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Oriëntatie branches voor VZ en VP
Opzet oriëntatie branches
Studenten niveau 3, 4 en 5 kiezen voor de tweede helft van hun opleiding voor een
branche. Om ze de mogelijkheid te geven om zich goed te oriënteren, willen we, in het
kader van de S-factor, oriëntatiebijeenkomsten organiseren in samenwerking met de
scholen en zorginstellingen uit de regio.
Wanneer? In periode 3. De oriëntatie wordt georganiseerd voor eerste- en/ of
tweedejaars leerlingen. De deelnemende scholen kiezen welke groepen leerlingen zij
laten deelnemen. De data waarom de bijeenkomsten plaatsvinden worden
bekendgemaakt in de jaarplanning van het Stagebureau Expertisecentrum (voor de
zomervakantie).
Wie? 1e en/of 2e jaars leerlingen van de opleidingen Verzorgend en verpleegkunde (mbo
en hbo). De scholen geven hun prognose van het aantal leerlingen door aan het
stagebureau, zodat er een indeling kan worden gemaakt.
Wat? Een branchemarkt in de regio, waar instellingen zichzelf presenteren aan de
leerlingen. Naast contactpersonen en medewerkers van de instelling, kunnen de
contactpersonen van de instelling stagiaires meenemen. De instellingen presenteren de
branche waar zij werken aan de leerlingen. Voor elke branche is er een lokaal
beschikbaar. De inhoud van de presentatie bepalen ze zelf. Het is belangrijk dat de
leerlingen zich een realistisch beeld kunnen vormen van de verschillende branches, zodat
ze een goede keuze kunnen maken voor de branche waarin zij zich willen verdiepen.
De studenten worden op de hoogte gebracht van de oriëntatiemarkt door hun
begeleidende docent en daarnaast door middel van flyers en posters. Deelname is
verplicht. De contactpersoon stuurt van te voren een lijst naar het Stagebureau
Expertisecentrum met de deelnemende leerlingen en met begeleidende docenten. Door
het stagebureau wordt een groepsindeling gemaakt.
Alle studenten bezoeken elke branche in een groepje van 10 tot 15 personen, onder
begeleiding van een docent of mentor. Van te voren zorgt het Stagebureau
Expertisecentrum voor een indeling en rooster.
Programma
De leerlingen bezoeken elke branche, met een uitzondering van de kraam (alleen
leerlingen van de opleiding verzorgende) en het ziekenhuis (alleen leerlingen van de
opleiding verpleegkunde). In vijf rondes van 45 minuten per workshop worden de
leerlingen geïnformeerd en vullen zij een formulier in. In bijlage 2 is een voorbeeld van
het programma te vinden.
Formulieren
De betrokkenen bij de brancheoriëntatie vullen de volgende formulieren in (zie ook
bijlage 1):
- De leerlingen: vullen een keuzeformulier in dat ze kunnen meenemen naar hun
eerstvolgende gesprek waar ze hun branchevoorkeur bespreken.
- Leerlingen, docenten en werkveldvertegenwoordigers vullen een evaluatieformulier in
en leveren dit in bij de organisatie. Met deze formulieren worden de bijeenkomsten
geëvalueerd.
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Inventarisatie instellingen voor oriëntatie branches
Locaties
Groningen

Scholen
Noorderpoort
Verlengde
Visserstraat

Branche
Gehandicaptenzorg

Alfa-college

GGZ

ROC Menso Alting
Thuiszorg
Hanzehogeschool
Kraamzorg

Verpleging en Verzorging

Ziekenhuis
Assen

Drenthe College
Cicero

Gehandicaptenzorg

Noorderpoort
GGZ
Thuiszorg
Kraamzorg

Verpleging en Verzorging

Emmen

Drenthe College

Hardenberg

Alfa-college

Ziekenhuis
Gehandicaptenzorg

GGZ
Thuiszorg
Kraamzorg
Verpleging en Verzorging

Ziekenhuis

Instellingen
NOVO
De Zijlen
Ilmarinen
De Noorderbrug
Mytylschool
Lentis
FPC Van Mesdag
Accare
VNN
TSN Thuiszorg Groningen
Buurtzorgen
ZINN
ISIS Kraamzorg
De Kraamvogel
Kraamzorg Het Groene Kruis
ZINN
Zonnehuisgroep Noord
De Hoven
UMCG
Martini ziekenhuis
De Noorderbrug
De Trans
Promens Care
Visio De Brink
GGZ Drenthe
Buurtzorgen
Icare
DZC Kraamzorg
ISIS Kraamzorg
De Kraamvogel
Kraamzorg Het Groene Kruis
Interzorg
Accolade
Zorggroep Drenthe
Icare Bosakkers
WZA
De Noorderbrug
De Trans
Promens Care
De Noorderbrug
GGZ Drenthe
Buurtzorgen
Icare
ISIS Kraamzorg
De Kraamvogel
Leveste Care
Saxenburg
Tangenborgh
Meander
Refaja ziekenhuis
Scheper ziekenhuis
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Winschoten
Stadskanaal

Noorderpoort,
Campus Winschoten
Noorderpoort
Stadskanaal

Gehandicaptenzorg
GGZ
Thuiszorg
Kraamzorg

Verpleging en Verzorging

Ziekenhuis
Meppel

Drenthe College

Hoogeveen

Alfa-college

Gehandicaptenzorg

GGZ
Thuiszorg
Kraamzorg
Verpleging en Verzorging

Ziekenhuis

NOVO
Nieuw Woelwijck
Lentis
TSN Thuiszorg Groningen
Buurtzorgen
ISIS Kraamzorg
De Kraamvogel
Kraamzorg Het Groene Kruis
Oosterlengte
Zonnehuisgroep Noord
Zorggroep Meander
Julsingatehuis
BCM Maarsheerd
De Hoven
OZG Locatie Lucas
OZG Locatie Delfzicht
De Trans
Promens Care
Visio
De Noorderbrug
GGZ Drenthe
Buurtzorgen
Icare
ISIS Kraamzorg
De Kraamvogel
Tangenborgh
Westerkim
NNCZ
Noorderboog
Icare Altingerhof
Bethesda ziekenhuis
Noorderboog
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Bijlage 1: Formulieren
Keuzeformulier
Naam leerling:
Je doet vandaag mee aan een middag waar je je kan oriënteren op de branches
waarvoor je kunt kiezen in het tweede deel van je opleiding. Vul dit formulier tijdens de
oriëntatiemiddag in. Bewaar het goed. Neem het mee naar de eerstvolgende
bijeenkomst op school, waar je je branchevoorkeur gaat bespreken.
1.

Beginvraag. Vul deze in voordat je begint aan de bijeenkomst.

Welke branche heeft op dit moment jouw voorkeur?
0 algemeen ziekenhuis (AGZ, alleen voor VP)
0 geestelijke gezondheidszorg / psychiatrie (GGZ, voor VZ en VP)
0 lichamelijk/verstandelijk gehandicaptenzorg (GHZ, voor VZ en VP)
0 verzorgingshuis/verpleeghuis (de VV van VVT, voor VZ en VP)
0 thuiszorg (de T van VVT, voor VZ en VP)
0 kraamzorg (voor VZ)
2.

Vul over elke branche de volgende vragen in:

Branche: AGZ / GGZ / GHZ / VV / Thuiszorg / Kraamzorg (omcirkel)
Noem drie punten die je aanspreken:
Noem drie punten die je niet aanspreken:
-

Branche: AGZ / GGZ / GHZ / VV / Thuiszorg / Kraamzorg (omcirkel)
Noem drie punten die je aanspreken:
Noem drie punten die je niet aanspreken:
-
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Branche: AGZ / GGZ / GHZ / VV / Thuiszorg / Kraamzorg (omcirkel)
Noem drie punten die je aanspreken:
Noem drie punten die je niet aanspreken:
-

Branche: AGZ / GGZ / GHZ / VV / Thuiszorg / Kraamzorg (omcirkel)
Noem drie punten die je aanspreken:
Noem drie punten die je niet aanspreken:
-

Branche: AGZ / GGZ / GHZ / VV / Thuiszorg / Kraamzorg (omcirkel)
Noem drie punten die je aanspreken:
Noem drie punten die je niet aanspreken:
-

3.

Slotvraag:

Welke branche heeft nu je voorkeur?
1ste keuze:
2de keuze:
3de keuze:
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Evaluatieformulier brancheoriëntatie leerlingen
Je hebt deelgenomen aan een oriëntatiebijeenkomst voor verschillende branches in de
zorg waarvoor je kunt kiezen na het tweede deel van je opleiding. Graag horen we jouw
mening over de inhoud en organisatie van deze bijeenkomst.
Lever dit formulier in bij jouw begeleidende docent voor je vertrekt.
1. Kun je na deze bijeenkomst een
weloverwogen keuze maken voor een branche?
2. Welke branche heb je gekozen?
Wat is je eerste keuze?
Wat is je tweede keuze?
Wat is je derde keuze?
3. Was het aanbod aan workshops voldoende?

Ja / Nee

1.
2.
3.
Ja / Nee

4. Kwam je door de workshops voldoende te
weten over de branches?

Ja / Nee

5. Was er voldoende tijd per workshop?
Ja / Nee
6. Opmerkingen:
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Evaluatieformulier brancheoriëntatie docent
Er zijn oriëntatiebijeenkomsten georganiseerd voor verschillende branches in de zorg.
Graag horen we uw mening over de bijeenkomst. Lever dit formulier in bij de
contactpersoon voor u vertrekt.
1. Het doel van de bijeenkomst was dat de studenten een weloverwogen
keuze kunnen maken voor een branche binnen de mogelijkheden die er
zijn. Is dit doel volgens u behaald?
2. Was het aanbod aan workshops voldoende?
3. Kunnen de studenten door de workshops voldoende te weten komen
over de branches?
4. Was er voldoende tijd per workshop?
5. Was de organisatie van de oriëntatie toereikend?
6. Opmerkingen:

Ja/ Nee

Ja/ Nee
Ja/ Nee
Ja/ Nee
Ja / Nee
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Evaluatieformulier werkveldvertegenwoordiger
U heeft deelgenomen aan een oriëntatiebijeenkomst over verschillende branches voor
studenten verzorgende en verpleegkunde. Graag horen we uw mening over deze
bijeenkomst. Lever dit formulier in bij de contactpersoon voor u vertrekt.
1. Het doel van de bijeenkomst was dat de studenten een weloverwogen
keuze kunnen maken voor een branche binnen de mogelijkheden die er
zijn. Is dit doel volgens u behaald?
2. Was de organisatie van de oriëntatie toereikend?
3. Was er voldoende tijd per workshop?
4. Opmerkingen:

Ja / Nee

Ja / Nee
Ja / Nee
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Bijlage 2: voorbeeld programma

Branche oriëntatie 22 februari 2012
Groep 1

Alfa-college

Het programma:
Ronde Tijd

Branche

Lokaal

1

12.45 – 13.30 uur

Kraam

A131

2

13.30 – 14.15 uur

GGZ

A206

3

14.15 – 15.00 uur

Thuiszorg

A217

4

15.00 – 15.45 uur

Verpleging en Verzorging

A231

5

15.45 – 16.30 uur

Gehandicaptenzorg

A203
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