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Mijn naam is Miranda Vleeming. Ik ben al meer dan 35 jaar werkzaam bij de Beekwal in Eerbeek. Ooit 

aangesloten bij RIBW maar nu al jaren bij Riwis Zorg & Welzijn. Ik werk op de afdeling Weber. Dit is een 

gesloten PG-afdeling. In alle jaren heb ik veel ervaring opgedaan. 

 

Toch blijf ik altijd leergierig. Ik ben blij dat Riwis mij de mogelijkheid geeft om mij verder te kunnen 

ontwikkelen. Met veel enthousiasme ben ik begonnen aan de opleiding. We hebben een map met veel 

leerstof erin. Elke drie weken hebben wij een cursus dag. Tijdens de cursus dag bespreken wij een 

hoofdstuk. Hierbij horen ook huiswerk opdrachten. Geluk hebben wij dat onze lerares zelf werkzaam is in 

de praktijk. Hierdoor kan zij voorbeelden aandragen waardoor de lesstof duidelijker wordt. 

 

De huiswerkopdrachten bespreek ik met mijn werkbegeleidster. Zij geeft mij feedback op mijn 

opdrachten. Het is prettig dat mij werkbegeleidster mij goed kent. Zij kent mijn goede kanten, maar ook 

mijn valkuilen. Dit draagt bij aan een goede persoonlijke ontwikkeling. 

 

Wat ik erg leuk heb gevonden is dat we een uitwisseling hebben gehad met andere collega’s van de 

opleiding. We liepen dan een dienst mee op een andere afdeling. Dit was erg leerzaam omdat ik nieuwe 

ideeën heb opgedaan wat ik mee kan nemen op onze eigen afdeling. Ook zijn wij samen met de gehele 

groep naar de voorstelling “Dag Mama” geweest. Mooi om te zien hoeveel herkenbare aspecten dit 

toneelstuk heeft. 

 

Ik ben mij aan het ontwikkelen op zowel persoonlijk als deskundig vlak. Deze deskundige ontwikkeling 

hebben wij kunnen testen op de middagen dat er een acteur langskwam. Mijn kijk op de benadering is 

door de cursus veranderd. Ik kan nu beter begrijpen en onderbouwen waar het gedrag vandaan komt. 

Doordat ik het gedrag beter begrijp, kan ik mijn begeleiding en benadering hierop aanpassen.  

 

Als ik deze opleiding heb afgerond hoop ik bij te kunnen dragen aan ons doel om dementiespecialist te 

worden. Ik vind het leuk om te zien dat je altijd blijft leren hoe oud je ook bent! 
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