
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Over het bedrijfsbezoek 

Tijdens een bedrijfsbezoek neem je een 

‘kijkje in de keuken’ in het ziekenhuis. Een 

medewerker van het Slingeland Ziekenhuis 

vertelt je alles over zijn/haar beroep. Vaak 

laten we stagiaires aan het woord, zij kunnen 

je ook veel over de opleiding vertellen.  

Wanneer dit mogelijk is, gaan we ook naar de 

directe werkplek van de medewerker. Het 

kan dus zo zijn dat je naar een 

verpleegafdeling, het restaurant of het 

laboratorium gaat. 

Voor jou is dit een mooie kans om vragen 

over het werk of de bijbehorende opleiding 

te kunnen stellen. Daarom is het belangrijk 

dat je je bedrijfsbezoek voorbereidt.  

Welkom in het Slingeland Ziekenhuis 
Ontmoet de professionals  
 Via deze sheet krijg je meer info 

over het bedrijfsbezoek in het 

Slingeland Ziekenhuis. Om jezelf 

goed voor te bereiden willen we 

dat je je aan de hand van een 

aantal vragen oriënteert op het 

beroep. 

Ten slotte hebben we ook een 

aantal huisregels in het Slingeland 

Ziekenhuis. We gaan er vanuit dat 

je hiervan op de hoogte bent 

wanneer je hier langskomt.    

 

 

Beroepsbeeldvorming. Wat is dat? 
 
Weet jij al wat je wil gaan doen na de 
middelbare school? Door je goed te oriënteren 
op verschillende beroepen kan je kiezen voor 
een opleiding die bij je past. Het vormen van 
een beeld van het werkveld en verschillende 
beroepen heet beroepsbeeldvorming.   
 
Ga eens na wat je op school, met je mentor, 
thuis en elders al hebt gedaan om je te 
oriënteren. Misschien heb je een 
beroepenmarkt, MBO of HBO-instelling 
bezocht, een beroepentest gedaan of een 
meeloop-dag gehad. Het helpt je om erachter 
te komen wat je leuk lijkt, waar je energie van 
krijgt en welk soort werk bij je past. Het gaat 
ook over wat je belangrijk vindt, wat je drijft, 
wat je kan en wie je bent. 
 
In het Slingeland Ziekenhuis vind je heel veel 
verschillende beroepen. We geven je graag de 
kans om kennis te maken met het beroep dat je 
aanspreekt en de professionals te ontmoeten.  

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Informeren over het bezoek 
- Informeren over het SZ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbereiding 

Om meer uit je bedrijfsbezoek te halen is het belangrijk 

dat je je voorbereidt met onderstaande vragen. 

Beantwoord ze voor jezelf en noteer je antwoorden. Als 

je ergens geen antwoord op hebt, kan je dit misschien 

tijdens het bezoek aan de medewerker vragen. Schrijf 

deze vragen dan ook op! 

 Zijn er verschillende richtingen binnen je beroep? 

Weet je hierbinnen al wat je leuk lijkt? Kijk 

bijvoorbeeld eens op youchooz.nl of op de site van 

de betreffende opleiding. 

 Wat lijken je leuke kanten van het beroep, en wat 

lijkt je minder leuk? 

 Denk eens na over wat je graag doet, waar je 

energie of een goed gevoel van krijgt. Welke dingen 

hiervan denk je dat in dit beroep belangrijk zijn?  

 Wat vind je belangrijk in je toekomstige werk? 

Houd je bijvoorbeeld van rust en regelmaat of juist 

van snel schakelen? Ben jij een groepsmens of werk 

je liever zelfstandig? Baby’s of bejaarden? Is snel 

veel geld verdienen belangrijk voor je? En wat vind 

je van  ’s nachts of in het weekend werken of is dat 

niks voor jou? Noteer wat jij belangrijk vindt.  

 Denk je dat dit past bij het beroep waarbij je gaat 

kijken? Als je het niet weet, kan je dit tijdens je 

bezoek vragen.  

 Wat wil je weten over de opleiding? Misschien wil 

je weten welke vakken je krijgt, hoe stagelopen 

werkt, hoe veel tijd zo’n opleiding nou kost of welke 

eisen een opleiding of beroep aan je stelt.  
Huisregels in het Slingeland Ziekenhuis 

 Meld je direct bij aankomst bij de receptie.  
 Mobieltjes  worden stil gezet en in je tas. 
 Je draagt geen pet of cap. 
 Je draagt geen hoge hakken 
 Geen kauwgum en niet roken, ook niet buiten het 

gebouw. 
 Je vertoont geen storend gedrag tegenover 

patiënten, bezoekers en medewerkers. 
 Je toont respect voor patiënten, medewerkers, 

familie en andere bezoekers en de omgeving. 
 Gebruik van social media met betrekking tot 

patiënten is absoluut verboden. 
 Maak geen foto’s. 
 Je geeft blijk van interesse, luistert naar anderen 

en praat niet door anderen heen 
 Je volgt de instructies/aanwijzingen die je 

gegeven worden. 

 
 

En verder… 

 

 Neem pen en papier mee om 

aantekeningen te maken. 

 Vergeet je voorbereiding en 

vragen niet mee te nemen! 


