Een leerafdeling
Wilt u meer informatie?
Vitalis is er voor u. Wij kijken graag naar wat u nodig heeft
en wilt. De zorgadviseurs van ons klantencentrum kennen
de mogelijkheden en locaties. Zij staan graag voor u klaar
met een luisterend oor en advies.

Klantencentrum
Neemt u contact op met de zorgadviseurs van het
klantencentrum of loop eens binnen aan de Winston
Churchilllaan 83 in Eindhoven. Zij helpen u graag verder.
info@woonincplusvitalis.nl

040 - 220 22 02

In goede
handen met
professionals
én studenten
www.vitalisgroep.nl

Locaties
Een leerafdeling

Vitalis Vonderhof - 1 afdeling wonen met 24 uurs zorg en behandeling

Binnen Vitalis zijn er verschillende

behandeling (ZIC)

WoonincPlusVitalis Engelsbergen – 1 afdeling wonen met 24 uurs zorg en

leerafdelingen waar cliënten wonen en

Vitalis Brunswijck – 1 afdeling revalidatiezorg

zorg/behandeling ontvangen.

Vitalis Wissehaege - 3 afdelingen wonen met 24 uurs zorg en behandeling
WoonincPlusVitalis Kronehoef – 1 afdeling wijkzorg (per eind 2019)

Een leerafdeling is een afdeling waar de

*Zorg Innovatie Centrum (ZIC)

zorg voor cliënten geleverd wordt, door
zorgprofessional in samenwerking met
studenten. Afhankelijk van de fase van het
leerproces werkt de student onder begeleiding of
zelfstandig. De zorgprofessional is ten alle tijden
eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg.
Het is een unieke stagevorm waarbij de
studenten en de zorgprofessionals leren
van en met elkaar. Op de leerafdeling leren
studenten o.a. de organisatie kennen en de
verantwoordelijkheid voor zorg te dragen.
Hierdoor worden studenten en zorgprofessionals
uitgenodigd en uitgedaagd om zich persoonlijk te
blijven ontwikkelen.
Het zorgproces en het leerproces is in de
dagelijkse werkzaamheden geïntegreerd. Naast
de ontwikkeling van de zorg voor onze cliënten
staat ook een goed leerklimaat centraal. Wij
nemen de tijd voor u en onze leerlingen.

Zo zien wij het 		
Kwaliteit van zorg blijft
gehandhaafd
Er is meer ruimte voor
persoonlijke aandacht en het
welzijn van cliënten
We doen het samen; we leren van
en met elkaar, iedereen doet mee
Het is een dynamisch woon-,
werk- en leerklimaat

Samenwerking
Wij werken samen met Fontys hogeschool en Summa College.

