CAMPUS GOUDA

START
6 oktober 2021

Hbo (deel)module(s) voor werkenden in Zorg en Welzijn

Heb jij een mbo 4 diploma, of vergelijkbaar en wil jij aan de slag met je ontwikkeling? Dan is er met de komst van Campus Gouda de
mogelijkheid om losse hbo (deel)modules te volgen. In oktober 2021 gaan we van start.

Merk jij dat gesprekken met zorgvragers en hun naasten lastiger worden? Wil jij een stevigere rol spelen tijdens overleggen met
collega’s (uit andere disciplines) en samen beter tot besluiten komen? Wil jij meer weten over hoe je zorgtechnologie zinvol en
goed afgestemd met zorgvragers kunt inzetten? Wil jij je kennis verdiepen op het gebied van zelfmanagement? Dan is de
module Communiceren in de zorg van de hbo opleiding Verpleegkunde interessant voor jou. Deze module start in
oktober 2021 via Campus Gouda en bestaat uit drie deelmodules. Je kunt één of meerdere deelmodules volgen.

1.

VERDIEPENDE
GESPREKSTECHNIEKEN

Je leert professioneel en doelgericht om te gaan
met zorgvragers uit verschillende doelgroepen
(zoals lichamelijk- en geestelijk afhankelijke zorgvragers, verstandelijk beperkten en intercultureel)
in verschillende complexe situaties (bijvoorbeeld
weerstand, agressie, ongewenste intimiteiten en conflicten). Je leert hoe je (zo ver als mogelijk) het zelfmanagement van deze zorgvragers versterkt waarbij
je rekening houdt met hun sociale context. Ook krijg
je handvatten hoe je tot gezamenlijke besluitvorming
komt (shared decision making). (10 EC)
De module Communiceren in de zorg bestaat uit drie
deelmodules. Kies er één, twee of volg ze alle drie.

2.

INTERPROFESSIONEEL
SAMENWERKEN

Je gaat aan de slag met communicatie en verpleegkundig leiderschap op interprofessioneel niveau.
Je maakt kennis met theorieën over teamsamenstelling, groepsdynamiek, gezamenlijke besluitvorming
en motivatie en je past dit toe op je werkplek. Zo
word je efficiënter en effectiever in het samenwerken
met zorgvragers, mantelzorgers, collega’s en andere
disciplines. Bovendien leer je hierin meer initiatief en
leiding te nemen. (10 EC)

3.

INZET VAN
ZORGTECHNOLOGIE

Je verkent de mogelijkheden van zorgtechnologie gericht op het in standhouden van het zelfmanagement
van de zorgvragers. Zo leer je meer over de potentiële
voordelen die dit kan opleveren in de communicatie,
ondersteuning, begeleiding en kwaliteit van zorg.
(10 EC)
In alle deelmodules speelt het moreel-ethische
aspect een belangrijke rol.

VOOR WIE?
Je hebt een mbo 4 opleiding of vergelijkbaar in verpleegkunde of social work afgerond en:
• wil proeven hoe het is om op hbo niveau te studeren, maar wil je niet meteen vastleggen voor de volledige opleiding
• loopt in de praktijk tegen een aantal vraagstukken aan en wil meer kennis opdoen om hier mee om te gaan
• wil sterker en steviger als professional je werk doen

MELD JE AAN VOOR 1 SEPTEMBER!
PRAKTISCHE INFORMATIE
•	Woensdagochtend 6 oktober start de eerste deelmodule Verdiepende gesprekstechnieken.
•	2 november start de tweede deelmodule Inter
professioneel samenwerken.
•	Begin 2022 start de derde deelmodule Inzet van
zorgtechnologie.
•	Je kunt kiezen om één of meerdere deelmodules te
volgen. Je kunt ze uiteraard ook alle drie volgen.
•	Voor elke deelmodule zijn er zeven bijeenkomsten
op dinsdag of woensdagochtend in Gouda, verdeeld
over een periode van 13 weken.
•	Ter ondersteuning van jouw leeractiviteit en
-proces is er een online leeromgeving.
•	Reken op ongeveer 20 uur studiebelasting per
twee á drie weken (inclusief bijeenkomsten).
•	De Haagse Hogeschool verzorgt het onderwijs.
•	Na afloop ontvang je een certificaat van de Haagse
Hogeschool.*
•	De prijs is € 1250,- per deelmodule per deelnemer.
Onder het voorbehoud van gebruikmaking van
beschikbare subsidiegelden zijn de daadwerkelijke
kosten per deelmodule € 375,- per deelnemer.
•	Elke deelmodule start bij minimaal 14 deelnemers.

MELD JE AAN VOOR 1 SEPTEMBER 2021
Aanmelden doe je via jouw werkgever. Hieronder zie
je de contactpersonen van de werkgevers die bij dit
initiatief zijn aangesloten. Schrijf in je mail de
volgende gegevens:
•	Jouw volledige naam zoals die ook op het
certificaat moet worden vermeld
•	Geboortedatum
•	Welke deelmodule(s) je wilt volgen: verdiepende
gesprekstechnieken, interprofessioneel samenwerken, inzet van zorgtechnologie
AANMELDEN KAN VIA:
•	Groene Hart Ziekenhuis:
landsteinersecretariaat@ghz.nl
•	WelThuis en Vierstroom Zorg Thuis:
J.Zuurveld@welthuis.nl
•	Gemiva: Susan.Castelein@gemiva-svg.nl
•	Zorgpartners Midden Holland:
leerplein@zorgpartners.nl
STAAT JOUW WERKGEVER ER NIET BIJ?
Stuur een mail naar info@campusgouda.nl.
Dan nemen wij contact met je op.

NOG EVEN OP EEN RIJ:
•	Je kunt (deel)modules op hbo-niveau volgen die
aansluiten bij jouw interesse, praktijk en behoeften.
• Lessen vinden in Gouda plaats.
•	Het leren wordt zo veel mogelijk gekoppeld aan
jouw praktijk.
•	Medestudenten komen niet alleen uit je eigen organisatie maar uit meerdere organisaties binnen
regio Midden-Holland. Zo wordt interdisciplinair
leren en werken heel concreet.
•	Elke deelmodule wordt afgesloten met een
certificaat* van de Haagse Hogeschool.
•	We starten met bovengenoemde deelmodules.
In 2022 volgen deelmodules zoals Klinisch redeneren bij complex problematiek, Indiceren van
zorg en de deelmodule Preventiegericht analyseren en Gezond gedrag bevorderen.
•	Zo geven we samen vorm aan Leven Lang Ontwikkelen binnen zorg en welzijn in regio Midden-Holland.
*	Hierin zijn twee mogelijkheden: 1. Een certificaat op basis van deelname. 2. Een certificaat dat je recht geeft op vrijstelling. Voor de laatste
moet je een met een voldoende beoordeeld eindproduct inleveren.

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE

Campus Gouda is een initiatief van verschillende gemeenten in regio Midden-Holland en werkt samen met hogescholen, bedrijven en zorginstellingen om opleidingen aan te bieden in de regio.
Met focus op Living Labs zorgtechnologie en bodemdaling. Binnen de Labs worden innovatieve projecten uitgevoerd en modulair onderwijs aangeboden.

