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Leven lang leren voor medewerkers in zorg- en welzijnssector

IrisZorg en Rijn IJssel tekenen samenwerkingsovereenkomst
Op feestelijke wijze is op 17 april de samenwerking tussen IrisZorg en Rijn IJssel
Zorg & Welzijn gestart. Voorzitter van de Raad van Bestuur Marjan Verschuure van
IrisZorg en directeur Jeroen Marée van Rijn IJssel cluster Zorg & Welzijn
ondertekenden de overeenkomst.
Het belang van een leven lang leren en ontwikkelen is voor medewerkers in de sector Zorg &
Welzijn van groot belang om aan de veranderende vraag van zorgvragers te kunnen blijven
voldoen. IrisZorg stelt nu een eerste groep medewerkers in de gelegenheid om hun al in ruime
mate aanwezige kennis en kunde uit te breiden. En zo ook een actueel erkend mbo-diploma te
behalen.
De eerste groep medewerkers wordt opgeleid tot Agogisch medewerker GGZ niveau 4 of
Begeleider Specifieke doelgroepen niveau 3. In het traject is steeds sprake van maatwerk: de
medewerker/student krijgt de opleiding die passend is. Ook de studieduur is maatwerk.
Experts op wervloer
Rijn IJssel en IrisZorg zijn partner in leren en ontwikkelen. De ruime ervaring en kennis van de
docenten van Rijn IJssel wordt benut in nauwe samenwerking met experts op de werkvloer van
IrisZorg. De samenwerking leidt tot nóg betere dienstverlening aan zorgvragers van IrisZorg.

Meer informatie:


Voor vragen en meer informatie bel of mail onze persvoorlichter/woordvoerder Karin Jansen, 06 28 55 73 91,
k.jansen@rijnijssel.nl.



Rijn IJssel geeft middelbaar beroepsonderwijs en educatie in de regio rond Arnhem aan ongeveer 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.

