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Week van Zorg en Welzijn 13 t/m 18 maart

Docenten Rijn IJssel gaan op stage
Hoe gaat het eraan toe op de werkvloer van een verzorgingstehuis, een
ziekenhuis of een zorgboerderij? Om feeling te blijven houden met de dagelijkse
praktijk gaan circa 150 medewerkers van Rijn IJssel van de opleidingen zorg en
welzijn een dag stagelopen bij een zorg- of welzijnsinstelling in de regio, zoals
Pleyade, Siza en Rijnstate. De stagedag vindt plaats op donderdag 16 maart, in de
Week van Zorg en Welzijn, van 13 tot en met 18 maart.
“De stagedag is ook een mooie manier om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in
de zorg en welzijn”, licht Gerrie Pouwels, teamleider van Rijn IJssel en coördinator van de
stages, toe. “Het vergroot het inzicht in de beroepspraktijk en de ervaringen die docenten
daar opdoen, kunnen ze weer gebruiken in de lessen.” Omgekeerd biedt de stage de
instellingen de mogelijkheid om beter zicht te krijgen op de werkzaamheden van de
docenten en het onderwijs. De medewerkers gaan individueel of samen met een groep
studenten op stage.
Welbevinden van patiënt verhogen
Rijn IJssel organiseert in de Week van Zorg en Welzijn ook activiteiten voor medewerkers
rondom complementaire zorg: aanvullende zorg die het welbevinden van patiënten verhoogt,
zoals diverse soorten massages, Reiki en mindfulness.
Week van Zorg en Welzijn
Tijdens de Week van Zorg en Welzijn openen ruim duizend locaties van zorg- en
welzijnsorganisaties hun deuren voor het publiek. Er zijn diverse activiteiten, zoals
rondleidingen, banenmarkten en informatiemarkten. Kijk voor meer informatie op
WeekvanZorgenWelzijn.nl

Meer informatie:


Voor vragen en meer informatie bel of mail onze persvoorlichters Leo Smid, 06 43 56 08 40,
l.smid@rijnijssel.nl of Karin Jansen, 06 28 55 73 91, k.jansen@rijnijssel.nl.



Voor meer informatie: www.weekvanzorgenwelzijn.nl



Rijn IJssel is een regionaal opleidingencentrum voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie in de regio
rond Arnhem. In nauwe samenwerking met andere scholen, bedrijven, maatschappelijke instellingen en
gemeenten geeft Rijn IJssel vorm aan het onderwijs van circa 11.500 studenten.
Rijn IJssel bouwt aan RIJk Onderwijs: toekomstbestendig onderwijs dat studenten een rijke, beroepsechte
leeromgeving biedt met flexibele leerroutes, mogelijkheden tot excelleren, versnellen of verbreden,
intensieve begeleiding en het gebruik van veelzijdige bronnen. Wie een diploma van Rijn IJssel heeft, is klaar
voor een vervolgstudie of om op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan.

