Leerafdeling UrologieOncologie
U bent opgenomen op de afdeling Urologie-Oncologie B5 vleugel 4. Deze
afdeling is een leerafdeling. Wat dit inhoudt en wat dit voor u betekent, leest u
in deze folder.
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Wat is een leerafdeling?
Op een leerafdeling worden studenten verpleegkunde opgeleid. Zij
staan voortdurend onder toezicht van gediplomeerd verpleegkundigen.
De leerafdeling is per studiejaar in totaal 40 weken in bedrijf. Tijdens de
stageperiode werken er zes of zeven studenten wisselend in de dag- en
avonddiensten.
De studenten volgen de opleiding vanuit de onderwijsinstelling en leren het
beroep in de praktijk door middel van stages. Op de leerafdeling leren zij
de organisatie kennen en de verantwoordelijkheid voor de zorg te dragen.
De voortgang van de student wordt bewaakt door werkbegeleiders en de
praktijkopleiders. Er lopen studenten van MBO niveau 4 en HBO niveau 5
verpleegkunde stage. De stages duren gemiddeld 20 weken. Tijdens hun
stage voeren de studenten verschillende opdrachten en handelingen uit. Dit is
afhankelijk van het niveau van de student en het studiejaar.

Waarom een leerafdeling?
Onderwijs en opleiding zijn belangrijke onderwerpen binnen Rijnstate. We
hebben aandacht voor opleiding, onderwijsvernieuwing, zorginnovatie en
onderzoek. De zorg wordt steeds complexer, waarbij hoge eisen worden
gesteld aan de medewerkers. Door het personeelstekort in de zorg is het erg
belangrijk dat we allerlei initiatieven nemen om toekomstige zorgprofessionals
goed op te leiden en te behouden. Een belangrijk initiatief hierbij is het
opleiden van studenten op een leerafdeling. De student krijgt hierdoor de
gelegenheid om de geleerde vaardigheden en kennis in te praktijk toe te
passen. Daarnaast brengen studenten nieuwe kennis en ontwikkelingen mee
naar de werkvloer, met als doel de beste zorg en kwaliteit te leveren. Wij zijn er
trots op dat we toekomstige medewerkers in de zorg een stageplaats kunnen
bieden in onze organisatie.
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Wat merkt u ervan?
De verpleegkundige zorg die u ontvangt, wordt uitgevoerd door ervaren
gediplomeerd verpleegkundigen en studenten. De studenten worden
begeleid en gecoacht op de werkvloer en doorlopen verschillende leerfasen.
Afhankelijk van de leerfase, werkt de student onder begeleiding of zelfstandig.
De gediplomeerd verpleegkundige blijft eindverantwoordelijk voor de zorg
die u ontvangt als patiënt. Wij vinden het belangrijk dat u weet dat wij als
leerafdeling streven naar goede kwaliteit van zorg. U mag dit dan ook van ons
verwachten. U herkent de studenten aan de button op het uniform.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt deze altijd bespreken met de
verpleegkundige.
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Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.

