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ZUYD HUISSTIJL KLEUREN 

Terwijl je een object geselecteerd 

hebt, navigeer naar het tabje 

“hulpmiddelen voor tekenen” 

Klik nu op “opvullen van vorm”  

en selecteer het “pipet” 
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2 
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Je muis cursor is nu veranderd naar 

een pipetje. Gebruik dit pipet om 

een van de kleuren hiernaast toe te 

wijzen aan je object. 
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AFBEELDING INVOEGEN 

Klik op het icoon om een afbeelding 

in te voegen 

Selecteer de afbeelding die je wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 
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Invoegen 

Klik met de rechter muisknop op de 

miniatuurweergave van de dia en kies 

‘Dia herstellen’ 

Hier een 
printscreen van de 

miniatuur- titelslide 
plaatsen Indeling 

Dia herstellen 

Niet goed gegaan? 
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 Limburg Bewoners 

• > dan 20% ouder dan 65  

• Hoog aantal chronisch zieken 

• Ongezonde life-style 

• Hoge werkloosheid 

• Ontgroening 

 

 Innovatiegebied 

• Netwerken van zorginstellingen en andere 

belanghebbenden 

• Opleidingsinstituten: 3 ROCs, 1 hogeschool, 

1 universiteit 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-4re8_YnbAhUSfFAKHdwLCdQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.boivin.nl/dagelijkse-dingen/276-rollator&psig=AOvVaw1hti1gnuAjFrEyLzrX8Jay&ust=1526551442864312
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcssLCn8_eAhULzaQKHX4tCEQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.wijmakelaars.nl/huis-verkopen-in-zuid-limburg/&psig=AOvVaw3JC-CirsKdq5rk4cWrploZ&ust=1542125555679709


Slide type 

ZUYD HUISSTIJL KLEUREN 

Terwijl je een object geselecteerd 

hebt, navigeer naar het tabje 

“hulpmiddelen voor tekenen” 

Klik nu op “opvullen van vorm”  

en selecteer het “pipet” 

1 

2 

3 

Je muis cursor is nu veranderd naar 

een pipetje. Gebruik dit pipet om 

een van de kleuren hiernaast toe te 

wijzen aan je object. 

Tekst 100% 

Definitie   
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Interprofessioneel opleiden gebeurt 
wanneer twee of meer profesionals 

leren over, van en met elkaar om te 
komen tot een effectievere 
samenwerking en betere 
gezondheidszorg (WHO) 
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IPOS Faculteit Gezondheidszorg en faculteit 
Social Work 
 
Opleidingen 
• Ergotherapie 
• Fysiotherapie 
• Verpleegkunde 
• Creatieve therapie 
• Logopedie 
• Biometrie 
• Verloskunde 
• Social Work 

 
 
Lectoraten:  Autonomie en Participatie en 
Wijkgerichte zorg  
 

Expertise Centrum Innovative Zorg en 
Technologie (EIZT)  
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Vier thema’s  
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Docent- 
professio- 

nalisering 

Bachelor 

onderwijs 

Optioneel 
Praktijkleren 

Minoren 

Profilering 

Bachelor thesis 

Verplicht 
IPCoP 1 t/m 4 

 

 

 

 

Binden en  

Verbinden  

MBO 

HBO 

UM 

Pré/Post HBO 

MBO  HBO 

INTER  

facultair 

INTER team 
Honeurs 

programma 

LIME 

YPO 

Disseminatie 

PR 

Onderzoek / Projecten: Clusterlectoraten-Faculteit-UM-ROCs-LIME-EIZT  

IPOS ZUYD 
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Opleidingen en 
praktijk hand in 
hand 

6 WHO 2010 http://www.who.int/hrh/resources/framework_action/en/   

2011 IPOS faculteit Gezondheidszorg 
2013 Zorgnetwerk Elsloo 
2015 Hand in hand 
2016 mbo – hbo - wo 
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Samenwerking 

4. Extern 

3. 

Teamontwikkeling  

2. 
Interprofessionele 

afstemming 

1. Patiënt - 

zorgverlener 
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Voor de 
praktijk: 
Project onrust 
bij ouderen  

werkafspraken, 
netwerk 
bijeenkomst, 
scholing 
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Wat zijn onze 

uitdagingen? 

Niveau 

mbo ↔ hbo ↔wo 

 

Setting 

Zorg ↔ Welzijn 

 

Begeleiding 

Zorgprofessional ↔ Interprofessioneel docent 

 

Randvoorwaarden 

Intrinsiek ↔ coördinatie 

 

Inbedding 

Community of practice ↔ kennisinstellingen 
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Interprofessioneel leren op de werkplek 
vraagt interprofessionele leermeesters 
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Waarom interprofessioneel en 
kolomoverstijgend opleiden? Samenwerken 
gebeurt toch in de ouderenzorg! 
 


