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Welkom allemaal

Planningsgroep

• Maria Henderikx

• Marjo Onderwater



Gerontologie: 

wetenschap die het ‘ouder worden’ 
bestudeert

Geriatrie: 

specialisme richt zich op de 
diagnostiek en behandeling van 
oudere mensen met ingewikkelde 
ziekteproblemen veroorzaakt of 
beïnvloed worden door 
veroudering.



Grijze golf waardoor toename van oudere 
zorgvragers in iedere setting 



Instapeisen 
• zich in de 

postpropedeutische fase van 
de opleiding bevindt

• de student is minimaal 20 
uur per week werkzaam in 
een setting waarbij sprake is 
van cliëntcontacten met 
ouderen

• binnen de werksetting 
bestaat de mogelijkheid om 
een project uit te voeren, 
gericht op innovatie van de 
zorg aan ouderen. 

• er is sprake van passende 
begeleiding door een hbo-
zorgprofessional



Opbouw van de minor
Eenheid van Leeruitkomsten 

- De geriatrische zorgvrager en 
diens netwerk 

- Innoveren in het geriatrische 
beroepsdomein 

CanMeds rollen

- Zorgverlener

- Samenwerkingspartner

- Communicator

- Reflectieve EBP professional



Verdieping en verbreding 
• Veelheid aan verschillende

onderwerpen.

• Gastdocenten en docenten uit
het eigen instituut en uit het 
werkveld.

• Voorbereidingsopdrachten en 
literatuur op #Onderwijsonline.

• Lesvormen: hoorcolleges, 
werkcolleges, communicatieve
vaardigheden, practica.



Inhoud van de minor
• Theoriedeel

• Praktijkgericht project

• Diverse lesvormen

• Een greep uit de onderwerpen

• Verplichte opdrachten

• #Onderwijsonline



Theorie
Greep uit de onderwerpen:
• Narratief werken en beeldvorming…

• Ontwikkelingen in ouderenbeleid…

• Lichamelijke veroudering…

• Zingeving…

• Zorgtechnologie…

• Valrisico en preventie…

• Werken in sociale netwerken…

• Ouderenmishandeling…

• Seksualiteit…

• Gedragsproblemen…

• Dementie…

• Mimakkes

• Pijn…

• Medische beslissingen rondom het 
levenseinde…

• Palliatieve zorg…

• Zingeving…



Portfolio
➢ POP: af te sluiten met een

presentatie als onderdeel van 
portfolio.

• Terugblik op de ontwikkeling.

• Vooruitblik op ontwikkelwensen.

• Centraal staan de 
CanMedsrollen

➢ Levensverhaalinterview

➢ Netwerkanalyse

➢ Klinisch redeneren

➢ Morele vraag in de ouderenzorg

➢ E-learnings



CGI: portfolio en waarderingsformulier



Praktijk

• Werken in subgroep van 3 á 4 
studenten aan de hand van een
gemeenschappelijk thema. 

• Ieder werkt individueel aan het 
ontwikkelen en implementeren
van een praktijkproject wat een
meerwaarde heeft voor de 
zorgvragers op de werkplek. 

• Gebruik maken van eerder
vergaarde ‘baggage’ tijdens de 
minor

• Begeleiding door eigen tutor én
werkplekbegeleider

• Voorbereidingsopdrachten en 
literatuur op #Onderwijsonline



Toetsvorm
✓ Individueel verslag van 

praktijkanalyse 

✓ Uitvoeren project: waardering 
van werkbegeleider!

✓ Verzorgen van workshop per 
groepje op ons eigen mini-
symposium



Mini-symposium

• Presentatie van de 
resultaten van het 
praktijkproject

• Werkbegeleiders en of 
collega’s kunnen hiervoor 
uitgenodigd worden.  



#OnderwijsOnline
• Voorbereidingen per lesdag

• Mededelingen van de planningsgroep/tutoren.

• Naslagwerk / powerpointpresentaties.

• Activiteitenschema.

• Werkbegeleidershandleiding.

• Informatie omtrent toetsing.



Vragen?



Dank voor jullie
aandacht


