• Koraal regio Parkstad en VISTA college

Contextrijk onderwijs:
Samen opleiden voor de toekomst!
Theorie vanuit de les direct toepassen in de praktijk; dat is een
langgekoesterde wens van de opleiding Maatschappelijke zorg van
het VISTA college te Heerlen. Door een intensieve samenwerking
aan te gaan met Koraal regio Parkstad wordt deze wens nu
werkelijkheid via het innovatieve project ‘Contextrijk onderwijs’.
Tim Vleugels (onderwijsmanager bij het VISTA College) en Maria
Ruwette (opleidingsfunctionaris bij Koraal regio Parkstad) vertellen:
“Samen zoeken we naar mogelijkheden in de uitdaging om samen op
te leiden vanuit onderwijs en praktijk.”

• Angela Niessen (links) en Anne Toten.

Contextrijk onderwijs houdt in dat studenten
Maatschappelijke zorg, vanaf schooljaar 20212022 een deel van hun opleiding volgen bij Op
de Bies op de centrumlocatie van Koraal regio
Parkstad in Landgraaf. Er is bewust gekozen
voor de centrumlocatie om de reisbeweging
te beperken en om ervoor te zorgen dat de
projectleiders en docenten nabijheid kunnen
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bieden aan de studenten. De buitenlocaties
van Koraal regio Parkstad nemen hier dus
nog niet aan deel. Studenten krijgen de
mogelijkheid om de theoretische leerstof
in praktijksituaties toe te passen. Hierdoor
ontstaat een win-win-situatie: de studenten
ervaren meer context bij de theorie en de
cliënten ervaren meer contact en aandacht.

Om het leerproces optimaal te borgen worden
de studenten begeleid door medewerkers
van Koraal en door docenten van het VISTA
college. Het credo van deze intensieve
samenwerking is: ‘verrijken niet vervangen’.
Koppeling tussen theorie en praktijk
Anne Toten (Koraal) en Angela Niesten (VISTA
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ingevuld, samen met de cliënten. Om in deze
korte tijd een goede indruk te krijgen van de
verschillende doelgroepen binnen Koraal is
er ook een potje gevoetbald met de jongeren
van Koraal Kompas en enkele cliënten van
Hereweg 153b.

college) zijn als projectleiders aangesteld
om Contextrijk onderwijs vorm te geven.
Ze zijn ontzettend enthousiast en trots op de
stappen die ze samen al doorlopen hebben
om het project te concretiseren. Angela is
ontzettend bevlogen en vertelt: “Studenten
krijgen de mogelijkheid om theorie direct
toe te passen in praktijksituaties. Daardoor
kunnen studenten beter de koppeling tussen
theorie en praktijk maken”.
Anne vult aan: “Studenten worden
zich bewust van het belang van hun
beroepshouding en krijgen inzicht in de
diverse disciplines die werkzaam zijn binnen
Koraal”. Contextrijk onderwijs biedt ook
kansen voor Koraal. Anne legt uit: “Door
dit project ervaren onze cliënten meer
persoonlijke begeleiding en een breder
activiteitenaanbod op maat, wat het sociaal
netwerk van de cliënten vergroot. Ook krijgen
onze medewerkers inkijk in de opleiding
Maatschappelijke zorg en kunnen zij bijdragen
aan goed opgeleide beroepskrachten en
nieuwe collega’s.”
Pilot
In juni is er een kleinschalige pilot uitgevoerd
waarbij een kleine groep studenten theorieles
heeft gevolgd op de centrumlocatie van
Koraal regio Parkstad in Landgraaf, waarna
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De studenten benoemden dat ze door de
pilot een goed beeld hebben gekregen van
de verschillende doelgroepen en van tevoren
niet wisten dat de gehandicaptenzorg zo
breed is. Daarnaast gaven de cliënten aan
dat ze het leuk vonden om samen een potje te
voetballen. Begeleiders gaven aan dat ze zelf
weer bewust worden van hun handelen en
het fijn vinden dat de cliënten meer aandacht
op maat kunnen krijgen doordat de
studenten er zijn.

studenten op Hereweg 149A en in het
Winkeltje opdrachten hebben uitgevoerd.
De studenten reageerden enthousiast.
De theorie is tastbaarder en beter toepasbaar
doordat ze deze meteen in de praktijk
kunnen inzetten. De studenten hebben onder
andere geobserveerd en een talentenposter

Klaar voor de toekomst
Door deze samenwerking aan te gaan,
bieden Koraal en het VISTA college een
unieke kans op kwalitatief hoogwaardig
onderwijs. En wordt de verantwoordelijkheid
genomen om gekwalificeerde professionals en
toekomstige collega’s op te leiden!
Meer weten?
Neem dan contact op met Maria Ruwette
(mschaeks@koraal.nl) of met Anne Toten
(atoten@koraal.nl). ■
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