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Wat is een ZIC? 

• Filmpje ZIC bij De Wever i.s.m. Fontys: 
https://www.youtube.com/watch?v=Qrmsb2ktgaE  

 
• Een ZIC is een afdeling waar medewerkers en een relatief grote groep studenten 

samenwerken, met als doel om zorgverlening, opleiden, leren, innoveren en 
onderzoeken te combineren. 

 

• Kenmerken van een ZIC zijn: 
– Grote opleidingscapaciteit door groot aantal studenten per afdeling (verdeling ongeveer 50/50) 

– Expert afdeling op het gebied van stagebegeleiding. Iedere medewerker fungeert als werkbegeleider. 

– Realistische beroep-situaties waarin leren continu centraal staat. 

– Integratie van theorie en praktijk, gestimuleerd door de aanwezigheid van docenten. 

– Proeftuin voor zorginnovaties. 

– Facilitering door een Lecturer Practitioner (LP) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qrmsb2ktgaE


Waarom een ZIC?  

• Verandering van de zorg  

• Continu verbeteren  innoveren en ontwikkelen 

• Verbeteren van leerklimaat 

• Krapte op de arbeidsmarkt  

• Verbeteren kwaliteit van zorg 

 



ZIC’s van De Wever 



Pijlers van het ZIC 



Leerklimaat 

• Teambijeenkomsten 

 

 

• Dagelijks leerdoelen bespreken 
een het begin en einde van de 
dienst  voor zowel studenten 
als medewerkers! 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Coaching op de werkvloer 

 



Leven Lang Leren 
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Kwaliteit van zorg verbeteren 
• Verwondering 

• Evidence Based Practice 

• Continue kritische blik 

• Verdiepend onderwijs door 
experts uit de organisatie 

• (Praktijkgericht)Onderzoek 
tijdens stage of scriptie 
i.s.m. Lectoraten 
onderwijsinstellingen  

 



Leerinnovaties op het ZIC 

    

 

 

Praktijkvraag   ZIC als broedplaats 

 

 

  Antwoord        
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Opbrengsten van een ZIC 
• Studenten geven een frisse (nieuwe) kijk op eigen 

werkzaamheden en cultuur 

• Laagdrempelig kennisoverdracht aan zittend personeel 

• Zelfstandige medewerkers 

• Gezamenlijk opleiden motiveert het vaste team 

• Proeftuin voor implementatietrajecten 

• Meer handen of tijd per cliënt 

• Imagoverbetering voor de locatie wat leidt tot meer 
(potentiële) medewerkers  

• Met een ZIC levert de organisatie een maatschappelijke 
bijdrage aan onderzoek en  ontwikkeling van de 
beroepspraktijk en opleiding 

 



Afsluiting 

 

• Zijn er nog vragen? 
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