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Zorg voor Beter //in heT onderwijs  

             
ZorgvoorBeter.nl
HeT keNNIspLeIN ZOrG VOOr beTer Is  e e N G e Za Me NL I j k  I NI T I aT I e f Va N 
acTIZ,  bTN,  VIL aNs,  V&VN eN ZONMw.

Theo Verkleij, 
projectleider onderwijsontwikkeling 

ROC Midden Nederland

docenten  over de 
kennisbundels

Meld je aan voor de gratis onderwijsnieuws-
brief via Zorgvoorbeter.nl/onderwijsalert



Medicatieveiligheid is vaak in 
het nieuws. Daarom wilde ik 

weleens zien of we met de Ken-
nisbundel Medicatieveiligheid 
het onderwijs kunnen verbe-
teren. Dat denk ik zeker: de 

bundel is érg compleet.’ 
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Op het Kennisplein Zorgvoorbeter.nl vind je betrouwbare en actuele informatie 
over ouderenzorg en zorg aan chronisch zieken. steeds meer praktijkopleiders en 

docenten van mbo's en hbo's gebruiken de informatie, tools en handreikingen en 
delen hun kennis, om de kwaliteit van de langdurende zorg te verbeteren.
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 attendeer je collega’s op het kennisplein Zorg 
voor beter via Zorgvoorbeter.nl/banners

stages 
in de Zorg

Het is een uitdaging om stages voor aankomend 
(wijk)verpleegkundigen goed aan te laten sluiten op 
de vernieuwde rol en inhoudelijke taken. 
bekijk handige hulpmiddelen om hbo-v stages te 
verbeteren.
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