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Academische Verpleeg(t)huiszorg 
gaat van start! Het is tijd om de 
nieuwste ontwikkelingen en plannen 
te delen!  
 

Los! 

Woonzorg Flevoland is de eerste 

zorgorganisatie die gaat starten met 

Academische Verpleeg(t)huiszorg. Het gaat 

om twee locaties in Flevoland. We beginnen 

met verpleeghuis De Hanzeborg, daarna volgt 

verpleeghuis De Uiterton. 

 

Stagiaires en stagebegeleiding 

De eerste hbo-v studenten zijn inmiddels 

begonnen met hun stage op één van beide 

beoogde AV-locaties. Er is een AV-

praktijkopdracht gemaakt voor alle studenten 

(mbo en hbo) en er wordt een training over 

OERredeneren voorbereid. Voor de training 

worden ook stagebegeleiders en docenten 

uitgenodigd. Behalve dat de studenten er iets 

van leren, gaat de praktijkopdracht ook 

bijdragen aan het vorm en inhoud geven aan 

de leergemeenschap binnen AV.  

 

Op vragen als ‘Welke voorbereiding is nodig 

voor een stagiaire op een AV?’ ‘Hoe dragen 

we het AV-eigene het beste over aan 

studenten?’ en ‘Op welke wijze kunnen de 

studenten een aanvullende rol spelen in het 

onderzoekende karakter van AV?’ hopen we in 

deze eerste AV-periode een antwoord te 

krijgen.  

 

Logo 

Het logo is klaar! In de 

rechter bovenhoek van deze 

nieuwsbrief staat ons logo. 

Ook hebben we een versie 

zonder tekst.  

 

Website  

Ook de website is in de lucht! De URL is: 

www.verpleegthuiszorg.nl. Er staat nog niet  

heel veel op, maar dat gaat het komende jaar 

zeker veranderen! Ideeën zijn welkom.  

 

Nieuws uit de stichting 

Inmiddels heeft de stichting vier bestuursleden. 

Het gaat om: 

 

We stellen de bestuursleden in deze en 

komende nieuwsbrieven graag aan u voor. We 

beginnen met de voorzitter. 

 

Klaus Boonstra (Zuidlaren, 1958) is na zijn 

opleiding tot verpleegkundige A+B al snel in 

het management van zorginstellingen terecht 

gekomen. Aanvankelijk in de ziekenhuissector, 

daarna in 

kenniscentra en de 

thuiszorg. Een jaar 

of 15 geleden stapte 

hij over naar het 

onderwijs en 

vervulde hij functies 

in het 

verpleegkundig onderwijs en het 

branchegericht onderwijs. Als rode draad door 

zijn loopbaan loopt innovatie van inhoud en 

processen. De laatste jaren werkt Klaus vooral 

aan strategische programma’s, gericht op de 

toekomst en duurzame herinrichting van het 

zorg- en onderwijsstelsel.  

 

De komende drie jaar 

De provincie Flevoland heeft voor de komende 

3 jaar subsidie toegezegd om het werk van de 

stichting verder vorm te kunnen geven en te 

zorgen voor borging (volgens de 12 activiteiten 

en het jaarrooster in de bijlage).  

 

De AV-beweging start in Flevoland!

Naam Rol 

Klaus Boonstra Voorzitter 

Desiree Winkelaar-Gerritsen Secretaris 

Dominic Terberg Penningmeester 

Marika Biacsics-van der Horst  Lid  
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Bijlage:   

 

De 12 activiteiten van de stichting sept. 2019-sept. 2022 

1. Voorlichtingsmateriaal maken/voorlichting geven.  

2. Website (verder) inrichten.  

3. Landelijke bijeenkomsten organiseren.  

4. Voldoende OERdeskundigheid opleiden.  

5. Ondersteunende ICT leveren en (door)ontwikkelen. 

6. Helpen met subsidieaanvragen (o.a. voor onderzoek) 

7. AV-‘keurmerk’systematiek realiseren.  

8. Eisenkader leergemeenschap (mee)ontwikkelen. 

9. Procedure ‘aanmelding en toetreding’ realiseren. 

10. Nieuwe AV-locaties begeleiden naar AV-status.  

11. Continue monitoring kwaliteit stichting (PDCA). 

12. Realiseren ANBI of SBBI status.  

 

Jaarrooster 2019-2020 op hoofdlijnen 

sem 1 sem 2

1 Voorlichting

Voorlichtingsmateriaal ontwikkelen

Voorlichting geven

2 Website

Informeren

Kennisdeling

3 Landelijke bijeenkomsten 

Jaarlijkse ontmoetingsactiviteit

Jaarlijkse netwerkactiviteit

4 OERdeskundigheid opleiden

Training groep 1 (4-8 personen)

Training groep 2 (4-8 personen)

Training groep 3 (4-8 personen)

5 ICT

Uitleveren 

Behoeftepeiling

(Door) ontwikkelen

6 Subsidieaanvragen doen

Onderzoek lectoraten 1ste keer

Onderzoek praktoraten 1ste keer

Gezamenlijk onderzoek 1ste keer

7 AV-'keurmerk'systematiek

Eisenpakket leergemeenschap

Normenkader ontwikkelen

Realisatie accreditatie

8 Eisenkader leergemeenschap

Opdrachten studenten

Bevragen studenten en medewerkers

Ervaringen verzamelen

Minimale eisen formuleren

9 Procedure aanmelding en toetreding

Ontwikkelen

Toepassen

Bijstellen (indien nodig)

10 Begeleiding nieuwe AV-locatie(s)

Werkgroep 1 en 2 

Werkgroep 3 en 4

Werkgroep 5 en 6

11 PDCA-cyclus

Vormgeven

Enquête afnemen

Resultaten enquête verwerken 

12 ANBI of SBBI-status Bestuursoverleggen (4x)

1ste start okt 2019

2de start febr 2020

Nieuwsbrieven (okt, jan, mei)

Planning project

sept 2019-2020
Activiteiten Vergaderingen/Bijeenkomsten

Werkgroep L&O wo 11/12/'19

Werkgroep L&O ma 24/02/'20

Werkgroep L&O vrij 15/05/'20

Bestuursoverleg 27/11

Bestuursoverleg 20/2

Bestuursoverleg 13/5

 nov/dec 2019

jan/febr 2019

Bestuursoverleg 17/10

Bestuursoverleggen (4x)

Wordt gewerkt aan APP

april 2020

AV-dag: donderdag 11 juni 2020

april/mei 2019

Bestuursoverleggen (4x)

juli 2020

april/mei/juni 2020

Start vanaf 25 oktober 2019

mailto:info@s-avn.nl
http://www.verpleegthuiszorg.nl/

