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Alja Bosch
Fontys Hogeschool HRM en Psychologie

- fysiotherapeut n.p.
- communicatiewetenschapper
- docent toegepaste psychologie



Ambitie: samen werken aan terugdringen 
gezondheidsverschillen

verbeteren van de kwaliteit en 
toegankelijkheid van de zorg voor mensen met 
beperkte gezondheidsvaardigheden

ondersteunen bij het verbeteren van 
gezondheidsvaardigheden



Werkgroepen 
Alliantie Gezondheidsvaardigheden

•Wetenschappelijk Onderzoek

•Patiëntervaringen en -participatie

•Opleiding en Onderwijs

https://www.gezondheidsvaardigheden.nl/over-de-alliantie/werkgroep-opleiding-en-onderwijs/


In deze sessie

meedenken



Werkgroep Opleiding en Onderwijs 

Hester van Bommel Pharos Expertisecentrum 
Gezondheidsverschillen

Alja Bosch Fontys Hogeschool HRM en 
Psychologie

Marian Harink Hogeschool Viaa - HBO-V

Suzanne Lak- de Pater Hogeschool Rotterdam - Opleiding 
Fysiotherapie

Mirjam van Loo Graafschap College - Zorg, Welzijn 
en Sport

Janneke Luiken Hogeschool Utrecht - Instituut voor   
Bewegingsstudies

Bas Steunenberg Hogeschool Utrecht -
Management in de Zorg

Ghiselle Willems Amsterdam UMC -
huisartsengeneeskunde



Werkgroep opleiding en onderwijs 

MBO, HBO en WO in de werkgroep 
vertegenwoordigd!

Doel in 2015: het begrip gezondheidsvaardigheden 
en de impact daarvan op iemands gezondheid breder 
bekend maken onder opleiders van professionals in 
zorg en welzijn.
Doel voor 2025: MBO, HBO en WO werken samen in  
aandacht voor gezondheidsvaardigheden in zorg en 
welzijn onderwijs.
Ontwikkelen handvatten hoe dat te doen.
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Werkwijze

 Ontmoeten

 Netwerken

 Delen (brengen-halen)/ ontwikkelen/ innoveren

 Interprofessioneel werken (MBO, HBO en WO)

 Context: Opleiden voor 2030

Anders kijken, anders leren, anders doen



Anders kijken, anders leren, anders doen

Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en 
welzijn in het digitale tijdperk

Tweede advies van de commissie Innovatie Zorgberoepen & 
Opleidingen.

Aangeboden door oud-ministers Schippers (VWS) en 
Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer op 17-11-2016



Anders kijken, anders leren, anders doen

Kernboodschap: burgers ontwikkelen van jongs 
af aan leer- en gezondheidsvaardigheden.

•Onderwijs, sport en cultuur dragen bij aan gezond leven

• Continue aandacht voor gezondheid en een gezonde 
omgeving, in plaats van incidentele aandacht voor ziekte

•Huber: veerkracht en eigen regie pijlers positieve 
gezondheid



Gezondheidsvaardigheden

 In basis- en voortgezet onderwijs

 In zorg en welzijn opleidingen: MBO-HBO-WO

 Onderzoek, onderwijs, praktijk en beleid 
verbinden

 Interprofessioneel werken

 Inzet technologie

→ HOE?



Landelijke initiatieven

-> Vele!

Platform: Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Werkgroep Opleiding en Onderwijs



Een eerste product:

Leerdoelen Gezondheidsvaardigheden 
in Zorg en Welzijn Opleidingen

1. Definiëring, omvang en impact
2. Signaleren
3. Bruikbaarheid en toepasbaarheid van 

informatie
4. Interventies
5. Evaluatie
6. Eigen regie
7. Reflectie
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https://www.gezondheidsvaardigheden.nl/assets/pdfs/99073f8a12/Leerdoelen-gezondheidsvaardigheden-v2.pdf


Hoe verder?

 Landelijke beweging
 Ontmoetingsplek voor best practices
 Interprofessioneel werken op MBO, HBO en WO 

niveau

Gezondheidsvaardigheden in basis- en voortgezet 
onderwijs?

Dat vraagt:
-> willen samenwerken, willen delen, tijd en mensen, 
commitment van opleidingen, scholen en universiteiten 
zoals: Graafschap college
-> hoe krijgen we dat voor elkaar?
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https://graafschapcollege.nl/graafschap-college-officieel-partner-van-alliantie-gezondheidsvaardigheden/


Dank u wel

Meer informatie over de werkgroep?

Zie: http://www.gezondheidsvaardigheden.nl/

Of mail naar a.bosch@fontys.nl

http://www.gezondheidsvaardigheden.nl/
mailto:a.bosch@fontys.nl

