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Hoe ga je als zorgprofes- 
sional goed om met de  
huidige en toekomstige 

veranderingen in de eerstelijnszorg?  
Verschillende hogescholen, ROC’s en  
zorginstellingen zijn een samenwerking ge-
start om de huidige teams wijkverpleging 
en toekomstige zorgprofessionals goed 
voor te bereiden. En om het onderwijs  
beter aan te laten sluiten bij de praktijk. 

wat 

is een leernetwerk wijkverpleging?
             
Leernetwerken wijkverpleging zijn innovatieve samen-
werkingsverbanden tussen hogescholen , ROC's  
en (thuis)zorgorganisaties. Het doel  
is een duurzame uitwisseling tussen  
het onderwijs en werkveld. 
 

waarom 

zijn leernetwerken relevant?

 Gezamenlijke deskundigheidsbevordering
 Samenwerking tussen praktijk en onderwijs 
 versterken
 Beter aansluiten van stages op de praktijk
 Toepassen van nieuwe opleidingsprofiel Bachelor Nur-

sing 2020

tHema’s en voorbeelden 

De werkplaats werd mogelijk gemaakt met financiering vanuit het programma ‘Zichtbare schakel fase 2: Opleidingsimpuls 
wijkverpleegkundigen’ van ZonMw. Kijk voor meer informatie op:

www.zorgvoorbeter.nl/leernetwerkwijkverpleging

Een leernetwerk is een middel om een be-
paald resultaat te bereiken. Het begint dus 
met een duidelijk doel. Bij de reeds gestarte 
netwerken lag de focus op:

 Inwerken van nieuwe wijkverpleegkundigen
 Coachen van collega’s door wijkverpleegkundigen
 Bevorderen van zelfredzaamheid  

en zelfmanagement
 Gezondheidsbevordering en preventie
 Multidisciplinaire samenwerking in de wijk

werkvormen

 Zorg dat doel en verwachtingen 

duidelijk zijn

 Stel een projectleider aan

 Zorg voor motivatie en draagvlak

 Ruim tijd in voor het leernetwerk 

(inbedden in curriculum)

leernetwerken wijkverpleging is een 
werkplaats van zorg voor beter.  

bepaal je Focus

 Sta open voor nieuwe leervormen 

en innovatieve onderwerpen

 Zorg voor een veilige omgeving

 Maak een realistische planning

 Zet in op een kleinschalige  

kennisdeling

Er is geen vaste formule voor het opzetten 
en succesvol maken van een leernetwerk. 
Afhankelijk van de grootte en het doel zijn 
er verschillende mogelijkheden.

Meer 
over leer-

netwerken

Lees meer 
over de  

verschillende
werkvormen

Do’s en don’ts 
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online 
leernetwerk

http://www.zorgvoorbeter.nl
http://www.zorgvoorbeter.nl/leernetwerkwijkverpleging
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/onderwijs/werkplaats-leernetwerken-wijkverpleging.pdf
https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/landelijke_monitor_evaluatie_leernetwerken_wijkverpleging.pdf?
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tHema’s en voorbeelden werkvormen 
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online 
leernetwerk

thema's thema's thema's

www.zorgvoorbeter.nl/leernetwerkwijkverpleging

 Samenwerking tussen en binnen  
 verschillende disciplines
 Bevordering van cliëntparticipatie
 Reflectie op rollen, taken en  
 functioneren

mooie voorbeelDen

 Vergadertool: ‘We gaan voor groen’  
 Ethische dilemma’s ‘One team,  

one spirit’  
 Stroomdiagram: hulp bij vragen 

 Docent gekoppeld aan wijkver-
pleegkundige/verzorgende

 Gestructureerd (bijvoorbeeld we-
kelijks) elkaars werk overnemen

 Ook mogelijk: een dagje meelopen

 Samenwerking van docenten en 
wijkverpleegkundigen aan allerlei

 Minor, tool, visiedocument

 Meer zicht op rollen en taken
 Verpleegkundig en persoonlijk  

leiderschap
 Positiebepaling van het team  

wijkverpleging
 Teamoverstijgend denken
 Snelle deskundigheidsbevordering

mooie voorbeelDen

 Zelfmanagementtest  
 HvA-cursus verpleegkundig leiderschap 

voor studenten 
	 Video ‘Welkom in de thuiszorg’  

 Kijkje bij elkaar in de keuken (zicht 
op elkaars betekenis)

 Verbeterde implementatie mbo- en 
hbo-curricula

 Verspreiden van resultaten van toe-
gepast onderzoek

 Kwaliteitsverbetering van zorg en 
onderwijs

 Co-creatie van nieuwe kennis en 
onderwijs

mooie voorbeelDen

 App: behoefteboom 
 HvA-minor ‘Ontwikkelingen in  

zorgtechnologie’  
 Vlog toekomst leernetwerk   

 Workshops, lezingen, discussie
 Inhoud gebaseerd op vragen van 

betrokkenen

 Digitaal platform voor vragenstel-
len, ervaringen delen, informatie 
plaatsen en vergaren 

 Niet afhankelijk van tijd en plaats

Een mooi 
voorbeeld: 
Twinning!

Een mooi 
voorbeeld: 

kennismarkt

Een mooi 
voorbeeld: 

Wijklink Oost

Een mooi 
voorbeeld: 

Professio spel

Een mooi 
voorbeeld: 

video

Artikel: 
Blijf jezelf 

verwonderen

http://www.zorgvoorbeter.nl/leernetwerkwijkverpleging
https://web2.questback.com/Quests/QuestDesigner/PreviewPage.aspx?QuestID=4833332&sid=hlozjsqKw8&PPK=g0ic1n4xwr
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/onderwijs/wijkverpleging-zuyd-moreel-beraad.pdf
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/onderwijs/wijkverpleging-zuyd-moreel-beraad.pdf
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/onderwijs/wijkverpleging-zuyd-stroomdiagram.pdf
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/onderwijs/wijkverpleging-zuyd-zelfmanagement.pdf
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/onderwijs/wijkverpleging-hva-cwz-verpleegkundig-leiderschap.pdf
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/onderwijs/wijkverpleging-hva-cwz-verpleegkundig-leiderschap.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NU_noKeIu3U
https://www.zuyd.nl/over-zuyd/nieuws/zorgregie-in-eigen-hand-met-de-needstree-app
http://www.hva.nl/faculteit/fg/gedeelde-content/minoren/zorgtechnologie.html
http://www.hva.nl/faculteit/fg/gedeelde-content/minoren/zorgtechnologie.html
https://www.youtube.com/watch?v=Rs6ukpKW0HM&feature=youtu.be
https://www.vankleefinstituut.nl/projecten/twinning-tussen-wijk-en-hogeschool/
https://www.han.nl/gebied/gezondheid/nieuws/nieuws/psychiatrische-problemen-/
https://zorgpact.nl/kopgroep/wijklink-oost
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/onderwijs/wijkverpleging-zuyd-professio.pdf
https://cdnapisec.kaltura.com/index.php/extwidget/preview/partner_id/1488881/uiconf_id/28773031/entry_id/0_v50mjwil/embed/dynamic
https://zorgpact.nl/kopgroep/verhalen/thema-permanent-leren-blijf-jezelf-verwonderen 

