MBO COLLEGE HILVERSUM EN KWINTES STARTEN OPLEIDING VOOR ZIJ-INSTROMERS

EERSTE KWINTES BEDRIJFSKLAS VAN START
Met de nieuwe 3-jarige BBL-opleiding
Persoonlijk Begeleider Specifieke
Doelgroepen richten MBO College
Hilversum en ggz-instelling Kwintes
zich op zij-instromers in de zorg.

opleidingstraject aanbieden aan
studenten in een andere levensfase, of
met een andere achtergrond. Het is een
opleiding waar zowel Kwintes als wij 100
procent achter staan.”

M

ensen die hun baan opzeggen
en kiezen voor de zorg, juist
nu. Bij Kwintes merken ze al
langer dat op vacatures voor zij-instromers
meer reacties komen dan op reguliere
vacatures. “Het zelf opleiden van
personeel is daarom belangrijker dan
ooit”, zegt Patrick Hommen, adviseur
beroepsopleidingen bij Kwintes.
Vorige week opende MBO College
Hilversum haar deuren voor de eerste
‘Kwintesklas’. Zo’n twintig studenten die
al aan het werk zijn als woonbegeleider
in opleiding komen één dag per week
naar school. Het lesprogramma dat ze
volgen, is een co-creatie van Kwintes en
het MBO College. Hommen: “Zo weten
we zeker dat de theorie goed aansluit
op onze doelgroep en manier van
werken. Studenten moeten het gevoel
hebben: ‘Wat ik hier leer, kan ik direct
inzetten op de werkvloer.’” Maatwerk
dus, waardoor het leren nog beter aansluit
bij de doelgroep. Een mooi voorbeeld
noemt hij de modules medicatieverstrekking en psychopathologie.

“Studenten moeten
het gevoel hebben:
‘Wat ik hier leer, kan
ik direct inzetten op
de werkvloer.”

Steven van Schaaik (links) en Patrick Hommen.

“Die zijn naar voren gehaald in het
curriculum, omdat je daar bij ons snel
mee te maken krijgt.”
LEVENSLANG LEREN
Dat hun oog viel op MBO College
Hilversum, heeft niet alleen te maken
met de goede onderlinge contacten:
ook de locatie speelt voor Kwintes een
belangrijke rol. Hommen: “We hebben
vestigingen van Flevoland tot Alphen

aan den Rijn en van het Gooi tot
Veenendaal. Hilversum is voor veel
studenten goed bereikbaar met een
treinstation en bushalte voor de deur.”
De intensieve samenwerking met
Kwintes sluit goed aan bij de ‘levenslang
leren’- ambities van MBO College
Hilversum, zegt Steven van Schaaik,
opleidingsmanager gezondheidszorg.
“Met BBL-opleidingen als deze kunnen
we een interessant en uitdagend

GASTCOLLEGES
Naast de toegevoegde waarde van op
de praktijk gerichte keuzedelen, zullen
medewerkers van Kwintes hun kennis
ook naar de schoolbanken brengen. Een
positieve ontwikkeling, de grens tussen
werken en leren zal steeds dunner
worden. Patrick Hommen: “We hebben
een pool opgezet voor medewerkers die
gastcolleges willen geven, bijvoorbeeld
over psychopathologie, werken in de GGZ
en ervaringsdeskundigheid. De animo
hiervoor is groot.” De samenwerking met
Kwintes smaakt naar meer, vult Steven
van Schaaik aan. •

