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‘ Het is belangrijk dat studenten ervaren  
wat informele zorg inhoudt’

De opleiding Toegepaste Gerontologie bestaat nog niet zo lang. Sinds ongeveer zes jaar 
bieden Windesheim in Zwolle en Fontys in Eindhoven de studie aan. Hun gezamenlijke 
ambitie is om samen met ouderen leeftijdsvriendelijke diensten en producten te 
ontwikkelen, met als doel: op een prettige manier ouder worden. Afgestudeerden 
komen terecht in diverse functies bij uiteenlopende werkgevers. Ze worden bijvoorbeeld 
adviseur, projectmedewerker of voorlichter bij een gemeente, zorginstelling of in het 
bedrijfsleven. En in de toekomst zullen er naar verwachting nog meer functies voor hen 
ontstaan, want de vergrijzing neemt alleen maar toe.

De beroepspraktijk
Toegepast gerontologen hebben veel te maken met informele zorg: mantelzorgers (fami-
lie en naasten), zelfhulp, vrijwilligers en buurthulp. Marianne Jacobs, docente aan Fontys, 
merkt dit in de beroepspraktijk. Ze geeft een voorbeeld: ‘Ik geef trainingen over mantel-
zorg, onder andere in een ziekenhuis dat seniorvriendelijk wil worden. De professionals 
hebben behoefte aan kennis over mantelzorg. Ze zeggen: help ons daarbij! Ze vragen zich 
af hoe ze mantelzorgers bij de zorg in het ziekenhuis kunnen betrekken. En ook hoe de 
hele keten ingezet kan worden om mantelzorgers beter in staat te stellen om te zorgen.’

	 	Professionals	hebben	behoefte	aan	kennis	over	
mantelzorg.	Ze	zeggen:	help	ons	daarbij!

Nieuw curriculum
Het thema informele zorg heeft dan ook een belangrijke plek in het onderwijs. Momen-
teel werken Fontys en Windesheim nauw samen om het curriculum van de opleiding te 
vernieuwen. Ook in het nieuwe opleidingsprogramma komt informele zorg nadrukkelijk 
terug. Het eerste jaar is inmiddels gestart met het nieuwe curriculum. Marianne: ‘Ik 
heb in een blok een week lang aandacht besteed aan mantelzorg. Het ging echt om de 
inhoud: wat is mantelzorg, waar moet je aan denken? Ik verwacht dat het in de verschil-
lende projecten in de andere leerjaren nog veel meer aan de orde zal komen.’

Het onderwerp informele zorg komt niet alleen expliciet aan bod. Ook impliciet is het 
steeds weer aan de orde: in projecten, casuïstiek, stages en afstudeeronderzoeken. Geral-
dine Visser, senior docent en coördinator van de major Ondernemen en innoveren aan 
Windesheim, vertelt: ‘We hebben niet één vak mantelzorg. Het thema is overal in ingebed.’

Een samenleving waarin we op een prettige manier ouder kunnen worden, dat is waar toegepast gerontologen – samen met 

andere disciplines – aan werken. Informele zorg speelt hierin een grote rol. In de opleiding Toegepaste Gerontologie komt 

het thema dan ook veelvuldig aan de orde, expliciet én impliciet.
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Actuele kennis
Geraldine en Marianne zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is dat studenten gefocust 
zijn op informele zorg. Voor het onderwijs betekent dit onder andere dat studenten: 
1. kennis over informele zorg krijgen aangeboden,
2. gestimuleerd worden een proactieve en ondernemende houding te ontwikkelen,
3. en ervaring opdoen met informele zorg.  

Over het aanbieden van kennis (1.) zegt Geraldine: ‘We laten voortdurend belangrijke 
trends zien. Dat is een uitdaging in deze tijd, want kennis verandert snel.’ Studenten 
ontwikkelen tijdens de opleiding dan ook onderzoeksvaardigheden, zodat ze zelf 
betrouwbare kennis over informele zorg kunnen vinden en interpreteren. 

	 	We	laten	voortdurend	belangrijke	trends	zien.		
Dat	is	een	uitdaging,	want	kennis	verandert	snel

Proactieve houding
Dat studenten proactief zijn (2.) en ‘anders durven denken en doen’, is onlosmakelijk 
verbonden met het vak van de toegepast gerontoloog. Dit komt onder andere, omdat 
het vakgebied nog nieuw is en de toenemende vergrijzing de samenleving steeds voor 
nieuwe uitdagingen stelt. ‘Je kiest dan ook niet zomaar deze studie’, zegt Marianne.  
‘We hebben bijzondere studenten!’ 

Proactief zijn betekent dat studenten kansen leren zien en zélf nadenken. Geraldine geeft 
een mooi voorbeeld: ‘Een studente van ons liep stage bij het Radboudumc. Ze kwam daar 
in aanraking met een nieuwe tiltechniek. Verpleegkundigen waren daarin getraind door 
een Duitse mevrouw. Het tillen gebeurde veel meer ‘in de beweging’, als een soort dans. 
Dit is voor zowel de patiënten als de professionals prettiger. De studente vroeg zich af of 
deze training ook geschikt zou zijn voor mantelzorgers. Ze heeft dat verkend en getest. 
Het bleek dat mantelzorgers er heel blij mee waren. Deze studente wist de vertaalslag 
naar informele zorg dus goed te maken.’

Toegepaste Gerontologie & informele zorg  
aan Windesheim

In het jaarverslag over 2015 van Windesheim staat beschreven wat de 
opleiding beoogt en hoe de toegepast gerontoloog zich onder meer 
verhoudt tot de informele zorg:  

Uit de missie en visie: 
‘… In een excellente leeromgeving benaderen studenten 
vergrijzingsvraagstukken vanuit een internationaal, interdisciplinair, 
interactief en intergenerationeel perspectief. Het is onze visie dat 
excellentie ontstaat in een dynamische leeromgeving waarin studenten, 
ouderen, docenten, kennispartners, professionals en organisaties in 
co-creatie werken aan product- en diensteninnovatie.’

Over samenwerken in de wijk:
‘De beroepspraktijk concentreert zich meer in de wijk en professionals 
zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking met elkaar. Daarnaast 
wordt meer geïnvesteerd in een goede relatie met mantelzorgers en 
vrijwilligers.’

Over intergenerationeel werken:
‘Het is een gegeven dat elke samenleving bestaat uit meerdere generaties. 
Voor een sterke samenleving is het belangrijk dat generaties samenwerken. 
Nu mensen ouder worden en er een sterke behoefte is aan sociale 
cohesie, is het belangrijk dat elke professional een visie ontwikkelt over 
de vraag hoe je die samenwerking moet vormgeven. Dat is de kern van 
intergenerationeel samenleven.’

Uit: Jaarverslag Toegepaste Gerontologie 2015, Windesheim. 

Zie voor meer informatie over de opleiding Toegepaste Gerontologie aan 
Fontys: toegepastegerontologie.nl. 
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Ervaring met informele zorg
Om goed samen te werken met informele zorg, is het belangrijk dat studenten al 
tijdens hun opleiding aan den lijve ondervinden wat het is om informele zorg te bieden 
(3.). Soms hebben ze die ervaring in hun eigen leven al opgedaan. Geraldine: ‘Binnen 
Windesheim is onderzoek gedaan naar mantelzorgende studenten: die zijn er heel veel. 
Als docenten zijn we daar nog te weinig op gericht. Maar het is belangrijk dat studenten 
hun ervaringen kunnen delen.’ 

Tijdens de opleiding doen veel studenten ervaring op met vrijwilligerswerk in projecten  
of stages. Zo kent elke periode een project met externe opdrachtgevers, legt Geraldine 
uit. ‘Daar zit altijd een burgerinitiatief tussen, waardoor studenten in aanraking komen 
met vrijwilligerswerk’.

	 	Niet	alleen	studenten	moeten	gefocust	zijn	op	
informele	zorg,	ook	docenten	zelf

Daarnaast zetten studenten zich vrijwillig in voor ouderen op de Nationale Ouderendag. 
En studenten doen mee met de landelijke vrijwilligersactie NLdoet. Dit zijn niet alleen 
goede activiteiten om te organiseren en om in mee te doen, maar ze geven ook aanlei-
ding om met studenten te onderzoeken: is dit nou de manier om vrijwilligerswerk te 
stimuleren? Marianne: ‘Met studenten praten we ook over de vraag: is dit nu waar de 
nieuwe oudere op zit te wachten?’

Collegiale consultatie
Niet alleen studenten moeten gefocust zijn op informele zorg, ook docenten zelf. 
Geraldine: ‘Informele zorg is niet de passie van iedere collega. Onder andere daarom 
hebben we hier op Windesheim de zogenoemde ‘maatjesconstructie’. We werken als 
docenten samen aan een onderwijseenheid. Zelf ben ik eindverantwoordelijk voor 
de onderwijseenheid maatschappelijke participatie en arbeid, waarbij ik samenwerk 

Voorbeeld: Interdisciplinair samenwerken

De toegepast gerontoloog werkt voortdurend samen met allerlei andere 
disciplines, om ervoor te zorgen dat mensen prettig ouder worden. Ook 
in het onderwijs wordt dat zichtbaar. Zo bedacht een student Toegepaste 
Gerontologie aan Windesheim een zogenoemde ‘kantelbare wc-bril’ die het 
toiletbezoek voor zowel ouderen als mantelzorgers gemakkelijker maakt. 
Met de onmisbare hulp van studenten industriële vormgeving werkte hij 
zijn idee uit.

Tips
•  Maak aan zowel studenten als aan collega’s duidelijk waaróm het 

belangrijk is aandacht te hebben voor informele zorg. Laat hen cijfers en 
belangrijke trends zien. Dat zorgt voor urgentiebesef.

•  Kijk breed naar het thema informele zorg. Op veel terreinen hebben 
studenten ermee te maken en is de impact merkbaar.

• Geef studenten de ruimte hun eigen ervaringen met mantelzorg te delen.
•  Laat studenten ervaren wat informele zorg is. Dat kan bijvoorbeeld door 

ze vrijwilligerswerk te laten doen. Daar zijn allerlei mogelijkheden voor, 
bijvoorbeeld op de Nationale Ouderendag.
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Tekst: Elleke van den Burg-Poortvliet, Annelies Kooiman & Evert van Rest

Marianne Jacobs (Fontys)
e-mail mt.jacobs@fontys.nl

Geraldine Visser (Windesheim)
e-mail g.visser@windesheim.nl

Meer weten? Neem contact op:
met een collega die is gespecialiseerd in hrm. Ik heb hem veel kunnen vertellen over 
mantelzorgvriendelijk werken. Er ging een wereld voor hem open. Andersom kon hij 
me weer voeden met informatie over hrm. Die collegiale consultatie is cruciaal, want 
docenten hebben maar weinig tijd.’

	 	Je	hebt	drie	soorten	mensen.	Mensen	die	
mantelzorger	zijn	geweest,	mensen	die	
mantelzorger	zijn	en	mensen	die	mantelzorger	
worden.	Informele	zorg	treft	iedereen

Urgentiebesef
Voor zowel docenten als studenten geldt dat er urgentiebesef moet zijn, vinden Geraldine 
en Marianne. ‘Daarom moeten we het onderwerp breed benaderen’, zegt Marianne. ‘We 
moeten laten zien in welke domeinen informele zorg speelt en wat de impact is op ver-
schillende terreinen.’ Geraldine vult aan: ‘Wat doet het met je als je mantelzorg verleent? 

Inspiratie: waardevolle literatuur
• Klerk, M. de e.a. (2015). Informele hulp: wie doet er wat? Den Haag: SCP.
• Klerk, M. de e.a. (2015). Informele hulp: kerncijfers. Den Haag: SCP.

Zie ook www.expertisecentrummantelzorg.nl > producten > publicaties 

Wat doet het met de samenleving? Waar conflicteert het mee? Welke nieuwe diensten 
en producten zijn er nodig om het vol te houden? Die vragen moeten we beantwoorden. 
Ik maak studenten daarom ook bewust van technologie, bijvoorbeeld van domotica.’ 
Binnen het onderwijs moet het why duidelijk gemaakt worden, besluit Geraldine. ‘Ik 
hoorde eens iemand zeggen: Je hebt drie soorten mensen. Mensen die mantelzorger zijn 
geweest, mensen die mantelzorger zijn en mensen die mantelzorger worden. Informele 
zorg treft iedereen’.
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