
Wat moet je kennen en kunnen om te werken in een achterstandswijk? Met die vraag
startte een aantal jaren geleden de leergang ‘werken in een achterstandswijk’. Op 1

oktober wordt de e-learning Werken in een Achterstandswijk gelanceerd met de
belangrijkste kennis en ervaring over het werken in een achterstandswijk. De e-learning

en de twee praktijkdagen vormen samen de vernieuwde leergang. 
 

Voor wie?
Deze leergang is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in een achterstandswijk en die

meer wil weten over effectief werken en samenwerken in een achterstandswijk.
 

Start 1 oktober 2021
 

Intakegesprekken | laatste twee weken september
Start e-learning | 1 oktober
Praktijkdag 1 | 1 november 

Praktijkdag 2 | 31 januari 2022
 

Tijdsinvestering
E-learning| 3,5 uur

Praktijkdagen | 10 uur
Begeleiding, coaching en evaluatie | 2,5 uur 

 
Aanmelden

Meld je aan via deze link
 
 
 

LEERGANG
Werken in een achterstandswijk

 

in samenwerking met 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebODdwa6ZC9borbnVQuHzVHOhw9p6DhBNKSRYbR6j7cTGkzw/viewform?usp=sf_link


Onderwerpen e-learning

Bewoners1.

2. Ontstaan

3. Werkwijze

4. Samenwerken

5. Zelfzorg

Je leert wat bewoners in een achterstandswijk
kenmerkt.

Je leert wat krachtige basiszorg inhoudt en hoe
het ontstaan is. 

Je maakt kennis met effectieve manieren om zorg- en hulp
te verlenen aan bewoners uit een achterstandswijk.

Je leert hoe je effectief kunt samenwerken met
professionals werkzaam in een achterstandswijk

Je leert wat het effect is op werken in een
achterstandswijk op je eigen gezondheid

Je kunt de e-learning doorlopen in je eigen tempo. Je bepaalt zelf op welk moment
en hoeveel tijd je besteed per keer aan de lesstof. De e-learning is namelijk

opgedeeld in kleine, behapbare lessen en onderdelen.
 

In de e-learning vind je.... 
Ervaringsverhalen van professionals zoals jij |Casussen en cijfers uit de wijk |

Vijf toetsingsopdrachten om opgedane kennis te beoordelen | Vijf modules
over:

Meer informatie
Neem contact op met Vincent de Blok. Hij is bereikbaar via 
06 - 270 840 60 21 of de.blok@huisartsenpraktijkdedame.nl

 
Accreditatie is aangevraagd.

mailto:de.blok@huisartsenpraktijkdedame.nl

