Leerplaatsen binnen de GGZ Oost Brabant
Bij de GGZ Oost Brabant krijg je de mogelijkheid om in een breed scala van zorgsituaties
praktijkervaring op te doen en praktijkopdrachten te behalen. Om alle activiteiten die met
het beroep te maken hebben goed te oefenen krijg je gedurende je opleiding verschillende
leerplaatsen. Het exacte aantal leerplaatsen en de periode dat je op eenzelfde leerplaats
bent is afhankelijk van de opleiding die je volgt en je persoonlijk leerproces. Gemiddeld
verander je drie tot vier keer van leerplaats.
Hoe zien de leerplaatsen er uit?
Gezien de grote diversiteit van de leerplaatsen is het onmogelijk een éénduidige beschrijving
van een leerplaats te geven. Omdat het overgrote deel van de leerplaatsen in de
volwassenenzorg en ouderenzorg kunnen we wel zeggen dat je vooral met cliënten van 18
jaar en ouder in aanraking komt. Het karakter van de leerplaats wordt verder vooral bepaald
de doelstelling en locatie van de leerplaats.
Waar zijn de leerplaatsen?
De leerplaatsen kunnen op álle locaties binnen het gehele verzorgingsgebied van de GGZ
Oost Brabant gevestigd zijn. Het verzorgingsgebied van de GGZ Oost Brabant beslaat een
groot gebied met een grote regionale spreiding. De hoofdlocaties zijn in Boekel, Boxmeer,
Helmond, Oss, Rosmalen, Uden en Veghel. Daarnaast zijn er tal van kleinere locaties en
eenheden waar zorg aangeboden wordt en waar leerplaatsen beschikbaar zijn.
Welke consequenties heeft dat voor mij?
De grote regionale spreiding van de leerplaatsen heeft gevolgen voor jou als student. Je kunt
geconfronteerd worden met behoorlijke reisafstanden en reistijden. Je zult dus na moeten
denken over het vervoer en de gevolgen die dit voor jou persoonlijk heeft. Het openbaar
vervoer is binnen de regio niet 24-uur per dag beschikbaar en de verbindingen zijn niet
optimaal. In veel gevallen zul je moeten beschikken over een rijbewijs en eigen vervoer.
Kan ik een voorkeur voor een leerplaats aangeven?
Deze vraag wordt veel gesteld. Het is mogelijk een voorkeur aan te geven, dat we aan de
voorkeur tegemoet kunnen komen is echter niet vanzelfsprekend. De planning van de
leerroutes is een complex geheel waarin verschillende belangen spelen. Het is dus goed je te
realiseren dat we in veel gevallen níet tegemoet kunnen komen aan je persoonlijke voorkeur.
Realiseer je ook dat hoe specifieker je voorkeur is hoe moeilijker het is om hieraan tegemoet
te komen!
Verantwoordelijkheid
Opleidingen & Onderzoek hanteert het uitgangspunt dat je als student zelf verantwoordelijk
bent voor het vervoer naar je leerplaats en de gevolgen die dit voor je heeft. In opleiding
zijn bij de GGZ Oost Brabant heeft nu éénmaal als consequentie dat je verschillende
leerplaatsen krijgt op verschillende locaties. Waar mogelijk proberen we de gevolgen zoveel
mogelijk te beperken, dit is echter niet altijd mogelijk en we kunnen hier nooit vooraf
toezeggingen in doen!
Opleidingen & Onderzoek GGZ Oost Brabant, voor meer informatie zie:
www.ggzoostbrabant.nl/werkenenleren

