Student aan het woord

‘Die verpleegtechnische
handelingen motiveren
mij heel erg’
Randa Ali (20) is in 2009 met
haar zus vanuit Somalië naar
Nederland gekomen.
Zij volgt de BOL-opleiding
tot verzorgende IG
bij het gezondheidszorgcollege ROCMN in Amersfoort. Zij
zit in het laatste jaar. Zij werkt
naast haar opleiding als
helpende bij Lyvore in Soest.

Waarom heb jij voor een zorgopleiding gekozen?

Wat vond je lastig tijdens de opleiding?

‘Ik vind het leuk om met mensen te
werken. Ik houd ervan om voor anderen
te zorgen, dat zit in mij. Stilzitten is
niets voor mij, ik houd van afwisselend
werk. Als we klaar zijn met zorgen, ga
ik meteen op zoek naar activiteiten om
met de mensen te doen.
Ik zei altijd: ik wil later dokter worden
in het ziekenhuis. Dat is lastig, dus ben
ik begonnen met de opleiding voor
helpende. Na dat diploma ben ik gestart
met de opleiding verzorgende IG en ik
hoop ook nog verpleegkundige te worden. Wie weet, hoe ver ik kom...’

‘Ik kon niet zo goed voor mijzelf opkomen en ik deed alles wat ze van me
vroegen op mijn stageadres. Dat werd
teveel en ik trok het even niet meer. Nu
ben ik strenger en zeg ik het als er teveel
gevraagd wordt.
En rekenen… ik heb geen lagere school
gevolgd en heb een grote achterstand bij
rekenen. Daardoor heb ik mijn examen
niet gehaald. Eerlijk gezegd snap ik ook
vaak de bedoeling niet, het zijn dikwijls
verhalen en dan weet ik niet wat je dan
moet doen.
Wel had ik een 9,7 voor medisch rekenen! Dat komt doordat je dan leert welke
formules je wanneer moet toepassen.
Dan snap ik de bedoeling en kan ik het
wel leren en uitvoeren.’

Welke doelgroep trekt je het meest?

‘Ik heb stage gelopen in de gehandicaptenzorg en bij ouderen op PG-afdelingen. Mijn eerste stage was met zes
bewoners PG op kleinschalig wonen. Ik
dacht dat dit niks voor mij was, want
met zes bewoners is de zorg gauw klaar
en dan wist ik niet wat ik de rest van
de dag kon doen. Maar gelukkig kon
ik steeds meer activiteiten oppakken,
zoals samen koken, de was opvouwen
en tafeldekken, en dat vind ik heel leuk.
Het leukste is dat je de hele dag bij de
mensen bent en je door activiteiten
samen te doen goed contact krijgt en je
een band opbouwt.’

Je bent nog jong, wat ga je doen na
het halen van je diploma in juli?

‘Als ik mijn diploma gehaald heb, krijg ik
bij Lyvore een contract als verzorgende,
met meer uren. En ga ik meer verdienen.
Dan wil ik lekker ervaring opdoen en
ondertussen wat cursussen visagie doen.
Over vijf jaar werk ik óf als visagiste in
een make-upstudio óf als verpleegkundige in een ziekenhuis. Bij beide mogelijkheden werk je met mensen en verleen
je zorg.’

Wat vind je het leukste aan deze opleiding?

‘Dat ik steeds meer vakinhoudelijke
zorg mag verlenen op mijn stage. Ik was
eerst helpende, maar nu mag ik ook
verpleegtechnische handelingen doen.
Ik word helemaal blij als ik een wond
mag verzorgen of insuline mag spuiten.
Die verpleegtechnische handelingen
motiveren mij heel erg.
Ik vind stage lopen het leukst. Ik vind
de lessen op school wel leerzaam, maar
het leren in de praktijk spreekt mij meer
aan. Daar lijk ik wel een ander persoon
dan op school: in de praktijk neem ik
mijn verantwoordelijkheid, op school
neem ik het soms minder serieus.’
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