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Dialoogtafels met studenten 

 
Twee studentes schreven zelf een tekstje over hun ervaring met zorgportaal: 
 
Andrea 
Ik kom uit Colombia en woon sinds een aantal jaar in Gent. Ik ben de opleiding 
Verpleegkunde ingestapt via het Zorgportaal.  
Dit gaf me als meertalige student de tijd die ik nodig had om mij aan te passen aan het 
schoolse milieu. Door de extra (taal)ondersteuning die we krijgen, lukt het me goed om de 
leerinhouden te verwerken 
De individuele begeleiding en coaching van de docenten waar ik ook bij terecht kan als ik 
zorgen heb, zijn een troef binnen de opleiding!  
Ook de praktijklessen vind ik zeer leuk. Tijdens de praktijklessen kunnen we onze technische 
en sociale vaardigheden inoefenen. Tijdens oefeningen ervaren we ook zelf hoe het is om 
zorgvrager te zijn met als doel ons beter te kunnen inleven.  
Ik ben echt blij met de keuze die ik gemaakt heb. Toen ik voor de eerste keer mijn uniform 
aan had, was ik zo trots! De stage-ervaring bevestigde ook mijn keuze voor de opleiding. 
Alles is tot nu haalbaar door de hulp en steun die ik van mijn familie krijg. Zonder hun steun 
zou het niet evident zijn om alles te combineren.  
 
 
Agata 
Ik kom uit Polen. Ik woon sinds een aantal jaar in België. Ik ben de opleiding Verpleegkunde 
ingestapt via het Zorgportaal.  
Wat ik het leukste vond aan Zorgportaal, was de extra tijd die we hebben gekregen om de 
Nederlandse taal ivm de opleiding te leren en te verbeteren. We hebben ook ondersteuning 
gekregen voor medisch rekenen, voor terminologie en voor studiemethode.  
Verder namen de leerkrachten ook extra tijd om de moeilijkere stukken bij de leerstof nog 
een keer uitgebreid te overlopen. We kregen zowel individuele als klassikale hulp. We 
hebben geleerd om met elkaar samen te werken en ook voor elkaar te zorgen.  
Wat me tijdens de lessen het meeste helpt, is dat de leerkracht duidelijk spreekt en de 
leerstof herhaalt. Als ik iets niet versta, kan ik altijd vragen stellen. De powerpoint direct na 
de les op SOL zetten helpt me om een goede samenvatting te kunnen maken.  
Op stage krijg ik ook hulp voor mijn taal als dat nodig is. Taalcoaching op de stageplaats is 
een mogelijkheid. Ik kan ook mijn zelfreflectie na de samenwerking met de stagebegeleider 
naar de taalcoach doorsturen om taalfouten te verbeteren. 
Op deze manier wordt  mijn Nederlandse taal continue beter. 


