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Doorkijkje school

– Missie, visie, identiteit en 
kernwaarden

– Perspectief onderwijs n.a.v. 
landelijke trends

– Onderwijs

– Studenten en personeel

– Gezamenlijke 
projecten/ontwikkelingen

– ‘Highlights’



Missie
Het bieden van een 
geintegreerd, afgestemd en 
innovatief onderwijs- en 
scholingsaanbod in de sector 
Z&W, voor zowel het initieel als 
het post-initieel onderwijs, dat 
aansluit bij de behoefte van de 
individuele student en het 
regionale werkveld.



Visie & Kernwaarden

Wij leren studenten het beste uit 
zichzelf te halen en dit verder te 
ontwikkelen. Dit doen we in een 
persoonlijke, betekenisvolle, 
actieve, flexibele en 
praktijkgerichte omgeving.



Identiteit

Ons onderwijs is zo samengesteld dat alle 
studenten op basis van hun achtergrond, 
capaciteiten, ontwikkeling en interesses 
maximale kansen krijgen zich te 
ontwikkelen. Iedereen leert in 
samenwerking van elkaar, zowel 
studenten als medewerkers en iedereen 
neemt verantwoordelijkheid.

Binnen onze school staan wij voor de 
benadering ‘positieve gezondheid’. Dit 
betekent dat ons onderwijs gericht is op 
het vermogen van mensen om met 
fysieke, emotionele en sociale 
levensuitdagingen om te gaan en zoveel 
mogelijk eigen regie voeren.



Perspectief onderwijs 

n.a.v. landelijke trends

- Ontwikkelen van een opleidingshuis 
gericht op verwantschap en 
gemeenschappelijkheid en anderzijds 
differentiatie en profilering. 

- Leren wordt grotendeels een individuele 
aangelegenheid gericht op persoonlijke 
ontwikkeling (gepersonaliseerd leren) en 
zelfontwikkeling; onderwijs meer 
toesnijden op individuele leerbehoeften

- ‘Standaardisatie op maat’



Onderwijs
Opleiding Niveau Team 

1 Doktersassistent 4 DATA

2 Tandartsassistent 4 DATA

3 Maatschappelijke zorg 3+4 VZM

4 Verzorgende 3 VZM

5 Sociaal Werker 4 SW

6 Verpleegkundige 4 VP

7 Helpende Zorg Welzijn 2 HZW

8 BBL met maatwerk: DA, TA, MZ, 

HZW, SW, VP, VZ

Derde leerweg/contractactiviteiten/specifieke 

scholing op verzoek van de klant

HZW, VP-handelingen, Zorgtechnologie, 

Helpende Plus, Individuele basiszorg 

verlenen, Ondersteuning thuis, 

Verdieping Palliatieve zorg, Ondersteunen 

bij wonen en welbevinden, Individuele 

zorg verlenen, ADL-ondersteuning, 

Omgaan met agressie

2-3-4 ZWib: Zorg en 

Welzijn in bedrijf



Studenten en 

personeel

Studenten:

Personeel:

Categorie 2022-2023

Regulier BOL 1150

Regulier BBL 85

Derde leerweg 40

Bedrijfsgericht 

(BBL)

655

Cursorisch 250

Totaal FTE Personen

135 200



Gezamenlijke 

projecten/ontwikkelingen

Met wie Project

Amarant Lokaal013: Dagbesteding in de school begeleid door 

studenten

Zorgacademie (alle werkvelden Zorg Midden 

Brabant, Fontys, Avans, School voor Z&W)

- Behoud en betrokkenheid zorgprofessionals

- Onderwijsvernieuwing LLO

Tranzo (UvT) Academische werkplaats Gehandicaptenzorg en 

Ouderenzorg (o.b.v. onderzoek UvT gezamenlijk onderwijs 

maken voor mbo)

MIEC Zorgtechnologie (ROC’s Zorg en Welzijn 

Brabant en vanuit iedere regio een aantal 

werkvelden)

Opleiden van zorgprofessionals voor en van de toekomst

Health Innovation School implementation (HISi): 

innovatoren zorginstellingen en onderwijs

Door samen innoveren het verschil maken binnen de zorg

Transvorm (samenwerkingsverband werkgevers in 

de zorg)

Actieprogramma behoud personeel

Samen richting geven aan ouderenzorg in 

Midden-Brabant (de Wever, Mijzo, de Leyhoeve)

- (Door)ontwikkelen 3 fieldlabs

- Begeleidingsvernieuwing

- Verkenning één instroom-voordeur onderwijs

- Verkenning en verbreden gezamenlijke 

stagematching

Gemeente Tilburg, Calibris, Contour de Twern Wijkzorg in wijkleerbedrijf Tilburg West



‘Highlights’

Samenwerking met 

organisaties Zorg en Welzijn 

en kenniscentra

Vernieuwingen BOL

Vernieuwingen LLO



Vragen?
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