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Stagiair Pedagogisch Hulpverlener 
Stagegegevens 
 

 Functie: Pedagogisch Hulpverlener Klinische Geriatrie/GTU (stage voor student 2e of 
3e leerjaar) 

 Locatie: Rotterdam 
 Stageduur: conform opleiding 
 Start: 31 augustus 2022 (aanvang schooljaar 2022/2023) 

Introductie afdeling Geriatrie & Geriatrische Trauma-Unit 

Onze afdeling is gespecialiseerd in de acute zorg voor geriatrische patiënten met een 
somatische aandoening. Naast somatische problemen, brengen we de psychische, 
functionele en sociale problemen in kaart. De complexiteit van de patiënt is de verwevenheid 
van de problemen in alle domeinen. 

Ruim 90% van de opnames komen via een spoedeisende hulp of een urgente vraag vanuit 
de eerste lijn. Patiënten op de geriatrische trauma-unit worden vaak opgenomen na een 
trauma waarbij zij een fractuur opgelopen hebben. Voor de geriatrie zijn de opnameredenen 
zeer uiteenlopend, van een infectie tot een ontregelde diabetes. De afdeling beschikt over 22 
bedden, meestal zijn er in ieder geval 18 bedden geopend. De overige 4 bedden zijn 
geopend afhankelijk van personele bezetting en het patiënten-aanbod. 

De geriatrie- en GTU-patiënten liggen verdeeld over de gehele afdeling. Er word gewerkt met 
een harmonicamodel. Dit betekent dat er geen vaste aantallen geriatrie of GTU-patiënten 
zijn. Soms heb je dus meer GTU-patiënten, een andere keer meer geriatrie-patiënten. 

We werken in een multidisciplinair team dat bestaat uit (klinische) geriaters, chirurgen, arts-
assistenten, verpleegkundig specialisten, fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten en 
maatschappelijk werkers. Het team is zeer flexibel, sociaal en divers. De teamleider heeft 
een faciliterende rol en stimuleert de rol en creativiteit van de pedagogisch hulpverlener. 

Jouw taken 

 Werken aan de aanpak van sociale vraagstukken 
 B1-K1-W1 Inventariseert de vraag naar sociaal werk 
 B1-K1-W2 Ontwikkelt een aanpak 
 B1-K1-W3 Versterkt het sociale netwerk 
 B1-K1-W4 Ondersteunt bij praktisch functioneren en participatie 
 B1-K1-W5 Zorgt voor het opzetten, uitvoeren en coördineren van activiteiten 
 B1-K1-W6 Evalueert de aanpak 
 Uitvoeren van organisatie- en professie-gebonden taken 
 B1-K2-W1 Voert het beleid uit 
 B1-K2-W2 Voert administratieve taken uit 
 B1-K2-W3 Werkt aan professionele ontwikkeling 
 B1-K2-W4 Werkt aan kwaliteit 
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Jij 
 

 bent een zelfstandige en creatieve stagiair die affiniteit heeft met de geriatrische 
patiënt 

 bent tactvol en geduldig in de omgang met patiënten, bezoekers en collega`s 
 bouwt enthousiast mee aan de afdeling 

 
Wij 
 

 bieden vaste begeleiders 
 geven jou ruimte voor creativiteit binnen een leuk gezellig team 
 zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer; NS-station Lombardijen ligt op vijf 

minuten loopafstand 
 bieden je een stagevergoeding conform CAO Ziekenhuizen 
 vragen bij aanstelling een verklaring omtrent gedrag (VOG) 

 
Meer weten? 
 
Neem dan contact op met Linda Paine, verpleegkundige en praktijkopleider op de Afdeling 
Klinische Geriatrie en Geriatrische Trauma-Unit (VA 6) 
Telefoon: (010) 291 13 43 (onregelmatig aanwezig) 
E-mail: PaineL@maasstadziekenhuis.nl 

 
Solliciteren? 
 
Wil je direct solliciteren? Stuur dan je sollicitatie met motivatie en cv naar 
stagebureau@maasstadziekenhuis.nl Vermeld daarbij duidelijk in welke periode je stage 
loopt en op welke dagen dat is. 


