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Over deze cursus
Inleiding
‘Mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers zijn het cement van de samenleving’, wordt vaak gezegd.
Dat is zeker waar. Ze zijn sterk, ze maken sterk en ze verbinden mensen met elkaar. Kortom:
ze zijn enorm belangrijk! Misschien ben je zelf mantelzorger of ken je iemand die voor een
familielid, vriend, kennis of buur zorgt. En je kent vast wel iemand die vrijwilligerswerk doet
in de zorg. Mooi en dankbaar werk, maar ook werk dat veel kan vragen.
In deze cursus leer je meer over de ‘informele zorg’. Wat is informele zorg? Wie zijn informele
zorgverleners? Wat doen zij? Je leert welke rollen mantelzorgers kunnen vervullen. Je leert
ook hoe divers het vrijwilligerswerk in de zorg is. Ten slotte is er aandacht voor de
samenwerking tussen informele zorgverleners en formele zorgverleners. Hoe werken ze
goed samen? Welke begeleiding hebben mantelzorgers en zorgvrijwilligers nodig? Na afloop
van de cursus weet je welke ondersteuning ze nodig hebben.

Vrijwilliger aan het werk in de zorg.

Leerdoelen
Je kunt:
• uitleggen wat informele zorg is
• uitleggen wat mantelzorg is
• uitleggen wat vrijwilligerswerk in de zorg is
• uitleggen hoe je mantelzorgers kunt begeleiden
• uitleggen hoe je zorgvrijwilligers kunt begeleiden.

Beoordeling

Beoordelingsformulier
<

Aan het eind van de cursus wordt je parate kennis beoordeeld met een toets. Je praktische
beheersing van de leerdoelen wordt getoetst aan de hand van het beroepsproduct ‘Verslag
van een interview’. Het beroepsproduct wordt beoordeeld op de inhoud (producteisen) en
op de uitvoering (processtappen). Andere belangrijke punten bij de beoordeling van deze
cursus zijn: actieve deelname aan de lessen, nette uitwerking van de opdrachten en een
goede bijdrage aan de groepsopdrachten. Je vindt de aandachtspunten bij de beoordeling
in het beoordelingsformulier.
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Planning

Planningsformulier
<

Het beroepsproduct maken kost tijd. Daarom moet je dit goed plannen. Lees eerst de opdracht
van het beroepsproduct goed door en vul daarna het planningsformulier in. Neem ook de
andere opdrachten van deze cursus op in je totale planning. Zo voorkom je dat je in tijdnood
komt.

Beroepsproduct: Verslag van een interview

Website Test ‘Tijd
voor jezelf’
<

Vrijwilligersscan
<

Casus

Samen met een medestudent ga je een interview houden met een mantelzorger of vrijwilliger
in de zorg. Jullie vragen eerst naar de motivatie voor het werk. Vervolgens komen de taken
aan bod. Daarna vragen jullie welke begeleiding en/of ondersteuning de persoon van andere
hulpverleners krijgt. Tot slot vraag je of de geïnterviewde de test ‘Tijd voor jezelf’ of de
Vrijwilligersscan wil doen. Van het interview en het resultaat van de test of scan maken jullie
samen één verslag.

Eisen aan de uitvoering

• Bedenk ten minste tien vragen voor het interview.
• Zorg dat drie vragen gaan over de begeleiding van de persoon.
• Lever de vragen in bij je docent.
• Verwerk de feedback van de docent.
• Als je een mantelzorger interviewt: laat hem of haar de test ‘Tijd voor jezelf’ van Mezzo

invullen.
• Als je een zorgvrijwilliger interviewt: laat hem of haar de Vrijwilligersscan van Zorg Beter

met Vrijwilligers invullen.
• Maak samen één verslag.

Eisen aan het beroepsproduct

• Zorg voor in ieder geval twee A4’tjes tekst van de interviewvragen en de antwoorden.
• Neem een voorwoord op in het verslag. Geef hierin aan: a) wie jullie interviewen en b)

hoe jullie het vonden om het interview af te nemen. Minimaal een half A4’tje tekst.
• Neem een nawoord op in het verslag. Geef hierin aan: a) het resultaat van de test of scan

en b) de conclusies die jullie uit de test of scan trekken. Minimaal één A4’tje tekst.
• Zorg voor passende beelden of foto’s bij de tekst.
• Doe de uitslag van de test of scan als een bijlage bij het verslag.

Tips • Kies iemand die al wat langer mantelzorger of vrijwilliger is (zodat hij of zij er veel
over kan vertellen).

• Laat van tevoren weten dat jullie ook een test of scan laten invullen.
• Stuur de vragen voor het interview van tevoren naar de geïnterviewde.
• Neem het interview op met een opnameapparaat.
• Oefen van tevoren een keer met opnemen.
• Spreek af wie tijdens het interview de interviewvragen stelt en wie aantekeningen

maakt.

Lever het verslag in bij je docent. Zorg ervoor dat het volledig is en dat het er verzorgd uitziet.
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Oriëntatie
Opdracht 1 Ken je een mantelzorger?

Ga eens na of jij, of iemand uit je familie, een mantelzorger kent. Een mantelzorger is iemand
die langdurig zorgt voor bijvoorbeeld een partner, kind, kennis, buurman.

a. Welke hulp heeft de cliënt nodig?

b. Hoe lijkt het jou om mantelzorger te zijn? Beargumenteer je antwoord.

Opdracht 2 Ken je een zorgvrijwilliger?

Ga eens na of jij, of iemand uit je familie, een vrijwilliger in de zorg kent.

a. Welke kerntaak heeft de vrijwilliger?

b. Met wie heeft de vrijwilliger een overeenkomst?

Opdracht 3

Filmpje
vrijwilliger zijn is
klasse!
<

Werken met ouderen

Bekijk het filmpje Vrijwilliger zijn is klasse!. Stel je voor dat je, net zoals de vrijwilligers in
het filmpje, met ouderen in Zorgcentrum De Braacken werkt.

a. Welke taken of activiteiten zou je het liefst willen doen?

b. Wat zou jij als vrijwilliger verwachten van het Zorgcentrum?
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