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!Stand van zaken
Het gaat goed met SwitchZ! Op dit moment hebben we 
gezamenlijk (dus met alle aangesloten zorginstellingen) 
zo’n 65 MBO plaatsen beschikbaar, verdeeld over 22 
teams. 59 van die plaatsen zijn inmiddels ingenomen 
door de studenten die het SwitchZ-traject volgen of 
gaan volgen. Deze 59 studenten zijn als volgt verdeeld: 

• 28 studenten volgen de mbo-verpleegkundige 
opleiding.

• 31 volgen de mbo-verzorgende IG/MZ opleiding.

• Er zijn 9 mannen en 50 vrouwen.

• De gemiddelde leeftijd is 43 jaar.

Wist je 
dat….

…er al 59 SwitchZ-
studenten 

zijn gestart?

Ook zijn er inmiddels bijna 10 SwitchZ-studenten gediplomeerd. Daar zijn we natuurlijk trots op. Alle 10 SwitchZers hebben een mooie werkplek gevonden bij één van de zorgorganisaties. Een aantal hiervan is helemaal enthousiast geworden over het studeren en is zelfs alweer met een vervolgopleiding begonnen.

!



T
Informatie
bijeenkomst 
7 april
Tijdens de laatste informatiebijeenkomst waren er 
109 aanmeldingen. Door alle ontwikkelingen rondom 
het coronavirus kon er geen fysieke bijeenkomst 
plaatsvinden. Om alle geïnteresseerden toch te 
informeren, hebben we een webinar georganiseerd. Dat 
was wel even wennen, maar het was een groot succes. 
Meer dan 60 mensen hebben uiteindelijk deelgenomen 
aan het webinar, waarvan er maar liefst 33 hebben 
gesolliciteerd voor een plek bij onze opleiding. Vind je het 
leuk om het webinar terug te kijken? Dan kan dat hier.  

SwitchZ ‘goes 
digital’ 
Niet alleen de informatiebijeenkomst is 
digitaal, maar ook alle lessen vinden op 
dit moment digitaal plaats. Natuurlijk is dit 
allemaal het gevolg van de coronacrisis. 
Zelfs de examens worden soms digitaal 
afgenomen. Het is natuurlijk even wennen, 
maar het verloopt allemaal heel goed. En dat 
komt vooral door onze geweldige studenten. 
Want ook al is het op de werkvloer ontzettend 
pittig met de uitdagingen rondom corona 
en laat de internetverbinding ons soms in 
de steek tijdens de digitale lessen, toch 
houden de studenten de moed erin. En dat 
verdient een hele dikke pluim! Via deze 
weg willen jullie laten weten, dat we heel 
trots zijn op jullie flexibiliteit, creativiteit en 
doorzettingsvermogen. Dit geldt zowel voor 
de studenten, de begeleiders als de docenten 
van bureau G&D.

SwitchZ en de 
coronacrisis

De afgelopen periode is voor iedereen een ontzettend 
lastige periode geweest. Dit geldt uiteraard ook voor 
opleidingen en de studenten van die opleidingen. Er 
mochten natuurlijk geen bijeenkomsten plaatsvinden. 
Voor SwitchZ geldt dat de themabijeenkomsten 
maar één week niet zijn doorgegaan. Al vrij snel 
konden we overgaan tot digitale lessen. Natuurlijk 
is dat ontzettend wennen, maar het ging snel goed. 
De theorie was altijd al beschikbaar via de SwitchZ 
online leeromgeving, dus dat veranderde niet. Op dit 
moment gaan de themabijeenkomsten iedere twee 
weken gewoon door. Maar omdat de online lessen 
veel meer energie kosten, zijn deze nu iets korter. Het 
lesprogramma is verder niet aangepast.

Naast de praktijklessen vindt het overgrote deel van 
de opleiding natuurlijk plaats in de praktijk, op de 
leerwerkplekken. Er is door het coronavirus wel wat 
druk gekomen op de begeleidingscapaciteit, maar 
we doen er alles aan om er voor te zorgen dat het 
leerproces van de studenten zo goed mogelijk door 
kan lopen. De praktijkexamens worden op sommige 
plekken ook anders ingericht. Dit gebeurt soms 
digitaal, waarbij een acteur de cliënt speelt. We kijken 
steeds per situatie op welke wijze het examen het 
beste afgenomen kan worden. Maatwerk staat voorop 
bij SwitchZ. Zo onderzoekt bureau G&D nu hoe ze de 
digitale lessen op een zo goed mogelijke manier in 
kunnen zetten om het traject nóg beter aan te passen 
op de individuele behoeften van de deelnemers. 

Corona brengt dus ook nieuwe inzichten en innovatie-
ideeën met zich mee.

Het uitgangspunt van SwitchZ is al deze weken geweest 
dat het leerproces van de studenten zo goed mogelijk 
doorloopt. De e-coaches van bureau G&D zijn hier 
heel alert op. Op de werkvloer loopt alles nu ook 
even anders en zien we dat mensen het de afgelopen 
periode heel druk gehad hebben. Dit heeft op sommige 
leerwerkplekken ook invloed gehad op de begeleiding 
van de studenten. Echter zijn er tot nu toe geen 
signalen van studenten die hierdoor extra vertraging 
opgelopen hebben.



Iedere SwitchZer volgt een eigen  leerroute, maar wordt samen met de andere zij-instromers opgeleid.Iedere SwitchZer volgt een eigen  leerroute, maar wordt samen met de andere zij-instromers opgeleid.

Sinds de start van het SwitchZ traject is er een evaluatiegroep actief, 
waar alle zorgorganisaties, bureau G&D en natuurlijk ook studenten 
in vertegenwoordigd zijn. In deze werkgroep zijn al allerlei dilemma’s 
opgepakt en verbeterplannen doorgevoerd. 
Een greep uit de onderwerpen waar we mee aan de slag zijn gegaan in 
deze werkgroep 
• Verduidelijking regeling reiskosten
• Begeleiding op de leerwerkplek
• Afspraken over voorkomen van dubbel moeten volgen van o.a. 

medicatiescholing
• Inregelen van Til & transfer en slik-scholing bij de start van het leertraject 

voor alle SwitchZ-studenten
• Aanpassing bovenformativiteit van studenten: Dit wordt per 1 september 

2020 voor alle studenten; 6 weken bovenformatief op eerste leerwerkplek, 
3 weken bovenformatief op tweede en derde leerwerkplek

• Verduidelijking en aanscherping afspraken personeelsregelingen.

Innoveren en verbeteren 
doen we samen

Heb jij interesse om 
een actieve bijdrage te 

leveren aan het nog verder 
verbeteren van SwitchZ? 
Geef dit aan bij Moniek 

Hensing van Bureau 
G&D.

Diploma-uitreiking           30 juni 2020
Op 30 juni vindt de volgende diploma-uitreiking plaats. Op deze dag nemen 7 SwitchZers hun diploma in 
ontvangst. Helaas kunnen we in deze tijd niet terecht bij een van onze zorglocaties. Daarom wordt gekozen 
voor de (externe) locatie ‘De Stek’ in Raamsdonkveer. En natuurlijk moeten we het aantal genodigden ook 
beperkt houden (max. 30 pers) om te zorgen dat we aan de RIVM richtlijnen rondom corona voldoen. 

De trotse afstudeerders zijn:
Kandidaat Leerwerkplekken Start na diplomeren bij:
Femke van Geel 1. Thebe CLB
 2. De Wever Heikant Accordeon
 3. Thebe Moergestel  Thebe Moergestel
Marianne Schaap 1. De Wever Heikant Accordeon
 2. Thebe CLB
 3. De Wever JZ Braambos  De Wever
Marion van der Meer 1. De Wever JZ Vlaspit 
 2. Thebe Korvel 
 3. Prisma Prisma
Angela Austermann 1. Thebe Heuvel
 2. Volckaert Oosterheem
 3. De Wever Thebe Hagedonk
Angela Geverink 1. Thebe Korvel
 2. De Riethorst Stromenland Altenahove
 3. De Wever Thebe Korvel
Lonneke Hopmans 1. De Wever Padua Sienna
 2. Thebe Korvel
 3. Volckaert Thebe Wijkverpleging
Robert van der Meer 1. De Riethorst Stromenland Altenahove
 2. Prisma
 3. De Wever De Riethorst Stromenland



Samen fijner leven
De Riethorst Stromenland

? Heb je vragen over een van de 
onderwerpen uit deze nieuwsbrief? 
Stel deze dan via het mailadres 
info@switchz.nl.

““Ik ben heel trots op Ik ben heel trots op 
wat we bereikt wat we bereikt 

hebbenhebben

Vertrek projectleider 
SwitchZ
Mijke Aarnoudse stond aan de wieg van het project 
SwitchZ. Vanaf de start van SwitchZ in 2018 was 
Mijke hier aan verbonden als projectleider. Helaas 
heeft ze ons laten weten dat ze per 1 juli van dit jaar 
stopt met deze functie. Ze geeft aan dat voor haar 
de tijd is gekomen om een Switch(Z) te maken. Deze 
zomer gaat ze zich beraden op de volgende stap in 
haar carrière om in het najaar vol energie op zoek te 
gaan naar een nieuwe baan. 

“Ik kijk terug op een mooie, leerzame en uitdagende 
tijd, waarin we gezamenlijk een revolutionair 
leertraject neergezet hebben. Ik ben heel trots op 
wat we bereikt hebben en natuurlijk nog trotser op 
de SwitchZers die dit uitdagende leertraject met 
veel energie, flexibiliteit en doorzettingsvermogen 
volgen. En al afgerond hebben! Ik ben met veel passie 
2,5 jaar lang een ambassadeur geweest van dit 
mooie initiatief en ben heel trots dat SwitchZ de prijs 
koploper in de zorg heeft mogen ontvangen. Ik mocht 
hier de bloemen en het certificaat voor in ontvangst 
nemen, maar het was natuurlijk een gezamenlijke 
prestatie.”, aldus Mijke.

Wij willen Mijke heel hartelijk bedanken voor haar 
inzet en eindeloze energie die ze in dit project heeft 
gestopt. We hopen dat haar opvolger net zo bevlogen 
is, zodat we SwitchZ op dezelfde manier kunnen 

continueren. Inmiddels staat de 
vacature voor de opvolger van Mijke 
uit. De sollicitatiegesprekken voor de 
nieuwe projectleider SwitchZ vinden 
op dit moment plaats en we hopen dat 
de rol zo snel mogelijk ingevuld kan 
worden. Zodra dit bekend is zullen we 
de nieuwe projectleider uiteraard aan 
jullie voorstellen. 

_______________________________________
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