Flexibele
leeroplossing
voor de zorg

Met ZorgPad Zorg & Welzijn kies je voor een flexibele leeroplossing
om studenten klaar te stomen voor de beroepspraktijk. Zij bouwen op
eigentijdse manier de benodigde kennis en vaardigheden op. Vakinhoudelijk,
maar ook de soft skills!
Lesgeven met ZorgPad Zorg & Welzijn

Eigen lesmateriaal en monitoren prestaties

ZorgPad Zorg & Welzijn helpt jou bij het verzorgen van

Als docent kun je eenvoudig eigen leeractiviteiten toevoegen,

vraaggestuurd en ontwikkelingsgericht onderwijs voor

leerpaden samenstellen en de voortgang van studenten

verpleegkundigen, verzorgenden-IG en Medewerkers

monitoren. ZorgPad Zorg & Welzijn biedt mogelijkheden om

Maatschappelijke zorg.

studenten extra te ondersteunen όf juist uit te dagen. Zo
speel je in op persoonlijke leerbehoeften en prestaties.

Het is een complete methode, gestructureerd aan de hand
van de werkprocessen uit het kwalificatiedossier. ZorgPad
Zorg & Welzijn sluit dan ook volledig aan op het huidige
kwalificatiedossier en wordt voorbereid voor 2020. Ook is het
afgestemd op de examenproducten van zowel het Consortium
Beroepsonderwijs als Prove2move.

• Bereid studenten optimaal voor op hun examens
• Richt zelf leerpaden in met bestaande leeractiviteiten
• Voeg eenvoudig eigen leeractiviteiten toe

“ZorgPad Zorg & Welzijn
maakt het voor mij als docent
mogelijk om te differentiëren
in de klas.”
Stefan Hart, Docent Verpleegkunde
ROC Horizon College

Leren met ZorgPad Zorg & Welzijn
Het leren met ZorgPad is gemakkelijk en prettig. Met de
vernieuwde vormgeving en verbeterde structuur vinden
studenten snel hun weg. Zij kunnen zelfstandig aan de slag en

Wat?

Toepassing?

blijven gemotiveerd. Bij de ontwikkeling is goed gekeken naar

Flexibele leeroplossing voor

• Zelfstandig leren en

verschillen in leerbehoeften en leerstijlen. Studenten mogen

niveau 3 en 4.

de leerpaden op hun eigen manier en naar eigen behoefte
doorlopen (dit hoeft dus niet lineair).

• Gezamenlijk in de klas
Voor wie?
• Verzorgende-IG

• Eigen regie in het leerproces ontwikkelen
• Alle essentiële kennis en vaardigheden aanleren
• De theorie gemakkelijk naar de praktijk vertalen

voorbereiden op toetsen

• Maatschappelijke zorg/
Verzorgende-IG
• mbo Verpleegkunde

verwerkingsopdrachten
maken en bespreken
• Vaardigheden oefenen en
elkaar beoordelen
• Informatie opzoeken tijdens
projecten of stage

Geschikt voor:
Kwaliteit & werkvormen

• BOL

Licenties

ZorgPad Zorg & Welzijn wordt samengesteld door

• BBL

• Basispakket

inhoudsdeskundigen uit de beroepspraktijk en didactisch

• Derde leerweg

• Branchepakket
• Compleet pakket

experts. Kenmerkend is dan ook de goed doordachte didactiek,
het passende niveau en de betrouwbaarheid van de inhoud.

Welke vorm?

ZorgPad Zorg & Welzijn biedt veel variatie in werkvormen.

• Volledig digitale methode

Keuze uit 6 maanden en 12

De inhoud wordt continu aangevuld en verrijkt, waardoor het

• Combinatie van boeken

maanden.

(theorie) en digitaal

altijd up to date is.

(verwerkingsmateriaal)
Aan de slag met ZorgPad Zorg & Welzijn?

• Boeken (alleen theorie)

Voor de actuele prijzen
verwijzen we graag naar
zorgpadzorgenwelzijn.nl

Natuurlijk zorgen we samen voor een vliegende start. Wij
verzorgen een praktische starttraining voor de docenten die
ermee gaan werken. Is er behoefte aan extra training of advies
op maat? Laat het ons weten, verschillende onderwijsexperts
staan voor je klaar.

Contact
Wil je nader kennis maken met ZorgPad Zorg & Welzijn? Een demonstratie op locatie?
Een deskundig salesteam staat voor je klaar!
Ferenc van Zanten

Linda Rammers

Accountmanager

Salessupport

+31 622 215 901

+31 (0)88 522 6866

f.vanzanten@noordhoff.nl

zorgpad@noordhoff.nl

Meer weten? Neem contact met ons op of
ga naar zorgpadzorgenwelzijn.nl

