
 
 
 

STAGEPLEK MEDISCH PEDAGOGISCH 

ZORGVERLENER   

KINDER EN JEUGD AFDELING 
3e jaars student HBO Social Work & Pedagogiek 

 

Instellingsgegevens 

Volledige naam  : Ziekenhuis Groep Twente (ZGT)  

Locatie :Almelo en Hengelo 

Telefoon : 088-7083155 

Contactpersoon : Annemiek Dalhoeven  

Functie : Medisch Pedagogisch Zorgverlener (MPZ-er) 

E-mail adres : A.Dalhoeven@zgt.nl  

Bereikbaarheid : Maandag tot en met vrijdags van 8.00 tot 16.30 

 

Aantal plaatsen: 1  jaarstage ( 3e jaar HBO) 

 
Start stage:  sept. t/m juni/juli  geen stageplek voor leerlingen die starten in februari! 

 

Jouw werkomgeving en functie 

Houd je van de dynamiek van een ziekenhuis die je elke dag veel bijzondere momenten 

oplevert en waar geen dag hetzelfde is? Op onze afdeling kind en tiener, werken 

verpleegkundigen, zorgassistenten, medisch pedagogisch zorgverleners en stagiaires 

samen aan de beste zorg voor kinderen en tieners. Het kind en het gezin staan centraal! 

 

Als medisch pedagogisch zorgverlener voer je vanuit jouw pedagogische professie primair 

de regie op het patiëntenproces van kinderen met een psychosociale problematiek. 

Daarnaast richt je je ook op de kinderen met medische problematiek. Je vervult 

preventieve en pedagogische taken gericht op het stimuleren en waarborgen van de 

normale ontwikkeling en biedt ondersteuning aan de ouders bij het opvoeden van hun 

kind in de medische situatie. Je begeleidt en ondersteunt kinderen bij de medische 

handelingen, bereidt hen voor op onderzoeken en ingrepen, in afstemming met ouders 

en kind.  

Je weet in korte tijd vertrouwen op te bouwen en veiligheid en geborgenheid te creëren. 

Dat kan alleen maar als je goed samenwerkt met alle collega’s op de afdeling en met de 

betrokken medisch specialisten en psychologen.  

 

Functieprofiel/takenpakket:  

 De MPZ-er is onder andere verantwoordelijk voor de opnames van kinderen 

met sociale problematiek (zoals bijvoorbeeld de onrustige baby’s, kinderen 

met slaapproblemen, kinderen met eetproblemen, kinderen met 

zindelijkheidsproblemen) 

 Het pedagogisch begeleiden van kinderen: de MPZ-er heeft een zelfstandige 

en centrale functie in de pedagogische begeleiding van patiënten voor, tijdens 

en eventueel na de ziekenhuisopname; 
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 Samenwerking met ouders/verzorgers en de directe omgeving: de MPZ-er 

werkt samen met de familie van de kinderen/jongeren en met de directe 

sociale omgeving; 

 Zorg voor het leefklimaat: de MPZ-er draagt mede bij, aan de zorg voor een 

leefklimaat waarin aandacht is voor de algemene pedagogische voorwaarden 

voor een grote groep kinderen/jongeren waarin aandacht is voor fysiek en/of 

mentaal geretardeerde kinderen/jongeren met een specifieke hulpvraag; 

 Bevorderen van pedagogische kennisoverdracht aan derden: de MPZ-er draagt 

zorg voor overdracht van kennis m.b.t. de pedagogische aspecten van ziekte, 

opname en behandeling; 

 Voorwaardenscheppende activiteiten: de MPZ-er vervult 

voorwaardenscheppende taken die gericht zijn op het leefklimaat van het 

kind/jongere en op de directe uitvoering van de eigen taken. 

 

 

Profiel stagiaire: HBO-social work en/of pedagogiek , 3e jaar stageplek, Flexibel, 

wonend in omgeving ZGT, enthousiast en leergierig! 

 

Sollicitatieprocedure: Middels sollicitatiebrief naar stagebureau@zgt.nl 

 

Aanmeldingen gaan tot de eerste week van april mee in procedure. Begin mei volgen de 

sollicitatiegesprekken en wordt er een afspraak gemaakt voor een meeloopdag. 

  

Je ontvangt een bevestiging van je aanvraag. Je sollicitatie wordt doorgestuurd naar de 

afdeling. Die bewaart de brief tot eind april. Vervolgens worden de geschikte kandidaten 

uitgenodigd door de afdeling. De afwijzingen zullen in de eerste week van mei worden 

verstuurd. De brieven worden tot aan april en de eerste twee weken van mei in 

portefeuille gehouden om vervolgens in de derde week van mei vernietigd te worden.  
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