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Beroepsontwikkeling 
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1.Kennisbundels GHZ

2.VGN Academie

3.Aan de slag met een praktijkopdracht

4.In gesprek over kennisbundels en VGN Academie

Onderwerpen presentatie



1. Kennisbundels GHZ



• Kennisbundels zijn ontwikkeld vanuit de Kwaliteitsagenda 
gehandicaptenzorg

• Zijn gericht op het beter toerusten van toekomstig medewerkers

• Zijn bedoeld voor mbo, hbo en bij- en nascholing

• Volgen competentieprofielen en de keuzedelen voor de 
doelgroepen:
• Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

• Ernstig meervoudige beperkingen

• Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking

• Mensen met een licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar 
gedrag

Uitgangspunten kennisbundels GHZ



• Pilots in mbo- en hbo-onderwijs en in na- en 
bijscholingstrajecten

• Nieuwsberichten in relevantie vakbladen en op relevante 
websites

• Workshops en presentaties

• Evalueren en bijstellen inhoud kennisbundels

Ontwikkeltraject



Kennisbundels online

Indeling hoofdstukken: 

Vooraf

Doelgroep

Ziektebeelden

Verlies en rouwverwerking

Leefgebieden

Methodieken

Moeilijk verstaanbaar gedrag

Per hoofdstuk ‘onderwerpen’ en ‘opdrachten’



Samen kijken…

http://kennisbundel.vilans.nl/editie/Ouderen-met-verstandelijke-

beperking.html

http://kennisbundel.vilans.nl/editie/niet-aangeboren-

hersenletsel.html

http://kennisbundel.vilans.nl/editie/licht-verstandelijke-

beperking.html

http://kennisbundel.vilans.nl/editie/ernstig-meervoudige-

beperking.html

http://kennisbundel.vilans.nl/editie/Ouderen-met-verstandelijke-beperking.html
http://kennisbundel.vilans.nl/editie/niet-aangeboren-hersenletsel.html
http://kennisbundel.vilans.nl/editie/licht-verstandelijke-beperking.html
http://kennisbundel.vilans.nl/editie/ernstig-meervoudige-beperking.html


• Onderwijs en werkveld kunnen met 
behulp van de kennisbundels samen 
bepalen wat ze willen opnemen in een 
leertraject. 

• Je bepaalt zelf hoe je de kennisbundel 
inzet. 

• Alles mag, doe er vooral je voordeel mee. 

Tips voor gebruikers





29 leden



De doelen van samenwerken in de VGN Academie

➢ Hoogwaardige leercontent tegen een lage prijs

➢ Kennis wordt uitgewisseld, geborgd en actueel gehouden

➢ Beheer- en gebruikersgemak voor leerhuizen en academies

➢ Samenwerking en kennisuitwisseling tussen zorginstellingen

➢ Leercontent ook geschikt voor onderwijspartners

➢ Accreditatie voor de leertrajecten (SKJ, V&VN etc.)

➢ Samen bepalen van de ontwikkelagenda



Gekozen onderwerpen:

1. Systeemgericht werken (opgeleverd)

2. Verstandelijke beperking basis / ontwikkelingspsychologie (opgeleverd)

3. Psychiatrie, psychopathologie (2019)

4. Gespreksvaardigheden (opgeleverd)

5. Verslaving alcohol/drugs/gokken (2019)

6. Licht Verstandelijke Beperking (opgeleverd)

7. Ouder wordende cliënt (2019)

8. Wet Zorg en Dwang (2019)

9. Autisme (2019)















• Breng aan de hand van de praktijkopdracht je 
eigen systeem in kaart.

• Bespreek dit met je buurvrouw/-man.

• Helpt dit straks het systeem van je cliënt in 
kaart te brengen?

Zelf aan de slag



• Hoe en waar kun je de kennisbundels inzetten 
in het werk?

• Hoe en waar kan je het materiaal van de VGN 
Academie inzetten bij (team-)leren in de 
praktijk?

In gesprek
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