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Doe meer met de stagegids Werken in de zorg 
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Vragen bij de voorpagina: 

 Wat zie je op de voorpagina? 

 De assistent zorghulp klopt aan, ze gebruikt de bel niet. Waarom zou ze dat doen? 

Vragen bij pagina 4 en 5: 

 Hoe heet het zorgcentrum bij jou in de buurt? 

 Hoe heet het verpleeghuis bij jou in de buurt? 

 Hoe heet het verzorgingstehuis bij jou in de buurt? 

 Waarom wonen demente bejaarden in een zorgcentrum? 

 Ken jij iemand die in een zorgcentrum woont? 

 Jij kunt assistent zorghulp worden. Waarom wil jij dat? 

 Wat doe je het liefste: bedden opmaken, kamer opruimen, mensen eten geven, 
spelletjes spelen met oudere mensen? 

 Je kunt bij het ROC informeren of jij de opleiding assistent zorghulp mag gaan 
volgen. Je kunt er natuurlijk ook met je mentor over praten. 

Bij pagina 6 en 7: 

 Waarom ziet de woonkamer van het zorgcentrum er anders uit dan bij jou thuis? 

 Wat valt op in de badkamer van het zorgcentrum? 

 Waarom staat het bad in het midden van de badkamer? 

Bij pagina 8 en 9: 

 Hoe kun je mensen helpen door naar ze te luisteren? 

 Waarom beginnen de medewerkers van het zorgcentrum zo vroeg met werken? 

 Ben jij flexibel? Hoe merken andere mensen dat jij flexibel bent? Kun je een 
aantal voorbeelden geven wanneer jij flexibel bent? 

 Kun jij een praatje maken met ouderen? Hoe doe je dat? Hoe kom jij in contact 
met ouderen? 

 Heb je al gewerkt met opdrachtkaarten? Kun jij zelf een opdrachtkaart maken? 
Schrijf daarop alle tijden en daarachter de werkzaamheden. Laat een klasgenoot 
deze opdrachtkaart uitvoeren. 

 Waarom moet je overleggen met anderen? Kun jij overleggen. Kun jij je aan 
afspraken houden? Geef enkele voorbeelden hiervan. 



 Waarom moet je bij twijfel altijd overleggen en niet zelf een besluit nemen? 

Bij pagina 10 en 11: 

 Waarom wil Lindsay liever met ouderen werken dan met kinderen? 

 Waar gaat Lindsay de zorgopleiding volgen? 

 Heeft Lindsay veel contact met de bewoners van Vivent? Hoe weet je dat? 

 Wie bepaalt of een bewoner mee mag gaan wandelen? Wat vind jij van deze 
mening: mag de bewoner zelf bepalen wat hij/zij wil? Geef duidelijke argumenten. 

 Waarom wil Lindsay een spelletje gaan spelen als een van de bewoners bijna in 
slaap valt? 

 Wie komen er elke donderdag naar Vivent? Wat vind jij daarvan? 

 Vind jij dat Lindsay bedrijfskleding aan moet? Waarom vind je dat? 

Bij pagina 12 en 13: 

 Op welke afdeling is Jolanda het meeste bezig? 

 Hoe verzorgt Jolanda het ontbijt van de bewoners van Simeonshof? 

 Op de dinerkaartjes staat wat de bewoners mogen eten. Ze hebben zelf het menu 
gekozen. Schrijf een menu op, dat jij lekker vindt? Schrijf een menu op wat een 
oudere lekker vindt? Wat is het verschil? Hoe komt dat denk je? 

 Wat wil Jolanda in de toekomst gaan doen in het zorgcentrum? Wat vind je van 
haar keuze? 

Bij pagina 14 en 15: 

 Hoe laat komt Danielle de kamer binnen van de bewoners? Wat vind je van dit 
tijdstip? (te vroeg/te laat) 

 Wat vindt Danielle leuk in het werken met de bewoners? Wat vind jij daarvan? 

 Waarom hebben de bewoners geen familie meer denk je?  

 Heb jij een goed gehoor? Kun jij goed luisteren? Weet je wat het verschil is tussen 
‘luisteren’ en ‘horen’?  

 Ga eens naar een hoortoestellenzaak. Laat daar je gehoor testen. Meestal mag dat. 
Je weet dan iets meer van het hoortoestel wat veel ouderen dragen. 

 Danielle heeft een speciaal contact met een van de bewoners. Mag zij zich hechten 
aan deze mevrouw? Waarom vind jij dat? 

 



Bij pagina 16 en 17: 

 Ken jij de richtlijnen van SVS? Welke ken je uit je hoofd? 

 Waarom heeft de doek om de asbak schoon te maken een rode kleur? 

 Waarom moet je de badkamer schoonmaken met handschoenen aan? 

 Wat vind jij ervan dat de bewoners meehelpen met opruimen? 

Bij pagina 18 en 19: 

 Maak een tekening van het dienblad. Waarom zit er een dekschaal over het bord? 

 Wordt er in alle zorgcentra gekookt? Zoek op internet op wat een gaarkeuken is. 

 Hoe houd je de was uit elkaar? 

 Hebben veel oudere mensen een mobiele telefoon? Waarom wel/ waarom niet? 

 Wat doet de mevrouw op de foto?  

 Waarom is het ‘spel’ groter gemaakt? 

 Een zorgcentrum is een ‘klein dorp’. Wat vind je in de meeste zorgcentra? 
Kapper/winkel/fysiotherapeut/activiteitencentrum/kapel/ 

Bij pagina 20 en 21: 

 Schrijf een sollicitatiebrief naar het zorgcentrum bij jou in de buurt? Zorg dat er 
duidelijk je naam, je adres en de reden van solliciteren in staat. 

 Houd een sollicitatiegesprek. 

 Oefen het ‘netjes een gesprek voeren’ met je mentor in een coachingsgesprek. Hij 
weet waar je op moet letten. Vraag anders aan je SOVA-docent of hij met je wil 
oefenen. 

 Zorg ervoor dat je verzekerd bent. Kijk dit dus na in je stagecontract, anders moet 
je dit zelf regelen. Veel oudere mensen hebben mooie spullen; die lijken voor jou 
waardeloos, maar zijn voor hen erg waardevol. Noem enkele voorbeelden van 
spullen die voor jou waardevol zijn. Wat vinden je klasgenoten waardevol? Is dat 
voor jullie allemaal hetzelfde? Hoe komt dat? 

 Krijg je voor je stage betaald? Wat vind je daarvan?  

 Praat eens met je medeleerlingen over de volgende mening: “Mijn stageplaats kan 
ook mijn werkplaats zijn.” 

Bij pagina 22 en 23: 

 Wat is het verschil tussen een ziekenverzorger en een assistent zorghulp? 



 Wat vind je van de reden waarom Ron in de zorg is gaan werken?  

 Wat is de reden waarom Ron het werk niet meer leuk vond? 

 Hoe wil jij behandeld worden als jij in het zorgcentrum zit? Wat vind jij het 
belangrijkste dat anderen voor je doen?  

 Ken jij het liedje ‘Claudia’ van Willeke Alberti? Zoek het liedje op internet op. 
Wat vind je van de tekst? 

Bij pagina 24 en 25: 

 Maak twee picto’s die volgens jou bij het werken in het zorgcentrum horen. 
Waarom heb jij voor deze twee picto’s gekozen? 

Bij pagina 26 en 27: 

 Welke woorden vind jij belangrijk? Welke ken je al? Welke nieuwe woorden heb 
je geleerd? 

 Heb je de test gedaan? Had je veel antwoorden goed? Heb je antwoorden anders? 
Waarom vind je jouw antwoord goed? 

Algemene vragen/ opdrachten? 

 In welke volgorde maak jij je keuze? Kiezen kun je leren met: assessment/ 
coachingsgesprek/ mentorgesprek. 

 Wie bepaald welke stageplaats jij krijgt?  

 Wie maakt het stageverslag? 

 Wat komt er in je portfolio over je stageplaats? 

 Wie beoordeelt je stage? Stagebegeleider/ stageplaats/ jij/samen? 

 Kijk eens op www.kiesbeter.nl. Je vindt op deze site veel informatie over het 
werken in de zorg. 

 Kijk eens op www.jip.org. Je vindt op deze site informatie over de verschillende 
opleidingen die je kunt volgen. Je vindt er ook een onderwerpenlijst. 

 Op www.kennisnet.nl vind je veel info over de zorg. 

 Wat vind je van deze stagegids? 
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