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Inleiding
Een goede beheersing van de Nederlandse taal is voor mensen die in de zorg werken van
groot belang. Niet alleen voor hun eigen ontwikkeling, maar ook de werkgever heeft er baat
bij.
Een werknemer in de zorg die de Nederlandse taal goed beheerst, functioneert beter en
werkt veiliger. Hij is dan immers in staat werk- en veiligheidsinstructies te begrijpen en op te
volgen, werkbriefjes te lezen en kan communiceren met zijn leidinggevende, met collega’s
en met cliënten. Daarnaast voelt een werknemer die begrepen wordt, zich beter op zijn plek
waardoor hij beter functioneert. Ook de werkgever heeft baat bij een werknemer met een
goede beheersing van de Nederlandse taal. Het zorgt voor een betere waarborging van de
veiligheid, een hogere efficiëntie en een hogere klanttevredenheid.
Van A tot Zorg biedt een complete module waarin deelnemers werken aan hun taalniveau in
de context van de zorg. Het kan apart ingezet worden voor deelnemers met een taalniveau
tussen A2/1F en 2F. Het kan tevens ingezet worden in combinatie met methoden voor
algemene taalverwerving zoals TaalCompleet A2 of naast werkgerichte methoden zoals
Werkend Nederlands. Voor anderstalige deelnemers die behoefte hebben aan extra
ondersteuning in grammatica (structuren) kan Van A tot Zin - meer dan grammatica! ingezet
worden.
Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend.

Van A tot Zorg - Docentenhandleiding

Pagina 3

1. Wat is het doel van
van A tot Zorg?
Met het programma van A tot Zorg werken anderstalige (toekomstige) werknemers in de
zorg aan hun Nederlandse taalvaardigheid op de werkvloer; tot niveau 2F.
Alle thema’s zijn binnen de context van de zorg en zijn gekoppeld aan competenties voor de
zorg. Het doel is het verhogen van de taalvaardigheid van de deelnemer.
Door te werken met de verschillende onderdelen van dit programma ontstaat een hogere
efficiëntie, een hogere klanttevredenheid en een betere communicatie.
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2. Voor wie is van A tot Zorg?
Van A tot Zorg is geschreven voor deelnemers voor wie taal een barrière vormt om zich te
kunnen inschrijven voor een opleiding in de zorg-welzijnssector.
Daarnaast richt van A tot Zorg zich op werkenden in de zorg-welzijnssector voor wie taal een
belemmering vormt om het werk goed, veilig en productief uit te voeren.
Van A tot Zorg is ook in te zetten bij doelgroepen zoals: vrijwilligers, mantelzorgers en
voortijdig schoolverlaters.
Van A tot Zorg is geschikt voor gealfabetiseerde deelnemers met een taalniveau lager dan
niveau 2F. Het is zowel geschikt voor anderstalige als voor Nederlandstalige deelnemers.
Door de opzet van het programma, de stof wordt in kleine concrete stappen aangeboden
en de mogelijkheid tot herhaling, is van A tot Zorg uitstekend inzetbaar voor deelnemers die
laagopgeleid zijn.

Laagopgeleid
De doelgroep ‘laagopgeleide deelnemers’ heeft een aantal leerkenmerken en leerbehoeften
waar van A tot Zorg rekening mee houdt:

Kenmerken
Deelnemers hebben een:

• lage leerbaarheid
• laag abstractieniveau
• negatieve houding/ negatieve ervaring ten opzichte van leren
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Leerbehoeften
Deelnemers hebben behoefte aan:
a

veel herhaling

b

herkenbare situaties

c

routine-opdrachten

d

opdrachten gericht op redzaamheid

e

handelend leren

f

directe en concrete feedback

Niveau A1
Een persoon met taalniveau A1 kan vertrouwde, alledaagse uitdrukkingen over concrete
zaken begrijpen en gebruiken. Hij is gealfabetiseerd. Hij kan zichzelf aan anderen
voorstellen, kan vragen over persoonlijke gegevens stellen en beantwoorden. Ook kan hij,
zij op een eenvoudige manier, communiceren op het werk, wanneer zijn gesprekspartner
(collega of leidinggevende) langzaam en duidelijk spreekt.
Niveau 1F
Een persoon met taalniveau 1F kan zinnen en veelvoorkomende uitdrukkingen begrijpen
met betrekking tot onderwerpen die een onmiddellijk belang voor hem hebben. (bijv.
over zichzelf, zijn familie, boodschappen doen en werk.) Hij kan in eenvoudige alledaagse
situaties communiceren over vertrouwde en alledaagse onderwerpen. Hij kan in eenvoudige
termen zijn achtergrond, zijn onmiddellijke omgeving en zijn onmiddellijke behoeften
beschrijven.
Niveau 2F
Een persoon met 2F kan gezien worden als een onafhankelijke gebruiker. Hij begrijpt
hoofdpunten in standaardcommunicatie over vertrouwde onderwerpen die regelmatig
voorkomen op het werk, op school, in de vrije tijd etc. Hij kan omgaan met de meeste
situaties die zich voordoen tijdens een reis door het gebied waar de taal gesproken wordt.
Hij kan eenvoudige coherente teksten produceren over vertrouwde onderwerpen of
onderwerpen die tot de persoonlijke belangstellingssfeer behoren. Hij kan ervaringen,
gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities beschrijven en beknopte redenen of
uitleg geven voor meningen en plannen.
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3. Wat zit er in de module?
Thema’s
Het programma bestaat uit 5 thema’s. Deze thema’s zijn van belang voor mensen die in de
zorg (willen gaan) werken.
Ieder thema bestaat uit groepslessen/oefenboeken, e-learning en praktijkopdrachten.

Thema

Onderwerp

1.

introductie in de zorg

2.

de zorgvragers

3.

de werkplek

4.

de werkzaamheden

5.

de zorg en ik

Waarom deze thema’s
Alle thema’s in van A tot Zorg houden direct verband met en zijn in de context van de
werkvloer van de zorg. Naast het verhogen van het taalniveau, werkt de deelnemer op deze
manier aan kennis en competenties die hij nodig heeft om goed te kunnen functioneren in
de zorg.
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4. Waaruit bestaat het programma?
Van A tot Zorg bestaat uit een combinatie van groepslessen, e-learning en
praktijkopdrachten. De verschillende onderdelen vullen elkaar aan en versterken elkaar. Alle
oefeningen worden aangeboden in de context van de zorg.

Groepslessen
In de groepslessen maakt u gebruik van de oefenboeken. Een aantal van de oefeningen in
deze oefenboeken is geschreven op niveau 1F en een aantal op 2F. Dit stelt u in staat met
heterogene groepen deelnemers te werken.
Oefenboeken
De oefenboeken zijn opgebouwd volgens een vast stramien. Het biedt de mogelijkheid om
zowel begeleid als onbegeleid te oefenen met de aangeboden stof.
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Thema 1
Introductie
Nederland kent verschillende soorten zorg. Zorg door
zorgverleners, maar ook hulp van een buurman of vriend
(mantelzorg). Zorg kan intramuraal, semimuraal en
extramuraal zijn.
Voor veel beroepen in de zorg heb je een mbo-opleiding
nodig.

Van A tot Zorg

Een brochure lezen

1F

Vragen bij de leestekst
Situatie

U wilt een opleiding in de zorg gaan volgen. U twijfelt tussen Helpende Zorg &
Welzijn en Verzorgende-IG. U leest een brochure van ROC Weert. Daar staan beide
opleidingen naast elkaar.
Oefenen
Lees de tekst. Zet een cirkel om het goede antwoord.
Vraag 1
Lees het kopje ‘Jouw beroep’ van Helpende Zorg & Welzijn. Hoe werkt een helpende?

OO vaak zelfstandig, soms assisterend
OO vooral assisterend
OO zelfstandig, maar ook in een team
Vraag 2
Bekijk het plaatje bij Helpende Zorg & Welzijn. Wat ziet u op het plaatje?

OO ondersteunen bij activiteiten
OO ondersteunen bij verzorging
OO ondersteunen bij wonen
Vraag 3
Lees het kopje ‘Jouw profiel’ van Helpende Zorg & Welzijn. Wat betekent “een echte
teamspeler”?

OO kan goed met kinderen omgaan
OO kan goed samenwerken
OO kan goed zorgen voor een prettige sfeer
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Vraag 4
Wie heeft er huishoudelijke taken?

OO alleen een Helpende Zorg & Welzijn
OO alleen een Verzorgende-IG
OO allebei
Vraag 5
Wie heeft er verplegende en medische taken?

OO alleen Helpende Zorg & Welzijn
OO alleen Verzorgende-IG
OO allebei
Vraag 6
U hebt een vmbo-diploma gemengde leerweg. Welke opleiding(en) kunt u dan doen?

OO alleen Helpende Zorg & Welzijn
OO alleen Verzorgende-IG
OO allebei
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Een brochure lezen

2F

Vragen bij de leestekst
Situatie

U wilt een opleiding in de zorg gaan volgen. U twijfelt tussen Helpende Zorg &
Welzijn en Verzorgende-IG. U leest een brochure van ROC Weert. Daar staan beide
opleidingen naast elkaar.
Oefenen
Lees de tekst. Geef antwoord op de vragen. Let op: maak goede zinnen!
Vraag 1
Bekijk de kopjes Jouw Beroep. Wat is het verschil in taken tussen deze twee beroepen?

Vraag 2
Bekijk de kopjes Opleidingsbeschrijving. Wat is er hetzelfde? Wat is er anders?

Vraag 3
Lees het kopje Jouw beroep van Verzorgende-IG. Er staat: “Daarbij stimuleer je zo veel
mogelijk de zelfstandigheid.” Probeer daarvan een voorbeeld te bedenken.
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Vraag 4
Lees het kopje Jouw profiel van Helpende Zorg & Welzijn. Welke eigenschappen heeft u
nodig?

Vraag 5
U bent 17 jaar. Welke opleiding is voor u het duurst?

Vraag 6
U hebt havo 4 gedaan, daarna bent u van school gegaan. Welke opleiding(en) kunt u dan
doen?
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Een brochure lezen

ZORG EN WELZIJN

Helpende Zorg & Welzijn
Jouw beroep
Je werkt in de directe leefomgeving van cliënten.
Doelgroepen zijn ouderen, zieken, gehandicapten
en kinderen op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Je taken zijn het ondersteunen bij persoonlijke verzorging en het huishouden, maar ook bij
wonen en activiteiten. De wensen van de cliënt
staan altijd centraal. Als helpende zorg je voor een
goede sfeer in de leefomgeving van de cliënt. Je
werkt meestal in een team.
Opleidingsbeschrijving
De beroepsprestaties zijn het uitgangspunt, dus het ondersteunen bij persoonlijke zorg, het huishouden,
wonen en recreatie. Je werkt aan deze beroepsprestaties in de praktijklessen. Daarnaast zijn Nederlands,
rekenen en burgerschap een vast onderdeel van de opleiding.
Jouw profiel
Je houdt ervan om mensen te verzorgen, te helpen hij het huishouden en te assisteren bij activiteiten. Je
kunt goed met mensen omgaan, bent communicatief, respectvol en een
echte teamspeler. Je houdt rekening met de situatie van cliënten, voelt met ze mee en blijft altijd geduldig.
Daarnaast ben je oplettend, doelgericht en zorgvuldig. Dit geldt zowel voor je studie als voor de werkpraktijk.
Diploma gehaald?
Met je diploma kun je aan het werk. Maar het is ook mogelijk om door te stromen. Met je diploma Helpende Zorg & Welzijn krijg je direct toegang tot de volgende niveau-3-opleidingen:
- Pedagogisch medewerker kinderopvang
- Medewerker maatschappelijke zorg
- Verzorgende-IG
De opleiding
Niveau
Leerweg
Duur
Lesgeld

2
BOL/BBL
1,5 - 2 jaar
BOL: 1065 euro
BBL: 221 euro
jonger dan 18 jaar: geen lesgeld
Kosten leermiddelen (indicatie) 350 euro
Toelatingseis
VMBO-diploma
basisberoepsgerichte
leerweg

Lees verder op de volgende bladzijde
Van A tot Zorg - Thema 1 - Oefenboek

13

HART

Thema 5
De zorg & ik
Mensen zijn belangrijk, zeker in de zorg. De patiënt is
belangrijk. Maar ook degene die hulp geeft. Iedereen
heeft zijn eigen karakter. Met goede en slechte
eigenschappen. Er zijn dingen waar u goed in bent. En
dingen die u moeilijk vindt. Het is goed om uzelf goed
te kennen. Te weten waar u goed in bent. En wat u nog
moeilijk vindt.

Van A tot Zorg

Een praatje maken
Oefenen met spreken
Situatie
Als u in de zorg werkt, dan is het belangrijk dat u vaak een praatje maakt met uw
zorgvragers. Een praatje kan gaan over allerlei verschillende dingen.
Oefenen 1
Vorm tweetallen. Een persoon is zorgverlener, de ander is zorgvrager. De zorgverlener begint
een praatje met de zorgvrager. Op de afbeeldingen ziet u voorbeelden van onderwerpen. Deze
kunt u voor het gesprek gebruiken. U kunt als voorbereiding de zinnen opschrijven. Schrijf dan
verschillende begin en eindzinnen op. Maak ook een mooi einde aan het praatje. Wissel daarna
van rol. Voer samen vier gesprekjes.

Oefenen 2
Nu gaat u meerdere korte praatjes maken. Met verschillende mensen uit de klas. U krijgt steeds
een halve minuut de tijd.
Iedereen loopt rond. De docent maakt een geluid. Dan vormt u meteen een tweetal met een
persoon vlakbij. En u begint een praatje. Het praatje duurt totdat de docent weer het geluid
maakt. Dan moet u het praatje zo snel mogelijk afsluiten en weer verder lopen.

De praatjes kunnen beginnen met:

• een opmerking over het weer
• iets over sport
• iets over de inrichting
• een vraag over iemands hobby
• een compliment
• iets over het nieuws
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Van A tot Zorg
Nederlandse taal in de zorg

Van A tot Zorg is een complete lesmethode waarin deelnemers in de beroepscontext
werken aan algemene en beroepsspecifieke taalvaardigheden. Het kan ingezet worden
bij gealfabetiseerde deelnemers met een taalniveau tussen A1 en 2F.

Met het programma van A tot Zorg werken (toekomstige) werknemers in de zorg aan
hun Nederlandse taalvaardigheid op de werkvloer, zodat:
 zij loopbaanmogelijkheden krijgen in de zorg op niveau 1, 2 of 3;
 zij kunnen doorstromen naar een hogere functie in de zorg;
 zij hun huidige werkzaamheden in de zorgsector beter en veiliger kunnen uitvoeren.

Van A tot Zorg biedt:










contextgericht Nederlands leren in de beroepspraktijk van de zorg
niveau 1F (of A2) tot 2F (NT1 & NT2)
blended learning: groepsles, online leeromgeving en praktijkopdrachten
volledig digitaal materiaal met mogelijkheid tot printen oefenboeken
aanpassing aan leerbehoeften van laagopgeleide werknemers
verhoging productiviteit, veiligheid en motivatie op de werkvloer
extra uitspraakmodule met zinnen uit de thema’s
docentenhandleiding met gebruiksinstructies en lessuggesties

