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Inleiding
Deze folder biedt informatie over de revalidatieafdeling Zorg en Innovatie Centrum Sevagram op de locatie Plataan in Heerlen. Deze
afdeling is tot stand gekomen in samenwerking met Zuyd Hogeschool
en het Arcus College, beiden te Heerlen. De samenwerking maakt het
mogelijk dat op deze afdeling studenten van niveau 2 t/m 5 worden
opgeleid in een omgeving waar zorg, innovatie, en opleiding centraal
staan.

Het Zorg en Innovatie Centrum Sevagram (ZIC)
Op deze afdeling staan zowel de cliënt als de student centraal. Om de
begeleiding van studenten zo optimaal mogelijk te maken is er een docent van het Arcus college en van Zuyd Hogeschool op aangewezen
momenten aanwezig. Het gaat hierbij om een concrete samenwerking
en gedeelde verantwoordelijkheid tussen beroepsonderwijs (MBO en
HBO) en Sevagram Zorgcentra. Tevens is op de afdeling een apart
Leer- en Kennis Centrum (LKC) ingericht met computers, boeken en
ander lesmateriaal, waar studenten samen met werkbegeleiders en
docenten kunnen werken aan hun beroepsontwikkeling. Studenten
participeren in onderzoek ter verbetering van zorg. Studenten en medewerkers leren ván en mét elkaar door kennis over theorie en praktijk
uit te wisselen en vaardigheden te ontwikkelen. Vraagstukken die zich
aandienen worden samen met medewerkers en andere studenten, en
begeleid door de vakdocent(en), aangepakt en naar oplossingen gezocht. Het is de eerste afdeling in de zorg die op deze wijze (in 2006)
is opgezet voor verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg
in Nederland.
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Doelen van het ZIC
•

Functioneren als een zorg- én educatieafdeling.

•

Een krachtig leer- en werkklimaat creëren door een groot aantal
studenten van niveau 2 t/m 5 een leerplaats aan te bieden. Door
rolwisselingen, de ene keer als student de andere keer als medebegeleider, ontstaat een uitwisseling van ideeën, kennis en ervaringen tussen studenten, docenten en medewerkers onderling.

•

Verhogen van de kwaliteit van zorg én opleiding.

•

In samenwerking met het expertisecentrum fungeren als afdeling
voor innovatieve en kwaliteitsverhogende projecten

De cliënten
Op het ZIC verblijven revalidatie cliënten met een maximale verblijfduur van een ½ jaar. Het zijn o.a. cliënten vanuit het Atrium Medisch
Centrum van diverse specialismen, met verschillende zorgbehoeften.
De complexiteit van zorg varieert.
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Wat verwachten we van ZIC medewerkers ?
•

Affiniteit met opleiding en begeleiding van studenten.

•

Bereidheid tot het steeds blijven ontwikkelen van de eigen deskundigheid door het volgen van trainingen, bijscholingen, themabijeenkomsten etc.

•

Flexibel met de voortdurende veranderingen en ontwikkelingen
kunnen omgaan.

•

Kunnen samenwerken en overleggen met derden en open staan
voor de verschillende inzichten.

•

Initiatieven durven nemen.

•

‘Helicopterview’ om zorg-leerprocessen op afstand te kunnen begeleiden

Wat verwachten we van studenten op het ZIC?
•

Op deze afdeling mee willen doen aan onderzoeken ter bevordering van de kwaliteitzorg van opleiding en zorgverlening.

•

Flexibel met ontwikkelingen en veranderingen, ook van de eigen
opleiding, om willen gaan.

•

Initiatieven durven nemen.

•

Bereidheid tot vakantiewerk is gewenst.

•

Het begeleiden van medestudenten (peer coaching) mits dit past
in de opleiding
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Weet u dat op het ZIC:
•

Een uitdaging geboden wordt aan medewerkers, studenten en docenten om mee te denken en te werken aan kwaliteitszorg?

•

Een unieke stageplaats geboden wordt voor studenten van de niveaus 2 t/m 5?

•

Optimale begeleiding vanuit school gegarandeerd wordt door de mogelijke aanwezigheid van HBO- en MBOdocenten op de afdeling?

•

Zorgverlening én begeleiding van studenten maatwerk is?

•

Iedere student vaste werkbegeleider(s) krijgt toegewezen?

•

Een Leer en Kennis Centrum is ingericht met computers, boeken
en ander lesmateriaal?

•

Medewerkers, studenten en docenten samen als één team worden gezien?

•

Medewerkers en docenten gerichte scholing en/of themabijeenkomsten aangeboden krijgen om studenten te begeleiden in hun
leerproces?

•

Medewerkers en docenten op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen betreffende de zorg en opleidingen voor de zorg?

•

Studenten voorrang hebben op het verrichten van vakantiewerk
op deze afdeling?

•

De kenniskring Autonomie & Participatie van chronisch zieken,
verbonden aan Zuyd Hogeschool, begeleiding geeft bij de ontwikkeling van innovatieve projecten en (praktijk)onderzoeken?

•

Sevagram eindverantwoordelijk blijft voor deze afdeling?
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Zorg en Innovatie Centrum Sevagram
Henri Dunantstraat 3 • 6419 PB Heerlen
T 045 560 27 02 • F 045 560 27 92
E info@zicsevagram.nl
I www.zicsevagram.nl
ZIC is een samenwerkingsverband van
Zuyd Hogeschool, Sevagram en Arcus College.
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