
Bijeenkomst werkgroep Onderwijs van de Coalitie Digivaardig in de zorg 
5 februari 2020 
 
Aanwezig:  
Anne-Ruth Oosterbroek (ROC Twente), Astrid Schat (MBO Utrecht), Gerie Haartman (ROC Midden 
Nederland), Hilde Meijs (Ouderenfonds), Jaya Boland (All you can learn), Astrid de Witte (MBO 
Amersfoort), Dorine Koopman (Saxion), Anne Mie Sponselee (Fontys), Jolanda van Til (Deltion), Maaike 
Heijltjes (Coalitie digivaardig in de zorg, ECP) 
 

1. Welkom door Jolanda 
Kort overzicht van welke initiatieven er zijn naast deze werkgroep onderwijs 

 
• Ontwikkelen van menukaart eHealth vanuit het Actieleernetwerk. 
• Plannen van het Platform Inzet Technologie in zorg en welzijn waarin lectoraten die met dit 

thema bezig zijn, met elkaar verbonden zijn.  
• Groepje hbo’s en mbo’s die presentatie hielden tijdens openingsmanifestatie van de e-

healthweek (ROC van Twente, ROC Rijn IJssel, Summacollege, Fontys, Deltion).  
 
Er zijn veel initiatieven, er is veel energie op dit onderwerp! We kijken hoe we het zo goed mogelijk 
samen kunnen brengen. 
 
Er is een appgroep waarmee je op de hoogte kunt blijven van het laatste nieuws op het gebied van 
onderwijs en digitale vaardigheden:  
https://chat.whatsapp.com/GQ5EuqLalmYCnQniuYPtUg. 
 

2. Delen van ervaringen/leermiddelen: 
 
Astrid Schat:  
Enthousiast over inspirerende podcastreeks met dappere digitale leiders in de zorg gemaakt door 
Suzanne Leijendekkers van Philadelphia. www.coalitiedigivaardgindezorg.nl/producten (en dan even 
naar beneden scrollen). 
Wat bijvoorbeeld opviel was dat je geen fysieke ruimte meer nodig hebt bij online contact (bijv. bij 
online behandelingen in de ggz). Wat kun je daarmee in het onderwijs? Het klaslokaal is misschien 
verleden tijd. Inspirerend om te kijken naar hoe het buiten het onderwijs gaat.  
 
Anne-Ruth Oosterbroek: 
Onderzoek gedaan naar samenwerking zorg en technologie. Studenten en docenten willen wel 
samenwerken maar soms organisatorische problemen. Werkgroep gestart van docenten verpleegkunde 
en techniek die samen gaan praten over hoe ze het onderwijs gaan vormgeven en elkaar kunnen 
versterken. Techniekdocenten zien niet altijd meteen dat ze baat kunnen hebben van samenwerking 
met zorg. 

Ook betrokken bij regionaal programma Topfit: grote samenwerking van o.a. Saxion, Universiteit 
Twente, gemeente, zorginstellingen, ROC’s om de gezondheid van de regio Twente op een hoger plan te 
brengen, zie ook: https://www.utwente.nl/nieuws/2019/3/340035/lancering-topfit-programma-tijdens-
health-valley-event-2019#open-platform. Dat gaat via Community Science. Ook modules maken voor 
burgers binnen dit project. Digitale vaardigheden spelen hier zeker een rol.   
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Hilde Meijs:  
Was tot medio vorig jaar projectleider van Samen Slim zorgen Thuis bij Summa Colleg.   Nu een opdracht 
van het ouderenfonds om ouderen te ondersteunen om online te komen met een e-learning die 
Welkom Online heet (gratis voor iedereen gesponsord door Ziggo, Vodafone, Samsung) 
https://welkomonline.nl/. Haar opdracht is studenten vinden die ouderen helpen om online te komen. 
Kan als stage op verschillende niveaus. Bij interesse bellen met Hilde 0631770233 of hildemeijs@ziggo.nl  
 
Gerie Haartman:  
Opdrachten aan het maken waarbij techniekstudenten zorgstudenten ondersteunen. Als iets niet werkt 
zijn zorgstudenten geneigd de handdoek in de ring te gooien. Techniekstudent kan dan helpen.  
Bijvoorbeeld bij beeldbellen via een tablet.  
Als iets niet in het curriculum zit is het bijna onmogelijk om iets te plannen. Eerst klein beginnen met 
pilot buiten curriculum om, dan inbedden in het curriculum, maar dat is wel lastig. 
Ook actief met vmbo, vak toegepaste technologie. Ze komen op onze school om de technologie echt te 
zien en daarover door te praten. Als je enthousiast bent en wilt doorpakken dan kom je er wel. Maar 
organisatorisch is het vaak lastig.  
 
Dorine Koopman:  
Vorige week gesprek met minister van onderwijs Esther van Engelshoven met docenten van Saxion, 
Fontys en Avans over versnellingsplan onderwijsinnovatie. Docenten hebben benadrukt dat 
professionalisering van de docent heel belangrijk is en dat daar tijd en geld voor nodig is. Het is dus het 
juiste moment om daarop in te haken!  
Er is pas een online scholing ontwikkeld met subsidie van ZonMW voor hoe om te gaan met een delier. 
www.watdoejebijdelier.nl Aparte ingangen voor mantelzorgers en zorgprofessionals.  
 
Jaya Boland:  
Vanuit een RIF-aanvraag is www.allyoucanlearn.eu gestart met het gratis aanbieden van e-
learningmodules aan de ROC’s in zorg en welzijn. Voor eind 2021 moet er 150 modules zijn, en 10.000 
gebruikers, en 800 docenten opgeleid om modules te maken. Theorie toepassen in praktijk is het 
uitgangspunt, omdat aansluiting onderwijs en praktijk vaak niet helemaal goed is. 39 organisaties zijn 
partner. ROC’s kunnen hulp krijgen bij het ontwikkelen van modules (zowel geld als concrete hulp van 
een bedrijf gespecialiseerd in bouwen van leermiddelen). 
 
Astrid de Witte:  
Organiseerde in november studiedag voor 120 docenten, teamleiders en managers om ze te laten 
kennismaken met digitalisering (in de zorg). Op 10 locaties (zorginstellingen, start-ups) kregen de 
collega’s voorbeelden te zien en gingen ze aan de slag. In de middag kijken hoe het in te bedden in het 
curriculum. Deze dag heeft het gevoel van urgentie flink verhoogd en veel energie en motivatie 
losgemaakt.  
 
Ander project: bij zorgorganisatie de Koperhorst is de Digibrigade langsgeweest. Groepjes van studenten 
op niveau 2 die ouderen en zorgprofessionals digivaardig te worden (focus op tablet en telefoon). ER zijn 
heel veel materialen beschikbaar voor docenten: uitgewerkt plan, communicatiemiddelen, shirts etc., 
maar onderwijsinstellingen pikken het tot nu toe niet op.  
 
Anne-Mie Sponselee:  
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De minor Health-TEC die is opengesteld voor alle opleidingen en alle scholen 
https://fontys.nl/Studeren/Minoren/Health-TEC.htm . Samenwerken aan problemen die uit het 
werkveld komen. Studenten moeten in 20 weken een prototype opleveren dat past bij het probleem.  
Ook op andere plekken verbinding technologie- en zorgopleidingen maken. Bijv. studenten toegepaste 
gerontologie samenbrengen met engineering studenten. En een associate degree zorg en technologie.  
 
Jolanda van Til:  
Ontdekte een huis vol technologie in Dronten, gemaakt door een woningcorporatie, dat nog niet wordt 
gebruikt. Nu daar met groepen studenten naar toe, hen casussen laten uitwerken vanuit een plaatselijke 
organisatie die wijkzorg levert en adviezen geven.  
Motto: gewoon gaan doen! Veel pilots organiseren, dan wordt het langzamerhand vanzelf normaal. Een 
goed netwerk is daarbij belangrijk.  
 

3. Actieplan Digitale vaardigheden en zorg- en welzijnsopledingen 
Reacties op verschillende onderdelen:  
 
Producten ontwikkelen 
Leeruitkomsten afstemmen op digitale vaardigheden. Vb Strategiekaart 2023 bij Fontys: verplicht 
verwerken technologie in leeruitkomsten 
 
Delen en (her)gebruiken van leermiddelen 
Een leeromgeving (website) voor alle materialen 
Of links naar materialen 
Gratis omgeving voor studenten-docenten-zorgprofs (aycl) 
Hoe breek je de muren van scholen? (concurrentie?) 
 
Docenten vinden elkaar 
+ professionals 
Community van hbovpk gebruiken: is niet alleen voor hbo! 
Hoe vinden we elkaar? 
Mbo&hbo verbinden: ken elkaars kwaliteiten 
Ervaringen uitwisselen! 
 
Coalitie digivaardig in de zorg/landelijke onderwijswerkgroep als verbindmiddel 
Zijn er concurrenten/medestanders voor deze positie? 
Wordt het ons gegund? 
Hoe komen we aan onze gewenste positie? 
Gezicht geven, de boer op, goede verhalen halen en brengen, 
Nek uitsteken, ambitie tonen 
 
Werkconferenties 
Centraal in het land 
Hoe bereik je docenten met drukke agenda’s en veel prioriteiten?  
Digitale aanwezigheid op afstand? 
Model van ambassadeurs 
 
Communicatie over onderwijs over digivaardig in de zorg 
Aanhaken bij wat in zorginstellingen gebeurt, niet op een eiland zitten 

https://fontys.nl/Studeren/Minoren/Health-TEC.htm


Gebruikmaken van wat er is 
Digivaardigindezorg als middel om elkaar te vinden 
 
Het actieplan wordt ook komende weken ook besproken met relevante organisaties zoals MBO-raad, 
Consortium, LOOV, Actieleernetwerk, Platform Inzet Technologie in zorg en welzijn, saMBO-ict, Surf, 
Kennisnet, project HBO-V samen, stichting Practoraten, ministerie VWS en OCW. Op basis van de 
uitkomsten wordt de volgende stap gezet.  
 

4. Afsluiting Jolanda 
Hoe nu verder? Input vanuit de ronde bij organisaties en vanuit deze bijeenkomst wordt verwerkt. 
Ontwikkelingen zullen gedeeld worden in de appgroep DIVA onderwijs. Zoals het nu lijkt is er in mei/juni 
een coalitiebrede werkconferentie waar onderwijs een goede plek zal krijgen. Informatie volgt.   


