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• Het HECS, gevestigd in het voormalig gebouw van het Slotervaart Ziekenhuis, is een plek waar 
zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijsinstellingen samenwerken. Het doel is om te zorgen 
voor voldoende professionals en opleidingen zodat we de tekorten aan stageplaatsen, 
leerwerkplekken en personeel in de zorg verminderen.

• Hoe gaan we dat doel bereiken? De leerlijnen laten zien hoe we dat in de praktijk gaan doen. In 
dit document vind je de uitwerking van de leerlijnen van het HECS. 
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Doel Health Experience Center



• Het oriëntatieprogramma voor zij-instromers zorg en welzijn

• Train studenten in simulaties

• Intensiveer begeleiding vanuit school

• Creëer nieuwe leerafdelingen 

• Leid in bouwstenen op voor een nieuwe functiehuis
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Leerlijnen Health Experience Center



• In samenwerking met regionale werkgevers en opleiders biedt dit oriëntatieprogramma van tien 
weken zij-instromers de gelegenheid om meer zicht te krijgen op de werk- en 
opleidingsmogelijkheden binnen de sector. Met de opgedane kennis en ervaring weten 
deelnemers beter binnen welk deel van de sector zij het meest op hun plaats zijn. Vervolgens 
kunnen zij gerichter solliciteren naar een leer/werkplek bij een werkgever.

• Tijdens de periodieke Meet & Greets ontmoeten werkgevers geïnteresseerde kandidaten die een 
stap naar de sector zorg en welzijn willen maken. 

Wil je als organisatie aansluiten? Houd dan onze agenda in de gaten voor de volgende Meet & 
Greet. 
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Het oriëntatieprogramma voor zij-
instromers zorg en welzijn 

https://www.houseofskillsregioamsterdam.nl/orientatieprogramma-zorg-en-welzijn/
https://www.sigra.nl/geslaagde-fysieke-meet-greet-in-het-health-experience-center-slotervaart
https://www.sigra.nl/agenda


• Simulatieleren helpt studenten voorbereiden op de stage en het leren omgaan met 
zorgtechnologie. Simulaties bootsen de werkelijkheid na en hebben een toegevoegde waarde 
bij de ervaring met en kennismaking met specifieke cliëntgroepen. Daarnaast ontlast 
simulatieleren de begeleiding op de werkvloer. 
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Train studenten in simulaties



• Door de inzet van Beroepspraktijkvorming-begeleiders (BPV) kunnen betere en meer stages 
gerealiseerd worden (1 BPV’er op 1 student). Tijdens de beroepspraktijkvorming (stage) krijgen 
studenten ondersteuning van BPV-begeleiders Zij zijn de verbinder tussen leerbedrijf, school en 
student. 
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Intensiveer begeleiding vanuit school



• De instroom vanuit het mbo en hbo is verhoogd, maar het aantal stageplaatsen is nog niet 
meegegroeid. Door het inrichten van leerafdelingen vergroten we de begeleidingscapaciteit en 
starten studenten en toekomstige medewerkers beter op de afdeling. Mensen met weinig 
praktijkervaring krijgen hierdoor de mogelijkheid om voldoende vlieguren te maken. 
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Creëer nieuwe leerafdelingen 



• Leid in bouwstenen op. Dit noemen we ook wel modulair opleiden. Individuele basiszorg is het 
fundament. Dit breiden we uit tot met verschillende modules. Denk onder meer aan hospitality, 
bewegen en sport, verpleegtechnische handelingen, keuzedeel helpende plus, sociale 
benadering dementie en zorg op afstand.
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Leid in bouwstenen op voor een nieuwe 
functiehuis
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