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HOE PAK JE DIT AAN? 

•   Maak een groep van 4-6 personen.

•   Lees de opdrachten door. De opdrachten gaan over de

    doelgroepen, het werkveld en jullie verwachtingen  

    m.b.t. het werk.

•   Discussieer over mogelijke antwoorden en noteer  

    waarover jullie het eens zijn of juist van mening  

    verschillen.

•   Vul jullie verwachtingen m.b.t. de opleiding en het  

    beroep in.

OPDRACHT 1:  SPECIFIEKE DOELGROEPEN

In de introductie staat beschreven waar de beroepskracht 

maatschappelijk zorg werkzaam kan zijn. Geef antwoord op de 

vraag: “Op welke specifieke doelgroepen zal de opleiding en 

functie Agogisch Medewerker GGZ gericht zijn?”

OPDRACHT 2:  JIJ ALS AGOGISCH MEDEWERKER 

GGZ

Typerend voor de Agogisch Medewerker GGZ is dat zij zich 

richt op specifieke doelgroepen.

•   Welke zijn dat?

•   Met welke doelgroep of doelgroepen zouden jullie graag  

werken?

•   Geef ook aan waarom je er graag mee zou willen werken.

Als jullie voorkeuren hebben voor verschillende doelgroepen, 

noteer dan meerdere antwoorden.

OPDRACHT 3: PROBLEMATIEK

Geef antwoord op de vraag: “Met welke problematiek denken 

jullie dat de gekozen doelgroep(en) bij opdracht 2 te maken zal 

hebben?”

OPDRACHT 4: CREATIEVE OF PSYCHO-

EDUCATIEVE ACTIVITEIT

Iedereen kent gevoelens van angst en gespannenheid in 

sociale situaties. Veel mensen vinden het vervelend om een 

praatje voor een groep mensen te houden, op een verjaardag 

als enige onbekende aanwezig te zijn of plotseling in een 

groep mensen in de belangstelling te staan. Bang zijn is een 

reactie op dreigend gevaar. In sociale situaties worden we als 

het ware gewaarschuwd op onze hoede te zijn, omdat we niet 

weten hoe anderen zullen reageren.

Angst gaat vaak gepaard met lichamelijke klachten zoals 

hartkloppingen, zweten, trillen, duizeligheid en een versnelde 

ademhaling. Een terugkerend patroon van zulke angsten 

wordt een sociale fobie genoemd.

Bedenk een creatieve of psycho-educatieve activiteit die jullie 

voor een groep van vijf cliënten met een sociale fobie kunnen 

organiseren. De activiteit moet een middag duren en als 

doel hebben dat een deel van hun angst wordt overwonnen. 

Houd rekening met de beperkingen van de doelgroep en 

mogelijke kosten. Er is een budget van € 75,- beschikbaar voor 

de activiteit. Beschrijf de activiteit, hoe er rekening wordt 

gehouden met de beperkingen van de vijf cliënten en licht de 

geschatte kosten toe.

Werken als Agogisch 
Medewerker GGZ

Zorg & Welzijn

Je hebt belangstelling voor de opleiding en de functie Agogisch Medewerker GGZ. De functie behoort tot de 

brede beroepscategorie “Maatschappelijke Zorg”. Maatschappelijke zorg is een breed begrip en kent een groot 

werkveld. Beroepskrachten maatschappelijke zorg zijn ambulant en/of intramuraal en/of semimuraal werkzaam 

in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd in onder andere de gehandicaptenzorg, geestelijke 

gezondheidszorg, verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorg en maatschappelijke opvang. Daarnaast zijn zij 

werkzaam in welzijnsinstellingen, justitiële inrichtingen, asielzoekerscentra en ziekenhuizen. Verder zijn zij onder 

andere ook inzetbaar in overige verzorgende-agogische functies binnen het sociaal agogisch werk of de verpleging 

verzorging. De doelgroep waarmee de beroepskracht maatschappelijke zorg werkt is zeer divers.
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Eindelijk heb ik een 
opleiding gekozen 
vanuit m’n hart
student

OPDRACHT 5: REFLECTIE

Noteer voor jezelf de antwoorden op onderstaande vragen;

•  Wat spreekt je vooral aan in het beroep?

•  Wat lijkt je lastig aan het beroep en/of de opleiding?

• Hoeveel deelnemers van je groepje gaan de opleiding  

 tot Agogisch Medewerker GGZ volgen bij Capabel   

 Onderwijs denk je? Welke pluspunten zie je?      

 Welke minpunten zie je?

• Wat wil je nog vragen of zeggen?


