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Groningen, mei 2017

Het UMCG Gilde is een  
gezamenlijk eigendom van  
de partners Alfa-college,  
UMCG en S-bb
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Kansen pakken 
Een bezoek aan de klas laat ons 
merken en zien dat de huidige groep 
Helpenden van 2016-2017 het goed 
naar de zin heeft in Het UMCG 
Gilde. Ze zitten middenin een be-
langrijke fase van de opleiding want 
binnenkort gaan de proeves begin-
nen en moeten ze laten zien wat ze 
kunnen. Ze hebben vertrouwen in 
een goede afloop. Het gehele jaar 
loopt al lekker. De studenten vinden 
dat ze goede opleidingsresultaten 
behalen, omdat theorie en praktijk 
duidelijk met elkaar verbonden zijn.  

De theorie is ook zo gemakkelijker, 
omdat je het combineert met voor-
beelden met patiënten. Bijvoorbeeld 
bij een dieet- of ziektebeeldvraag 
denk je aan een patiënt en wat je 
voor diegene hebt gedaan. Ze zijn 
trots op hetgeen ze presteren en 
op zichzelf. Opvallend is ook hun 
leergierigheid en kansen pakken 
door breder te kijken dan alleen hun 
opleiding. Bijv. stage in de grote 
keuken. De sfeer in de klas is goed, 
wat uiteraard ook de resultaten ten 
goede komt. Iedereen verheugt zich 
op het bezoek aan Body World in 
Amsterdam. En de weg naar Bureau 
Tijdelijk Personeel is ook al gevon-
den!

Hoe is het om BOL (jonge dag-
schoolstudenten) en BBL (UMCG-
werknemers) in de klas te hebben? 
Prima. De BOL’ers leren de BBL’ers 
nog beter omgaan met computers 
en het maken van verslagen. De BBL’ 
ers maken de BOL’ers wegwijs in het 
ziekenhuis en helpen bij het omgaan 
met emoties in vaak heftige patiënt-
situaties. 

Beide docenten, Simone en Wilma, 
komen regelmatig op de afdelingen. 
Daardoor zijn de werkbegeleiders 
ook goed op de hoogte van de hoed 
en de rand en dit geeft een ver-
trouwd gevoel. 

Wat willen de studenten Het UMCG 
Gilde meegeven? Minder ‘schrik-
beelden’ tijdens de voorlichtingen 
aan nieuwe studenten. Het wordt 
gebracht alsof het doorstaan van 
het UMCG Gilde bijna onmogelijk 
is, maar als je gewoon doet wat je 
moet doen is het prima vertoeven! 
Laat ons maar voorlichting geven 
aan nieuwe studenten! En we zijn 
blij met de nieuwe, snelle compu-
ters! 

Willen jullie nog iets kwijt?
‘’Als je zin hebt in een uitdaging, 
dan moet je een plaats zien te  
bemachtigen in Het UMCG Gilde”.  

Mooi te zien hoe de  
Helpenden aanvullend  
kunnen zijn aan de  
Verpleegkundigen 

De studenten van de opleiding Hel-
pende Assist van Het UMCG Gilde 
hebben hun plaats op de IC na 1 
jaar goed ingenomen. Ze hebben 
echte meerwaarde door er voor te 
zorgen dat alle middelen voorradig 
zijn en assisteren regelmatig bij de 
ADL. Ook op gebied van voeding 
en drinken zijn ze belangrijk. We 
hebben als IC geleerd wat we wel 
of niet kunnen verwachten van een 
Helpende en hebben daar de taken 
op afgestemd en bieden ook volop 
structuur in de leeractiviteiten. De 
overgang van de begeleidingsfase 
naar de beoordelingsfase is nog wel 
een dingetje, maar daarover zijn we 
druk in  gesprek. Mooi te zien hoe 
de Helpenden aanvullend kunnen 
zijn aan de Verpleegkundigen. Oplei-
dingsniveau 2 past goed bij oplei-
dingsniveau 4 en 5. We hebben nu 3 
BOL-studenten en gaan volgend jaar 
hier zeker mee door!

�  Interview Annemiek Coers,  
regieverpleegkundige  
Intensive Care  
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Van student tot  
gediplomeerd Assist 
en nu werkbegeleider 
van de student   

Michaël is reeds 8 jaar werkzaam als 
Helpende Assist in Beatrix kinderzie-
kenhuis. Sinds 2011 gediplomeerd 
en nu met veel plezier actief als 
werkbegeleider. Hij beschrijft zijn 
afdeling als een afdeling waar de 
student veel kan leren. Achter de 
schermen zorgen de 4 Assistenten 
en de student er voor dat alles klaar 
ligt voor de Verpleegkundigen om 
hun werk zo efficiënt mogelijk te 
doen. Ze zijn ‘manusje van alles’ van 
opname tot ontslag. Centraal staan 
de kinderen. Daar doen ze alles voor; 
gezonde maaltijden (en... 1 x per 

week patat), schone leefomgeving 
en waar mogelijk activiteiten die 
de kinderen plezier en/of afleiding 
bezorgen. 
De BOL-studente Jenice Veenstra is 
een kanjer. Ze ziet het werk, is leer-
gierig en is zelfs in staat zaken alleen 
te doen. Daardoor komt Michaël toe 
aan dingen die vaak blijven liggen en 
regelmatig wordt de extra tijd in  
activiteiten met kinderen gestopt. 
Michaël biedt de student een 
leeromgeving aan met veel struc-
tuur. Na een intensieve inwerkpe-
riode krijgt de student steeds meer 
verantwoordelijkheid en Michaël 
verwacht ook dat de student zelf 
de regie neemt in zijn/haar bezighe-
den. Gevraagd en ongevraagd geeft 
Michaël tips en tops, feed back en 
ondersteunt daar waar mogelijk. 

Hij straalt uit dat het werkbegelei-
derschap hem op het lijf is geschre-
ven. Een ding mist nog en dat is de 
werkbegeleiderscursus. Hij wil nog 
meer deskundigheid op het gebied 
van begeleiden. 

Nina van der Veen, één van Michaël 
zijn eerste studenten is nu zijn col-
lega. Direct na de opleiding hebben 
ze haar ingelijfd en met elkaar zor-
gen ze nu weer voor nieuwe Assist 
aanwinsten. Hoe mooi kan het zijn, 
veel win win en daarnaast ook het 

nodige plezier. Over docent Simone 
is Michaël erg tevreden. Regelmatig 
komt ze op de afdeling langs en 
bespreekt dan de vorderingen die 
de student maakt. En ook heeft ze 
aandacht voor Michaël als werkbe-
geleider en ondersteunt en ontzorgt 
hem waar mogelijk.  

Heb je nog verbeterpunten voor  
het UMCG Gilde?  
Nou ..wel aandachtspunten; we 
moeten attent zijn en blijven op 
wat deze afdeling doet met jonge 
mensen in opleiding. We verzorgen 
kinderen die ernstig ziek zijn. We 
vragen van studenten en het per-
soneel meedenken, leren luisteren, 
zwijgen en leren iets te zeggen op 
het juiste moment... en soms ook 
gewoon even gek doen met de 
kinderen om hun ziekte ‘’even te 
vergeten’’    

Michaël is helder in zijn taal, stimu-
leert en heeft echt iets te vertellen. 
‘’Kom een keer een gastles verzor-
gen en vertel hoe studenten een 
weg kunnen vinden in de UMCG 
hectiek?‘’ Even zien we iets van on-
zekerheid bij Michaël, maar die gelijk 
zegt ‘’Oké, dat ga ik doen, maar wel 
eerst voor een kleine groep‘’. De kan 
de klas binnenkort meester Michaël 
verwachten.

�  Interview Michaël Lopulisa, werkbegeleider van de opleiding Helpende-Assist  
van Het UMCG Gilde in Beatrix kinderziekenhuis  

�  Deze groep bestaat in 2016-2017 uit 11 BOL- (dagschool) studenten en 11 BBL’ers  
(eigen medewerkers van het UMCG). Het uitvalpercentage is erg laag, of anders gezegd:  
er wordt een hoog diplomarendement verwacht 

�  De groep binnenkort op excursie gaat naar Body World in Amsterdam. Ze krijgen dit aangeboden  
door het UMCG als dank voor de bewezen diensten in de praktijk

�  Deze groep studenten diplomeerd op 10 juli om 13.30 uur in het UMCG 

�  De groep studenten, gastlessen van UMCG medewerkers krijgt  

�  Er excursies zijn georganiseerd naar de centrale keuken en het mortuarium

�  De studenten eigen buddy’s hebben. De oudere BBL-studenten en een BOL-student zijn aan  
elkaar gekoppeld en helpen elkaar bij het leren

�  Het UMCG Gilde ook ontwikkeld wordt voor de opleiding Verpleegkundige niveau 4.  
Dit doen we samen met Alfa-college, Menso Alting College, Noorderpoort en S-bb

Wist u dat; 

�
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Samenhang, samenwerking en structuur 

Ik ben tevreden over het afgelopen jaar. We hebben goede vorderingen 
gemaakt. Er is meer flow, samenhang, afstemming en structuur. En ook de 
samenwerking in de driehoek Student, UMCG en ROC verloopt steeds beter. 
En dat komt de student ten goede. Voor het UMCG is het ook belangrijk dat 
er zoveel eigen werknemers opgeleid zijn of worden in Het UMCG Gilde. 
Hiermee creëren we nieuwe aanwas voor de werkbegeleidersgroep. De func-
tie van Helpende Assist krijgt steeds meer grond onder de voeten. Ze wer-
ken zeer aanvullend op het overig verplegend personeel. Ik zie steeds meer 
nieuwe afdelingen met Gilde-vragen komen. Het feit dat de docent ook de 
werkbegeleider ondersteunt geeft meer rust en duidelijkheid. 

Wat zijn voor jou verbeterpunten? Nog verder werken aan de selectieproce-
dure en de afdelingen  informeren en voorlichten over het nieuwe Kwalifica-
tiedossier Dienstverlening Breed, die ingaat in 2017-2018. Dit is de nieuwe 
opleiding die de huidige opleiding helpende Assist gaat vervangen. 

Ook willen we werken aan een afgestemd praktijkopdrachtenboek. Daarnaast 
besteden we veel aandacht aan de Gilde-werkbegeleiderstraining, bijvoor-
beeld goed de beginsituatie vaststellen en het verschil tussen begeleiden en 
beoordelen. 

Leuk te vermelden is dat we deze cursus samen geven met Het Martini Gilde. 
Maar vooral nu ook genieten van wat we hebben neergezet, want soms 
beseffen we dit onvoldoende. Het UMCG Gilde heeft echt een meerwaarde, 
zowel voor de student, het UMCG, het Alfa-college en S-bb. 

�  Interview Jojanneke van Schie, praktijkdocent van 
het studentenbureau en betrokken bij Het UMCG Gilde

Ze is enthousiast over het onderwijs-
concept. Studenten leren veel, doen 
veel ervaring op en ontwikkelen zich 
goed. Het is echt opvallend te zien 
hoe snel studenten zich zaken eigen 
maken, maar ook een persoonlijke 
groei doormaken.
   
Alle aspecten van het vak komen 
wekelijks aan de orde en daardoor 
zie je ook beroepsvolwassenheid 
ontstaan. Elke maandag is een 
theorie-dag en daarnaast komen 
de dagschoolleerlingen nog twee 
middagen in het leslokaal IN het 
UMCG en de BBL’ers 1 middag per 
14 dagen.
  

Juist het praktijkleren maakt dat de 
theorie beter beklijft. Antwoorden 
op examenvragen worden niet ge-
geven vanuit een boek, maar vanuit 
praktijkvoorbeelden en ervaringen. 
Ook leren studenten veel van elkaar. 
Tijdens intervisie stellen studenten el-
kaar veel verdiepingsvragen. Simone 
straalt uit hoe trots ze is op het Gilde 
en deze groep. Ook noemt ze hierbij 
de door studenten georganiseerde 
ouderavond en kerstlunch voor 
werkbegeleiders.

‘’Ik zie het  
docentschap in Het UMCG Gilde  
als een cadeautje ‘’ 
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Simone Doldersum is twee dagen per week docent, namens  
het Alfa-college in Het UMCG Gilde. Na de opleiding Sociaal  
Pedagogische Hulpverlening heeft ze de docentenopleiding  
Omgangskunde gevolgd. Ze geeft les, is coach en ook  
studiebegeleider van studenten. Samen met docent  
Wilma Hoonhorst verzorgt ze het theoretisch deel van de  
opleiding.  



Functie Helpende in 
het nieuwe SEH  

Jeanet Middelbos, regie-verpleeg-
kundige van SEH, vertelt dat Het 
UMCG Gilde ook interessant is voor 
SEH.  Ook hier worden nu – voor 
het eerst -  3 BBL Gilde-studenten 
opgeleid. Spoedeisende Hulp (SEH) 
gaat een nieuwe toekomst tegemoet 
en daarbij hoort ook nieuwe invul-
ling van de assistentenfunctie. Nu 

ligt de nadruk op vervoer en logis-
tiek, maar straks krijgt de helpende 
ook werkzaamheden op gebied van 
zorg, voeding & drinken, facilitair en 
logistiek. Personeelsleden, die kiezen 
voor deze inhoud, worden geschoold 
en een opleidingsroute kan dan 
het Gilde zijn. Het eerste jaar vroeg 
best veel aanpassing, want eigenlijk 
wordt het personeel al geschoold 
voor een functie die nu nog niet 
zichtbaar is op SEH. Maar elk nadeel 
heeft zijn voordeel, want nu is al veel 

ontwikkeld en geanticipeerd op de 
toekomst. 
Jeanet geeft aan dat de collega’s 
nu al veel dingen doen die ze straks 
officieel ook gaan doen en collega’s 
geven ze de ruimte om naast trans-
port ook andere werkzaamheden te 
verrichten die de rust op de SEH nu 
al ten goede komen. Dus wat SEH 
betreft: doorgaan met het verder 
ontwikkelen van een stevige basis 
voor functie-en opleidingsniveau 2 
binnen SEH.
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�  In september van het cursusjaar 2016- 2017 zijn we gestart met 12 BOL & 12 BBL studenten

�  In juni 2017 diplomeren 11 BOL & 10 BBL studenten

�  Van de 11 BOL gediplomeerden gaan 10 studenten door naar niv 3. 5 personen daarvan  
hebben ook een (tijdelijke) invalbaan in het UMCG

�  1 persoon gaat elders aan het werk  

�  Tijdens het traject is 1 BOL en 1 BBL student gestopt

�  Alle BBL studenten werkten al in het UMCG. Een aantal hebben dankzij de opleiding kunnen  
solliciteren naar een andere functie die ambieerden.

�  Voor sommige studenten is het noodzakelijk deze opleiding te halen om de functie die ze nu  
uitoefenen te behouden

FACTS: 

Colofon: Redactie: Jojanneke van Schie (UMCG) & Gerda Boersema (S-bb)

V.l.n.r. Jeanet Middelbos, Jantina Mulder, Juan Sanchez
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