samenspraak
met verschillende partners van het CIV Welzijn & Zorg.
De praktijkvraagstukken leveren uiteindelijk na onderzoek
betekenisvolle inzichten en concrete handvaten op, die in
de praktijk helpen en werken. Enkele voorbeelden:
• Bij de nieuwe opleiding Werkplekleren GPM is de student
als mede-onderzoeker en co-designer van de opleiding in
ontwikkeling ingezet. Op deze manier wordt de opleiding nog
beter vorm gegeven gericht op het toekomstige beroep in de
veranderende context van de kinderopvang.
• In Zoetermeer doet het CIV Welzijn & Zorg praktijkonderzoek
naar interprofessioneel leren tussen mbo en hbo studenten
rondom het thema ‘Langer thuis wonen’.
• In het lerend wijkcentrum Teylingen onderzoeken studenten
en medewerkers van zowel zorg (Marente) en welzijn (Welzijn
Teylingen) wat de betekenis is van positieve gezondheid voor
goede aansluiting bij de inwoners van gemeente Teylingen.

Partners van het
CIV Welzijn & Zorg
Werkveld
ActiVite
De Rijnhoven
DSV | verzorgd leven
Eigen&Wijzer
Florence Academie
FloreoKids
Gemiva-SVG Groep
GGZ Rivierduinen
Groene Hart Ziekenhuis
Ipse de Bruggen
Junis Kinderopvang
Kinderopvang De Kinderhaven
Libertas Leiden
Leids Universitair Medisch Centrum
Marente
Mooi Zoetermeer (Xtra)
Morgenwijzer
Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer
Raamwerk
Radius Leiden en Oegstgeest
Topaz
Vlietkinderen
Welzijn Teylingen
Wonderland Kinderopvang
Zorgpartners Midden-Holland

Koepelorganisaties
Care2Care
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven (SBB)
Stichting Consortium Beroepsonderwijs
ZorgZijn Werkt
Overheden
Gemeente Alphen aan den Rijn
Gemeente Gouda
Gemeente Leiden
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Gemeente Woerden
Gemeente Zoetermeer
Onderwijsinstellingen
Hogeschool Leiden
Hoornbeeck College
mboRijnland
Aankomende partners
Dienst Justitiële Inrichtingen
Respect
SkippyPePijn

Ook partner worden?
Onze missie is om met gemeenten, werkveld en onderwijs te
werken aan welzijn- en zorgoplossingen van de toekomst.
Daarom staan we als samenwerkingsverband altijd open voor
nieuwe kansen. Wilt u partner worden? Heeft u ideeën over een
project? Neem dan contact op via info@civ-welzijnenzorg.nl.
We gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden.

civ-welzijnenzorg.nl

