
Je verwacht het misschien niet, maar de 

ouderenzorg is een van de meest 

afwisselende vakgebieden binnen

de gezondheidszorg. Complexe zorgvragen, 

sociale issues, een doelgroep die snel 

groeit… Een waanzinnige uitdaging dus, 

waarin je dagelijks je meerwaarde in de 

praktijk kunt ervaren!

Hoe goed wil 
jij worden?
Ontwikkelafdeling geriatrische revalidatie 

zorggroep Maas & Waal

De kracht van 
praktijkgericht 
leren
Binnen zorggroep Maas en Waal geloven we sterk in de 

kracht van praktijkgericht leren. Daarom hebben we 

in 2008 de Ontwikkelafdeling in het leven geroepen.*

Zodat studenten van verschillende opleidingen, 

vakgebieden en opleidingsniveaus kunnen 

deelnemen aan actuele zorgsituaties.

Binnen een van deze unieke leeromgevingen 
werken we niet alleen samen met verschillende ROC’s, 

maar sinds kort ook met de Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen (HAN) en de Radboud Universiteit. Zo komen 

opleiding, onderzoek en praktijk dichter bij elkaar.

* Inmiddels beschikken we als zorggroep Maas & Waal 

over meerdere ontwikkelafdelingen. Nieuwsgierig 
geworden?
Wil je meer weten over dit unieke leer-werk-

concept? Neem dan contact op met het stage-

bureau van je opleiding of met de afdeling HRM &

Organisatie van zorggroep Maas & Waal, 

telefoon (0487) 58 21 45 of via opleidingen@zmw.nl.

www.zmw.nl/professional/ik-wil-leren-bij-zmw/

zorggroep Maas & Waal

Postbus 98

6658 ZH Beneden-Leeuwen



zMW Revalidatie- en 
Behandelcentrum
De Ontwikkelafdeling geriatrische revalidatie is onder-

deel van het zMW Revalidatie- en Behandelcentrum. 

Dit is gelegen in Ewijk en biedt plaats aan ruim 

40 patiënten. Hier werkt een gedreven, multi-

disciplinair team van behandelaars, therapeuten en 

zorgmedewerkers samen. Zij maken zich sterk voor 

een spoedig herstel of een versterkte conditie van 

cliënten. Dat doen zij in nauw samenspel met 

de cliënt en zijn mantelzorger(s).

Een volwaardig 
team
Op de Ontwikkelafdeling geriatrische revalidatie van 

zorggroep Maas & Waal bieden we je graag die kans. 

De Ontwikkelafdeling is een revalidatieafdeling 

waar je bijvoorbeeld als student hbo-v, fysiotherapie, 

logopedie, ergotherapie of mbo 4-verpleegkundige leert 

opereren als een volwaardig team. Samen met andere 

aankomende zorgprofessionals. Ervaringsgericht,
verantwoordelijk, zelfstandig.

Verantwoordelijk 
en zelfstandig
Als onderdeel van een team en onder super-

visie van een zogenoemde werkbegeleider, run je 

gezamenlijk met andere studenten en leerlingen de 

Ontwikkelafdeling. Geen handelingen uitvoeren ‘in op-

dracht van’ maar actief verantwoordelijkheid 
nemen en zelfstandig aan de slag. 

Docenten van het ROC en de HAN verzorgen wekelijks 

in de lesruimte van zorggroep Maas & Waal een les-

middag voor alle studenten van de Ontwikkelafdeling. 

Doordat je met elkaar kennis en vaardigheden deelt, 

ontstaat een ervaringsgerichte manier van 

leren en werken. Studeren, oefenen en reflecteren: het 

is een voortdurend proces binnen de Ontwikkelafdeling. 

Hoe snel en uitdagend wil je het hebben?

Sneller Herstel
Je maakt als student op de Ontwikkelafdeling geria-

trische revalidatie deel uit van Sneller Herstel. Dit 

expertisecentrum is een initiatief van het 

Radboudumc en de Hogeschool Arnhem Nijmegen 

(HAN). Sneller Herstel wil bijdragen aan het beter 

en/of sneller herstel van patiënten waardoor zij optimaal 

kunnen presteren en participeren in de maatschappij. 

Onderzoek en onderwijs met én in zorginstellingen, 

zoals zorggroep Maas & Waal, verbeteren de reva-

lidatiezorg. Dat leidt tot actuele kennis, nieuwe inzich-

ten en goed opgeleide zorgprofessionals. Ook jij 

profiteert daarvan!


