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op grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde
vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor het
overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in compilatiewerken op grond van artikel 16
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Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog
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Over dit project
Website MEE
<

Als zorgverlener in de maatschappelijke zorg kun je werken bij een organisatie die mensen
met een chronische aandoening ondersteunt.Zo’n organisatie is MEE, die mensen met een
beperking ondersteunt bij participatie. Regionaal zijn er 20 MEE-organisaties die samen de
coöperatie MEE.NL vormen. Informatie over MEE in jouw regio vind je via de website
Mee.nl.Net als heel veel organisaties in de gehandicaptenzorg werkt MEE met vrijwilligers,
die activiteiten (mede)organiseren, cliënten begeleiden, mantelzorgers ondersteunen en
nog veel meer doen. Een organisatie die met vrijwilligers werkt, heeft meestal ook een
vrijwilligerscoördinator in dienst. De coördinator werft en selecteert vrijwilligers, zorgt voor
scholing en begeleiding, deelt de vrijwilligers in en zorgt dat ze zich gezien en gewaardeerd
voelen.

Zonder vrijwilligers zouden veel activiteiten in de
gehandicaptenzorg niet mogelijk zijn.

Leerdoelen
Je kunt vertellen:
• wat het syndroom inhoudt
• wat de oorzaak is
• hoe de diagnose wordt gesteld
• wat het syndroom betekent voor de ontwikkeling
• welke andere verschijnselen bij het syndroom horen
• wat het syndroom betekent voor het dagelijks leven van de cliënt
• uitleggen welke begeleidingsmogelijkheden er zijn voor de cliënt en zijn naasten

tijdens het opgroeien
• uitleggen welke begeleidingsmogelijkheden er zijn voor de cliënt en zijn naasten bij

volwassenen
• een informatieposter en posterpresentatie maken.
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Projectbeschrijving

Johan is vrijwilligerscoördinator bij de lokale afdeling van MEE. Hij verzorgt elk kwartaal
een bijeenkomst voor alle vrijwilligers. Deze bijeenkomst bestaat uit verschillende
onderdelen: onderling contact, ontspanning en informatie.
Voor de eerstvolgende bijeenkomst wil Johan een informatiemarkt over veelvoorkomende
aandoeningen organiseren. Hij vraagt studenten Maatschappelijke Zorg om posters te
maken over syndromen in de gehandicaptenzorg. Hij heeft ook aan studenten VIG gevraagd
posters te maken over veelvoorkomende chronische aandoeningen bij ouderen. De
studenten mogen op de informatiemarkt hun posters presenteren.

De opdrachtgever

Johan is de opdrachtgever. Je docent of begeleider vertegenwoordigt Johan en kan je
informatie geven over zijn vraag.

De projectopdracht

Je maakt met je groepsgenoten een informatieposter over een syndroom dat veel voorkomt
in de gehandicaptenzorg. Jouw groepje kiest een syndroom in overleg met de docent en
andere groepen.
Je groep geeft een korte mondelinge presentatie (maximaal tien minuten) van de poster.Om
de poster te kunnen maken, ga je eerst informatie zoeken over wat een syndroom is en over
het syndroom dat jouw groepje heeft gekozen. We noemen dit syndroom in dit project
‘Syndroom X’.
Je onderzoekt met de Domeinen van Schaloc wat het syndroom voor de cliënt betekent en
welke gevolgen er zijn voor de begeleidingsbehoeften van kinderen en volwassenen met
dit syndroom.
Je gaat ook uitzoeken hoe je een posterpresentatie ontwerpt, maakt en hoe je de presentatie
houdt.

Projectproduct

De projectproducten van dit project zijn een poster en een presentatie. De presentatie houd
je voor je klasgenoten. De presentatie staat ook uitgeschreven op papier.

De poster heeft:
• een titel
• afbeeldingen en/of grafieken met een juist bijschrift
• de namen van de studenten
• een inleidende tekst, waarbij duidelijk is welk (deel)onderwerp of welke (deel)vraag op

de poster behandeld wordt
• een korte beschrijving van de belangrijkste symptomen van Syndroom X
• tips of tools voor de begeleiding van cliënten met Syndroom X
• bronvermelding en literatuurverwijzingen volgens APA-richtlijnen: geef aan waar jullie

de informatie vandaan hebben en waar geïnteresseerden meer informatie kunnen vinden.

De presentatie:
• is een toelichting bij de poster
• duurt maximaal tien minuten
• is in geschreven tekst ongeveer 1000 woorden (twee A4).
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