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Werkend leren in de wijk bij Vivium Leerteam Bussum Zuid 

 – door studente Jennifer Nieuwendijk 

 

Inmiddels is het een ruim halfjaar geleden dat leerteam Bussum Zuid is opgezet. In ons team 

werken een aantal vaste collega’s samen met studenten. Deze studenten werken hier aan hun 

Mbo opleiding aangeboden door Vivium of lopen stage als onderdeel van de ROC of Hogeschool 

van Amsterdam opleiding.  

Wij gaan als koppels de wijk in om op deze manier samen te leren en wijkzorg te verlenen. Het is 

erg leuk om te zien hoe elk niveau, leerjaar en school zijn kennis overdraagt aan de andere 

studenten. Elke student heeft een ander inzicht op bepaalde situaties waardoor wij van elkaar 

kunnen leren. Daarnaast kunnen wij elkaar laagdrempelig vragen stellen en feedback geven. Zo 

kunnen wij elkaar een stuk makkelijker bereiken voor hulp bij schoolopdrachten of over specifieke 

casussen. Wij als studenten hechten veel waarde aan deze manier van samenwerken.  

Doordat wij zorg verlenen bij cliënten thuis, maak je ook kennis met alles van die persoon. Je kunt 

de geschiedenis op de muren zien aan de hand van foto’s, hobby’s door spulletjes op tafel en 

interesses door de inhoud van de boekenkast. De bandopbouw met deze mensen is hierdoor heel 

anders dan zorgverlening in het ziekenhuis. Dit is een van de redenen wat werken in de thuiszorg 

zo bijzonder maakt. Het samenwerken met medestudenten in de wijk maakt het extra speciaal, 

want bij twijfel over casussen kan je goed met elkaar (onder begeleiding van een collega) 

redeneren over mogelijke oplossingen. Hierdoor bouw je een grote mate van zelfstandigheid en 

assertiviteit op, welke belangrijk zijn voor de rol als wijkverplegenden. 

Zoals je op de foto kunt zien, maken wij gebruik van zowel fysiek als digitaal samenwerken. 

Dankzij het coronavirus is online werken via beeldbellen in een sneltreinvaart bekender geworden, 

en dit werkt voor ons als (niet altijd fysiek aanwezig) leerteam enorm goed. 


