
in het Slingeland Ziekenhuis 

Beroepsbeeldvorming



Beroepsbeeldvorming met Profijt
De leerling helpen nadenken over toekomstige studie en mogelijk beroep.

Onderwijs Werkveld 



Welkom in het Slingeland Ziekenhuis

Ontmoet de professionals



Aanleiding voor bedrijfsbezoeken

• Veel aanvragen voor schoolexcursies, rondleidingen e.d. 

• Voor leerlingen is het doel niet altijd duidelijk

• Voor een zorginstelling is dit lastig te organiseren 

• Als grootste werkgever in de regio hebben we zorgen over de personele 
bezetting in de toekomst binnen de zorg- en welzijnssector 



Bedrijfsbezoeken omdat…

• … we jongeren in de Achterhoek willen houden met het oog op de 
toekomst; 

• …we jongeren in een vroeg stadium warm willen maken voor werken in 
de zorg- en welzijnssector; 

• …we jongeren kunnen boeien en binden aan de voorkant;

• … we toekomstige (zorg)professionals een realistisch beeld van werken 
in een ziekenhuis (en de zorgsector) willen geven.

• … we geloven in het contact tussen leerling en beroepsprofessional in de 
vorming van beroepsbeeld. 



Hoe werkt het? 

• Info wordt vanuit Profijt breed verspreid onder:

• Decanen

• Docenten

• Leerlingen 

• Ouders 

• Aanmelden via Profijt 

• Afspraak voor een bezoek

• Voorbereiden met lesbrief 

• Bedrijfsbezoek 

• Terugkoppelen op school met mentor 



Voorbereiden op het bezoek
Nieuwsgierigheid en reflectie prikkelen met een lesbrief 



Het bedrijfsbezoek 

• Verzamelen en ontvangst 

• Professional of stagiaire ontmoeten

• Kennismaken 

• Prestentatie over het werk(veld)

• Vaak ook iets over de opleiding en stages

• Wederzijdse dialoog, echt in contact met elkaar komen 

• Even in de actie 

• Kijkje op de werkplek

• dialoog en terugblikken



Voorwaarden voor medewerking 

• Leerlingen bereiden zich voor op het bezoek, zodat ze gericht vragen kunnen 
stellen, zich verdiepen, reflecteren en evalueren;

• Elke beroepsgroep geeft eigen invulling aan het bezoek, wij adviseren;

• Kleine groepen: persoonlijke aandacht voor de leerlingen;

• Alleen geïnteresseerde en gemotiveerde leerlingen.



Beroepen: 2015 2016 2017 2018

Doktersassistent 6 3 6

Farmaceutisch Medewerker

Apothekersassistent 2 2

Beveiliger 4 2

Administrateur 2 4 1

Systeem-/netwerkbeheerder 1

Logistiek Medewerker en Medewerker Steriele med. Hulpm.0 3 1

MBO-Verpleegkundige 22 20 31 22

HBO-Verpleegkundige 7 10 14

Medisch Instrumentatie Technicus

Monteur elektrotechniek en/of -werktuigbouw

Minisymposium technische afdelingen 28

Medewerker Gastenservice Verpleegafdelingen 13 4 5

Minisymposium facilitaire diensten 38

Laborant 2 1 4 10

Neurofysiologisch Laborant 2 1 6 3

(Ziekenhuis) apotheker 1 1

Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB'er) 2 2

Operatie-assistent (OA) en Anesthesie-medewerker (AM) 14 4 5 18

Hartfunctielaborant 1 2

Symposium specialisten 80 83

Totaal deelname bedrijfsbezoeken per jaar 154 53 139 147

Deelname leerlingen bedrijfsbezoeken Slingeland Ziekenhuis



Hoe kunnen we het nog beter doen?

• Voorbereiding van leerlingen

• Lesbrief (is verbeterd)

• Voorbereiding op school

• Gastlessen (bijv. om de associatie bij een ziekenhuis te veranderen)

• Berichtgeving over bedrijfsbezoeken

• Ouders 

• Via school 

• Opkomst

• Sommige leerlingen komen niet opdagen (lezen de mail niet)


