
Evaluatie studenten schooljaar 2017-2018 
 

Studenten opvangen en begeleiden is een belangrijke opdracht 

voor ons, waar we ons graag voor inzetten. De mentoren en al de 

teamleden in de verschillende disciplines delen graag hun kennis 

en ervaring met de studenten om hen te laten groeien in hun 

beroep. 

Stage lopen kan vanuit verschillende studierichtingen in al de 

disciplines: verzorging, verpleging, logistiek assistent, sociaal 

assistent, kinesitherapie,… Studenten die hun studiekeuze nog 

moeten maken, maar wel eens willen proeven van de zorgsector, 

kunnen bij ons een inleefmoment meemaken. Zij kunnen dan één 

of meerdere dagen een collega volgen  om aan te kunnen 

voelen of het beroep bij hen past. 

Het voorbije schooljaar hebben 87 studenten bij ons stage 

gelopen, onder wie 37 zorgkundigen, 22 verpleegkundigen, 7 

logistieke medewerkers, 5 techniekers, 7 kinesisten, 2 sociaal verpleegkundigen, 2 studenten 

farmacologie, 1 student geneeskunde, 1 student master verpleegkunde en 3 studenten uit 

middelbare scholen voor een beroepsverkennende stage. Dit alles was goed voor 12913 uren 

stage!! (Ter vergelijking: iemand die voltijds werkt, moet 6,5 jaar werken om aan dit aantal uren te 

geraken!)  
 

En er zijn 26 personen op inleefmoment gekomen. 

Elke student heeft de mogelijkheid om een anonieme evaluatie over de stage in het Dijlehof in te 

vullen. Op het einde van elk schooljaar wordt hier een samenvatting van gemaakt en aan al de 

collega’s doorgegeven. 
 

 Hoe heb je het onthaal op de afdelingen ervaren (rondleiding, opvang, uitleg, voorstelling 

van het team): 4,6/5 

 Hoe verliep de samenwerking met het team: 4,6/5 

 Ben je erin geslaagd om tijdens deze stageperiode je doelstellingen te bereiken: 4,1/5 
 

Uit de feedback van de studenten blijkt dat studenten zich hier snel thuis voelen. Niet enkel 

omdat ze goed opgevangen en begeleid worden door de collega’s, maar ook omdat de 

bewoners en hun familie hen goed onthalen! Zo zeggen studenten: 

 Ik vond het positief dat ik eerst kennis kon maken met de bewoners, zodat ik snel zelfstandig 

kon werken. Er is een heel leuke sfeer in dit WZC. 

 Jullie zijn super studentvriendelijk! 

 De relatie tussen de zorgverlener en de zorgvragers is zeer goed. 

 Ik vind het WZC een zeer fijne plek om te werken. Iedereen is zeer vriendelijk tegen mij, 

maar ook tegen de zorgvragers. 

 Mijn stage heeft mij een positief beeld van woonzorgcentra gegeven, in vergelijking met 

het beeld dat ik voordien had. Zeer mooi en verzorgd WZC en heel vriendelijke 

zorgkundigen. De band die ik met sommigen van de bewoners heb opgebouwd en de 

dankbaarheid die je van sommige mensen krijgt. 

 Iedereen was zeer vriendelijk, zowel collega’s als bewoners. De stage was een goede 

ervaring en ik heb hier heel veel geleerd. Ik wil hier later wel komen werken . 

 Je voelt je hier als student snel thuis! 

 De huiselijke sfeer zorgt voor een aangename werkomgeving.  

 Blijft verder doen zoals jullie bezig zijn! Top team, top sfeer, top bewoners! 
 

Janis Van Meenen 


