Student aan het woord
Wat is je vooropleiding?

Angela Vermeulen-Houtveen
49 jaar, werkt bij Reinaerde,
een organisatie die zorg
biedt aan mensen met een
(verstandelijke) beperking en/
of niet aangeboren hersenletsel. Ze studeerde in juli af
aan de flexibele deeltijdopleiding Verpleegkunde aan de
Hogeschool Arnhem
Nijmegen.

‘Er is‘Het
meer
hebben
uit hetvan
vak
eenverpleegkundige
droom helpt je
van
om door tetezetten
halen’
als het tegenzit’

‘In 1991 rondde ik een MDGO-opleiding
af en werkte ik meerdere jaren als begeleider in de gehandicaptenzorg. Ik werkte
zowel op een dagbestedingslocatie voor
ernstig meervoudig beperkte kinderen, als
op woonlocaties in uiteenlopende doelgroepen binnen de gehandicaptenzorg.
In 2012 kwam ik in dienst bij Reinaerde
als persoonlijk begeleider, waar ik
uiteindelijk weer op een woonlocatie
voor meervoudig beperkte kinderen en
volwassen ging werken. Om bevoegd en
bekwaam te zijn in de voorbehouden
handelingen (de wet BIG was er in het
begin van mijn carrière nog niet), ben ik
gestart als deeltijdstudent op de verkorte
opleiding mbo-verpleegkunde.’
Waarom ben je de hbo-verpleegkunde
gestart?

‘De mbo-opleiding ging mij gemakkelijk
af en ik kreeg een nieuwe droom: werken
als verpleegkundige op ons medisch
centrum. Ik ben in deeltijd gestart op
het hbo waar ik de eerste anderhalf jaar
vrijstelling kreeg. Al na een jaar heb ik
gesolliciteerd als trainer RVVH (risicovolle
en voorbehouden handelingen) en werd
ik aangenomen. Nog een half jaar later
kwam de functie regioverpleegkundige
vrij op ons medisch centrum en ook daar
werd ik voor aangenomen. De voorwaarde was natuurlijk wel dat ik zou slagen
voor de opleiding hbo-verpleegkunde.’
Waar liep je stage?

‘Als deeltijdstudent mag je blijven werken
in je eigen organisatie. Naast mijn studie
werkte ik 32 uur per week. 8 uur als
trainer en 24 uur als regioverpleegkundige. Dit heeft rust gegeven, en doordat
je je eigen organisatie goed kent, waren
alle opdrachten goed in te passen binnen
mijn bestaande werkzaamheden. Veel
opdrachten waren van meerwaarde voor
de organisatie.’
Wat betekende COVID-19 voor je studie
en werkzaamheden?

‘COVID-19 veranderde alles: we kregen
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les via Microsoft Teams. Uiteindelijk is
maar één lesdag vervallen en de week
erop hadden wij al online les. Heel fijn,
want daardoor heb ik mijn minor binnen
het bestaande tijdspad kunnen afronden.
Op het werk mocht ik niet meer van de
ene naar de andere locatie reizen. Al het
werk was ineens corona-gerelateerd.
Medewerkers voor de COVID-zorgunit
moesten getraind worden en alle cliëntvragen waren COVID-gerelateerd. Ik
moest protocollen maken, adviezen geven
en ik heb een instructiefilmpje gemaakt
voor de begeleiders over hoe je persoonlijke beschermingsmiddelen aan en uit
moet trekken. Ook kreeg ik consignatieen triagediensten. Inmiddels zijn we versoepelingen aan het toepassen. Dit vraagt
voortdurend om maatwerk per locatie en
per cliënt. Hierover krijg ik vragen van
managers, gedragskundigen en begeleiders. Alle maatregelen zijn erg ingrijpend
voor de cliënten en hun verwanten. Van
de ene op de andere dag moesten alle
dagbestedingslocaties dicht, mochten
cliënten niet meer bij hun ouders logeren
en mochten zij geen bezoek ontvangen.
Ondertussen komt voor hen langzaam
het gewone leven en voor ons de reguliere
zorg weer op gang.’
Hoe zie je je toekomst?

‘Ik ben blij met mijn diploma. Ik wist al
dat ik een hbo werk- en denkniveau had,
maar nu is dat ook aangetoond. Ik denk
na over verder studeren, maar wil nu
vooral even genieten en de tijd nemen om
de balans op te maken voor de toekomst.’
Wat zou je aankomend studenten willen adviseren?

‘Het hebben van een droom helpt je om
door te zetten als het tegenzit. Ik vind
studeren over het algemeen inspirerend.
Alleen tijdens mijn onderzoek kwam het
aan op wilskracht toen mijn onderzoeksvraag tot twee keer toe werd afgekeurd. Ik
heb drie hbo-opleidingen bezocht vóór ik
een keuze heb gemaakt. Hogescholen bieden het onderwijs verschillend aan. Ik heb
gezocht naar wat het beste bij mij past.’
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