
Betere zorg voor onze ouderen van morgen begint bij 

onze zorgstudenten van vandaag; de verzorgenden en 

verplegenden in het mbo. Zij moeten nu immers weten 

wat er straks aan nieuwe kennis en vaardigheden van 

hen wordt gevraagd. Vanuit deze achtergrond heeft het 

Gilde Zorgcollege zich per 1 maart als eerste sector in 

het mbo aangesloten bij de Academische Werkplaats 

Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL). Een unieke 

kruisbestuiving tussen onderzoek en praktijk. Het 

doel: kwetsbare ouderen helpen om zo lang mogelijk 

zelfstandig, waardig en met plezier hun leven te leiden.

Gilde Zorgcollege haakt aan bij Academische 

Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg

MBO EN HET WERKVELD:

samen verbeteren 
  we de ouderenzorg

"Zeker in de zorg leiden 

meer wegen naar Rome. 

Dat vraagt om andere 

competenties."

Jos Hegeman en Jan Hamers
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In de AWO-ZL bundelen kennis- en zorginstellingen hun 
ervaringen en expertise rond innovaties die het dagelijks 
leven en de zorg voor ouderen verbeteren. Dat gebeurt met 
grote en kleine wetenschappelijke projecten, gebaseerd 
op vraagstukken die in de beroepspraktijk van nu leven; bij 
artsen, verzorgenden, verpleegkundigen, ouderen die zorg 
ontvangen, mantelzorgers en familieleden. “Samen bekijken 
we welke vernieuwingen in de ouderenzorg nodig zijn en 
monitoren we of deze ook het gewenste effect hebben. Dat 
laatste is cruciaal. We willen de oplossingen die we samen 
bedenken namelijk naar de praktijk brengen. En naar het 
onderwijs waar jongeren worden voorbereid op de praktijk 
van morgen”, vertelt professor Jan Hamers, hoogleraar 
Ouderenzorg aan de Universiteit Maastricht en voorzitter 
van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg. 
Om onderzoek en praktijk te laten samensmelten, werkt de  

AWO-ZL met duobanen. Onderzoekers en docenten van 
scholen werken minimaal een dag in de week bij een 
zorgorganisatie, medewerkers van zorginstellingen werken 
op hun beurt aan wetenschappelijk onderzoek en vertalen 
dit naar het mbo-, hbo- en wetenschappelijk onderwijs. 

Tot voor kort namen alleen het hbo (Zuyd Hogeschool) 
en wo (Universiteit Maastricht) in Limburg deel aan de 
academische werkplaats. Met het Gilde Zorgcollege is nu 
ook het mbo aangehaakt. Professor Hamers is er blij mee. 
“Naar schatting komt 70 tot 80 procent van de medewerkers 
in de ouderenzorg uit het middelbaar beroepsonderwijs. 
Zij verzorgen en verplegen onze ouderen. Het is dus heel 
belangrijk dat we zorgstudenten goed voorbereiden op de 
vragen waar zij straks in de praktijk mee te maken krijgen.”
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Een nieuw bewustzijn
Innovatie in de ouderenzorg is in volle gang en ook hard 
nodig. Van oudsher ligt het accent in verpleeghuizen op 
behandeling en genezing. Verpleegtechnische handelingen 
en interne huisregels bepalen voor de oudere cliënt nog 
vaak het ritme van de dag. Dat inzicht is radicaal aan het 
veranderen. De senior van nu wil ondanks lichamelijke 
of psychische beperkingen zo lang mogelijk zelfstandig 
functioneren. Dat vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden 
van studenten, de zorgmedewerkers van de toekomst. Jan 
Hamers: “Verplegen betekent niet meer dat je het leven van 
kwetsbare ouderen overneemt, maar dat je hen helpt om zo 
lang mogelijk de regie over hun eigen leven te behouden en 
goed om te gaan met hun beperkingen. In ons onderzoek 
staan de zelfredzaamheid en het welzijn van ouderen dan 
ook centraal. Bijvoorbeeld: maak ik het ontbijt voor cliënten 
zelf klaar of richt ik dit dagelijkse ritueel zo in dat ze dit 
zoveel mogelijk zelf kunnen doen? Dat vraagt om een nieuw 
bewustzijn bij zorgmedewerkers; een andere manier van 
denken en doen.”

Elkaar versterken
En dat is nou precies de reden waarom het Gilde 
Zorgcollege is aangesloten bij de Academische Werkplaats 
Ouderenzorg, vertelt directeur Jos Hegeman. “We willen de 
nieuwste kennis en inzichten in de ouderenzorg vertalen 
naar onze lesprogramma’s op school. Zo bereiden we 
onze zorgstudenten in Venray, Roermond, Weert, Venlo en 
Geleen voor op de beroepspraktijk van morgen. Omgekeerd 
kunnen de zorgmedewerkers van nu hun voordeel doen 
met de inzichten en ervaringen die onze studenten op 
school en tijdens stages opdoen. Jonge mensen die fris en 
onbevangen hun intrede doen in de ouderenzorg, kijken en 
denken toch anders. Zij zullen zich sneller afvragen waarom 
zaken in een verpleeghuis of in de thuiszorg al jaren op 
dezelfde manier gebeuren. Of het niet anders en beter kan. 
Dat maakt onze mbo-studenten bij uitstek de ambassadeurs 
van vernieuwing. En zo snijdt het mes aan twee kanten en 
versterken we elkaar.”

Vernieuwing zelf ervaren 
Met kleine en grootschalige projecten probeert de 
academische werkplaats de ouderenzorg te vernieuwen. 
Medewerkers uit de zorg en het zorgonderwijs, maar soms 
ook uit het bedrijfsleven, delen hun kennis en inspireren 
elkaar. Een voorbeeld daarvan is een studie die we binnen 
de academische werkplaats samen met Arion uitvoeren. 
In de praktijklessen op school ervaren studenten van Zuyd 
Hogeschool en Gilde Zorgcollege in Geleen nu bijvoorbeeld 
aan den lijve hoe het voelt om als (oudere) cliënt ‘s ochtends 
op een andere manier gewassen te worden. Niet volgens 
de klassieke methode met water, zeep en een waskom, die 
niet door iedereen als prettig wordt ervaren, maar zonder 
water met een speciaal hiervoor ontwikkeld lotiondoekje. 
Jan Hamers licht toe: “Binnen de academische werkplaats 
monitoren we de ervaringen van cliënten en studenten. Het 
is heel belangrijk dat jongeren dit ook zelf ervaren omdat 
zij straks de zorg gaan verlenen. Wat de uitkomst van het 
onderzoek ook wordt: nu al staat vast dat er geen standaard 
is voor hoe je ouderen moet wassen en verzorgen. De 
wensen en voorkeuren verschillen van persoon tot persoon, 
studenten leren per situatie om te beoordelen wat de beste 
oplossing is. Zeker in de zorg leiden meer wegen naar 
Rome. Dat vraagt om andere competenties. Creativiteit, 
inlevingsvermogen en goede communicatie zijn essentieel.” 

De deuren gaan open
Verbeteringen in de ouderenzorg beginnen dus bij 
vernieuwingen in het zorgonderwijs. Geïnnoveerd wordt 
er al volop in de curricula, ook bij Gilde Zorgcollege waar 
zorgstudenten binnenkort met behulp van een virtual reality-
bril worden voorbereid op het werken in de beroepspraktijk. 
“Iedereen is met innovatie bezig, we weten alleen nog niet 
altijd van elkaar waar we mee bezig zijn. Dat is de kracht 
van de academische werkplaats. Vernieuwende ideeën 
komen hier samen en krijgen een wetenschappelijke basis”,  
zegt Jan Hamers. 

Binnen het Gilde Zorgcollege brengt een kwartiermaker  
mo men teel in kaart wat er moet gebeuren om innovaties in 
de ouderenzorg te verankeren in het mbo. Jos Hegeman: 
“Het is een continu proces. Ook als onderwijsinstelling 
hebben we niet alle wijsheid in pacht. Daarom zetten we 
de ramen en deuren wagenwijd open om kennis binnen te  
halen en te delen met de buitenwereld. Alleen samen kunnen 
we de vakmensen leveren waar de ouderenzorg van morgen 
om vraagt.” 
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