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Mbo’ers, word ook zorghero!
Wanneer: 20 december 2021 t/m 23 januari 2022
Kom jij onze zorghero’s ondersteunen en meteen extra 

ervaring opdoen vanuit een betaalde baan? 

Midden in de vierde coronagolf schreeuwt elke 

zorgorganisatie om extra personeel. Als 2e, 3e of 4e jaars 

zorg-welzijnsstudent heb jij al de nodige kennis in huis. 

Kennis die de zorgorganisaties heel goed kunnen gebruiken. 

Daarom geven Zadkine, Albeda en de Hogeschool 

Rotterdam studenten ruimte om 5 weken bij te springen in 

de zorg. 

Schuif dus jouw schooldagen op en spring de komende 

weken bij in deze coronacrisis. Een unieke ervaring in de 

directe patiëntenzorg: een mooie basis voor jouw verdere 

carrière!

Wat ga je doen? 
•  Basiszorg verlenen binnen de ouderenzorg, 

gehandicaptenzorg of psychiatrie als betaalde kracht. 

Dit kan ook op een cohort afdeling zijn waar Covid 

patiënten worden verpleegd. Je bent dan werknemer 

bij een zorginstelling;

•  Van waarde zijn voor cliënten waarbij je naast basis 

zorg verlenen ook ondersteunende taken uitvoert 

binnen een team (bijvoorbeeld ADL, mobiliseren, 

ondersteunen bij eten en drinken, injecteren, basis 

wondverzorging). Tijdens je werk kan je natuurlijk 

volop je klinisch redeneren in een praktijksetting 

oefenen.

Hoe gaat het in zijn werk?
•  Jouw school biedt jou de gelegenheid om tijdelijk 

bij te springen in de zorg. Je volgt dan geen lessen 

maar je gaat dan aan de slag bij een zorginstelling 

in Rotterdam Rijnmond. Gemiste lessen kun je 

inhalen op een ander moment in overleg met je 

school. 

•  Na 5 weken ontvang je een certificaat van deelna-

me die je kunt toevoegen aan je cv of je portfolio. 

Daarnaast tellen je gewerkte uren als stage-uren.

•  Omdat het om een tijdelijke bijbaan gaat wordt er 

veel van je zelfstandigheid gevraagd in de zorgor-

ganisatie. Daarom is er de hele periode een docent 

beschikbaar die je bijstaat met raad en daad en voor 

een luisterend oor (digitaal en/of fysiek). 

Wat heb je nodig?
•  Energie voor je patiënten en collega’s

•  Teamspirit en een tikje zelfstandigheid

•  Lef om elke (acute) situatie aan te gaan

•  Flexibiliteit om ook wel eens op quarantaine  

afdelingen te werken

Vereist
• Je wordt gevraagd om je VOG te overleggen

•  In deze periode dien je te voldoen aan het Testbeleid 

Zorgmedewerkers*.

Wie: 2e, 3e en 4e jaarsstudenten Verpleegkunde,  

2e en 3e jaarsstudenten VIG en Maatschappelijke Zorg  

en 3e jaars Verzorgende die al eens stage hebben gelopen  

en in deze periode geen stage/werkplek hebben.

Waarom? Omdat… 
 … jouw kennis goud waard is

 …  het een unieke kans is in deze crisis periode volledig 

mee te draaien in een team

 ...  maatschappelijk betrokken bent en graag een steentje 

bijdraagt  

 …  jij unieke ervaringen gaat opdoen die waardevol zijn 

voor de rest van je loopbaan

 … het aansluit op je opleiding

 …  je als medewerker gaat werken en onderdeel uitmaakt

 … je betaald wordt conform CAO

 … je een certificaat ontvangt voor je cv of portfolio

 … je gewerkte uren meetellen als stage-uren

Kortom, een unieke kans waarin jij ervaring opdoet die je een boost geeft in je studie en verdere carrière. En 

misschien wel het belangrijkste: je doet het voor de patiënten en cliënten waarom jij voor de zorg hebt gekozen! 
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