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Inleiding

Gefeliciteerd! Je hebt de kans deel te nemen 

aan een uniek traject in de zorg en welzijn; 

Verbrede Leerpaden 2.0. Door middel van 

praktijkgestuurd leren, geef je zelf sturing aan 
je opleiding, je toekomstige beroep en je gaat 
zelf leervragen ontwikkelen. 

Achterover hangen in de schoolbanken is hier-
bij verleden tijd!
Bij de start van de opleiding kom je in dienst 

bij een van de 5 samenwerkingspartners:

•  Gelre Ziekenhuis

•  Atlant Zorgroep
•  De Passerel

•  Zorggroep Apeldoorn
•  Riwis Zorg & Welzijn

De opleidingsduur varieert van 2 tot 4 jaar. Dit 
is afhankelijk van welke opleiding je doet. 

Tijdens je opleiding doe je werkervaring op bij 

2 tot 3 verschillende zorgorganisaties. Wan-

neer je een MBO opleiding doet, zal dit een 

BBL constructie zijn. Bij een HBO is het een 
duaal traject.

Je hebt als student een vrije keus waar je je 

opleiding volgt. 

Bij elke werkgever is een contactpersoon die 

op de hoogte is over Verbrede Leerpaden 

2.0. Je praktijkopleider van de instelling kan 
je naar de juiste persoon verwijzen. Er wordt 

intensief samengewerkt om je als zorgpro-

fessional breed op te leiden. Je kunt dan op 

verschillende plekken in de regio werken:

•  in de thuiszorg;

•  in verpleeg- en verzorgingshuizen;

•  geestelijke gezondheidszorg;

•  bij de dagbesteding en in het        

    ziekenhuis. 

Cliënten hebben soms zowel een zorgvraag 

als een behoefte op het gebied van welzijn. 
Dit vraagt medewerkers met bredere compe-

tenties en vaardigheden; makkelijk kunnen 
schakelen, handelen, en inschatten wat een 
cliënt nodig heeft. Door gedurende de oplei-
ding werkervaring bij diverse zorgorganisaties 
op te doen, leer je verschillende aspecten van 

zorg en welzijn kennen, en ben je klaar voor 

de toekomstige arbeidsmarkt!

Je behaalt je diploma in de door jou geko-

zen leerroute voor één van de onderstaande 

diploma’s:

•  Verzorgende IG, Verzorgende        

    Individuele Gezondheidzorg,  

    MBO Niveau 3

•  Maatschappelijke Zorg, MBO            

    Niveau 3 en 4

•  Combinatieopleiding Verzorgende IG/MZ    

    niveau 3

•  Verpleegkunde MBO niveau 4

•  HBO Social Work of verpleegkunde niveau 6

Breed opleiden 

Als student van dit traject maak je gedurende 
je opleiding een uitstapje om met een speci-

fieke leervraag bij één van de andere werk-

gevers aan de slag te gaan. Je draait dan voor 

minimaal 6 weken (als extra kracht) mee in 

een team waar jij met je leervraag aan de slag 

gaat. Een leervraag duurt minimaal 6 weken, 

maar zou ook enkele maanden in beslag kun-

nen nemen. Je blijft gedurende je opleiding 
bij dezelfde zorgorganisatie in dienst. Via de 
contactpersoon verbrede leerpaden van je 

werkgever ontvang je de beschrijvingen van 

de andere werkgevers over de leerplaatsen 

zodat je weet waar jij aan de slag kunt met je 

leervraag. Tijdens je opleiding/uitstapje werk 
je onder begeleiding. Je wordt begeleid door 

een collega vanuit het desbetreffende team. 
Afhankelijk van je ontwikkeling, ga je steeds 
meer zelfstandig aan het werk.

Het is van belang om dit ruim van te voren te 
plannen (3 maanden), aangezien je minimaal 
6 weken uitgeroosterd wordt, zodat je bij de 

andere instelling aan de slag kunt. Je eigen 

werkgever blijft verantwoordelijk voor je loon-

kosten.

Niet in opleiding, wel verbreding

Werk je bij één van de samenwerkingspart-

ners zonder dat je in opleiding bent, ook dan 

kun je contact opnemen met de coördinator 

verbrede leerpaden of één van de desbetref-

fende contactpersonen. Bijvoorbeeld wanneer 

je een competentie wil aanleren die bij jouw 
eigen zorginstelling minder aan de orde is, of 

een leervraag die bij jou niet beantwoord kan 

worden.

Verbrede leerpaden binnen de verschillende 

werkgevers

Een leerplaatsprofiel geeft informatie over de 
organisatie, locaties en doelgroepen waar de 
beroeps praktijk vormings periode(bpv)  ver-
vuld kan gaan worden. Zo krijg je een goede 

indruk en kun je jezelf voorbereiden op de 

eventueel naderende BPV-periode.

Mei 2022

Patricia Jonkers,

Coördinator Verbrede Leerpaden 2.0
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Leerplaatsprofiel  
Gelre ziekenhuizen

Gelre ziekenhuizen is een algemeen zieken-

huis, intramuraal. Het ziekenhuis biedt hoog-

waardige, medisch specialistische diagnostiek, 
behandeling en zorg aan patiënten; in het 
ziekenhuis en soms ook in hun eigen leefom-

geving. Voor meer algemene informatie over 
het ziekenhuis: 

www.gelreziekenhuizen.nl/Gelreziekenhuizen 

Gelre ziekenhuizen heeft verpleegafdelingen 
op 2 locaties: Apeldoorn en Zutphen.
We bieden stageplaatsen voor diverse dagop-

leidingen (BOL, HBO) voor verpleegkundigen 
(niveau 4 en 6). Ook bieden we stageplaatsen 
voor overige opleidingen zoals doktersas-

sistenten, fysiotherapie, ICT. Gediplomeerd 

verpleegkundigen niveau 4, die een arbeids-

overeenkomst hebben bij Gelre, hebben de 

mogelijkheid om de opleiding HBO-v deeltijd 
te volgen. Als student ben je welkom om je 
leervraag te komen beantwoorden.  Tijdens je 

stage loop je mee onder begeleiding van een 

werkbegeleider. Afhankelijk van wat je 
zelf aankunt en de lengte van je stage, ga je 

onder begeleiding steeds meer zelfstandig 

zorgverlenen. Op alle verpleegafdelingen 

kun je leren over de zorg in het ziekenhuis, 

het specifieke specialisme en bijbehorende 
verpleegtechnische vaardigheden. Klinisch 

redeneren is een belangrijke vaardigheid en 

de basis voor het werken als verpleegkundige-

Hieronder een beschrijving van de verschillen-

de mogelijkheden in het ziekenhuis.

Beschouwende zorg

In Gelre Ziekenhuizen zijn verschillende 

afdelingen waar zorg aan patiënten wordt 
verleend, die voor onderzoek en/of een be-

handeling zijn opgenomen. De zorg bestaat 

uit algemene dagelijkse zorg, observatie en 
verpleegkundige handelingen. Voorbeelden 

van specialismen zijn:

Apeldoorn:

-  Neurologie en longziekten

- Interne Geneeskunde - Geriatrie - 

   Reumatologie – Dermatologie

- Cardiologie

- Interne Oncologie, Long oncologie - 

   oncologie dagverpleging

- Acute Opname Afdeling (is beschouwend 

   en chirurgisch)

Zutphen:

- Interne geneeskunde

- Long – oncologie

- Neurologie – cardiologie.

Chirurgische zorg

In Gelre ziekenhuizen zijn ook verschillende 

afdelingen waar zorg aan patiënten wordt 
verleend voor en na een operatie. De zorg 
bestaat uit verpleegkundige voorbereiding 

voor de operatie. Na de operatie observeer je 
de patiënt, voer je bijbehorende controles uit 
en verleent de zorg die nodig is. Het betreft 
de volgende afdelingen:

Apeldoorn: 

- Chirurgie Geo (gastro-enterlogische 

   operaties), MDL, Chirurgie Kort Verblijf

- Chirurgie Trauma, Chirurgie Vaat, Urologie,   

   Gynaecologie, Plastische chirurgie,  

   Chirurgie, Mammacare

- Orthopaedie /Kaakchirurgie, KNO

Zutphen:

- Algemene chirurgie

- Orthopedie/Urologie/dagspoed

Meer informatie
Op www.gelreziekenhuizen.nl/patient vind je 
meer informatie over elke afdeling.  Vooraf-
gaand en tijdens de introductie op de betref-
fende afdeling krijg je meer specifieke infor-

matie over de afdeling.

Contactpersoon voor Gelre Ziekenhuizen is 

adviseur organisatieontwikkeling en onder-
wijskundige Jettie Tolman MSc; 
j.tolman@gelre.nl
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Leerplaatsprofiel Atlant

Atlant bestaat uit de verpleeghuizen Heem-

hof, Het Immendaal, Marken Haven en 
Markenhof en de woonzorgcentra Koningin 

Wilhelmina, Berghorst, De Loohof, Sprengen-

hof en Berkenhove. Allen gevestigd in Beek-

bergen en Apeldoorn. De verpleeghuizen en 
de woonzorgcentra binnen Atlant bieden huis-

vesting, verzorging, verpleging, begeleiding en 
welzijn aan cliënten. Dat allemaal in de voor 

de cliënt passende woonomgeving. Daarnaast 

maken cliënten die nog zelfstandig wonen ook 

gebruik van de voorzieningen die Atlant biedt.

Organisatievisie van Atlant
‘Wij geven ruimte’

Ruimte is een plek, je eígen omgeving met 

alles wat erbij hoort: geluid, geur, licht, sfeer, 

kleur, gedachten, je dromen. Ruimte is ook 

een vrijwel oneindig beschikbare plaats, een 

kans, mogelijkheden. Het is al dat wat wij ie-

der mens toewensen – cliënt, naaste, vrijwil-

liger, medewerker – iedereen. Wij willen die 

ruimte geven: een plek om jezelf te zijn. Met 

ruimte kun je je ontplooien, zoals je dat zelf 

wilt. Precies wat jou past. 

BPV-mogelijkheden binnen Atlant
Je kunt voor de verbrede leerpaden binnen 

Atlant praktijkleren voor de volgende oplei-
dingen: Verzorgende IG niveau 3, de com-

bi-opleiding Verzorgende-IG/Medewerker 
Maatschappelijke Zorg niveau 3 ,Verpleegkun-

dige niveau 4, Medewerker Maatschappelijke 
Zorg niveau 4 en HBO-V. 

Doelgroepen binnen Atlant
Vanuit Atlant bieden onze medewerkers zorg, 
wonen en welzijn aan de ouder wordende 

mens, aan mensen met het syndroom van 

Korsakov, mensen met de ziekte van Hunting-

ton, mensen met dementie of mensen die 
Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg 

nodig hebben. Voor de specifieke doelgroe-
pen Korsakov en Huntington heeft Atlant het 
predicaat Topcare. Dit staat voor topzorg aan 

mensen met complexe aandoeningen die 

langdurig zorg nodig hebben. We doen

onderzoek naar de ziekte en het syndroom, 

geven onze kennis door en koppelen scholing 

voor onze medewerkers aan de bevindingen.

Chronische Psychiatrische Verpleeghuiszorg 

(CPV)

De term CPV staat bij Atlant voor een com-

binatie van psychiatrische ziektebeelden en 
persoonlijkheidsstoornissen, waarbij daar-

naast sprake is van noodzakelijke 24-uurs 
verpleeghuiszorg. Dit houdt in dat de cliënten 

die hier verblijven primair een psychiatrisch-

ziektebeeld hebben en secundaire verpleeg-

huisafhankelijk zijn. 
Voorbeelden van psychiatrische ziektebeel-

den/persoonlijkheidsstoornissen:

• Schizofrenie;

• Borderline;

• Depressie;

• Frontaalkwab dementie;

• Angststoornis;

• Verzamelzucht;

• Manische depressie.

Syndroom van Korsakov
Het syndroom van Korsakov wordt veroor-
zaakt door een tekort aan vitamine B1.  
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Dit komt vrijwel uitsluitend voor bij mensen 

die jarenlang teveel alcohol hebben gedron-

ken en ook niet goed voor zichzelf gezorgd 

hebben. De gevolgen zijn ernstig: er ontstaan 
blijvende geheugenproblemen en

problemen met bijvoorbeeld overzicht hou-

den, plannen en initiatief nemen. Hierdoor 
zijn mensen vaak niet in staat om gewone, da-

gelijkse handelingen uit te voeren en kunnen 

ze daarom niet meer voor zichzelf zorgen. 

Ziekte van Huntington
De ziekte van Huntington is een erfelijke 
hersenaandoening. Het is een steeds verder-
gaande –progressieve – ziekte met gevolgen 

op lichamelijk, psychisch, psychosociaal en 

cognitief vlak. Symptomen zijn bijvoorbeeld 
spierstijfheid, slik- en praatproblemen en 
spasticiteit. De ziekte van Huntington kan 
krampachtige en ongecontroleerde bewegin-

gen veroorzaken. Naast lichamelijke sympto-

men zijn er ook een aantal psychische ken-

merken voor de ziekte. Hierbij valt te denken 
aan veranderende stemmingen, dwangmatig 
gedrag en depressieve gevoelens. Het verloop 
van de ziekte verschilt sterk per persoon. Een 

bijzondere vorm van de ziekte is de juveniele 

of jeugdvorm. Daarbij heeft de zieke last van 
spierstijfheid. De naam zegt het al: de ziekte 
ontstaat vaak in de tienerjaren. Deze vorm 
komt slechts bij uitzondering voor. De ziekte 

is zeldzaam en relatief onbekend. Het gen dat 
de ziekte veroorzaakt is in 1993 ontdekt en 
wordt sindsdien intensief onderzocht. Op dit 

moment is de ziekte niet te genezen of af te 

remmen. Wel zijn er behandelingen voor de 

verlichting van de symptomen. Met praktijk-

gericht wetenschappelijk onderzoek, werken 

wij aan nieuwe behandelmethoden.

Ouderen

Deze doelgroep is heel breed, het betreft na-

melijk alle personen ouder dan 65 jaar 

maar het kan in een werksituatie ook over de 
groep in de leeftijd tussen 50 en 65 jaar gaan. 
De betekenis van de term hangt dus af van de 

setting en de situatie. Bij Atlant gebruiken we 
de term om mensen die binnen een woon-

zorgcentrum wonen aan te duiden. De gemid-

delde leeftijd binnen de woonzorgcentra in 
Nederland ligt op 86 jaar. De ouderen binnen 
de woonzorgcentra zijn ouderen die een be-

roep doen op zorgvoorzieningen.

Somatiek
Wanneer een cliënt complexe lichamelijke 

klachten heeft kan het zijn dat er intensieve 
zorg en begeleiding nodig is. In zo’n situatie is 
het helaas vaak niet meer mogelijk om thuis 

te blijven wonen. Het doel van de somatische 
zorg is de cliënten zo goed mogelijk te leren 

omgaan met de beperkingen die de somati-

sche aandoening met zich meebrengt. Het 
uitgangspunt hierbij is dat de cliënten zoveel 

mogelijk zelf de regie houden over hun eigen 

leven. Met somatische problemen worden 
lichamelijke ziektes en hun verschijnselen 

bedoeld. Deze ziekte beperkt iemand in zijn 

normale functioneren en kan levensbedrei-
gend zijn. 

Psychogeriatrie (PG)

De psychogeriatrie is het onderdeel van de 

geneeskunde dat zich bezighoudt met aan-

doeningen die gepaard gaan met beperkingen 

van de geestelijke vermogens (psycho) op 

hogere leeftijd (geriatrie). Bij de doelgroep 
psychogeriatrie gaat het om blijvende of toe-

nemende cognitieve beperkingen op basis van 

verschillende dementiële beelden. 
Onder de verzamelnaam psychogeriatrie val-

len de ziektebeelden die waarschijnlijk beken-

der zijn als Dementie en Alzheimer.

 

Voor meer informatie verwijzen we je  door 
naar onze website: www.atlant.nl en kun je 

contact opnemen met Opleidingsfunctionaris 
Team Leren en Ontwikkelen Judith Ahlers; 
j.ahlers@atlant.nl.
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Leerplaatsprofiel  
Riwis Zorg & Welzijn 

Ieder mens kan in een situatie komen dat 
hulp van Riwis Zorg & Welzijn noodzakelijk 

is. We bieden mensen ondersteuning die we 

zelf zouden willen krijgen als we in dezelfde 

kwetsbare omstandigheden zouden verkeren. 

We werken op basis van gelijkwaardigheid. 

Dat betekent dat we er met volle aandacht 

en onvoorwaardelijk voor mensen zijn en ze 

tegelijkertijd aanspreken op hun eigen verant-
woordelijkheid. Onze visie is strategie overstij-
gend.

Bij Riwis kijken we zowel naar wat mensen wel 

kunnen als naar wat ze niet kunnen. Ons doel 

is mensen bij hun eigen kracht te brengen. 

Hun geloof in eigen kunnen te versterken. We 
maken mensen bewust wat daar voor nodig is 

en helpen ze dat te bereiken. Daarbij richten 

we ons op vier levensgebieden: psychisch 

welbevinden (je prettig voelen), lichamelijk 
welbevinden (gezond zijn), participatie (mee-

doen in en bijdragen aan de samenleving) 

en woon- en leefomstandigheden (prettig en 
veilig wonen).

Binnen Riwis Zorg & Welzijn bieden we zorg 

aan cliënten binnen 3 doelgroepen; GGZ, VVT 
en Dagbesteding. Binnen de woonlocaties van 
de GGZ leiden we op voor MBO niveau 4. De 
combi-opleiding VIG/MZ is mogelijk op woon
ocaties waar WLZ cliënten wonen en op onze 
dagbestedingslocaties. 

GGZ locaties
Riwis Zorg & Welzijn heeft ongeveer 20 ver-
schillende GGZ locaties waar BBL studenten 
geplaatst kunnen worden. Je volgt dan de 

opleiding Maatschappelijke Zorg niveau 4 en 
wordt dan opgeleid voor de functie begeleder 
B. De locaties bevinden zich een aantal ge-

meenten verspreid over Noord-Oost Gelder-

land, zoals Doetinchem, Brummen, Vaassen, 

Twello, Eerbeek en Apeldoorn. 
Hier wonen volwassen of jongvolwassen (van-

af 16 jaar) cliënten die vanwege psychische 
problemen (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen 
wonen. Zij hebben als doel om met begelei-

ding samen zoveel mogelijk toewerken naar 

verbetering of het stabiel houden van de psy-

chische situatie. De psychische situatie van cli-
enten kan heel divers zijn, denk aan persoon-

lijkheidsstoornissen, bipolaire stoornissen, 

stoornis in het autistisch spectrum, verslaving 
of een combinatie van deze. Soms hebben 
cliënten een licht verstandelijke beperking, 

maar dit is dan een naastliggende beperking. 

Riwis biedt geen gehandicaptenzorg aan. Doe 

je binnen je MZ opleiding uitstroomprofiel 
gehandicaptenzorg, dan kun je natuurlijk wel 

het GGZ gedeelte bij ons komen leren.

De meeste woonvormen hebben een diverse 

doelgroep, maar er zijn woonvormen die zich 

richten op een specifieke doelgroep zoals 
jongeren, ouderen of bijvoorbeeld autisme. Er 
zijn woonvormen waar elke cliënt zijn of haar 

eigen appartement heeft, maar ook enkele 
woonvormen waar cliënten met een aantal in 

een gezinshuis wonen. Op sommige locaties 
is er gedurende de dag begeleiding aanwezig 

en op andere is er 24-uurs begeleiding. In 
het begeleidingsproces werken we vanuit de 

gedachte ‘zo gewoon mogelijk’. Het geloof in 
eigen kunnen staat voorop. Dit betekent dat 

we eerst kijken naar wat de cliënt kan. En we 

kijken naar wat anderen, zoals familie, vrien-

den (naastbetrokkenen), vrijwilligers, ontmoe-

tingspunten of andere voorzieningen in de 
wijk, kunnen betekenen.

Iedere cliënt behaalt uiteindelijk zijn eigen re-

sultaat. Het resultaat kan divers zijn, bijvoor-
beeld minder begeleiding, het ontwikkelen 

van nieuwe rollen of het behouden van vaar-

digheden.
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Dagbestedingsplekken

Wij vinden het belangrijk dat al onze cliënten 

volop mee kunnen doen aan de samenleving. 

Daarom hebben we een leercentrum, en wer-

ken we samen met andere partijen om een 
ruim en goed aanbod van leer-, werk- en dag-

bestedingsvoorzieningen mogelijk te maken. 

Werken en ontmoeten

In het werken aan je herstel kun je op veel 

plekken aan de slag. Je kunt mee doen aan 

verschillende activiteiten en werkzaamheden. 
Dat kun je samen doen in een kleine of grote-

re groep. Werk je liever samen of juist meer 

zelfstandig? De overtuiging ‘Geloof in eigen 

kunnen’ is sinds jaar en dag verankerd in het 

hart van onze organisatie. Het oprechte ge-

loof, en daarmee de belofte aan onze cliënten 
én medewerkers, dat het gebruik maken van 

eigen kunnen bij ons voorop staat, definieert 
de kern van wie we zijn en hoe we werken.

Als (leerling) begeleider ondersteun en bege-

leid je deze cliënten bij hun rol als vrijwilliger 

of deelnemer van dagbesteding.

Algemene dagbestedingsplekken binnen  
Riwis Zorg & Welzijn 

In diverse gemeenten waaronder in 

Apeldoorn, Brummen en Vaassen biedt Riwis 
verschillende soorten dagbesteding en pro-

beren zoveel mogelijk vraaggericht aanbod 

te creëren. Denk hierbij aan handelingswerk-

zaamheden voor bedrijven, zoals, doosjes 

vouwen, enveloppen vullen, dozen vullen.

Maar ook schilderen, sierraden maken naar 

eigen inzicht, knutselen én ontmoeten, de 

krant lezen en spelletjes met elkaar spelen.

In Apeldoorn hebben we daarnaast een aantal 
gespecialiseerde dagbestedingslocaties:

Techniek:

De techniek werkplekken (fiets- en houtwerk-

plaats) geven je de ruimte om met vakmensen 

echt dingen te maken, bouwen en repareren 

met je handen. Je hoeft niet handig of tech-

nisch te zijn om mee te kunnen doen. Datge-

ne dat jij wil doen kun je onder begeleiding 

leren.

Houtbewerking (Techniek)
Lekker met je handen aan het werk en mooie 

dingen maken? Ga aan de slag bij onze hout-

werkplaats! Je leert werken en samenwerken 

terwijl je allerlei handige houten voorwerpen 

maakt. Denk aan picknicktafels, banken voor 

in de tuin en nog veel meer. Wat zo leuk is aan 

de houtwerkplaats is dat de voorwerpen die 

we maken ook echt worden gebruikt. Je krijgt 

regelmatig nieuwe opdrachten waardoor je 
niet altijd hetzelfde maakt.

Fietsenwerkplaats (Techniek)

Bij de fietsenwerkplaats repareer je fietsen op 
en knap je fietsen op. Iedereen met een fiets 
kan er terecht als klant.

Creatieve metaalbewerking (Area55)
Mooie metalen constructies maken doe je 
bij Area 55. Samen met vakmensen schroef, 
las en soldeer je allerlei verschillende voor-

werpen. Soms werk je in opdracht zoals het 
maken van metalen bankjes of decoraties 
voor een evenement. Soms maak je mooi 
kunstwerken. Je leert naast samenwerken en 

een ritme behouden ook je werkzaamheden 

uitvoeren. Je hoeft dus niet technisch te zijn 
om je hier voor aan te melden.
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Vervoer: Vervoersdiensten (Bovenkruier)

Ben je verzot op autorijden en heb je een 

geldig rijbewijs B? Je brengt post, kleine 

pakketten, wasgoed en andere dingen rond in 
Apeldoorn en omgeving. Je doet dit voorna-

melijk voor Riwis Zorg en Welzijn, maar ook 

voor externe opdrachtgevers. 

Cliënten met een geldig B-rijbewijs brengen 

op gezette tijden post, kleine pakketten, was-

goed en andere goederen rond in Apeldoorn 
en omgeving. Ze rijden naar bijvoorbeeld Epe, 

Brummen of Doetinchem vanuit de stand-

plaats in Apeldoorn. 

Groen: Tuinonderhoud (Bovenkruier)

Groen is een flexibele werkplek waar je lekker 
buiten aan de slag kan. Bij groenonderhoud 

verzorg je alle tuinen en het groen rondom 

de Riwis locaties binnen en buiten Apeldoorn. 
Deelnemers komen op alle locaties van Riwis. 
Van woonlocaties tot kantoren.

Brummen

Ook in Brummen is er van alles om aan mee 

te doen. Woon je in Brummen dan zijn er 

aantal activiteiten dichtbij huis.

VVT locaties
Binnen Riwis Zorg & Welzijn hebben we twee 

grote verzorgingshuizen; De Beekwal in Eer-

beek en Tolzicht in Brummen. Hier werken en 
leren vooral  VIG/MZ of VP of HBO V studen-

ten, maar ook hier kun je voor leervragen van 

alle zorgopleidingen terecht.

Bij de Beekwal en Tolzicht kun je werken in 

de verzorging, verpleging en thuiszorg (VVT). 

Zowel in de huizen als bij mensen die zelf-

standig wonen in de nabijgelegen dorpen. De 

cliënten ontvangen persoonlijke verzorging of 

verpleging. Persoonlijke verzorging bestaat uit 

hulp bij douchen, aankleden, scheren, ogen 

druppelen, uw medicijnen innemen, het aan-

trekken van elastische kousen of helpen bij 
toiletbezoek. Persoonlijke verpleging bestaat 

uit onder andere uit wondverzorging, het 

toedienen van medicatie en injecties.
In onze verzorgingshuizen werken we klein-

schalig met vele gezellige woonkamers (per 

kleine afdeling). Met als doel dat de cliënt zich 

zo snel mogelijk thuis voelt. De medewerkers 

en vrijwilligers spannen zich in om de cliënten 

zoveel mogelijk het leven te laten leiden dat 

zij prettig vinden. Afhankelijk van de wensen 
en mogelijkheden kunnen cliënten deelne-

men aan verschillende activiteiten.
De woonzorglocaties beschikken ook over 
gesloten verpleegunits. Hier bieden we ver-
pleeghuiszorg aan ouderen met een complexe 

psychogeriatrische aandoening. Op Tolzicht 

wordt bovendien verpleeghuiszorg geboden 

aan ouderen met lichamelijke aandoeningen.

Wil je meer weten neem contact op met prak-

tijkopleider en coördinator verbrede leerpa-

den Patricia Jonkers; pjonkers@riwis.nl
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Leerplaats profiel  
Zorggroep Apeldoorn e/o

Met hart voor onze cliënten leveren wij als 

Zorggroep Apeldoorn hoogwaardige en vaak 
complexe zorg. Dat doen wij met oog voor 

de persoonlijke behoeften en het welzijn van 
cliënten en in samenspraak met hun familie. 

We willen onze cliënten immers niet alleen 

de best mogelijke zorg bieden, maar ook een 

waardevolle dag en wellicht zelfs wel een 

aantal dierbare herinneringen creëren. ZGA 
gelooft in de kracht van de medewerkers. De 
relatie tussen zorgvrager en zorgverlener staat 
centraal. Medewerkers van ZGA blijven dicht 
bij de cliënt, luisteren goed naar de vraag en 

doen recht aan de persoonlijke levenssfeer 

van de cliënt. ZGA wil meer aandacht voor de 
mens, minder bureaucratische procedures en 
zorgprocessen waarbij zowel de cliënt als de 

medewerker centraal staat. ZGA helpt om de 
zorg vooral menselijk, persoonlijk, warm en 

voor iedereen begrijpelijk te laten zijn. Be-

langrijk aspect daarbij is dat dit gebeurt in een 

prettige, sfeervolle woonomgeving. Onder het 
motto “ik blijf wie ik ben”  wordt er in de zorg-

verlening rekening gehouden met de manier 

van leven die de cliënt gewend was te leven. 

Wij zijn een organisatie waar leren en ont-
wikkelen een belangrijk onderdeel is. Leren is 

van elke dag en van iedereen! Wetenschap-

pelijk onderzoek heeft aangetoond dat juist 
het leren in de praktijk op de werkplek en het 
nemen van eigen regie hierin, leidt tot meer 

werkplezier en hogere kwaliteit in het werk. 

ZGA wil vanuit dit gegeven voor haar eigen 
medewerkers en studenten “supporter” zijn 

om ze te ondersteunen en aan te moedigen 

iedere dag te leren en hiermee het beste uit 

zichzelf naar boven te halen. De medewerkers 

en studenten doen dit door in vrijheid zelf 

sturing te geven aan beroepsge

richt leren. Dit alles vindt plaats onder be-

geleiding van deskundige begeleiders, zowel 

van binnen als buiten de organisatie. De vorm 
werkplekleren sluit goed aan bij werkzaam-

heden die voornamelijk in de praktijk worden 
uitgevoerd, want daar valt het meest te leren. 

Er zijn verschillende locaties in en rondom 
Apeldoorn met volop leer en ontwikkelmoge-

lijkheden. Te weten:

Dagactiviteiten
Het doel van de dagactiviteiten is om men-

sen te ondersteunen in hun wens om zo lang 

mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Een 

zinvolle besteding van de dag is in deze wens 

belangrijk. Dit biedt deze nieuwe locatie van 
Zorggroep Apeldoorn vanaf oktober 2021
Mogelijkheden voor opleiding MZ niveau 3 en 
4, Social work, helpende dienstverlening zorg 
en welzijn, sport en bewegen en bewegings-

agogiek.

Locaties
Winkewijert

Winkewijert is het Geriatrisch Revalidatie- en 
Herstelcentrum Oost-Veluwe. Hier kunnen 
mensen terecht voor revalidatie na een ope-

ratie of beroerte. Mogelijkheden voor oplei-
ding helpende dienstverlening zorg e welzijn, 

verpleegkunde MBO en HBO

Afasiecentrum Apeldoorn ßèta
Het afasiecentrum biedt dagbehandeling en 
dagbesteding. Mensen met afasie leren er be-

ter communiceren en actiever deel te nemen 
aan het sociaal en maatschappelijk leven.

Mogelijkheden voor opleiding MZ niveau 3 en 
4 en SW  
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De Vier Dorpen

65 mensen met beginnende dementie of 
Parkinson en chronisch lichamelijke aan-

doeningen wonen in 1- of 2- persoonsap-

partementen. Ook is er tijdelijke opvang en 
dagopvang. Mogelijkheden voor opleidingen 

helpende dienstverlening, zorg en welzijn, 

MZ, VIG, verpleegkunde MBO

Pachterserf

In Pachterserf bieden we kleinschalig wonen 

voor mensen met dementie. Er zijn in totaal 
acht woningen met zes bewoners per woning.

Mogelijkheden voor opleidingen helpende 

dienstverlening, zorg en welzijn, VIG, MZ 

niveau 3 en 4 verpleegkunde MBO

De Windkanter

In De Windkanter, gevestigd in gebouw De 
Witte Wolken, er wonen mensen met demen-

tie. In totaal 24 cliënten delen in groepjes 
van zes een huiskamer. Mogelijkheden voor 

opleidingen helpende dienstverlening, zorg en 

welzijn, VIG, MZ niveau 3 en 4 verpleegkunde 
MBO

Woonhaven

Woonhaven is een kleinschalige locatie voor 
mensen met dementie. Achttien cliënten 
wonen verdeeld over drie etages. Elke etage 

heeft een eigen huiskamer en keuken.
Mogelijkheden voor opleidingen helpende 

dienstverlening, zorg en welzijn, VIG, MZ 

niveau 3 en 4 

Het Zonnehuis
In Het Zonnehuis wonen 120 cliënten met de-

mentie of een lichamelijke aandoening. Ook 
zijn er dagactiviteiten voor mensen 

met dementie. Mogelijkheden voor opleidin-

gen helpende dienstverlening, zorg en welzijn, 

VIG, MZ niveau 3 en 4 verpleegkunde MBO

De Viermaster

In De Viermaster wonen 36 volwassenen in 
de leeftijd tot 55 jaar die niet meer zelfstandig 
kunnen wonen, vaak door niet-aangeboren 

hersenletsel. Voor opleidingen helpende 

dienstverlening, zorg en welzijn, VIG, MZ  

niveau 3 en 4 verpleegkunde MBO en HBO, 
SW en sport en bewegen

Heerenhof
In de luxe locatie Heerenhof wonen mensen 
met een lichamelijke aandoening. Er zijn 33 
eenpersoons appartementen, met ieder een 

eigen woonkamer, slaapkamer, keuken en 

badkamer.

Voor opleidingen helpende dienstverlening, 

zorg en welzijn, VIG, MZ niveau 3 en 4 ver-
pleegkunde MBO

Hospice De Spreng
Hospice De Spreng in Beekbergen biedt zorg 
aan mensen in de laatste levensfase. Het 
hospice beschikt over 10 privékamers en 
een gezamenlijke woonkamer voor gasten 

en naasten. Mogelijkheden voor opleidingen 

verpleegkunde MBO en HBO
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Randerode

In Randerode wonen mensen met dementie, 
een lichamelijke en/of psychische aandoe-

ning. De dagbehandeling is gericht op (ge-

riatrische) revalidatie en herstel. Ook zijn er 
dagactiviteiten.
Mogelijkheden voor opleidingen zorg assis-

tent helpende dienstverlening, zorg en wel-

zijn, VIG, MZ niveau 3 en 4 verpleegkunde 
MBO, HBO en SW

Locatie Hofstede
In dit verpleeghuis wonen 30 mensen met 
dementie in drie groepen. De cliënten hebben 
een 1- of 2- persoonskamer.
Mogelijkheden voor opleidingen zorg as-

sistent, helpende dienstverlening, zorg en 

welzijn, VIG, MZ niveau 3 en 4 verpleegkunde 
MBO

Casa Bonita

In Casa Bonita wonen 180 mensen met een 
lichamelijke aandoening of dementie. Ook is 
er de mogelijkheid tot tijdelijk verblijf.
Mogelijkheden voor opleidingen zorg assis-

tent helpende dienstverlening, zorg en wel-

zijn, VIG, MZ niveau 3 en 4 verpleegkunde 
MBO

Wil je meer weten neem contact op met ad-

viseur Leren & Ontwikkelen Judith Verschoor; 

Judith.Verschoor@zgapeldoorn.nl

18

Leerplaats profiel De Passerel 
Apeldoorn e/o

Iedereen hoort erbij!

Wij ondersteunen mensen met een beper-

king, van jong tot oud, om hun eigen leven 

te leiden en zelf keuzes te maken. Samen 
met onze cliënten, hun familie en iedereen 

die voor hen belangrijk is. De Passerel werkt 

regionaal, we kennen de mensen en weten 

er de weg. Onze locaties staan midden in de 
wijk in een voor cliënten vertrouwde omge-

ving. Onze medewerkers zijn vakmensen die 

werken met lef en energie. Dit doen wij op 

onze eigen wijze en daar zijn we trots op. Ons 

uitgangspunt is: er is altijd een mogelijkheid 
tot ontwikkeling. Er zijn verschillende locaties 
in de omgeving Epe, Voorst en Apeldoorn met 
volop leer- en ontwikkelmogelijkheden voor 

leerlingen vanuit de opleidingen Helpende 
dienstverlening, Zorg en welzijn, MZ niveau 2, 

3 en 4.  Te weten:

Dagbesteding

Voor onze cliënten is er op één van onze dag-

bestedingslocaties Het Los Huus in Epe, Het 
Matenveld  en De Baskuul in Apeldoorn, een 
fijne plek voor dagbesteding. Er wordt nuttig 
werk gedaan zoals het wassen en strijken van 

bedrijfskleding van medewerkers van onze 

buurtwinkels, er is ruimte voor creativiteit en 
jongvolwassenen die op termijn graag willen 

werken worden getraind om structuur aan te 

brengen en hun geheugen beter te gebruiken. 

Ook zijn er senioren die dagelijks verzorgd 

worden en af en toe met een medewerker 

buiten een wandeling maken.

Arbeidsmatige dagbesteding
Onze cliënten ontwikkelen zich binnen hun 

mogelijkheden, wij zijn er trots op om ze 

hierbij te mogen ondersteunen. Velen van 

hen leren en volgen arbeidsmatige dagbeste-

ding in een veilige omgeving.  Denk hierbij 

aan onze locaties: Victoria Boys, Het Oude 
Kantongerecht, Mode&Co in Apeldoorn of 
de Buurtwinkel en de Boerderij in Epe of de 

Kruidentuin in Twello.

Wonen en Ambulant
Wij vinden het belangrijk dat mensen kunnen 

blijven wonen in  hun eigen buurt, wijk of 

regio. Lukt dit niet, dan bieden we ondersteu-

ning in een kleinschalige bijzonder woonvorm 

met een eigen sfeer. Onze woonvormen zijn 

verspreid over de regio. Iedere locatie biedt 
de bewoners, met de  nodige begeleiding, een 

fijne woonplek. Dichtbij mensen, in interactie 
met de samenleving. Daarnaast bieden we 

ook ambulante begeleiding aan cliënten in de 

wijk en binnen de gemeente Apeldoorn, Epe, 
Voorst. Wij zoeken de mensen thuis op om bij 

alle facetten van het leven ondersteuning te 
bieden. Wij werken vanuit verschillende speci-

alisaties om de ondersteuning zo goed moge-

lijk af te kunnen stemmen op de behoefte. 

Wil je meer weten?

Neem dan contact op met onze opleidings-

adviseur; Susan Reuvers  
Susan.Reuvers@de-passerel.nl.
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Gelre Ziekenhuizen

Albert Schweitzerlaan 31

7334 DZ Apeldoorn

Atlant

Kuiltjesweg 1

7361 TC Beekbergen

Riwis Zorg & Welzijn

De Bovenkruier 47

7323 AJ Apeldoorn

Zorggroep Apeldoorn

Zr. Meyboomlaan 10

7334 DV Apeldoorn

De Passerel

Jean Monnetpark 4

7336 BC Apeldoorn


