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opleiding)



Gezondheid
Health
Nederlands
n.v.t.

n.v.t.

ZuydHogeschool.

hbobachelor

Deburgerheeftintoenemendemategezondheidsvraagstukkendie
zichafspeleninhetgebiedvanvoorzorg,gemeenschapszorgen
laagcomplexezorg.Bedrijven,zorginstellingenenoverheidwillen
hieropinspelenenhebbenbehoefteaangezondheidsprofessionals
dieinstaatzijndehulpvraagvasttestellenvanuithetperspectief
vandefysiekegezondheidwaarbijtechnologischeinnovaties
wordenmeegenomenomdekwaliteitvanlevenvandeburgerte
verbeteren.Degezondheidsprofessionalsrichtenzich,indialoog
metdeburger,opdehulpvraag,deleefomgevingen
leefomstandigheden(hettotaal)ennietalleenopdesymptomen
(dekwaalofaandoening).


Hetisonzemissieomprofessionalsopteleidendieopinnovatieve
wijzeduurzamegezondheidvandeburgerbewerkstelligen.

OnzevisieisdatFontysHogescholenenZuydHogeschooleen
flexibele,individueleleerwegfaciliterenvoorlerenden,zodatdeze
insamenwerkingmetonzepartnersenonzemedewerkersvorm
kunnengevenaaneenlevenlangleren.Defocusligthierbijophet
ontwikkelenvanhetkritischdenkvermogenenhetinnovereninde
praktijk.Westimulerenhetlerenineenmultidisciplinairepraktijk.
Hiermeestellenwedegezondheidvandeburgercentraal,
gebruikmakendvan(digitale)technologische(hulp)middelen.

MetdejointdegreebacheloropleidingGezondheidwillenFontys
HogescholenenZuydHogeschoolprofessionalsopleidendiebreed
(integraal)kunnenkijkenenwerkenbinnenhetdomein
gezondheid.Daarnaastbezittendezeprofessionalseenspecialisatie
opeenbepaaldvakgebied.Deprofessionalbenadert
gezondheidsvraagstukkenvanuithetperspectiefvanhet
functionerenvandeburgerendeimpactdaarvanopdeandere
pijlersvanpositievegezondheid.Daarbijzietenbenutdeze
professional(digitale)(technologische)innovatiesenhandelthij
kostenbewust.

Hetprofielvandegezondheidsprofessionalheeftalsvertrekpunt
deactueledefinitievangezondheid,welkeopditmomentpositieve
gezondheidis(Huberetal.,2011)(zieexternebijlage6.18).Deze
gezondheidsprofessionalrichtzichophetverbeterenvande
gezondheidvanzowelindividuenalsgroepen.Daarbijworden
technologischeontwikkelingen,biologische,psychosociale
kenmerkenendesocialeenfysiekeomgevingmeegenomen.Eris
nadrukkelijkaandachtvoordoelgroepenmetlichamelijke
aandoeningen,chronischeaandoeningen,fysiekeenanatomische
belemmeringenendebijbehorendegevolgenvoordeburgeren
zijnomgeving.
Degezondheidsprofessionalrichtzichoppreventieenpublieke
gezondheidinhetkadervanfysiekfunctionerenzoalstezienisin
figuur1.Ditbetreftvoorzorg,gemeenschapszorgen
(laag)complexezorgwaarvoorgeenprimaireBIGͲregistratievereist
is(Actiz,BTN,LHV,&Verenso,1997;Vilans,2012)(zieexterne
bijlage6.1en6.46).
Hiervoorheeftdegezondheidsprofessionalkennisvanbiologische
kenmerken,ziektenenaandoeningen.Degezondheidsprofessional
includeertdecontextvandeburgerwaarbijactieffactorenzoals
werk,onderwijs,woningbouw,veiligheid,(digitale)technologie(MͲ
health,EͲhealth,domotica,robotica)eninfrastructuurworden



meegenomenomzodeburgerinstaattestellenmaximaalte
kunnenfunctionerenindemaatschappij.


Figuur1HetABCDͲmodelvolgenshetrapportvanKaljouw(Kaljouw
&vanVliet,2015)(zieexternebijlage6.21).
BinnenhetgezondheidszorgonderwijswordtveelaldeCanadian
MedicalEducationalDirectiveforprofessionals(CanMEDS)
systematiekgehanteerdomdeverschillenderollenvande
zorgprofessionalteomschrijven.Desystematiekbestaatuitéén
centralerol(vakinhoudelijk)enzesrollendiedaarmee
samenhangen(communicator,samenwerker,ondernemer,
innovator,professionalengezondheidsbevorderaar).Omdathet
bevorderenvangezondheidtotdekernvandeopleidingbehoort,
isvoordebachelorGezondheidgekozenomderol
‘gezondheidsbevorderaar’geïntegreerdoptenemeninderolvan
‘vakinhoudelijkeexpert’(ziefiguur2).
Doordezegeïntegreerdeengecombineerdevakinhoudelijke
expertrolisdenieuwegezondheidsprofessionaleenvolwaardige,
zelfstandigeberoepsbeoefenaareneenwaardevolleaanvullingop
dearbeidsmarkt.Derolomschrijvingenendedaaruit
voortkomendekernhandelingenzijnterugtevindeninexterne
bijlage1.





Figuur2RollenbachelorGezondheid

Degezondheidsprofessionalbevordert,alsvakinhoudelijkexpert,
hetomgaanmet,instandhoudenvanenremmenvanhet
achteruitgaanvanfysiekfunctionerenengezondheid.Hij
stimuleerthetbewustzijnvanendeverantwoordelijkheidvoorde
eigengezondheidssituatievandeburger.De
gezondheidsprofessionalverbindtburgers,professionals,
instellingenenrelevanteinstantiesinhetprocesvan
gezondheidsbegeleiding,preventieen/ofadviesvanuithet
perspectiefvanfysiekfunctionerenenmaaktdaarbijgebruikvan
(technologische)innovaties.
Enerzijdsbetekentdat,datdeindividueleburger,vanuitpreventief
oogpunt,gecoachtwordtinhetcreërenvanvoorwaardenen
mogelijkhedenomondersteuningvanuitdeeigenomgevingte
versterkeneninhetnemenvanregieoverdeeigengezondheid
gebruikmakendevan(technologische)innovaties.Daarbijstemthij
afopdeindividuelebehoeftenenmogelijkhedenvandeburgeren
zijnomgeving.Bovendienishij(mede)verantwoordelijkvoorhet
bevorderenvandegezondheidsvaardighedenvandeburger.
Anderzijdsvoerthijpreventieactiviteitenuitomachteruitgangvan
fysiekfunctionerentevoorkomenzoalshetscreenenen
voorlichtenvan(risico)groepenomrisicofactorenoptesporenen
hetontstaanofverergerenvanproblementevoorkomen.
Despecifiekesettingwaarinde(lerende)gezondheidsprofessional
werktofkomttewerken,zalzijnofhaarprofielvormgeven.
Bijvoorbeeld:
x Zorg&welzijn.



o

x

x



Hetopstellenvaneenleefstijlplanopbasisvaneen
gecombineerdeleefstijlinterventieomeengezonde
voedingeneengezondbewegingspatroonte
realiseren.
o Eeninterventieontwikkelenomprofessionalste
scholeninhetontwerpenvan
(technologische)innovatiesvoormensenmetlage
gezondheidsvaardigheden.
o Ketenregisseurhulpbijdementie.
o Hetopstellen,implementerenenevaluerenvaneen
trajectzodateenburgermetdeziektevanParkinson
zelfstandigkanblijveninzijnthuissituatie(zoalseten
endrinken).
o Eenadviesopstellenvoordeinrichtingvaneen
instellingvooreenspecifiekedoelgroep,rekening
houdendmethetgebruikvanvoeding,domoticaen
beweegprogramma’svandedoelgroep.
o Hetuitwerkenvanvraagstukkenzoalsdejuistezorgop
dejuisteplek,deregionaleinfrastructuurenaan
innovatievezorgconcepten,zoalseͲhealthenintegrale
ketenzorg2.0.
o Hetadviserenvanzorginstellingenbijhetverzamelen
vanwaarderingentothetverbeterenvankwaliteit.
o Leefstijlbevorderaarbinneneenwijkteam.
o CoördinatorvanmaatschappelijkeͲen/of
sportactiviteitenvangehandicaptenzorg.
Overheid
o Het implementeren van eͲhealth bij burgers om
gezondheidtestimuleren.
o Hetontwikkelenenimplementerenvan(eendeelvan)
hetvastgesteldegezondheidsbeleidvandegemeente.
o Het opstellen, implementeren en evalueren van een
domoticaplan voor een burger met daarin een
woningaanpassingnaeenrevalidatietraject.
Onderwijs
o Een onderwijspakket ontwikkelen voor duurzaam,
gezondetenendrinkenopbasisscholen.
o Eeninterventieontwikkelenomprofessionalstescholen
inhetontwerpenvan(technologische)innovatiesvoor
mensenmetlagegezondheidsvaardigheden.
o Implementatieenborgingvanhetgezondheidsbeleidin
hetprimaironderwijs.
o Het ontwikkelen en implementeren van maatregelen
ompositievegezondheidbijmedewerkersenstudenten
vanonderwijsinstellingentebevorderen.

x

Inrichtingvandeopleiding
(indicatiecurriculumperjaar,
vakken,leerlijnen)



Arbeidsparticipatie
o HRͲmedewerker met speciale aandacht voor de
duurzameinzetbaarheidvan(zorg)personeel.
o Klachtenfunctionaris als verbindende schakel tussen
patiëntenzorgprofessional.
o CasemanagerreͲintegratieondersteuning.
x Bedrijfsleven/privatesector
o Bijdewoningbouweenwoonomgevingontwerpenom
gezondheidtebevorderen.
o ‘Health technology’ toepassingen ontwikkelen bij een
bedrijf.
o Leidinggevenaaninnovatieprojectenmetbetrekkingtot
zorg op afstand. Denk hierbij bijvoorbeeld aan videoͲ
technologie,zorgrobotsenartificiëleintelligentie.
o Nieuwe producten en diensten creëren in afstemming
metdeproductmanagerzorgopafstand.
Deopleidingisingerichtrondkernhandelingenengekoppeldaan
rollen.Bovendienkentdeopleidingeenopbouwincomplexiteiten
zelfstandigheid(Bulthuis,2013)(zieexternebijlage6.8).Inhet
eerstejaarkomtdestudentalinaanrakingmetallerollenen
bijbehorendekernhandelingen(zieexternebijlage1).Aande
kernhandelingenzijnkennis,vaardighedenenattitudegekoppeld,
waaronderbiologischekenmerken,ziekten,aandoeningenen
handicaps.Destudentkaneigenkeuzesmakentenaanzienvande
contextenvolgorde,waarbijkeuzevrijheid,flexibiliteit,
zelfstandigheidencomplexiteittoeneemtgedurendedeopleiding.

Destudentbepaalt,inoverlegmetzijn(docent)begeleider,zijn
persoonlijkeleerrouteenleeruitkomstenenlegtdezevastinzijn
leerwerkplan.Dekernhandelingenzijnopgenomeninexterne
bijlage1.Inexternebijlage2iseenuitgebreidegrafischeweergave
vanhetcurriculumtoegevoegd.

Werkpleklerenstaatcentraal
Voordeopleidinggeldtdathetlerenvanuitpraktijkvraagstukken
debasisis,waardoorhetlerenvanuitdepraktijkeenbelangrijke
plaatsindeopleidinginneemt.Hierdoorsluithetonderwijsaanop
depraktijkenwordeninnovatiesvanuithetonderwijsdoorgevoerd
indepraktijk.Lerenwordtvormgegevenaandehandvan
praktijkvraagstukken,welkewordenuitgevoerdopde
leerwerkplek.Hierdoorwordthetmogelijkdatdeinhoudvande
opleidingookdeactueleontwikkelingenindemarktvolgt.Bij
werkpleklerenstaanhetoplossenvaneenpraktijkvraagvaneen
opdrachtgeverenhetaantonenvanderollenenkernhandelingen
centraalvoordestudent.


PassendbijheteerdergenoemderapportvanKaljouw(Kaljouw&
vanVliet,2015)(zieexternebijlage6.21)enhetdaaropvolgend
adviesrapportvanKervezee‘Anderskijken,andersleren,anders
doen’(vanVlietetal.,2016)(zieexternebijlage6.43)vande
commissieInnovatieZorgberoepen&Opleidingenzijnde
uitgangspuntenvandezerapportenleidendgeweestbijhet
onderwijskundigconstructvandebachelorGezondheid.
Leerwerkplekkenstaancentraalinhetgehelecurriculum.

Werkenmetfocussen
Erisgekozenommetfocussentewerken(zieexternebijlage2).In
deeersteanderhalfjaarvandebacheloropleidingisgekozenvoor
zesverschillendefocussen:
Ͳ Degezondheidsprofessional–Hettalentvande
gezondheidsprofessional
Ͳ Deburger–FamiliedeJong–Gezondheidindepraktijk
Ͳ IkenfamiliedeJong–Communicatierondomgezondheid
Ͳ DeomgevingvanfamiliedeJong–Gezondheidinde
maatschappij
Ͳ Gezondleven–Gezondheidoprecept
Ͳ Beterlevenmet–Preventievegezondheid
Indefocusstaatkenniseninzichtentenaanzienvanverschillende
doelgroepen(vergrijzing,coͲmorbiditeit,chronischeaandoeningen,
lichamelijkeaandoeningen,anatomischebelemmeringen)centraal.
Alsvoorbeeld:voordefocus‘degezondheidsprofessional’ishet
doelomteverkennenwaardegezondheidsprofessionalinpraktijk
meebezigisenmaaktdestudentvoorheteerstkennismethet
begripgezondheid.Denkhierbijaanhetinkaartbrengenvanalle
aspectenvangezondheiddieineenorganisatieaanbodkomen.
Hiervoorkandestudentinzichtenopdoeneninformatieinwinnen
bijdeorganisatie,bijvoorbeelddeGemeenteVenlo.Destudentis
vrijinhetkiezenvanpartnersdieaangeslotenzijnbijhetnetwerk
vandeorganisatie.Dezepartnersbiedeneendiversiteitaan
leerwerkplekken,metverschillendecontexten(bijv.dementie,eten
endrinken,wetͲenregelgeving).Daarnaastzaldestudentindeze
focusaanzijntalentontwikkelingwerken.

Doorhetwerkenmetfocussen,wordtstructuurinhetcurriculum
geboden.Iederstudentwerktbinnenhetuitwerkenvandefocus
aaneenthemavanuitdepraktijk.Daarbijstaandeintegralekijkop
gezondheiden(technologische)innovatiesterbevorderingvande
gezondheidcentraal.Daarnaastkomentweedoorlopende
leerlijnen(ethiekentalentontwikkeling)aanbod.




Destudentisvrijindekeuzevandecontextendedaarbijhorende
inhoudvooriederefocus.Deeerstezesfocussenstaanvastvoor
iederestudent.Daarnazijnstudentenookvrijinhetkiezenvanhun
focussen(bijv.technologieengezondheid,gezondheidinde
politiek,gezondouderworden,businesscasevoordomoticaen
gezondheid,implementatievaneeninterventieplandiede
participatieindemaatschappijvergroot).Hierdoorontstaateen
hogematevanflexibiliteitnaarhetwerkveldtoeenveelvrijheid
voordestudentinhetvormgevenvanheteigenstudietraject.Door
devastliggendefocussenenhetstructureelaantonenvande
kernhandelingenvandeverschillenderollenwordtgewaarborgd
datdestudentvoldoetaanhethboͲeindniveauende
eindkwalificatiesvandebachelorGezondheid.
240EC
Voltijd

Studielast1
Vormvandeopleiding
(voltijd,deeltijd,duaal)
Gemeenteofgemeentenwaarde Venlo
opleidingwordtgevestigd
Schoolverlaters,vanuithavo,vwo,mboniveau4.
Doelgroepvandeopleiding

Deinstroomvandeopleidingwordtgevormddoorlerendenmet
eenafgerondehavoͲofvwoͲopleiding.Daarnaastrichtdeopleiding
zichookopafgestudeerdenvanmboͲ4Ͳopleidingenrichting
pedagogischwerk,bouwkunde,verpleegkunde,IT,
maatschappelijkezorg,CIOS(bewegingscoördinator),sociaal
maatschappelijkedienstverlening,industrieelontwerperof
zorgtechnicus.
Wiegeentoereikendevooropleidingheeftgevolgdenbijaanvang
vandeopleidingouderisdan21jaar,kandeelnemenaande
toelatingstoets21+.Alsdedeelnemerhiervoorslaagt,isalsnogaan
devooropleidingseisenvoldaan.Ditwordtgezienalseenoptievoor
herintredersenprofessionaliseringvanpersoneel.
Debeoogdeinstromerisproactiefengerichtopverbinding,is
creatiefenheefteenpositiefmensbeeld.Hijziettechnologieals
eenvanzelfsprekendonderdeelvanzijndenkenendoen.
Croho(sub)onderdeelen
Gezondheidszorg
motivering

x Degezondheidsprofessionalzalopinnovatievewijzeduurzame
gezondheid,insamenspraakmetdeburger,bewerkstelligen,
binnendedomeinenvangezondheid,zorgenwelzijn.
Geplandestartdatumopleidingof 1september2021(ofzoveeleerderalspraktischmogelijkblijkt)
nevenvestiging
ISATcodevandeopleiding
Nietbekend
(indienbekend)





BRINcodevandeinstelling
Indiennadere
vooropleidingseisenworden
gesteld;voorsteldaartoe
Indiencapaciteitsbeperking
wordtingesteld;hoogteervan




30GB–StichtingFontysen25JXStichtingZuydHogeschool
n.v.t.

n.v.t.

