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Inleiding 
Als helpende is het noodzakelijk dat je kennis hebt van je doelgroep. Daar 
horen ook speciale aandachtspunten bij over iedere doelgroep. Bijvoorbeeld: 
Wanneer een dementerende oudere decorumverlies vertoont, moet jij 
weten wat dat betekent. Of: wanneer een kind op zijn tweede nog steeds 
niet praat, moet jij weten wat dat betekent. Of: als een verstandelijk 
beperkte ineens in zijn broek gaat plassen, moet jij weten wat dat betekent. 
Met andere woorden: het is niet alleen belangrijk dat je weet hoe het met 
je doelgroep is gesteld, maar ook dat je weet wat er met ieder van die 
mensen aan de hand is. Want: Iedereen is anders! 

Casus 
Marco heeft een verstandelijke beperking: hij heeft het syndroom van 
Down. De laatste tijd wordt Marco een uur voordat hij naar bed gaat 
onrustig en opstandig. Job, de helpende, heeft met de leidinggevende 
afgesproken dat hij Marco een paar dagen gericht zal observeren. Daarvoor 
gebruikt hij een observatieformulier dat hij samen met de begeleider heeft 
gemaakt. Zo staat hier bijvoorbeeld op: 
• Hoe laat begint Marco onrustig te worden? 
• Wat zie je aan Marco als hij onrustig wordt? 
• Wie of wat verergert zijn onrust? 
Door een paar dagen Marco op deze manier te observeren, zou het goed 
kunnen zijn dat Job erachter komt waarom Marco zo onrustig wordt. 
Na een paar dagen komt Job erachter dat Marco beter geen tv kan kijken 
vanaf een uur of zeven. Beter is het om Marco met een spelletje op een 
rustig plekje te zetten. 
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Zorgvragersdossier 
 

Beroepsproduct 
Een hand-out. Je maakt een kort, maar helder verslag van een onderzoek. 
In dit geval gaat het onderzoek over een aangeboren of niet-aangeboren 
beperking. De hand-out is voor iedereen in de klas begrijpelijk geschreven. 
 

Beoordelingscriteria 
Je wordt beoordeeld op: 
• het eindproduct (de hand-out voor iedereen) waarin vakkennis op een 

leesbare manier wordt overgedragen 
• samenwerking 
• het nakomen van afspraken. 
 
 
  

Marco Masir 

21 jaar oud 
Kijkt graag naar soaps op de tv 
Is gek op landbouwmachines 
Werkt als dagbesteding bij de kinderboerderij van de instelling waar hij woont. 

Doelstellingen
• Je kunt vakkennis verzamelen. 
• Je kunt verschillende gesprekstechnieken toepassen. 
• Je kunt omgaan met feedback (geven en ontvangen). 
• Je kunt goed Nederlands schrijven. 
• Je kunt vergaderen en overleggen. 
• Je kunt samenwerken. 



 
© Uitgeverij Edu’Actief b.v. 7 

 

 

 

† Vul de onderstaande tabel in en vergelijk je antwoorden met die van een 
medestudent.  

 

 
– Hoe vaak was je antwoord ‘ja’?  ...... keer 

Wat betekent dat voor jou? 

Dat betekent dat ik  __________________________________________________________________  

– Hoe vaak was jouw antwoord ‘nee’? ...... keer 
Wat betekent dat voor jou? 

Dat betekent dat ik  __________________________________________________________________  

– Hoe vaak was jouw antwoord ‘soms’? ...... keer 
Wat betekent dat voor jou? 

Dat betekent dat ik  __________________________________________________________________  

 
Voor alle beroepsgroepen in de zorg bestaan 
vaktijdschriften. Deze zijn meestal op het werk te 
vinden. Op school staan ze vast en zeker in de 
bibliotheek. Of je kunt ze op internet opzoeken. In 
elke goede boekhandel zijn ze te koop. 

† Zoek twee vaktijdschriften op die te maken hebben 
met jouw favoriete doelgroep. Schrijf de titels in 
kolom 1 van het schema. 

 

> Voorbereiding 

Opdracht 1: Hoe nieuwsgierig ben jij? 

 Ja Nee Soms 

Houd je van je (toekomstige) vak?    

Als je iets niet weet, ga je dan op zoek zodat je het te weten komt?    

Lees je wel eens een vakblad?    

Vind je het prettig om nieuwe dingen te leren?    

Vind je het prettig als een collega jou dingen wil leren?    

Vind je het leerzaam om feedback te krijgen?    

Ben je benieuwd naar beperkingen die een zorgvrager kan hebben?    

Vind je het belangrijk om mee te denken bij veranderingen?    

Tekstbron:  
1. Vakkennis 

Opdracht 2: Vaktijdschriften  

 

 



 

 
Werken aan eigen professionaliteit  8 

 

 

 

 

† Lees twee artikelen uit ieder vaktijdschrift.  
Schrijf de titels van de artikelen op in het schema bij opdracht 2. Noteer 
de titels in kolom 2. 

 

† Welk van de vier artikelen die je hebt gelezen, sprak jou het meest aan? 
Titel van het artikel dat jou het meeste aansprak: 

 __________________________________________________________________________________________________  

† Schrijf hieronder in het kort op waar het hierboven genoemde artikel 
over gaat. 

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

† Kies een tweede artikel en schrijf hieronder kort op waar dit artikel over 
gaat. 
Artikel 2 gaat over: 

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

 

† Beantwoord de volgende vragen. 
– Signaleren betekent:  

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

Kolom 1: Titel van het vaktijdschrift Kolom 2: Titel van het artikel 

1. 1. 

2. 

2. 1. 

2. 

Opdracht 3: Lezen is weten!  

Opdracht 4: Formuleren  

Opdracht 5: Signaleren  

Tekstbron:  
2. Signaleren, 
observeren, 
rapporteren en 
evalueren 
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– Waarom is het belangrijk om te kunnen signaleren? 
Dat is belangrijk omdat: 

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

– Welke kwaliteiten heb je nodig om te kunnen signaleren? 
Noteer er minstens drie. 

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

 

† Beantwoord de volgende vragen. 
 

– Observeren betekent:  

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

– Noteer vier manieren om te observeren. 

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

– Welke manier(en) heb jij wel eens toegepast? 

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opdracht 6: Observeren   
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† Kruis aan ‘Objectief’ of ‘Subjectief’.  
 

 

 
1. Als je gaat observeren, moet je altijd objectief zijn. 

Waarom moet je altijd objectief zijn als je observeert? 
Omdat: 

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

2. Als je gaat observeren, moet je dat zo onopvallend mogelijk doen. 
Waarom is dat? 
Omdat: 

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

 
 

Opdracht 7: Zie het verschil! Objectief en subjectief  

 Objectief Subjectief 

Ik denk dat die mevrouw arm is. Ze heeft altijd hetzelfde vest aan.   

Claire heeft tussen de middag twee boterhammen gegeten.   

Wat is die man pietluttig! Vreselijk!   

Er kwamen zeven zorgvragers opdagen.   

Volgens mij voelt meneer Hoeseini zich prima!    

Jack vertelde mij vanmorgen dat hij goed heeft geslapen.   

Er waren ongeveer 16 kinderen op de bso.    

Kelly heeft zich weer vreselijk aangesteld gisteravond.    

Ik heb meteen dokter Van Zijl gebeld.   

Mevrouw maakt een verdrietige indruk.   

Opdracht 8: Vuistregels bij een observatie 

 

 



 
© Uitgeverij Edu’Actief b.v. 11

 

 

† Geef met elkaar antwoord op de volgende vragen en schrijf het 
antwoord op: 

 
1. Wat is het verschil tussen kritiek en feedback? 

Kritiek is:  

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

Feedback is: 

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

2. Wat is het verschil tussen positieve feedback en negatieve feedback? 
Positieve feedback is:  

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

Negatieve feedback is: 

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

3. Met welke boodschap, de ik-boodschap of de jij-boodschap, bereik je 
het meest?  

Met de  ____________________________________________________________ - boodschap omdat,  

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

 

† Hieronder staan vier zinnen in de vorm van een jij-boodschap. 
Verander ze zo dat wat er staat vriendelijker overkomt. 

 
1. In die broek zie je er niet uit! 

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

2. Wat ben je toch een lastig kind! Nu heb je alweer je drinken omgegooid. 

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

Opdracht 9: Feedback of kritiek  

Tekstbron:  
3. Feedback geven  
en ontvangen 

Opdracht 10: Vertaal de boodschap 
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3. Hé, kun je niet uitkijken, sufferd!  

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

4. Als je nog een keer te laat komt, hoef ik je niet meer te zien. 

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

 
Om een goede beroepshouding te kunnen ontwikkelen moet je je bewust 
zijn van je grondhouding. Bij grondhouding horen: 

– werkhouding 
– verantwoordelijk zijn 
– eerlijk zijn 
– omgaan met regels en afspraken 
– servicebewust handelen 
– leren leren 
– samenwerken. 

† Verdeel bovenstaande onderwerpen over groepjes van vier studenten. 
1. Elk groepje heeft pen en papier bij de hand. 
2. Elk groepje wijst een notulist aan. 
3. Elk groepje wijst een spreker aan. 
4. Overleg in je groepje ongeveer 10 minuten wat er bedoeld wordt 

met jullie onderwerp. 
5. De notulist schrijft op het papier steekwoorden op die te maken 

hebben met jullie onderwerp. 
6. Na 10 minuten leest de spreker de steekwoorden op voor de klas. 
7. De docent zorgt voor een korte discussie per onderwerp. 

 
 

Opdracht 11: Beroepshouding 

Tekstbron:  
4. Beroepshouding 
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† Weet jij of je goed kunt samenwerken? Vul de tabel in.  
 

 
• Ben je tevreden over jouw manier van samenwerken? Ja/nee, omdat: 

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

• Als je eigenlijk niet zo tevreden bent, hoe ga je daar dan iets aan doen? 

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

 

† Noem vijf belangrijke gesprekstechnieken. 
 

1.  _____________________________________________________________________________________________  

2.  _____________________________________________________________________________________________  

3.  _____________________________________________________________________________________________  

4.  _____________________________________________________________________________________________  

5.  _____________________________________________________________________________________________  

 
 

Opdracht 12: Samenwerken is een kunst  

Als ik samenwerk: Ja  Nee Soms 

houd ik rekening met anderen    

trek ik me niets van een ander aan    

zorg ik voor een ontspannen sfeer    

ben ik behulpzaam    

laat ik me door niemand iets zeggen    

doe ik zoals ik vind dat het mij het best uitkomt    

kom ik op tijd    

denk ik mee    

kan het mij niet veel schelen of de klus afkomt of niet    

maak ik het me zo gemakkelijk mogelijk    

houd ik mijn grenzen in de gaten    

Opdracht 13: Gesprekstechnieken 

Tekstbron: 5. 
Gesprekstechnieken 
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Overleggen en vergaderen komen niet alleen op het werk voor. Ook op 
school moet je regelmatig met elkaar overleggen en vergaderen. 
Dat doe je om afspraken te maken. Of om het met elkaar eens te worden 
bij het uitvoeren van een opdracht bijvoorbeeld. 

† Noteer hieronder wie en wat je nodig hebt om een vergadering goed te 
laten verlopen. 

– een V ______________________________________________________________________________________  

– een N _____________________________________________________________________________________  

– een U _____________________________________________________________________________________  

– een A _____________________________________________________________________________________  

– koffie of thee, een vergaderruimte, een vergadertafel, soms een flap-
over. 

 

 
Het hebben van een eigen mening 
betekent dat je niet zomaar meepraat 
met wat anderen vinden. Om je eigen 
mening kenbaar te maken, moet je 
goed weten waarom jij een bepaald 
idee hebt over een bepaald onderwerp. 
 
Hieronder staan twee stellingen: 
1. Het is geldverspilling om mensen 

boven de 70 een donornier of 
donorhart te geven. 

2. Bezuiniging op de zorg is 
onverantwoord. 

 
– Iedereen uit het groepje heeft pen 

en papier bij de hand. 
– Iedereen uit het groepje denkt even na over wat zijn mening is over 

stelling 1. 
– Schrijf dan in een paar zinnen op wat jouw mening is over het 

onderwerp. 
– Vervolgens leest iedereen zijn mening voor en er volgt een korte 

discussie over het onderwerp. 
– Herhaal deze procedure voor stelling 2. 

 

 
Je hebt over de twee stellingen jouw mening gegeven en discussie gevoerd. 

† Beantwoord de vragen. 

Opdracht 14: Overleggen en vergaderen  

Tekstbron:  
6. Overleggen en 
vergaderen 

Opdracht 15: Heb jij een eigen mening? 

Opdracht 16: Kun jij opkomen voor je mening?  
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Als helpende werk je met mensen. Vaak zijn deze mensen kwetsbaar 
omdat ze een aangeboren of niet-aangeboren beperking hebben. Als 
helpende moet je weten wat er met de zorgvrager aan de hand is. Je moet 
dus kennis hebben van verschillende aangeboren en niet-aangeboren 
beperkingen. 

 

† Wat is het verschil tussen een aangeboren en een niet-aangeboren 
beperking? 
Het verschil is dat:  

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

 Ja Nee Soms 

Kon jij opkomen voor je eigen mening?       

Heb je het idee dat er naar jouw mening geluisterd werd?      

Heb je het idee dat jouw mening gerespecteerd werd?       

Heb je de neiging om je mond te houden, terwijl je best een menig hebt 
over dat onderwerp?    

   

Heb je de neiging om jouw mening door te drukken?       

Vind je dat andere mensen er een andere mening op na mogen houden?    

Is je mening veranderd door wat anderen denken over dit onderwerp?     

Kom je tot de ontdekking dat je nooit echt een mening hebt over iets 
omdat anderen het ‘wel beter zullen weten’?    

   

Kon je je mening goed verwoorden?     

Opdracht 17: Kennis   




