Vooraankondiging
donderdag 27 januari 2022 van 13:30 tot 16:30 uur
Onderwijs en Zorg
Onderwijs en zorg: er zijn situaties waarin zij elkaar heel hard nodig hebben. Of zou je
moeten zeggen dat de jongere ze beide heel hard nodig heeft? Of, misschien nog beter: er
zijn situaties waarin de docent de combinatie van onderwijs en zorg heel goed kan
gebruiken. En waar kan de docent ondersteunend zijn aan de zorgverlener?
Waar het gaat om het welzijn van de jongere hebben beide domeinen toch hetzelfde doel:
vergroten en versterken. In het onderwijs gaat het dan vooral om het behalen van een
diploma, want daarmee vergroot een jongere zijn welzijn op termijn. Zorg steekt in op een
andere ontwikkeling: welzijn in het kader van gezondheid op veler manieren.
Optimaliseren van de samenwerking kan alleen als we elkaar in de keten goed weten te
vinden!
Vanuit de maatregelen Onderwijs ondersteunen en Civil Society uit het Regionaal
Programma VSV, 2020-2024 zijn al verscheidene projecten ondersteund, die als doel hebben
om expertise uit onderwijs en zorg met elkaar te delen. Er zijn verschillende voorbeelden
bekend met goede resultaten.
Ferm organiseert in opdracht van de stuurgroep een bijeenkomst voor bestuurders en
directeuren uit onderwijs (VO, MBO, Pro, VSO) en gemeente in de Stedendriehoek die
voornemens zijn om op de goede manier onderwijs en zorg samen te brengen. Zij zullen het
gesprek aangaan met genodigde experts die dagelijks op het snijvlak van onderwijs en zorg
functioneren.
Het doel van de bijeenkomst: de samenwerking tussen zorg en onderwijs te verbeteren en
versterken, zodat onze jongeren zich optimaal kunnen ontplooien.
Voor wie: wethouders, onderwijsbestuurders, directeuren, teamleiders van gemeenten en
zorginstellingen en genodigden uit het werkveld.
Hoe: ontmoeten in het echt, met oog op te hanteren voorschriften. Als dat niet kan, wijken
we uit naar een online bijeenkomst.
Wilt u dit moment vastleggen in uw agenda? U krijgt een specifieke uitnodiging, waarin
ook het programma is opgenomen.

