Hét leernetwerk voor zorg en welzijn waar
studenten, docenten en professionals elkaar kunnen
ontmoeten en (digitaal) kennis kunnen delen!
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Dit is
Ins pireren

Student
MBO én HBO studenten
in zorg en welzijn

Verbinden

Kennis de len

Professional
Verpleegkundigen/
verzorgenden/ social
workers i.o. /
fysiotherapeuten i.o.)

Docent

Ontmo e ten

Docent/onderzoeker:
MBO én HBO docenten/
onderzoekers in zorg
en welzijn

Wat heb ik aan WijkLink?
Als docent

Als student
- Onderwijs (game, LLL-semester)
- Onderzoek doen
- Professionals uit het vak
ontmoeten
- Het delen van kennis en ervaring

Als professional
- Deskundigheidsbevordering door
kennis te halen op het platform en
via themabijeenkomsten
- Samen met docenten onderwijs
maken en onderzoek doen

- Info/ casussen/ praktijkopdrachten
ophalen voor het onderwijs
- Toetsen of de juiste keuzes worden
gemaakt
- Onderzoek doen
- Korte lijn met het werkveld
- Altijd actueel onderwijs

- Korte lijn tussen werkbegeleiders
en docentbegeleiders

“

WijkLink biedt een laagdrempelige
manier om jezelf te blijven ontwikkelen
en houdt je werk interessant.

De meerwaarde
van WijkLink

”

3000 deelnemers waarvan de meerderheid aangeeft
nieuwe inzichten en kennis te hebben verworven.
En vaker nadenkt wat belangrijker is in ons vak .
Het is eenvoudig om medewerkers van de toekomst
te ontmoeten: véél talentvolle studenten.

Je blijft op de hoogte van alles dat speelt in zorg en
welzijn: artikelen met actueel nieuws en onderzoek
en verhalen & interviews rondom zorg en welzijn.

Er is twee keer per jaar een gratis geaccrediteerde
themamiddag rondom actuele onderwerpen.

Je kunt zelf onderzoek en ervaringen delen of vragen
stellen uit de dagelijkse praktijk.

Je draagt bij aan het verbeteren van het imago
werkveld.

Zowel student, docent als professional leren van
en met elkaar en zijn betrokken in de praktijk.

Je werkt aan de nieuwe manieren van leren:
praktijkleren, netwerkleren, informeel leren.

Help mee aan onze ambitie:

Het verbeteren en
versterken van de
onderwijs- en
beroepspraktijk

