Leren
op je eigen
manier

ZorgPad Professional biedt online bij- en nascholing voor zorgprofessionals,
werkzaam in verschillende branches. Medewerkers houden hun vakkennis en
vaardigheden gemakkelijk bij én nemen zelf de regie in het leren.
Met ZorgPad Professional geef je op eigentijdse wijze vorm

kennis en vaardigheden. Daarbij wordt vooral aandacht

aan het formele leren in je organisatie. De geaccrediteerde

besteed aan momenten en stappen die medewerkers lastig

leerpaden zijn ontwikkeld voor de eerste twee leermomenten

vinden en waar regelmatig iets fout gaat in de praktijk.

van het ‘5 moments of need’ model.

Hierdoor heeft de e-learning aantoonbare waarde in de
(verbetering van de) kwaliteit en veiligheid van de zorg.

5 moments of need model:
1.		 Als je iets voor de eerste keer leert – Nieuwe kennis;

De inhoud is ontwikkeld in nauwe samenwerking met zorg

2.		 Als je zelf meer wilt leren over het onderwerp –

professionals en (opleidings-)experts uit de praktijk. Bij de

		Verbreding en verdieping;

ontwikkeling is rekening gehouden met landelijke en EBP

3.		 Als je de opgedane kennis wilt toepassen;

richtlijnen. Bij veranderingen hierin, passen wij leerpaden

4. Als problemen zich voordoen of als iets niet gaat

aan conform ons herzieningsbeleid.

		zoals verwacht;
5.		 Als je dingen anders moet gaan doen.

Niet persé van a-z
Het unieke van ZorgPad Professional is dat medewerkers op
hun eigen manier en naar eigen behoefte online leerpaden
kunnen doorlopen. Ze zijn niet verplicht om leerpaden van
a-z te volgen. In de leerpaden wordt ingegaan op essentiële

“Onze medewerkers kunnen zelf
hun eigen leerroute bepalen door
keuzes te maken uit de verschillende
onderdelen van het leerpad.”
Leerspecialisten ‘s Heeren Loo

Bij- en nascholing met ZorgPad Professional
Bevoegd en bekwaam
ZorgPad Professional biedt een volledig geaccrediteerd
e-learning aanbod voor voorbehouden en risicovolle

Wat?

Branches

handelingen, ziektebeelden en andere relevante thema’s.

Bij- en nascholing voor

• Thuiszorg

Met de eindtoets tonen medewerkers aan dat zij over de juiste

zorgprofessionals

• Verpleeg- en

Voor wie?

• Ziekenhuizen

ZorgPad Professional:

• Verzorgende-IG

• Gehandicaptenzorg

• Maakt leren leuk door vrijheid te geven

• Verpleegkundige mbo

• Revalidatiezorg

• Sluit aan op eigen werksituatie

• Verpleegkundige hbo

• Stimuleert zelfreflectie en eigen regie

• Gespecialiseerd

kennis en vaardigheden beschikken.

• Bespaart tijd door flexibele opzet

verzorgingshuizen

verpleegkundigen
• Medisch ondersteunende

Arrangeren

functies

Als instelling kun je je eigen stempel op bij- en nascholing
drukken. Met de arrangeertool heb je de volgende

Licenties
• All you can learn
• Per bibliotheek
• Per leerpad

• Sociaal pedagogisch
hulpverlener

Gebruik

mogelijkheden:

• Sociaal pedagogisch werker

• Zelf leerpaden / leerroutes samenstellen

• Woonbegeleider mbo

• Via eigen leeromgeving door
middel van LTI-links

• Leerpaden verrijken met eigen content

• Woonbegeleider hbo

• ZorgPad Plug & Play –

• Leerobjecten verplicht stellen

• Multidisciplinair

Aan de slag met ZorgPad Professional?

Bibliotheken

Natuurlijk zorgen we samen voor een vliegende start. Na

• Fundamentals

een inventarisatie stellen we een plan van aanpak samen en

• Essentials

zorgen we voor een goede implementatie bij jouw instelling.

• Expert

totaaloplossing waarbij je
geen eigen leeromgeving
nodig hebt
• Losse verkoop via onze
website

Heb je behoefte aan extra training of advies op maat? Wil je
leerpaden (laten) aanpassen aan jouw organisatie? Laat het
ons weten, onze experts staan voor je klaar.

Contact
Wil je kennis maken met ZorgPad Professional? Een demonstratie op locatie?
Maak een afspraak via onze Sales support afdeling.
Silvia Clar Metzke

Linda Rammers

Sales support

Sales support

+31 (0)30 638 30 41

+31 (0)30 638 34 21

professional@noordhoff.nl

professional@noordhoff.nl

Meer weten? Neem contact met ons op of
ga naar zorgpadprofessional.nl

