
Kennisbundels Gehandicaptenzorg

Deze kennisbundels zijn ontwikkeld in opdracht van de VGN, in het kader van de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg ‘Samen Sterk voor
Kwaliteit’, een samenwerking van Ieder(in), KansPlus, LSR, LFB, MEE Nederland, NVAVG, VGN, V&VN, ZIN, IGJ i.o. en het Ministerie van VWS.
Meer informatie: info@vgn.nl, i.redeker@vilans.nl en a.beverdam@bdmadvies.nl

De kennisbundels zijn voor opleiders, ontwikkelaars, docenten, trainers en
praktijkopleiders die betrokken zijn bij het mbo- en hbo-onderwijs en bij- en
nascholingstrajecten. Ook professionals, teams en studenten die behoefte
hebben aan actuele kennis kunnen in de kennisbundels informatie opzoeken
en de leermiddelen benutten.

In de bundels vind je kennis die nodig is om goede zorg en ondersteuning te
bieden aan deze specifieke doelgroepen. Ze bevatten actuele kennis en
opdrachten voor het initiële onderwijs en voor bij- en nascholing. De theorie
en opdrachten kunnen naar eigen inzicht en in eigen opleidingen en
trainingen worden ingezet.

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Vilans en BDM Advies ontwikkelen samen vier 
kennisbundels in het kader van de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg. 

Uitvraag bij experts:
Wat is de behoefte? Wat moet een 
kennisbundel bieden? Hoe moet 
een kennisbundel eruit zien?

Ontwikkelen eerste 
Versie kennisbundels

Feedback van experts
en ervaringsdeskundigen Verwerken 

feedback

Pilot: Kennisbundels online. 
Bijeenkomsten met experts, 
gebruikers en ervaringsdeskundigen

In samenwerking met experts vanuit mbo, hbo, werkveld en cliëntenorganisaties 
zijn er vier kennisbundels tot stand gekomen:

• Niet aangeboren Hersenletsel
• Ouderen met een Verstandelijke Beperking
• Licht Verstandelijke Beperking
• Ernstige Meervoudige Beperking

Je kan de kennisbundels vinden op www.vilans.nl/websites/kennisbundels

In totaal hebben 14 ROC’s, 8 Hbo’s, 15 zorgorganisaties en 5 belangenorganisaties 
meegewerkt aan het tot stand komen van de kennisbundels door het geven van 
feedback en/of het deelnemen aan de pilotfase. 

Tips voor gebruik:

• Met de kennisbundels kun je in kaart brengen welke onderdelen van een 
kennisbundel gekoppeld kunnen worden aan bestaande onderdelen van een 
curriculum. 

• Bij de ontwikkeling van leermiddelen kan je teksten uit de kennisbundels 
gebruiken. 

• Gebruik de kennisbundels om een leertraject, gekoppeld aan een specifieke 
doelgroep of specifiek onderwerp, vorm te geven of aan te vullen. 

• Docenten, trainers, studenten en professionals kunnen bronnen uit de 
kennisbundels gebruiken om zich verder te verdiepen.


