
GHLOBO?

… wil meer authentieke en ervaringsgerichte 
leerkansen bieden in de zorg aan jongeren uit 
het middelbaar beroepsonderwijs

… focust zich op hybride leren: de combinatie van 
leervormen en leeromgevingen van 
schoolbanken en beroepspraktijk

… onderzoekt de succesfactoren en valkuilen bij 
het ontwerpen en verduurzamen van 
kwaliteitsvolle hybride leeromgevingen

Onze werkwijze?

 Via lerende netwerken zorgen we voor een 
strategische blik. We creëren samen draagvlak 
voor hybride leren en bouwen expertise op. Je 
kan (gratis) deelnemen aan workshops door 
kennis- en expertisecentra. Je krijgt ook de kans 
om bestaande hybride leeromgevingen te 
bezoeken.

 Via leergemeenschappen - met professionals 
uit het onderwijs en de zorgberoepspraktijk -
ontwikkelen en verduurzamen we échte hybride 
leeromgevingen in de praktijk. 

Activiteiten & tijdsbesteding?

Concreet neem je deel aan:

 2 bijeenkomsten onder begeleiding van experts en 
procesbegeleiders over hybride leeromgevingen in 
de zorg [23 september 2021 & in mei 2022]

 1 (halve) dag peer learning visits bij 
zorginstellingen en simulatieomgevingen met een 
innovatieve hybride leeraanpak [feb-maart 2022]

Ben jij onze kandidaat?

Wij zoeken:

 HRD en opleidingsverantwoordelijken uit 
zorginstellingen

 Beleidsactoren actief in de zorgsector
 Onderwijsinstellingen met aanbod: verzorgende     

en zorgkundige, thuis- & bejaardenzorg

Interesse?

Sara Van Waes - T +32 3 240 58 62
M sara.vanwaes@provincieantwerpen.be

Help jij jongeren op weg naar de arbeidsmarkt in de zorgsector? Wil jij het leerpotentieel                         

van deze jongeren vergroten en de stap van onderwijs naar zorginstellingen helpen verkleinen? 

Dan verwelkomen we je graag bij het lerend netwerk zorg van GHLOBO! 

GHLOBO staat voor Grensoverstijgend Hybride Leeromgevingen in het Beroepsgericht Onderwijs

Bouw mee aan een 
sterk lerend netwerk zorg 
op de grens onderwijs-arbeidsmarkt

Maak deel uit van ons lerend netwerk zorg

 Krijg concrete handvaten van experts via een 
onderbouwd kader rond ‘hybride leeromgevingen’

 Laat je inspireren door diverse goede praktijken 
van innovatieve hybride leeromgevingen

 Ontdek hoe hybride leren meer omvat dan 
werkplekleren of stages

 Verwerf nieuwe inzichten rond leerculturen in 
organisaties en professionalisering van mentoren

 Bespreek mee hoe bepaalde zorgcompetenties 
anders of gerichter ontwikkeld kunnen worden 


