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Het mooiste wat je kunt geven, is jezelf
Regioplus, samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties zorg en welzijn

Docentenhandleiding Zorg & Welzijn havo/vwo
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In het derde leerjaar staan scholieren voor een lastige keuze: welk profiel kies ik? Bij deze
beslissing speelt interesse en talent een bepalende rol, maar het is ook slim om alvast een
blik in de toekomst te werpen: waar zie ik mezelf later werken? Met dit lespakket kunnen
scholieren de wereld van Zorg & Welzijn ontdekken. Aan de hand van persoonlijke verhalen van
zorgvragers leren ze hoe onmisbaar, betekenisvol en gevarieerd het werk van zorgprofessionals 
is. Tegelijkertijd zet het aan tot nadenken: past deze sector bij mij en wat betekent dat voor
mijn profielkeuze?

Over Aan JOU hebben we wat
In Nederland zijn meer dan een miljoen mensen werkzaam in de sector Zorg & Welzijn. Dat is
ongeveer veertien procent van de totale beroepsbevolking. Door de vergrijzing, zowel aan de 
kant van de bevolking als aan de kant van de werknemers in de sector, neemt het aantal vacatures 
de komende jaren toe. Tijd om scholieren kennis te laten maken met de breedte en diversiteit 
van de sector. In het interactieve lespakket Aan JOU hebben we wat – Maak kennis met zorg 
en welzijn ontdekken scholieren hoeveel mogelijkheden er zijn binnen de sector en welke 
eigenschappen daarbij van onmisbare waarde zijn: humor, lef en nieuwsgierigheid.

Het interactieve lespakket Aan JOU hebben we wat bestaat uit:

•  de basismodule Aan JOU hebben we wat! In deze module – die je als docent zelf kunt 
samenstellen – maken de scholieren kennis met de verschillende werkvelden in de sector 

 Zorg & Welzijn. 
•  de verdiepingsmodule Gehandicaptenzorg - Maak jij het verschil? In deze module volgen de 

scholieren zorghulpverleners die in de gehandicaptenzorg werken. Scholieren ontdekken 
welke skills van pas komen in deze richting en onderzoeken in hoeverre zij zelf over deze skills 
beschikken. In groepjes spelen ze vervolgens het skills-kaartspel, welke kwaliteiten krijgen 
ze van hun klasgenoten toebedeeld? In deze module ligt de nadruk op (het belang van) 
samenwerken.

•  de verdiepingsmodule Zorg 2.0 - Van sensor tot robot. In deze module verdiepen de scholieren 
zich in de belangrijke en veelzijdige rol die technologie nu al in de zorg speelt en de vraag hoe 
technische mensen in de zorg de komende jaren nog meer zal toenemen. De scholieren krijgen 
pakkende praktijkvoorbeelden te zien en denken na over slimme oplossingen op technische 
hulpvragen. Ze sluiten de module af met een zorgchallenge waarbij ze hun empathisch 
vermogen en technisch inzicht inzetten om een technische zorgvraag op te lossen.
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Doelstellingen basismodule 
Aan JOU hebben we wat!

De basismodule Aan JOU hebben we wat! kent verschillende doelstellingen die zijn
opgedeeld in Houding, Kennis en Gedrag.

Houding: 
• Scholieren zijn enthousiast over de sector Zorg & Welzijn;
• Scholieren staan positief tegenover een baan in de sector Zorg & Welzijn. 

Kennis: 
• Scholieren maken kennis met de sector Zorg & Welzijn;
• Scholieren zien de breedte van de sector en de diversiteit aan mogelijkheden; 
• Scholieren ontdekken of een baan in de sector bij hen past. 

Gedrag: 
• Scholieren bespreken de sector- of profielkeuze met ouders en/of decaan; 
• Scholieren verdiepen zich in hun mogelijkheden; 
•  Scholieren hebben de intentie om voor het profiel Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid 
 of Cultuur & Maatschappij te kiezen.

Benodigd materiaal
• Digibord met goedwerkende audiovoorzieningen
• Het lesmateriaal via www.lesmateriaal.aanjouhebbenwewat.nl
• Drie werkbladen: in groepjes en individueel te maken - 20 minuten per werkblad
• Deze handleiding
• Optioneel: tablet, laptop of smartphone (hierna devices genoemd)

Handleiding basismodule
Kennis maken met Zorg & Welzijn
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Onderdelen basismodule 
Aan JOU hebben we wat!

De basismodule Aan JOU hebben we wat! kun je in zijn geheel aan de leerlingen aanbieden, 
maar je kunt ook de les zelf naar behoefte samenstellen. De basismodule bestaat uit de volgende 
onderdelen:
• De Introductie van de basismodule Aan JOU hebben we wat! door Tim Haars - 5 minuten
• In Maak kennis met… maken de scholieren aan de hand van drie video’s kennis met Denise,  
 Rob en/of Quinten – 8 minuten per casus
• In de Wat zou jij doen?-quiz ontdekken de scholieren over welke eigenschappen ze beschikken:  
 humor, lef of verantwoordelijkheid? – 10 minuten
• In Het verhaal van… maken de scholieren aan de hand van acht interactieve verhaallijnen en  
 beeld- en geluidsfragmenten steeds kennis met een zorgvrager en zijn/haar zorgprofessionals  
 De verhaallijnen waarin zorg in combinatie met technologie een rol spelen, worden in deze  
 handleiding met een  aangegeven – 20 minuten per casus
• De werkbladen die de scholieren maken, nadat ze een of meerdere interactieve verhaallijnen  
 hebben gevolgd – 20 minuten per werkblad

Vanaf pagina 6 vind je een uitgebreide omschrijving van de verschillende onderdelen.

 Tip: Het is slim om de les die je samenstelt te starten met de introductie van de basismodule.

 

Hoe stel je je eigen basismodule samen?

1. Ga naar www.lesmateriaal.aanjouhebbenwewat.nl en maak de keuze voor havo/vwo.
2. Lees voordat je de module samenstelt wat de verschillende lesonderdelen inhouden. 
 Deze informatie vind je hieronder. 
3. Kies nu de basismodule Aan JOU hebben we wat! en klik vervolgens op Les samenstellen.
4. Hier kunt je je eigen basismodule samenstellen door de onderdelen die je in de les wilt 
 behandelen aan de les toe te voegen. Dat doe je door linksonder bij de verschillende   
 lesonderdelen op het plusje te klikken. Elke keer dat je een onderdeel toevoegt, zie je onderin  
 beeld hoelang jouw samengestelde les duurt. Heb je een onderdeel toegevoegd dat je toch wilt  
 verwijderen? Klik dan op Verwijderen en het lesonderdeel verdwijnt uit jouw selectie.  
5. Klaar met samenstellen? Download en print hier ook de werkbladen, scroll naar beneden en  
 start de les!

 Tip: Zorg voor een afwisselende les door jouw module op te bouwen uit de verschillende  
 soorten lesonderdelen. Natuurlijk kun je na het geven van de door jouw samengestelde les  
 ook de andere – niet gekozen – onderdelen nog aanbieden.

N.B. In plaats van een module samen te stellen, kun je ook direct een lesonderdeel starten of 
alvast bekijken. Klik in dat geval op de gele startknop. 



6

Beschrijving onderdelen basismodule
Introductie
Duur: 5 minuten

In deze korte introductievideo trapt presentator Tim Haars kort de les af. Scholieren
ervaren dat humor, lef en nieuwsgierigheid eigenschappen zijn die goed van pas komen als je in de 
sector Zorg & Welzijn wilt werken.

Wat zou jij doen?-quiz
Duur: 10 minuten

In deze interactieve quiz ontdekken scholieren aan de hand van meerkeuzevragen over welke van 
de eigenschappen humor, lef en nieuwsgierig zij beschikken. Scholieren kunnen de quiz individueel 
maken op hun device, maar je kunt er ook voor kiezen om de antwoorden klassikaal te bepalen 
door de meerderheid van de klas als uitgangspunt te nemen. De uitslag is dan minder persoonlijk, 
maar op de werkbladen die de scholieren tijdens het onderdeel Het verhaal van maken, wordt ook 
nog dieper ingegaan op de individuele eigenschappen van de scholieren.

 Tip: Laat scholieren de quiz maken met hun device, dan wordt deze extra persoonlijk.  
 Lees op pagina 13 hoe dit werkt.  

Maak kennis met…
Duur: 8 minuten per video

In deze drie video’s kijken scholieren mee hoe een werkdag in de sector Zorg & Welzijn 
eruitziet. In elke video volgt Tim Haars een zorgvrager die op een dag verschillende zorg- en 
welzijnsprofessionals ziet. Welke dat zijn lees je hieronder. Elke video duurt 8 minuten.

Denise
Tim volgt Denise die verschillende aandoeningen heeft waardoor haar gewrichten makkelijk uit de 
kom gaan en ze altijd moe is. Samen bezoeken ze Denises fysiotherapeut en podotherapeut die 
Denise ondersteunen met haar zorgvraag.  

Rob 
In deze video bezoekt Tim Rob die dementerend is heeft en in een woonzorgcentrum woont. 
Tijdens het bezoek maakt Tim kennis met Robs helpende, verpleegkundige en verzorgende die 
vertellen hoe ze bijdragen aan de levenskwaliteit van mensen die in een woonzorgcentrum wonen. 

Quinten
Tim gaat langs bij Quinten die als gevolg van een hartritmestoornis ernstige trombose in zijn 
been kreeg, waardoor zijn been geamputeerd moest worden. Tim gaat met Quinten mee 
naar het ziekenhuis waar hij een afspraak heeft met zijn cardioloog en een technicus die zijn 
ICD (een apparaat dat een elektrische schok geeft aan je hart als je een levensbedreigende 
hartritmestoornis krijgt) controleert. Ze sluiten de dag af met een sportles bij Quintens 
fysiotherapeut.   
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 Tip: Bespreek de video(s) met de scholieren. Wat vinden ze van de beroepen die voorbij  
 zijn gekomen? Wat spreekt ze wel en niet aan en waarom? 

Het verhaal van…
Duur: 20 minuten per casus

Dit onderdeel bestaat uit acht levensverhalen van zorgvragers. Elk audioverhaal wordt 
ondersteund door foto’s met onderschriften en tussen het verhaal door beantwoorden scholieren 
kennisvragen, stellingen en discussiëren ze met elkaar over uiteenlopende onderwerpen. Hierbij 
komen humor, lef en nieuwsgierigheid om de hoek kijken. 

 Tip: laat scholieren de beroepen die ze aanspreken noteren. Deze selectie komt van pas
 als ze aan de slag gaan met de werkbladen.
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Dit zijn de verschillende verhalen en beroepen die in de levensverhalen voorkomen: 

Nora
Nora is een jongere van 18 jaar die met een eetprobleem kampt. Ze weegt inmiddels minder
dan 42 kilo en dat is zo problematisch dat ze wordt opgenomen in het ziekenhuis. Daar krijgt
ze sondevoeding en therapie in de hoop dat ze aansterkt en haar ziekte te boven komt. In 
deze les komen de volgende beroepen aan bod: praktijkondersteuner huisarts GGZ, diëtist, 
psychiatrisch verpleegkundige en creatief therapeut. 

Sofie
Sofie is een meisje van 3 jaar dat op de peuterspeelzaal zit. Ze heeft een notenallergie, maar
de laatste tijd lijkt het alsof er meer aan de hand is: ze voelt zich vaak niet lekker en dat maakt
haar huilerig. Uitleggen wat ze precies voelt, vindt ze lastig, daarom gaan haar ouders te rade
bij verschillende zorgverleners. In deze les komen de volgende beroepen aan bod: 
peuterspeelzaalleidster, orthopedagoog, praktijkondersteuner huisarts en physician assistant. 

Mick
Mick is een student van 23 jaar. Hij had zijn leventje goed op orde tot hij voor het eerst een
casino bezocht en een hoop geld won. Wat leek op een makkelijke manier om een centje bij te
verdienen, veranderde in een gokverslaving. Uiteindelijk kwam hij zo diep in de problemen dat
hij werd opgenomen in een verslavingskliniek. Dankzij de zorg- en welzijnsmedewerkers die
hem begeleiden, krabbelt hij nu weer op. In deze les komen de volgende beroepen aan bod: 
sociotherapeut, verslavingsarts, bewindvoerder en social worker.

Ingrid
Ingrid is een vrouw van 31 jaar. Ze zit in een rolstoel en omdat ze een verstandelijke
beperking heeft, wordt haar verhaal door haar woonbegeleider Brenda verteld. Zij vertelt
dat Ingrid een lastige tijd heeft meegemaakt omdat ze het gevoel heeft dat ze minder
meemaakt dan haar leeftijdgenoten zonder handicap. In deze les komen de volgende beroepen 
aan bod: woonbegeleider, orthopedagoog, gezondheidstechnoloog, orthopedisch technoloog en 
bewegingswetenschapper.

Het verhaal van...
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Selma
Selma is een oma van 75 jaar. Sinds de dood van haar man, een aantal jaar geleden, woont ze
alleen. Ze is blij dat ze nog zelfstandig kan wonen, maar heeft wel veel hulp aan huis omdat ze
diabetes heeft. Waar ze ook veel aan heeft, is haar tablet. Daarmee bestelt ze boodschappen,
Facetimet ze met haar kinderen en speelt ze potjes Wordfeud. In deze les komen de volgende 
beroepen aan bod: diabetesverpleegkundige, fysiotherapeut, gespecialiseerde thuisbegeleider en 
gerontoloog.

Ephrem 
Ephrem is een opa van 85 jaar. Samen met zijn vrouw Elsje woont hij in een woonzorgcentrum.
Omdat Ephrem lijdt aan Parkinson gaat zijn gezondheid steeds sneller achteruit. Hij vindt het
lastig dat hij daardoor niet meer zelfstandig kan wonen, maar is wel heel blij met de zorg en
hulp die hij in het woonzorgcentrum krijgt. In deze les komen de volgende beroepen aan bod: 
HBO-verpleegkundige, afdelingshoofd, klinisch geriater en logopedist.

Krijn
Krijn is een overenthousiaste jongen van 12 jaar. In zijn hoofd stormt het de hele dag. Hij
wil van alles, maar vindt het lastig om zich goed te concentreren. Dat levert hem slechte
schoolresultaten op, waardoor hij misschien op zoek moet naar een andere school. Maar
eerst gaat hij met zijn ouders uitzoeken wat er precies met hem aan de hand is. In deze les 
komen de volgende beroepen aan bod: maatschappelijk werker, huisarts, GZ-psycholoog en 
kinderpsychiater.

Mohammed
Mohammed (45) is gek op voetbal, alleen ging zijn conditie de laatste tijd achteruit en had hij 
last van kortademigheid en rugklachten. Tijdens de finalewedstrijd van zijn team werd het zelfs 
zo erg dat hij onderuitging en niet meer op kon staan. Gelukkig was de ambulance snel ter 
plaatse, maar na wat onderzoeken in het ziekenhuis, krijgt hij slecht nieuws. In deze les komen de 
volgende beroepen aan bod: ambulance verpleegkundige, MBB’er (medisch beeldvormings- en 
bestralingsdeskundige), oncologieverpleegkundige en technisch geneeskundige.

Werkbladen
Duur: 20 minuten per werkblad

Na het doorlopen van een les (waarbij scholieren één of meer verhalen van hebben gevolgd) gaan 
scholieren aan de slag met de werkbladen. Deze bevatten groeps- en individuele onderzoeks- en 
reflectieopdrachten die dieper ingaan op de vraag: Welk beroep spreekt mij aan en past bij mij? 
Scholieren zoeken uit welke eigenschappen en competenties daarbij aansluiten, maar ook welke 
weg ze moeten afleggen om dat beroep later uit te kunnen oefenen. Werkblad 3 is optioneel. Dit is 
een interviewopdracht die je als huiswerk kunt meegeven.
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Werkblad 1: Aan de slag
Op dit werkblad komen alle beroepen die in de modules aan bod zijn gekomen nog een keer
voorbij. Bij opdracht A zetten scholieren, in groepjes van twee tot vier, elk beroep op de juiste
plek in het werkveldschema. De beroepen zijn opgedeeld in een havo- en een vwo-rijtje. Laat de
scholieren beide rijtjes invullen of maak een keuze uit een van de twee rijtjes die bij het niveau en/
of de interesses van de scholieren aansluiten. De beroepen komen uiteindelijk op de volgende
plekken in het werkveldschema terug:

Scholieren die meer willen weten over de verschillende opleidingen en beroepen, kunnen 
informatie vinden op youchooz.nl. Vraag B t/m F vullen scholieren naar eigen interesse in. 
Geef deze eventueel mee als huiswerkopdracht en kijk ze de volgende les na of bespreek de 
antwoorden klassikaal.

WERKBLAD 1: Aan de slag

Activiteitenbegeleider, Ambulancechauff eur, Apothekersassistent, 
Doktersassistent, GGZ-verpleegkundige (geestelijke gezondheidszorg), 
Huishoudelijk medewerker, MBO-verpleegkundige, Medewerker bloedafname, 
Medewerker steriele medische hulpmiddelen, Medisch Analist, Operatie 
assistent, SEH-verpleegkundige (spoedeisende hulp), Triagist

Activiteitenbegeleider, Assistent 
begeleider, Helpende, Huishoudelijk 
medewerker, MBO-verpleegkundige, 
Tabletcoach, VIG (verzorgende 
individuele gezondheidszorg)

Activiteitenbegeleider, Assistent 
begeleider, Budget consulent, 
GGZ-verpleegkundige (geestelijke 
gezondheidszorg), Huishoudelijk 
medewerker, MBO-verpleegkundige, 
Medewerker maatschappelijke zorg, 
Pedagogisch medewerker, Persoonlijk 
begeleider

Activiteitenbegeleider, Assistent 
begeleider, Budget consulent, 
Helpende, Huishoudelijk medewerker, 
MBO-verpleegkundige, Medewerker 
maatschappelijke zorg, Pedagogisch 
medewerker, Persoonlijk 
begeleider, Sociaal maatschappelijk 
dienstverlener, Tabletcoach, 
VIG (verzorgende individuele 
gezondheidszorg), Woonbegeleider 
gehandicaptenzorg

Budget consulent, Helpende, 
Huishoudelijk medewerker, MBO-
verpleegkundige, Medewerker 
bloedafname, Pedagogisch 
medewerker, Sociaal maatschappelijk 
dienstverlener, Thuisbegeleider, 
Thuishulp, VIG (verzorgende 
individuele gezondheidszorg)

Activiteitenbegeleider, 
Assistent begeleider, Budget 
consulent, Huishoudelijk 
medewerker, Jongerenwerker, 
Kinderdagverblijfl eid(st)er, 
Medewerker maatschappelijke 
zorg, Pedagogisch medewerker, 
Persoonlijk begeleider, Sport en 
bewegingsbegeleider, Tabletcoach, 
Thuisbegeleider, Welzijnsmedewerker 

Apothekersassistent, 
Doktersassistent, Triagist

Meer weten over de verschillende werkplekken? Lees erover op youchooz.nl. Klik op menu en kies voor ‘werkvelden’.

Ziekenhuis Geestelijke Gezondheidszorg

(Eigen) Praktijk 
(ook wel eerstelijnszorg genoemd)

Bij cliënten thuis

Woonzorgcentrum

Welzijn, Jeugdzorg, KinderopvangWoongroep gehandicaptenzorg

Werkbladen
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Werkblad 2: Alle skills op een rij
Op werkblad 1 hebben scholieren een top 3 gemaakt van beroepen waarin ze geïnteresseerd zijn.
Op dit werkblad gaan ze na of de top 3 bij hen past. Om dat te ontdekken, gaan ze na welke skills
bij de beroepen aansluiten en denken ze na over welke skills zij zelf in zich hebben. Ze beoordelen
niet alleen hun eigen skills, maar ook die van klasgenoten en andersom. Door reflectie van anderen
te vragen, kunnen ze ontdekken dat ze kwaliteiten en talenten hebben waar ze zelf nooit bij stil
hebben gestaan. Nadat ze hun skills-schema hebben ingevuld en er met klasgenoten over hebben
gesproken, kunnen ze benoemen welk beroep uit hun top 3 het beste bij hen past en vervolgens
uitzoeken welk profiel daarop aansluit.

+

Wie ben jij?

Welke skills passen bij de beroepen die in jouw top 3 staan? Zet een 1 voor de skills van 
beroep 1, een 2 voor die van beroep 2 en een 3 voor het laatste beroep. Bedenk ook welke 
skills er nog meer bij passen en vul het rijtje verder aan.

Jouw top 3
1. 
2. 
3. 

Tip: als je op youchooz.nl een beroep intoetst, vind je er meer informatie over. 

Onder het kopje ‘Past het bij je?’ lees je over skills die bij het beroep aansluiten. 

A

Skills1/2/3

Humor

Lef

Nieuwsgierig

Geduld

Creatief

Sociaal 

Verantwoordelijk

Probleemoplossend

Koelbloedig

Discipline

WERKBLAD 2: Alle skills op een rij

Welke skills passen bij jou? Zet er een vinkje achter en vul het lijstje verder aan. 

Ruil je werkblad met een klasgenoot. Vink in de laatste kolom aan welke skills je bij hem/haar 
vindt passen. Extra skills toevoegen mag ook!

Bespreek met elkaar waarom je deze skills hebt aangevinkt/ingevuld. Ben je het hiermee 
eens? Leg uit waarom wel/niet. 

Welk van de beroepen uit jouw top 3 past het best bij jou als je naar je skills kijkt?  
Leg uit waarom.

Welk keuzeprofiel past bij dit beroep? Kies uit: Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid, 
Economie & Maatschappij, Cultuur & Maatschappij.

B

C

D

E

F

WERKBLAD 2: Alle skills op een rij
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Werkblad 3: Vragenvuur (optioneel)
Nu scholieren weten in welk(e) beroep(en) ze het meest geïnteresseerd zijn, is het tijd om dit
beroep verder uit te diepen. En wat is nou een betere manier om meer over het beroep te
weten te komen dan iemand uit het werkveld interviewen? Scholieren gaan zelf op zoek naar
interviewkandidaten om antwoorden te krijgen op de vragen die ze hebben. Op het werkblad
krijgen ze tips om op zoek te gaan naar interviewkandidaten en krijgen ze handvatten bij het
formuleren van goede interviewvragen. Geef deze opdracht mee als huiswerkopdracht en laat de
scholieren hun interview eventueel als een kort verslagje inleveren of presenteren. Als meerdere
scholieren in de klas geïnteresseerd zijn in dezelfde beroepen, kun je ervoor kiezen om hier een
groepsopdracht van te maken.

 Tip: in plaats van individuele interviews door de scholieren te laten afnemen, kun je er ook  
 voor kiezen om een gastdocent uit te nodigen. Dit kun je eenvoudig doen door contact op te  
 nemen met jouw regionale werkgeversvereniging. Adresgegevens vind je op de laatste pagina.  
 Laat scholieren vooraf gerichte vragen formuleren voor de gastdocent die ze tijdens de   
 gastles kunnen stellen.

WERKBLAD 3: Vragenvuur

Wie interview jij?
Je weet nu welke Zorg & Welzijn-beroepen je aanspreken en bij je passen. 
Tijd voor de volgende stap! Interview iemand die het beroep uit jouw top 3 
uitoefent of de opleiding daarvoor volgt.

6 manieren om aan een interview-kandidaat te komen:
• Vraag rond bij familie/kennissen/vrienden.
• Plaats een oproep op sociale media.
• Bel een opleidingsinstituut en vraag of je in contact kunt komen met een student.
• Bel een zorginstelling waar iemand met het beroep van jouw keuze werkt.
• Bezoek een open dag van een vervolgopleiding.
• Ga naar youchooz.nl, klik in het menu op ‘Voorlichters’ en vraag het de ChoozGuides.

Schrijf op wie je gaat interviewen en welk beroep deze persoon uitoefent of welke studie  
hij/zij volgt.

Wat wil je allemaal weten over dit beroep/deze studie? 

Welke vragen ga je stellen om deze informatie te krijgen? Bedenk van tevoren minimaal 5 vragen.
1.
2.
3.
4.
5.

A

B

C

5 tips voor een geslaagd interview:
• Stel jezelf voordat het interview begint netjes voor. Leg uit waarom je dit interview 

houdt en wat je met de antwoorden gaat doen.
• Maak korte aantekeningen tijdens het interview. Zo onthoud je de  

belangrijkste punten.
• Stel open vragen. Dat zijn vragen waarop je niet alleen met ja of nee kunt 

antwoorden. Goede open vragen beginnen met: wie, wat, waar, waarom of hoe.
• Soms roept een antwoord nieuwe vragen op. Ga dan niet meteen door naar de 

volgende vraag, maar vraag door. Hoe komt dat? Waarom vind je dat? Etc. 
• Stiltes zijn niet erg. Soms is iemand even stil omdat hij/zij over een antwoord 

nadenkt. Wacht het antwoord rustig af en klets niet door de stilte heen.

Vragen voor na het interview
Je weet nu meer over een van de beroepen uit jouw top 3. Vul in wat voor jou de voor- en 
nadelen zijn van dit beroep.D

Beroep:

Leuk aan dit beroep: Minder leuk aan dit beroep:
1.

2.

1.

2.

WERKBLAD 3: Vragenvuur

Is dit beroep iets voor jou? Ja/nee, omdat 

Zie jij jezelf later in de sector Zorg & Welzijn werken? Ja/nee, omdat

E

F

3.

4.

5.

3.

4.

5.

Meer weten over Zorg & Welzijn-beroepen en -opleidingen in jouw regio? Check aanjouhebbenwewat.nl!

WERKBLAD 3: Vragenvuur

Na het voltooien van de werkbladen, kunnen scholieren beoordelen of een beroep in de sector
Zorg & Welzijn bij hen past. Geef enthousiaste scholieren een flyer mee en/of wijs ze op de
websites aanjouhebbenwewat.nl en youchooz.nl voor extra informatie over de sector.
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Gebruik tablet, laptop of device
Om de interactiviteit en betrokkenheid van de scholieren tijdens de lessen te stimuleren, is het 
aante raden ze deel te laten nemen met een device. Hiervoor is toegang tot internet nodig. 
Als niet iedereen een device met internettoegang heeft, kunnen scholieren ook in tweetallen of
groepjes samenwerken.

De leraar activeert device gebruik op www.lesmateriaal.aanjouhebbenwewat.nl.
De scholieren pakken hun device en gaan in hun eigen browser naar www.ajhww.nl.
De scholieren vullen hier de – op het digibord – getoonde code in.

Er wordt nu een verbinding tussen device en digibord tot stand gebracht. 
Bekijk op het digibord of het aantal spelers overeenkomt met het aantal scholieren.
Zijn er geen interactieve elementen zichtbaar op het digibord, dan komt er een wachtscherm in 
beeld op de verbonden devices.
Klik je op het digibord op het device icoontje, dan verschijnt na ongeveer 5 seconden een 
keuzescherm op het scherm van de scholieren. 
De devices worden na klikken op dit icoontje pas geactiveerd, hierdoor heb je als docent 
voldoende tijd om vooraf de vraag en antwoorden voor te lezen.
Start de antwoordtijd door het icoontje aan te klikken. 
Na de antwoordtijd, verschijnen de antwoorden en een percentage van de gegeven device-
antwoorden op het digibord.
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Bijlage: Antwoorden bij Het verhaal van...

Mohammed Ziekenhuiszorg

Sophie Kinderopvang en Jeugdzorg

Ingrid Gehandicaptenzorg

Ephrem Verpleeg- en Verzorgingshuiszorg
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Selma Thuiszorg

Nora Eerstelijnszorg en 

Geestelijke Gezondheidszorg

Mick Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en 

Geestelijke Gezondheidszorg

Ingrid Gehandicaptenzorg

Krijn Jeugdzorg en Geestelijke Gezondheidszorg
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Het verhaal van Nora

Opdracht 1: Discussievraag

Scholieren beantwoorden de vraag: Wat is er met Nora aan de hand? Het antwoord is: Nora heeft
anorexia, dat is een psychische aandoening die ervoor zorgt dat iemand niet wil eten en daardoor
enorm afvalt.

Opdracht 2: Meerkeuzevraag

Scholieren beantwoorden de vraag: Wat doe je als praktijkondersteuner huisarts GGZ? Het juiste
antwoord is: B. Je ondersteunt de huisarts bij de begeleiding en behandeling van patiënten met
psychische problemen (GGZ staat voor geestelijke gezondheidszorg).

Opdracht 3: Discussievraag

In het ziekenhuis ziet Nora diëtist Sytske elke dag. Sytske begeleidt Nora omdat ze moet
aankomen. Scholieren beantwoorden de vraag: Wat voor cliënten heeft een diëtist nog meer?
Laat scholieren zoveel mogelijk antwoorden bedenken en noteer ze eventueel in een woordweb.
Mogelijke antwoorden zijn: mensen met overgewicht, ondergewicht, obesitas, diabetes, allergieën,
hartziekten, slikklachten, darmproblemen of eczeem, maar denk ook aan ouderen, kinderen en
(top)sporters.

Opdracht 4: Meerkeuzevraag

Scholieren beantwoorden de vraag: Wat is sondevoeding? Het goede antwoord is: B. Vloeibaar
eten dat je via een slangetje in je neus krijgt toegediend.

Opdracht 5: Discussievraag

Nora is zo boos dat ze sondevoeding krijgt, dat ze haar telefoon heeft stukgesmeten. Scholieren
beantwoorden de vraag: Hoe zou jij Nora opvrolijken? Laat ze manieren bedenken die ervoor
zorgen dat Nora zich wat beter voelt. Gebruik daarbij lef, humor en/of nieuwsgierigheid. In het
verhaal vrolijkt psychiatrisch verpleegkundige Milan haar op. Hij houdt een kussen voor zijn buik
waarop Nora mag stompen. Daardoor kan ze haar negatieve energie kwijt.
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Opdracht 6: Discussievraag

Milan vindt ook dat Nora naar de toekomst moet kijken en zichzelf doelen moet stellen om weer
beter te worden. Scholieren beantwoorden de vraag: Welke tips zou jij Nora geven om haar doelen
te bereiken? Laat de scholieren eventueel in groepjes van twee discussiëren over deze tips en
vraag vervolgens welke tips ze bedacht hebben.

Opdracht 7: Stelling

In het ziekenhuis gaat Nora naar creatieve therapie. Op het scherm lezen scholieren de stelling:
Creatieve therapie is leuk om te doen, maar je lost er geen problemen mee op. Ze geven -
eventueel op hun device - aan of ze het met de stelling eens of oneens zijn. Laat ze hun keuze
vervolgens beargumenteren, zodat er een discussie kan ontstaan.

Opdracht 8: Discussievraag

Tijdens creatieve therapie gaat Nora koken. Wonder boven wonder praat ze makkelijker over eten
als ze ermee werkt. Scholieren beantwoorden de vraag: Waarom denk je dat Nora makkelijker over
zichzelf praat als ze kookt? Laat de scholieren discussiëren over deze vraag. Een voor de hand
liggend antwoord is: omdat de focus tijdens dit soort creatieve sessies op het eten maken wordt
gelegd en niet op haar probleem, kan ze vrijer praten.

Opdracht 9: Meerkeuzevraag

Scholieren kunnen - eventueel op hun device - aangeven welk beroep uit dit verhaal hen
het meest aanspreekt. Ze kunnen kiezen uit: praktijkondersteuner huisarts, diëtist, psychiatrisch
verpleegkundige en creatief therapeut.

 Tip: laat scholieren de beroepen die ze aanspreken noteren. Deze selectie komt van pas
 als ze aan de slag gaan met de werkbladen.
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Het verhaal van Sofie

Opdracht 1: Discussievraag

Op het scherm wordt scholieren de volgende vraag gesteld: Sofie mag geen mueslireep omdat
ze allergisch is voor noten. Hoe zou jij dit probleem oplossen? Laat de scholieren verschillende
oplossingen bedenken, waarbij ze lef, humor en/of nieuwsgierigheid gebruiken. Help het gesprek
op gang door vragen te stellen als: Hoe zou jij je voelen als iedereen iets krijgt wat jij niet mag?
Waardoor zou je je weer beter voelen? In het verhaal lost juf Amber het verhaal op door een
gezichtje op haar appel te tekenen en die aan Sofie te geven.

Opdracht 2: Aanklikvraag

Juf Amber heeft de opleiding pedagogiek gedaan en is nu peuterspeelzaalleidster. Aan de
scholieren wordt gevraagd welke beroepen je nog meer kunt uitoefenen met deze opleiding.
Ze klikken de juiste antwoorden aan. Dit zijn: begeleider pleegzorg, gezinsvoogd, woonbegeleider
jeugd, jeugdzorgwerker, pedagogisch coach en ambulant begeleider gehandicaptenzorg.

Opdracht 3: Meerkeuzevraag

Peter is orthopedagoog. Scholieren beantwoorden de vraag: Welke omschrijving past het
beste bij dit beroep? Het goede antwoord is: A. Een opvoedkundige die gespecialiseerd is in
ontwikkelings-, opvoedings- en leerproblemen.

Opdracht 4: Discussievraag

Op het scherm wordt scholieren de volgende vraag gesteld: Eva is praktijkondersteuner huisarts.
Welke vragen zou jij aan Sofie stellen om erachter te komen waar haar klachten vandaan komen?
Laat de scholieren verschillende vragen bedenken. Eventueel kunnen ze erover nadenken en de
vragen op papier zetten. Geef als tip dat het goed is om open vragen te stellen. Deze beginnen
vaak met wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe? Vragen die voor de hand liggen zijn onder
andere: Wanneer voel je je niet lekker? Wat heb je dan gedaan? Waar voelt het niet goed?
Kun je dit aanwijzen?
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Opdracht 5: Meerkeuzevraag

Jan is physician assistant. Scholieren beantwoorden de vraag: Wat houdt dat in? Het juiste
antwoord is: C. Dat hij onder supervisie van een arts zelfstandig medische taken uitvoert.

Opdracht 6: Discussievraag

Sofie krijgt van Jan een ziekenhuisbeer. Op het scherm wordt scholieren de volgende vraag
gesteld: Wat is het doel van de ziekenhuisbeer? Laat de scholieren discussiëren over het
antwoord. Het juiste antwoord is: Dat kinderen minder bang worden voor de dokter of het
ziekenhuis. Ook kunnen ze de beer knuffelen als ze iets spannend vinden.

Opdracht 7: Discussievraag

Sofie krijgt van Jan te horen dat ze niet alleen allergisch is voor noten, maar ook voor appels en
peren. Op het scherm wordt scholieren de volgende vraag gesteld: Hoe zou jij Sofie opvrolijken?
Laat scholieren manieren bedenken om Sofie op te vrolijken. Stel eventueel extra vragen om het
gesprek op gang te helpen, zoals: Wat mag Sofie nog wel eten? Waar zal Sofie wel blij van worden?
In het verhaal vrolijkt Jan haar op door haar de volgende afspraak een zelfgebakken taart te
beloven.

Opdracht 8: Meerkeuzevraag

Scholieren kunnen - eventueel op hun device - aangeven welk beroep uit dit verhaal
hen het meest aanspreekt. Ze kunnen kiezen uit: peuterspeelzaalleid(st)er, orthopedagoog,
praktijkondersteuner huisarts en physician assistant.

 Tip: laat scholieren de beroepen die ze aanspreken noteren. Deze selectie komt van pas
 als ze aan de slag gaan met de werkbladen.
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Het verhaal van Mick

Opdracht 1: Discussievraag

Mick vertelt dat hij weinig te besteden heeft en dat zijn geldgebrek te maken heeft met een
avondje in het casino waarbij hij juist veel geld won. Scholieren beantwoorden de vraag: Hoe denk
je dat het komt dat Mick nu zo weinig te besteden heeft? Laat ze hier met elkaar over in discussie
gaan. Het antwoord is: Mick bleef naar het casino gaan en liep een gokverslaving op.

Opdracht 2: Meerkeuzevraag

Scholieren beantwoorden de vraag: Wat is een sociotherapeut? Het goede antwoord is:
C. Een deskundige die structuur, duidelijkheid en veiligheid biedt voor mensen die in een kliniek
zijn opgenomen.

Opdracht 3: Discussievraag

Verslavingsarts Isabel stelt samen met Mick een behandelplan op om van zijn gokverslaving
af te komen. Scholieren beantwoorden de vraag: Wat voor patiënten heeft een verslavingsarts
nog meer? Laat scholieren zoveel mogelijk antwoorden bedenken en noteer ze eventueel in
een woordweb. Mogelijke antwoorden zijn: mensen met een drank-, drugs-, game-, internet- en
medicijnverslaving.

Opdracht 4: Discussievraag

Sinds Mick uit de kliniek is, spreekt hij nog wekelijks met Isabel af om een terugval te voorkomen.
Scholieren beantwoorden de vraag: Welke vragen zou je aan Mick stellen om te ontdekken hoe
het echt met hem gaat? Laat scholieren eventueel in groepjes van twee met elkaar in discussie
gaan over deze vraag. Mogelijke vragen zijn: Wat heb je deze week gedaan? Waar voelde je je
goed bij? Welke situaties ben je tegengekomen die je lastig vond? Hoe ging je daarmee om?

Opdracht 5: Waar/niet waar

Scholieren zien vier beweringen over de taken van een bewindvoerder. Welke zijn waar en
niet waar? Waar: Je regelt de geldzaken van iemand die dat zelf niet kan. Je vraagt huur- en
zorgtoeslag aan voor je cliënt. Je neemt financiële beslissingen voor je cliënt en grijpt in als
dat nodig is. Niet waar: Je voert gesprekken over de geestelijke gezondheid van je cliënt.
(Dit doet de verslavingsarts.)
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Opdracht 6: Discussievraag

Mick moet nu van € 35,- per week rondkomen. Daarom heeft hij met bewindvoerder Frits een
budgetplan gemaakt. Scholieren beantwoorden de vraag: Welke tips zou jij Mick geven om met
weinig geld rond te komen? Laat ze eventueel in tweetallen vijf bespaartips bedenken. Denk aan
tips als: tweedehands kleding kopen, een keer per week boodschappen doen, zelf cadeautjes
maken, vooral water drinken, spullen die je niet meer gebruikt verkopen.

Opdracht 7: Aanklikvraag

Scholieren klikken aan welke skills ze bij een social worker vinden passen. De eigenschappen
die voor de hand liggen, zijn: goed kunnen luisteren, stevig in je schoenen staan, goed zijn in
problemen oplossen, goede communicatieve vaardigheden hebben, inlevingsvermogen hebben
en geduld hebben. Als scholieren andere eigenschappen goed kunnen beargumenteren, kunnen
deze ook goed gerekend worden.

Opdracht 8: Meerkeuzevraag

Scholieren kunnen - eventueel op hun device - aangeven welk beroep uit dit verhaal hen
het meest aanspreekt. Ze kunnen kiezen uit: sociotherapeut, verslavingsarts, bewindvoerder en
social worker.

 Tip: laat scholieren de beroepen die ze aanspreken noteren. Deze selectie komt van pas
 als ze aan de slag gaan met de werkbladen.
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Het verhaal van Ingrid

Opdracht 1: Discussievraag

In het verhaal vertelt Brenda dat Ingrid er een tijdje terug helemaal doorheen zat. Scholieren
denken na over de vraag: Welke vragen zou jij aan Ingrid stellen om te ontdekken hoe je haar
kunt helpen? Laat ze hierover discussiëren. Help ze eventueel op gang door vragen te stellen als:
Ingrid geeft aan dat ze het gevoel heeft minder mee te maken dan haar leeftijdsgenoten, hoe kan
Brenda dit gevoel wegnemen? Wat zal Ingrid wel kunnen en/of leuk vinden. Geef aan dat ze hier
weer lef, humor en/of nieuwsgierigheid kunnen inzetten.

Opdracht 2: Waar/niet waar

Scholieren zien vier beweringen over de werkzaamheden van een gezondheidstechnoloog. Welke
zijn waar en niet waar? Waar: Je bent deskundige op het gebied van zorg en techniek. Je legt aan
technici uit naar welke gadgets en apparaten vraag is in de zorg. Je legt aan artsen en patiënten
uit hoe gadgets en apparaten werken. Niet waar: Je geeft bewegingstherapie, meestal met
fitnessapparatuur. (Dit doet een fysiotherapeut.)

Opdracht 3: Discussievraag

Ingrids gezondheidstechnoloog komt vaak met creatieve oplossingen om haar leven makkelijker te
maken, zoals een grijparm voor als ze spullen wil pakken waar ze vanuit haar rolstoel niet bij kan.
Scholieren beantwoorden de vraag: Welke creatieve oplossingen of slimme gadgets kun je nog
meer bedenken om Ingrid zelfstandiger te maken? Allerlei ideeën zijn mogelijk, denk bijvoorbeeld
aan een dienbladhouder op haar rolstoel om drankjes te vervoeren of een tablethouder, zodat
ze bestellingen op de tablet kan invoeren.

Opdracht 4: Meerkeuzevraag

Scholieren beantwoorden de vraag: Wat is een orthese? Het goede antwoord is:
B. Een lichaamsdeel ondersteunend hulpmiddel.

Opdracht 5: Aanklikvraag

Scholieren klikken aan welke skills ze bij een orthopedisch technoloog vinden passen. De
eigenschappen die voor de hand liggen, zijn: technisch inzicht, goed zijn in problemen oplossen,
nauwkeurig zijn, inlevingsvermogen hebben, twee rechterhanden hebben, geduld, een goede
motoriek en goed kunnen rekenen. Als scholieren andere eigenschappen goed kunnen
beargumenteren, kunnen deze ook goed gerekend worden.
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Opdracht 6: Meerkeuzevraag

Scholieren beantwoorden de vraag: Welk weetje over het beroep bewegingswetenschapper klopt
niet? Het goede antwoord is: C. Als bewegingswetenschapper heb je als onderzoeker veel contact 
met collega’s en minder met cliënten.

Opdracht 7: Discussievraag

Bewegingswetenschapper Nancy helpt Ingrid met oplossingen en tips die haar voorbereiden
op het horecavak. Zo heeft ze haar rolstoel wendbaarder gemaakt en laten zien dat je een potje
makkelijker openmaakt als je er een vork doorheen prikt. Welke oplossingen en tips kunnen de
scholieren nog meer bedenken? Hebben ze zelf ook handige keukentrucs?

Opdracht 8: Meerkeuzevraag

Scholieren kunnen - eventueel op hun device - aangeven welk beroep uit dit verhaal
hen het meest aanspreekt. Ze kunnen kiezen uit: woonbegeleider, orthopedagoog,
gezondheidstechnoloog, orthopedisch technoloog en bewegingswetenschapper.

 Tip: laat scholieren de beroepen die ze aanspreken noteren. Deze selectie komt van pas
 als ze aan de slag gaan met de werkbladen.
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Het verhaal van Selma

Opdracht 1: Meerkeuzevraag

Scholieren beantwoorden de vraag: Wat is een diabetes? 
Het goede antwoord is: A. Suikerziekte.

Opdracht 2: Waar/niet waar

Scholieren zien vier uitspraken over de taken van een diabetesverpleegkundige. Welke zijn
waar en niet waar? Waar: Je geeft informatie over hoe je kunt omgaan met diabetes. Je leert
patiënten hoe ze zelf hun bloedsuikerwaardes kunnen aflezen. Je bespreekt met patiënten hoe
ze hun voeten goed kunnen verzorgen. Niet waar: Je bent een spin in het web tussen de cliënt,
familie en zorgverleners. (Deze taakomschrijving past meer bij een wijkverpleegkundige.)

Opdracht 3: Aanklikvraag

Scholieren klikken aan welke skills ze bij een fysiotherapeut vinden passen. Alle skills in dit rijtje
sluiten goed aan bij dit beroep. Laat scholieren bij elke eigenschap die ze aanklikken, toelichten
waarom ze deze vinden passen.

Opdracht 4: Discussievraag

Selma weet niet hoe ze aan haar blauwe plek komt en nu is ze ook haar afspraak met Anna
vergeten. Scholieren beantwoorden de vraag: Welke vragen zou je stellen om te ontdekken hoe
erg Selma in de war is? Laat de scholieren een stuk of vijf vragen bedenken. In het verhaal vraagt
gespecialiseerde thuisbegeleider Anna wat Selma vandaag heeft gedaan. Als ze daar goed
antwoord op kan geven, gaat ze verder terug in de tijd en vraagt ze wat Selma afgelopen
weekend gedaan heeft.

Opdracht 5: Meerkeuzevraag

Scholieren beantwoorden de vraag: Wat is een gerontoloog? Het goede antwoord is:
A. Iemand die gespecialiseerd is in gebreken die ouderdom met zich meebrengt.
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Opdracht 6: Discussievraag

Selma doet veel met haar tablet, die maakt haar leven makkelijker. Scholieren beantwoorden
de vraag: Welke apps zou jij Selma aanraden? Laat ze hun antwoorden toelichten.

Opdracht 7: Meerkeuzevraag

Scholieren kunnen - eventueel op hun device - aangeven welk beroep uit dit verhaal
hen het meest aanspreekt. Ze kunnen kiezen uit: diabetesverpleegkundige, fysiotherapeut,
gespecialiseerde thuisbegeleider en gerontoloog.

 Tip: laat scholieren de beroepen die ze aanspreken noteren. Deze selectie komt van pas
 als ze aan de slag gaan met de werkbladen.
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Het verhaal van Ephrem

Opdracht 1: Meerkeuzevraag

Scholieren beantwoorden de vraag: Wat is Parkinson? 
Het goede antwoord is: A. Een ziekte die een deel van je hersenen kapotmaakt.

Opdracht 2: Aanklikvraag

Diane heeft de opleiding HBO-verpleegkunde gedaan en werkt nu in een woonzorgcentrum.
Scholieren beantwoorden de vraag: Waar kun je nog meer werken als verpleegkundige? Het juiste
antwoord is: ziekenhuis, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), gehandicaptenzorg, gemeentelijke
of gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD), thuiszorg, welzijn en maatschappelijk
dienstverlening, jeugdzorg, leger (hiervoor volg je nog wel een aanvullende opleiding tot
algemeen militair verpleegkundige).

Opdracht 3: Waar/niet waar

Scholieren zien vier uitspraken over de taken van een afdelingshoofd. Welke zijn waar en niet
waar? Waar: Je bent er verantwoordelijk voor dat de medewerkers goede zorg verlenen. Je beslist
hoeveel tijd er aan een bewoner/patiënt besteed mag worden. Je zorgt ervoor dat medewerkers
zich goed blijven ontwikkelen. Niet waar: Je zorgt ervoor dat bewoners/patiënten hun medicatie
op tijd krijgen. (Deze taakomschrijving past meer bij een verpleegkundige.)

Opdracht 4: Meerkeuzevraag

Scholieren beantwoorden de vraag: Wat is een klinisch geriater? Het goede antwoord is:
B. Een arts die kwetsbare oudere patiënten onderzoekt en behandelt.

Opdracht 5: Discussievraag

Klinisch geriater Frank moest Ephrem vertellen dat hij Parkinson heeft. Scholieren beantwoorden
de vraag: Hoe zou jij dat aanpakken? Laat ze zo’n gesprek eventueel naspelen in groepjes van
twee of drie waarbij de derde persoon de observator is, die zegt wat wel en niet goed ging.
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Opdracht 6: Stelling

Op het scherm lezen scholieren de stelling: Als logopedist help je de hele dag mensen met een
spraakgebrek. Ze geven - eventueel op hun device - aan of ze het met de stelling eens of
oneens zijn. Laat ze hun keuze vervolgens beargumenteren. Stel eventueel de vraag: Zouden
andere mensen ook gebruikmaken van een logopedist? Het juiste antwoord is: ja, ook mensen
met gehoor- of slikproblemen bezoeken een logopedist. Maar ook zangers en (stem)acteurs
die aan hun stem willen werken.

Opdracht 7: Meerkeuzevraag

Scholieren kunnen - eventueel op hun device - aangeven welk beroep uit dit verhaal hen
het meest aanspreekt. Ze kunnen kiezen uit: HBO-verpleegkundige, afdelingshoofd, klinisch
geriater en logopedist.

 Tip: laat scholieren de beroepen die ze aanspreken noteren. Deze selectie komt van pas
 als ze aan de slag gaan met de werkbladen.
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Het verhaal van Krijn

Opdracht 1: Discussievraag

Krijn heeft een rotdag op school. Hij is naar de gang gestuurd, heeft zijn dictee slecht gemaakt
en krijgt nog een week de tijd om een onderwerp voor zijn spreekbeurt te bedenken. Op het
scherm wordt scholieren de volgende vraag gesteld: Hoe zou jij Krijn opvrolijken? Stel eventueel
extra vragen om het gesprek op gang te helpen, zoals: Waar word je zelf blij van na een slechte
dag? Hoe zou je Krijn meer kunnen uitdagen op school? Geef aan dat ze hier weer lef, humor en
nieuwsgierigheid kunnen inzetten. In het verhaal kan Krijn goed met maatschappelijk werker
Mara praten, die ondertussen een spelletje met hem speelt.

Opdracht 2: Aanklikvraag

Scholieren klikken aan welke eigenschappen bij een maatschappelijk werker passen. De
eigenschappen die voor de hand liggen, zijn: goed kunnen inleven, luisteren en uitleggen,
maatschappelijk betrokken zijn, zelfstandig en samen kunnen werken, nuchter zijn en goed
zijn in problemen oplossen. Als scholieren andere eigenschappen kunnen beargumenteren,
kunnen deze ook goed gerekend worden.

Opdracht 3: Discussievraag

Omdat Krijn zich zo slecht kan concentreren, heeft zijn moeder een afspraak bij de huisarts
gemaakt. Op het scherm wordt scholieren de volgende vraag gesteld: Welke vragen zou jij aan
Krijn stellen om te ontdekken wat er met hem aan de hand is? Vragen die voor de hand liggen,
zijn: Wanneer kun je je slecht concentreren? Hoe komt dat? Wat gebeurt er dan in je hoofd?
Wat vind je leuk om te doen? Waar word je onrustig van? Wat doe je als je onrustig wordt?

Opdracht 4: Discussievraag

De dokter verwijst Krijn door naar GZ-psycholoog Karin. Als zij hoort dat Krijn gek is op
tennis, bedenkt ze allerlei balspelletjes om te ontdekken hoe hij zich voelt. Op het scherm
wordt scholieren de volgende vraag gesteld: Welke opdrachten/spellen zou jij met Krijn doen om
te ontdekken hoe hij zich voelt? Laat de scholieren verschillende spellen/opdrachten bedenken.
Misschien hebben ze zelf weleens een bal/praatspel gespeeld. In het verhaal vraagt Karin of Krijn
zichzelf met een stuiterbal kan vergelijken. Waarom lijkt hij daar wel of niet op? Ook stelt ze Krijn
steeds een vraag en mag hij pas antwoord geven als hij de tennisbal die zij gooit, heeft gevangen.
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Opdracht 5: Waar/niet waar

Scholieren krijgen vier uitspraken over het beroep GZ-psycholoog voorgeschoteld. Welke zijn
waar en niet waar? Waar: Als GZ-psycholoog voer je gesprekken met je cliënt en houd je daar
een dossier van bij. Waar: Als je GZ-psycholoog wil worden, moet je minimaal 6 jaar studeren.
Niet waar: De afkorting GZ staat voor Geestesziekte (GZ staat voor gezondheidszorg, GGZ
staat voor geestelijke gezondheidszorg). Niet waar: Als GZ-psycholoog mag je je cliënt
medicijnen voorschrijven. (Dat mag alleen een psychiater.)

Opdracht 6: Meerkeuzevraag

Scholieren beantwoorden de vraag: Wat is ADHD? Het juiste antwoord is: B. Dit is een stoornis
waarbij je je aandacht maar kort ergens bij kunt houden in combinatie met hyperactief zijn.

Opdracht 7: Meerkeuzevraag

Scholieren beantwoorden de vraag: Wat is het verschil tussen een psychiater en een psycholoog?
Het goede antwoord is: B. Een psychiater mag medicatie voorschrijven en een psycholoog niet.

Opdracht 8: Meerkeuzevraag

Scholieren kunnen - eventueel op hun device - aangeven welk beroep uit dit verhaal hen
het meest aanspreekt. Ze kunnen kiezen uit: maatschappelijk werker, huisarts, GZ-psycholoog
en kinderpsychiater.

 Tip: laat scholieren de beroepen die ze aanspreken noteren. Deze selectie komt van pas
 als ze aan de slag gaan met de werkbladen.
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Het verhaal van Mohammed

Opdracht 1: Aanklikvraag

Scholieren klikken aan welke skills ze bij een ambulance verpleegkundige vinden passen.
Alle skills in dit rijtje sluiten goed aan bij dit beroep. Laat scholieren bij elke eigenschap die
ze aanklikken, toelichten waarom ze deze vinden passen.

Opdracht 2: Meerkeuzevraag

Scholieren beantwoorden de vraag: Wat is een MBB’er? Ze krijgen als tip mee dat dit beroep ook
wel radiodiagnostisch laborant wordt genoemd. Het goede antwoord is: C. Iemand die beelden
maakt van lichaamsdelen, die de arts helpen een diagnose te stellen. De afkorting staat voor
medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige.

Opdracht 3: Discussievraag

Mohammed is ontzettend zenuwachtig voor de bestraling. Hij heeft geen idee wat hij kan
verwachten. Scholieren bedenken antwoorden op de vraag: Hoe zou jij Mohammed opvrolijken?
Laat ze eventueel in tweetallen over het antwoord brainstormen. Gebruik ook hierbij lef, humor en
nieuwsgierigheid.

Opdracht 4: Meerkeuzevraag

Scholieren beantwoorden de vraag: Waarin ben je gespecialiseerd als
oncologieverpleegkundige? Het juiste antwoord is: B. In zorg verlenen aan patiënten met kanker.



31

Opdracht 5: Waar/niet waar

Scholieren zien vier uitspraken over het beroep technisch geneeskundige. Welke zijn waar en
niet waar? Waar: Als technisch geneeskundige ben je nooit uitgeleerd: je moet altijd op de hoogte
zijn van de nieuwste technieken. Als je technisch geneeskundige wilt worden, is het belangrijk dat
je goed bent in exacte vakken. Als technisch geneeskundige kun je ook medische handelingen
uitvoeren, zoals injecties geven. Niet waar: Als technisch geneeskundige heb je vooral technische
kennis, voor medische kennis raadpleeg je de arts. (Als technisch geneeskundige ben je zowel
technisch als medisch onderlegd.)

Opdracht 6: Meerkeuzevraag

Scholieren kunnen - eventueel op hun device - aangeven welk beroep uit dit verhaal
hen het meest aanspreekt. Ze kunnen kiezen uit: ambulance verpleegkundige, MBB’er
(medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige), oncologieverpleegkundige en technisch
geneeskundige.

 Tip: laat scholieren de beroepen die ze aanspreken noteren. Deze selectie komt van pas
 als ze aan de slag gaan met de werkbladen.
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Utrechtzorg
Papiermolen 10
3994 DK Houten
030 - 634 08 08
info@utrechtzorg.net
www.utrechtzorg.net
www.utrechtzorg.nl

Contactgegevens regionale werkgeversverenigingen

ZWconnect 
Louis Braillelaan 100 
2719 EK Zoetermeer
079 - 329 07 07
info@zw-connect.nl 
www.zw-connect.nl 

Transvorm
Spoorlaan 171-04
5038 CB Tilburg
Postbus 4275
5004 JG Tilburg
088 - 144 40 00
info@transvorm.org
www.transvorm.org

Sigra
Maassluisstraat 574-a
1062 GZ Amsterdam
020 - 512 88 88
zorgvoorscholen@sigra.nl
www.sigra.nl

Flever
Schans 19-45 (2 hoog)
8231 KA Lelystad
0320 - 24 42 59
info@flever.nl
www.flever.nl

ZorgpleinNoord
Rummerinkhof 2 
9751 SL Haren
050 - 575 74 70 
info@zorgpleinnoord.nl
www.zorgpleinnoord.nl

WGV Zorg en Welzijn
Zutphenseweg 51
7418 AH Deventer
Postbus 2057 
7420 AB Deventer
088 - 255 66 50 
info@wgvzorgenwelzijn.nl
www.wgvzorgenwelzijn.nl

WGV Zorg en Welzijn 
Zuid-Holland Zuid
Haringvlietstraat 515
3313 EM Dordrecht
06 - 415 99 483
www.zorgenwelzijnzhz.nl

Zorg aan Zet
Godsweerdersingel 77
6041 GK Roermond
0475 - 57 75 55
info@zorgaanzet.org
www.zorgaanzet.org

samen Voor Betere Zorg
Leidsevaart 582
2014 HT Haarlem
023 - 532 21 51 
vbz@vbzkam.nl
www.samenvoorbeterezorg.nl
www.infopuntzorg.nl

Viazorg
Fruitlaan 4c  
4462 EP Goes 
0113 – 25 00 73
info@viazorg.nl 
www.viazorg.nl

WZW
Leidenweg 70
6843 LD Arnhem
026 - 389 89 83
info@wzw.nl
www.wzw.nl

deRotterdamseZorg
Marconistraat 16
3029 AK Rotterdam
06 - 468 77 478
info@derotterdamsezorg.nl
www.derotterdamsezorg.nl


