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Evaluatie van het 
ontwerp Onderwijs- 
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in vier pilotregio’s
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communicatie- 
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De belangrijkste mijlpalen voor komend jaar

                          Acht functionerende  
                     en geborgde Onderwijs- 
knooppunt O²PZ. Elk bestaande uit 
een actief netwerk van betrokkenen 
uit het mbo, hbo, wo, bij- en naschol-
ing en functiegerichte opleidingen die  
duurzaam en zelfstandig samen- 
werken aan het verbeteren van de  
palliatieve zorg. Zij doen dit in een  
(regionaal) fysiek en digitaal onderwijs- 
knooppunt, waarbinnen informatie 
wordt gedeeld en aangeboden.

Wat is het 
eindresultaat 

dat het  
kernproject 
achterlaat?

We vinden dit belangrijk omdat borging van de 
activiteiten van O²PZ een belangrijk uitgangs- 
punt moet zijn binnen de keuzes die we gaan 
maken komende jaren. Wij zien dat er  

versnippering in het onderwijs- en opleidingen-
landschap op het gebied van palliatieve zorg is.  

       Wanneer we de kwaliteit van palliatieve zorg willen  
            verbeteren begint dit bij het onderwijs en het opleiden  
van de toekomstige zorgprofessional. Dit geldt ook voor de vele soorten  
vervolgonderwijs die aangeboden wordt van student tot en met de zorg-
professional. Wij zien het belang van structurele inbedding aan palliatieve 
zorg in het onderwijs en opleiding van zorgprofessionals die aansluit bij  
het zorgveld.

Grote uitdagingen: het simpel en toegankelijk  
houden, alle onderdelen blijven verbinden met 
goede ambassadeurs die zelfstandig kunnen 
werken zonder al te veel administratieve lasten. 
Belangrijke vragen zijn hierbij:

-   Hoe zorgen we dat iedereen snapt wat een  
Onderwijsknooppunt O²PZ is?

-   Hoe zorgen we dat alles van de verschillende  
projecten bij elkaar komt (en blijft)?

De grootste 
uitdaging voor 
komend jaar

Waarom 
vinden de  

teamleden dit  
belangrijk?

Kernproject C zorgt voor werkende Onderwijsknooppunten O²PZ, zodanig dat  
de verbeteringen die met het programma O²PZ doorgevoerd worden geborgd  
blijven in de toekomst. Alle acht de consortia krijgen een eigen Onderwijsknoop-
punt O²PZ. Effect: een actief digitaal en fysiek netwerk van betrokkenen welke 
overzicht biedt in de opbrengsten van het programma en zorgdraagt voor  
verbinding tussen onderwijs, onderzoek en zorgveld.

Het 
kernproject richt 

zich op


