Update Programma Regionale Stagecoördinatie / November 2018
Rotterdam Rijnmond wil dat haar inwoners op voldoende kundig zorgpersoneel kan
rekenen, nu en in de toekomst. Dit bereiken we alleen als de verschillende
onderwijsinstellingen tijdig, voldoende mensen opleiden. De stages moeten daarbij van
goede kwaliteit zijn, want dit trekt nieuwe mensen aan én behoudt de leerlingen die net
voor de zorg gekozen hebben. De zorgstages niet lokaal, maar regionaal organiseren zien we
als één van de oplossingen. We noemen dit Regionale Stagecoördinatie. We kijken naar de
zorgvraag en stemmen daar het benodigde aantal studenten op af. We verwachten van de
samenwerking dat we gezamenlijk resultaten vergroten ten aanzien van volume, kwaliteit en
de bijdrage van de instellingen. De regionale samenwerking is omgezet in
een convenant. Om deze afspraken daadwerkelijk te realiseren zijn er vier verschillende
deelprojecten opgestart om de knelpunten in de praktijk op te lossen.

Programma
Het programma Regionale Stagecoördinatie verbetert de stages waar het gaat om
stageplekken en kwaliteit. Het gaat om de processen van de opleidingen VIG (MZ), MBO V en
HBO V. Niet alleen de onderwijsinstellingen en de deskundigen in de zorginstellingen werken
hier toegewijd aan, ook de studenten zelf denken mee. Ons gezamenlijke doel is voldoende
passende stageplaatsen en een betere kwaliteit van de stageplaatsen.

Deelprojecten
•

Kwaliteit vd stages:
Samen de kwaliteitsnorm vaststellen en deze naar een hoger niveau tillen. Meer
inzicht krijgen in de huidige situatie en een meetinstrument ontwikkelen om kwaliteit
in beeld te houden.

•

•
•

Begeleidingscapaciteit:
Meer begeleiding organiseren en innoveren, zodat er meer stageplekken beschikbaar
zijn.
Processen onderwijs:
De stageprocessen vanuit onderwijs optimaliseren.
Monitoringsplatform:
Een digitaal middel dat het interne stageproces toont en helpt bij de matching met
onderwijs.

Nieuws
Hieronder lees je een aantal goede voorbeelden die de afgelopen tijd zijn gerealiseerd. Een
compleet overzicht vind je in de bijlage.
Stageconvenant en monitoring
In het stageconvenant is afgesproken dat het werkveld voldoende kwantitatief en kwalitatief
stageplekken biedt voor de VIG/ VPK studenten niv 3/4/5/6 in de regio. Door de
onderwijsinstellingen heeft reeds de uitvraag plaatsgevonden voor de benodigde
stageplekken voor derde/vierde onderwijsperiode 2019. De eerste geluiden zijn dat er in
tegenstelling tot eerste/tweede periode in 2018 nu veel tekorten dreigen. Deze zitten met
name op 1ste jaar MBO 4 en 3e jaar HBO. We gaan dit deze week gezamenlijk met de
onderwijsinstellingen concretiseren en de verdeelsleutel toepassen zoals afgesproken in het
convenant. Jullie zullen hier in week 48 verder over worden geïnformeerd.
'Oudere' medewerker inzetten t.b.v. werkbegeleiding
Uit de eerder bij deRotterdamsezorg georganiseerde stagedialoog met de studenten van de
ROC's en Hogeschoool is naar voren gekomen dat studenten behoefte hebben aan meer
ruimte en tijd voor begeleiding op de werkvloer. Door de personeelskrapte is het soms lastig
voor de zorgmedewerkers om in de praktijk ook deze benodigde aandacht te geven. Wij
willen gaan onderzoeken of het mogelijk is om oudere medewerkers, medewerkers met
fysieke beperkingen of met uitval bedreigde medewerkers in te zetten om deze rol op zich te
nemen. Hiermee wordt de kwaliteit van stages bevordert en kan ook uitval van stagiaires
(maar ook andere nieuw ingestroomde werknemers) worden voorkomen. Meer informatie
of deelnemen in de pilot? Meld je hier aan. Dit initiatief vindt in nauwe samenwerking plaats
met het door ConForte (VVT) geïnitieerde project van meer coaches op werkvloer.
24/7 stages
Door stage uren te spreiden kan de begeleiding evenredig worden verdeeld. Dit komt de
kwantiteit en kwaliteit van de begeleiding ten goede. Er zullen binnenkort 3 pilots starten
met de ROC's en Ikazia, Aafje en Laurens om dit in de praktijk te gaan brengen. Het Erasmus
MC zal met Hogeschool Rotterdam en Zadkine het initiatief zomerstage, dat ze al gestart
zijn, verder verbreden. Alle opgedane ervaringen zullen in het netwerk gedeeld worden,
zodat we na positief resultaat hier regionaal mee kunnen gaan werken.
Meetinstrument kwaliteit

De deelnemers aan LEF! groep van dit jaar hebben een prachtig meetinstrument ontwikkeld,
samen met deskundigen uit het veld. Het meetinstrument geeft inzicht in hoe we de
kwaliteit van stages meten en dus verbeteren met elkaar. Belangrijk voor RAAT+DAAD, maar
ook bruikbaar voor je eigen organisatie en om de uitkomsten te monitoren. We bedanken de
LEF! groep graag voor hun enorme inzet en oplevering van een mooi instrument. We gaan in
gesprek met bestuurders en stakeholders uit het veld voor verdere implementatie.
Traineeship Hogeschool Rotterdam
VVT organisatie Laurens en de Hogeschool Rotterdam werken al enkele jaren met trainees
die werken op het snijvlak van zorg en onderwijs. Zij leveren daarmee een belangrijke
bijdrage aan het leren op de werkvloer door stagiaires, maar ook door andere medewerkers.
Wij willen dit concept verder uitbreiden naar MBO-trainees, maar ook naar andere
organisaties. Iets voor jouw organisatie? Mail ons dan

Agenda
26 november 2018 11.30 – 13.00 Projectgroep kwaliteit van stages/ deRotterdamseZorg
Science Tower
29 november 2018/ 16.00 -17.00 Informatiebijeenkomst Sleutelhanger/
deRotterdamseZorg Science Tower
13 december 2018/ 9.00 - 11.00 Netwerk Opleidingsmanagers

Contact
Heb je vragen, wil je meer informatie of over de projecten doorpraten? De projectleiders
staan je heel graag te woord.
Kwaliteit v stages/ begeleidingscapaciteit:
Belianne de Kock (belianne.dekock@drz-projecten.nl) 06-229265577
Processen onderwijs/ begeleidingscapaciteit:
Corné Grootenboer (corne.grootenboer@drz-projecten.nl) 06-11355873
Monitoringsplatform:
Jim van Stratum jim.vanstratum@derotterdamsezorg.nl 06-41357897
Programmamanagement Regionale Stagecoördinatie:
Conny Nieuwenhuizen conny.nieuwenhuizen@derotterdamsezorg.nl/ 06-24199603

