
 

Professionals opleiden doen we samen 

Om mensen te ondersteunen bij leven hebben we professionals nodig die passen bij de visie 

en werkwijze van de JP. Door (lokale) bewegingen op de arbeidsmarkt lukt het ons niet altijd 

de juiste professional op het juiste moment te vinden. 

Bij de JP bewegen we mee met veranderende situaties en krijgen daarin het vertrouwen te 

doen wat nodig is. Zo kwam locatiecoördinator Bart in contact met de opleiders ROC en 

Avans Plus en deed de aanzet voor het ontwikkelen van een opleiding binnen de JP voor 

(nieuwe) professionals in de Betuwe. 

Krachten bundelen 

De onderwijsinstellingen en de JP bundelen hun krachten en ontwikkelen een tweejarige 

interne opleiding (mbo-niveau 3 en 4), waarin de visie en werkwijze van de JP zijn verweven. 

Hiermee kunnen de opleiders het onderwijs meer laten aansluiten bij de praktijk en de JP 

kan in een relatief korte periode mensen die passen bij de JP opleiden tot professionals. 

De groep deelnemers, die in 2019 is gestart, bestaat uit medewerkers die al enige tijd bij de 

JP werken en mensen die net starten, met een achtergrond in de zorg of in een heel andere 

branche. Deelnemers Conny en Elles vertellen dat tijdens de lessen situaties worden 

besproken die ze zelf meemaakten op een JP-locatie. Ze vinden het prettig dat ze geen 

fictieve casusbeschrijving kregen, maar direct konden reflecteren en leren van hun dagelijkse 

praktijk. 

Aansluiten bij de leerbehoefte staat centraal 

Tijdens deze opleiding wordt ingezet op de leerbehoefte van de deelnemende JP-

medewerkers. Om hierin te kunnen voorzien, is het ‘cockpitoverleg’ ontstaan. Dit overleg 

bestaat uit een groep mensen die, vanuit hun rol bij de onderwijsinstellingen of bij de JP, 

direct betrokken zijn bij de opleiding en voortdurend inventariseren wat nodig is. Samen met 

de deelnemers bekijken ze hoe het lesprogramma er voor iedere komende tien weken uit 

mag zien. Door constant met elkaar te reflecteren op: wat is er tot heden gedaan, wat gaat er 

goed, wat kan beter en wat is er in de komende periode nodig? 

Succesvol 

De samenwerking blijkt succesvol. Het is gelukt maatwerk te leveren en er zijn 13 collega’s 

die in 2 jaar tijd een mbo-diploma hebben behaald. Voor een aantal collega’s werd het 

daardoor mogelijk om door te groeien naar een rol met meer verantwoordelijkheid. 

Daarnaast zien we dat de lesgroep een positief effect heeft op de samenwerking met alle 

andere collega’s op de JP-locaties, omdat o.a. wordt gereflecteerd op situaties uit de praktijk. 

In februari 2022 is een nieuwe groep van 23 deelnemers gestart met deze opleiding. 

Daarmee bieden we mensen van binnen en buiten de zorg opnieuw de mogelijkheid om zich 

op te leiden tot gediplomeerd professional. Een mooie aanvulling op dat wat de JP al doet 

om de kwaliteit van de dienstverlening te borgen en medewerkers de kans te geven zich 

verder te ontwikkelen.  


