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Innoveren in de zorg vraagt 
professionaliseren met hoofd, hart en 

handen



Partners



Ons project

Ontwikkeling van e-learning modules die afgestemd zijn op de innovatieve inzichten die 
momenteel in de praktijk ingezet worden

• Dementie

• Elektronisch patiëntendossier

• Oncologie 

Aanleiding:

✓ Evoluerende zorgcontext
✓ Levenslang leren en professionaliseren
✓ Opleidingen actueel houden



Hindernissen op onze weg

• Zoektocht naar docenten die zich hierin willen professionaliseren
• Opdrachttoekenning was er eerder dan projecttoekenning

• Minder kandidaten dan in juni ingeschat

• Velen voelden zich niet bekwaam om in korte tijd professionaliseringstraject te doorlopen en 
kwalitatief product af te leveren



Hindernissen op onze weg

• Werk inplannen
• Agenda’s werkveld en onderwijs op elkaar afstemmen verloopt niet eenvoudig

• Moeilijk in te plannen in de veelheid van opdrachten, ook al is dit in jouw schoolopdracht 
opgenomen: is niet binnen een springuur in te plannen (naast lessen, stagebegeleiding, 
teamoverleg…)

• Gekozen platform (TEO) heeft mogelijkheden, maar ook beperkingen
• Afweging tussen verder professionaliseren (docenten met beperkte kennis) en innoveren 

(expert-docenten)



Ontdekkingen op onze weg

• Na verder onderzoek: voldoende bruikbaar filmmateriaal beschikbaar

• Innovatie: ontwikkeling van animaties die 
• e-learning ondersteunen 

• leren aangenamer maken 

• ICT-coördinator kon op belangrijke momenten het proces bijsturen volgens de 
noden en wensen van het team

Experimenteren met 
• Vyond

• Biodigital



Blik vooruit: disseminatie 

• Interne verspreiding
• Via teamoverleg, learning lunch

• Inbedding in professioneel portfolio van docenten

• Via integratie in het lespakket voor studenten

• Via bekendmaking op overleg Scholengroep

• Externe verspreiding
• Inbedding in opleiding van nieuwe collega’s bij onze projectpartners 

• E-learningmodule opbouw e-learning TEO 

• Ontwikkelde e-learningmodules vrij raadpleegbaar op TEO

• Inzetten op opleiding digitale skills voor docenten 
• Nood aan 

• Tijd

• Platform 

• Verdere opleiding en ondersteuning van de docenten bij het opmaken van e-learningmodules


