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Samenwerkingsovereenkomst Attent, Pleyade en Rijn IJssel voor praktijkleerroute

Vernieuwend zorgonderwijs met praktijkleerroute
Roc Rijn IJssel en zorginstellingen Attent en Pleyade leiden samen de
zorgmedewerkers van de toekomst op. Daartoe hebben de bestuurders van de
drie instellingen woensdag 27 september een samenwerkingsovereenkomst voor
de praktijkleerroute getekend. De praktijkleerroute is een nieuw
onderwijsconcept waarbij onderwijs en zorginstellingen samen zorgprofessionals
opleiden. Doordat Rijn IJssel, Attent en Pleyade intensief samenwerken, kunnen
ze beter inspelen op ontwikkelingen in de zorg, zoals de zorgtechnologie en de
groeiende vraag naar goedopgeleide zorgmedewerkers.
De ondertekening vond plaats op zorglocatie Tertzio in Elst. Op deze locatie verlenen Attent
en Pleyade zorg aan ouderen. Studenten die de praktijkleerroute volgen, doen hun opleiding

volledig in de praktijk: vanaf dag één leren ze in Tertzio de theorie en praktijk van het vak.
Ze krijgen daar les van docenten van Rijn IJssel en praktijkopleiders van Attent en Pleyade.
Op die manier kunnen studenten het geleerde direct toepassen.
Beter inspelen op ontwikkelingen in de zorg
Attent, Pleyade en Rijn IJssel zijn vanaf 3 september gestart met de praktijkleerroute voor

studenten van de opleiding Helpende Zorg & Welzijn en Verzorgende IG. Met de
praktijkleerroute bundelen Rijn IJssel en de zorginstellingen hun krachten. Door de
intensieve samenwerking kunnen ze beter inspelen op ontwikkelingen in de zorg, zoals de
zorgtechnologie en op de groeiende vraag naar goedopgeleide zorgmedewerkers.

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 of van
Attent: Dorinda van der Kamp, hoofd communicatie, d.vanderKamp@attentzorgenbehandeling.nl of van
Pleyade: Jonne Steenhuis, j.steenhuis@pleyade.nl.



Rijn IJssel is een regionaal opleidingencentrum voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie in de regio
rond Arnhem. Wij zijn een ondernemende onderwijsinstelling die meer dan 11.000 studenten opleidt als
échte vakmensen. Ons onderwijs is toekomstbestendig en stevig verbonden met het werkveld. Samen met
bedrijven en instellingen creëren we een leeromgeving waarin studenten hun talenten ontdekken. Met een
diploma van Rijn IJssel ben je klaar voor een vervolgopleiding of om direct op de arbeidsmarkt aan de slag te
gaan.



Pleyade biedt liefdevolle zorg en ondersteuning aan ouderen in Arnhem, Elst en de Liemers. Via Pleyade
Thuiszorg bieden we deze aan ouderen die zelfstandig thuis wonen. Bij Pleyade Revalidatie kunnen ouderen
terecht voor tijdelijke revalidatiezorg. En als zelfstandig wonen niet meer lukt, bieden we een nieuw thuis in
een van onze elf locaties voor wonen en zorg. Een veilige en vertrouwde omgeving met 24 uur per dag zorg
en begeleiding. Ouderen en hun naasten kunnen dus altijd bij ons terecht. Uiteraard met een concrete hulp-,
zorg- of ondersteuningsbehoefte, maar ook met vragen over de gevolgen van het ouder worden. Uitgebreide
informatie is te vinden op www.pleyade.nl.



Attent Zorg en Behandeling levert diensten op het gebied van zorg en behandeling aan vooral ouderen in de
regio’s Doesburg, Dieren, Rheden, Velp, Arnhem en Elst. Attent doet dit vanuit twaalf zorglocaties. Attent
vindt dat mensen, ook als ze ouder worden, zo lang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen. Lukt dit
niet dan biedt Attent een beschermde woonomgeving, ook voor cliënten die zich door hun ziekte op een
manier gedragen die moeilijk past bij andere cliënten. Bij Attent spannen ongeveer 1.200 medewerkers en
600 vrijwilligers zich in om aan meer dan 1.200 cliënten zoveel mogelijk maatwerk te leveren, met als doel
de kwaliteit van leven van de cliënt te ondersteunen op een manier die bij de individuele situatie van de
cliënt past.

