
Welkom 
Practoratendag Zorg, welzijn en sport 

07-11-2022 – Leiden Llokaal

Gemaakt door: Leanne Terbeek, ondersteuner practoraat CIV Welzijn & Zorg



Start met lunch

We starten de bijeenkomst met een goed 
verzorgde lunch bij Llokaal



Opening 

Arjan van der Hoorn (directeur CIV Welzijn & Zorg) opent 
deze bijeenkomst. 

Deze logo’s hebben één overeenkomst -> DUBBELE SLASH // 

“Ontdekken, nieuwsgierigheid – verbinden en ontdekken”

Jorick Scheerens (coördinator Stichting ieder mbo een 
practoraat) opent deze bijeenkomst vanuit de Stichting 
Practoraten. 

Marianne Gardien (MBO Raad) benadrukt het belang van 
onderzoek in het mbo en de rol van de practoraten daarbij. 
Platformen van practoraten zoals dit platform Zorg, welzijn 
en sport helpen in het samen werken in onderzoek en kennis 
delen. 



Practoraat CIV Welzijn & Zorg 

Désirée Bierlaagh (practor): Hoe verduurzaam je? Wij zijn 
goed in het opzetten van projecten, maar hoe waarborg je 
die? 

“Praktische wijsheid ≠ intuïtie”

-> Praktische wijsheid kan je ontwikkelen

(ZIE PREZI, in de bijlage)

Véronique Hermans (Verbindingsofficier onderwijs): 
Onderzoeksvraag 2021: 
*Hoe maak je van een werkplek een leerplek? 
*Wat heeft een docent nodig om werkplekleren te geven?

Onderzoeksvraag 2022: 
*Als het groter groeit, hoe waarborg je dan de kwaliteit?...

… hoe koester je het vakmanschap? 



Praten met practoraten

Praten met practoraten ; ZonMw

Met Rinske Boersma (programmamanager ZonMw)

Na een kort voorstelrondje gaan 
we in gesprek uit elkaar in drie 
groepen ‘praten met 
practoraten’

Praten met practoraten ; V&VN 

Met Bianca Buurman (bestuursvoorzitter V&VN)

Praten met practoraten ; Agora

Met Joep van de Geer (beleidsadviseur Agora)



Open space; V&VN 

Terugkoppeling Bianca en highlights: 
*”Hoe kun je studenten hier zelf onderzoek naar laten doen naar de 

mogelijkheden om betrokken te zijn bij V&VN?” –> leerinnovatie netwerken
*Ontwikkelatelier ‘zacht landen in de praktijk’ – Désirée Bierlaagh en BPSW



Open space; ZonMw

Terugkoppeling Rinske en highlights: 
*Vaak is het zo, het ligt klaar en dan vragen we mbo erbij, maar dit 
moeten we omdraaien. “Laten we mbo vanaf het begin betrekken.”

*Het platform zorg en welzijn kan inspiratie op doen met de 
kennisagenda van de academische werkplaatsen ouderenzorg 

https://www.awolimburg.nl/userfiles/files/publicaties/kennisage
nda-langdurige-ouderenzorg-sano-editie-juli-2022.pdf

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.awolimburg.nl%2Fuserfiles%2Ffiles%2Fpublicaties%2Fkennisagenda-langdurige-ouderenzorg-sano-editie-juli-2022.pdf&data=05%7C01%7Clterbeek%40mborijnland.nl%7Cca0856e5e0ec4e004e0e08dac56dd1ab%7Cdde1db616b334eef81d9cdc6c9392571%7C0%7C0%7C638039372711935361%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4QwM25YcsZcrA%2BPqj9h6z7DoHv0YWwpAtDLOhSrTjzo%3D&reserved=0


Open space; Agora

Terugkoppeling Joep en highlights: 
* Micro – meso – macro niveau gekeken. Er gebeuren al dingen in 

het mbo, maar niemand heeft precies het overzicht. Er is geen 
practoraat dat zich specifiek richt op palliatieve zorg. De link met het 

mbo op dit thema verdient het om verder verkend te worden.  

Hoe kan palliatieve 
zorg meer onderdeel 

worden in het 
onderwijs? 



Napraten en borrel

“Innovation happens when people are free to think, experiment and speculate.” – Matt Ridley


