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Over deze cursus
In deze cursus leer je wat de huidige intramurale zorg voor mensen met een verstandelijke,
zintuiglijke of meervoudige beperking inhoudt. Er wordt gekeken naar de nieuwe wetgeving
rondom financiering en opname en de manieren van begeleiden op individuele basis en in
de groep. Daarnaast komt de rol van domotica in de intramurale zorg aan bod.

Intramuraal: 24 uur per dag zorg en ondersteuning.

Leerdoelen
Je kunt:
• uitleggen wat intramurale zorg is, welke visie en opvattingen achter intramurale zorg

zitten en hoe intramurale zorg bij kan dragen aan kwaliteit van leven en wonen
• uitleggen hoe de zorg en ondersteuning binnen de intramurale gehandicaptenzorg

georganiseerd is
• vertellen voor welke cliënten intramurale GHZ geschikt is en welke vorm van intramurale

zorg passend is bij verschillende doelgroepen en verschillende ondersteuningsbehoeften
• cliënten begeleiden binnen intramurale zorg, individueel en in de groep
• de rol van domotica in de intramurale zorg benoemen.

Beoordeling

Beoordelings-
formulier
<

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 twee beroepsproducten. Deze
worden op verschillende punten beoordeeld: op inhoud en op de uitvoering. Andere
belangrijke punten bij de beoordeling zijn: actieve deelname aan de lessen, nette uitwerking
van de opdrachten in correct Nederlands. Je vindt ze bij elkaar in het beoordelingsformulier.
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Planning

Planningsformulier
<

Een 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 1: Presentatie bezoek
intramurale instelling
Je gaat op bezoek bij een intramurale instelling voor cliënten met een verstandelijke,
meervoudige of zintuiglijke beperking bij jou in de buurt. Van dit bezoek maak je een
presentatie. In de presentatie komen verschillende aspecten van de intramurale GHZ terug.
Je laat zien wat de doelstellingen, visie en opvatting van de instelling zijn. Ook laat je zien
welke cliënten er wonen, hoe zij wonen en welke ondersteuning zij nodig hebben.

Stappen

• Maak een planning.
• Bestudeer de theoriebronnen:

– uitgangspunten intramurale gehandicaptenzorg
– organisatie van de intramurale GHZ
– welke intramurale zorg voor welke doelgroep
– domotica in de intramurale gehandicaptenzorg

• Neem contact op met instellingen bij jou in de buurt. Vraag of je bij hen langs mag komen
voor een opdracht.

• Maak een formulier waarop je de volgende onderdelen zet:
– Wat zijn de doelstellingen, visie en opvattingen?
– Wat voor cliënten wonen er?
– Wat voor ondersteuningsbehoeften hebben de cliënten?
– Welke hulpverleners werken er?
– Hoe werken de hulpverleners samen?
– Wat voor cursussen of bijscholingen volgen de hulpverleners?
– Welke begeleidingsmethodieken worden er toegepast?

• Laat ruimte over in het document zodat je er aantekeningen op kunt maken.
• Print het document en neem dit mee naar de instelling.
• Neem foto’s in de instelling (als dit mag) of vraag om foto’s.
• Probeer alle vragen in je document te beantwoorden.
• Maak een presentatie met alle onderdelen van het document. Gebruik hiervoor Prezi of

Powerpoint.

Laat elke processtap goedkeuren door je docent, voordat je begint aan de volgende
processtap.

Eisen aan het beroepsproduct

Het beroepsproduct wordt beoordeeld op de volgende punten:
• Je hebt uitgelegd wat intramurale zorg in de instelling inhoudt en wat de doelstellingen

van de instelling zijn.
• Je hebt de visie van de instelling beschreven.
• Je hebt beschreven voor welke doelgroepen de instelling geschikt is.
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• Je hebt beschreven welke ondersteuningsbehoeften de cliënten in de instelling hebben.
• Je hebt aangegeven hoe de zorg in de instelling kan bijdragen aan hun kwaliteit van

leven en wonen van de cliënten.
• Je hebt aangegeven welke hulpverleners in de instelling werken, welke functies zij hebben,

welke kennis en vaardigheden zij nodig hebben en hoe ze samenwerken.
• Je hebt beschreven hoe specifieke begeleidingsmethodieken binnen de instelling toegepast

worden.

Beroepsproduct 2: Artikel over inclusie
Je gaat een dag lang een cliënt volgen in een intramurale instelling voor cliënten met een
verstandelijke, zintuiglijke of meervoudige beperking bij jou in de buurt. Van deze dag maak
je een artikel met een fotoreportage. De manier waarop de cliënt woont en hoe er gewerkt
wordt aan inclusie/participatie van deze cliënt moet centraal staan in het artikel.

Werkmodel
Artikel schrijven
<

Stappen

• Maak een planning.
• Bestudeer de theoriebronnen:

– Begeleiden in de intramurale gehandicaptenzorg
– Begeleiden van groepen

• Loop een dag mee met een cliënt met een verstandelijke, zintuiglijke of meervoudige
beperking. Maak tijdens deze dag aantekeningen over de groep, het groepsgedrag, het
dagprogramma, de begeleiding, participatie en inclusie.

• Neem foto’s in de instelling (als dit mag) of vraag om foto’s.
• Maak een document waarin je voor jezelf de volgende vragen op een rij zet:

– Waar woont de cliënt?
– Hoe wordt deze zorg gefinancierd?
– In wat voor groep woont de cliënt?
– Van wat voor groepsgedrag is er sprake?
– Hoe ziet het dagprogramma van de cliënt eruit?
– Welke hulpverleners zijn betrokken bij de begeleiding van de cliënt?
– Op welke manier wordt de cliënt begeleid?
– Op welke manier heeft de cliënt te maken met domotica?
– Hoe wordt participatie/inclusie gestimuleerd?

• Geef op alle vragen antwoord. Bewaar het document.
• Schrijf een artikel. Gebruik hiervoor het Werkmodel Artikel schrijven.

Laat elke processtap goedkeuren door je docent, voordat je begint aan de volgende
processtap.

Eisen aan het beroepsproduct

Het beroepsproduct wordt beoordeeld op de volgende punten:
• Je hebt beschreven hoe de zorg in de instelling gefinancierd wordt.
• Je hebt het groepsgedrag in de groep van de cliënt beschreven.
• Je hebt beschreven wat het dagprogramma en de activiteitenbegeleiding voor de cliënt

inhouden.
• Je hebt beschreven hoe hulpverleners werken die betrokken zijn bij ondersteuning van

de cliënt.
• Je hebt beschreven of en hoe de cliënt te maken heeft met domotica.
• Je hebt uiteengezet hoe de cliënt binnen de instelling ondersteund wordt bij

participatie/inclusie.
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Oriëntatie
Opdracht 1 Bingo

In deze opdracht spelen jullie bingo met woorden uit de intramurale gehandicaptenzorg.

Er staan vijftien moeilijke woorden op het bord die met het onderwerp van de les te maken
hebben. Voorbeelden hiervan zijn: inclusie, participatie, kwaliteit van bestaan,
ondersteuningsplan, groepsdynamica, begeleidingsmethodiek, Triple-C, domotica,
leefgemeenschap

• Maak een bingoblaadje met negen vakken.
• Schrijf in willekeurige volgorde in ieder vak een woord van het bord.
• Geef jouw blaadje aan je buurman links.
• De docent geeft nu een uitleg van een woord zonder het woord te noemen.
• Als het woord voorkomt op het blaadje dat voor je ligt, streep je het door.
• Nadat je alle woorden hebt doorgestreept, roep je ‘BINGO’.
• Alle woorden die nog niet genoemd zijn, worden kort besproken.

Wist je welke woorden de docent bedoelde op basis van de uitleg?

Opdracht 2 Heb je ervaring met?

Heb jij ervaring met het omgaan met of bieden van ondersteuning aan mensen met een
verstandelijke beperking?
• Beschrijf je ervaring in een kort verslag met behulp van onderstaande vragen:
• Waar heb je de ervaring opgedaan?
• Waarom had de ‘cliënt’ ondersteuning nodig?
• Hoe heb je de ondersteuning geboden?
• Kwam je problemen tegen? Hoe heb je die eventueel opgelost?

Beschrijf je ervaring in een kort verslag.
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