
 

 
 

 
De Prokkel-etalage 
 
 
De activiteit 
Wie zijn jullie en wat hebben jullie georganiseerd? 
RijnIJssel helpende zorg en welzijn. We hebben samen met cliënten van Eetage en droom een  
high-tea voorbereid en samen genoten van het lekkers dat we gemaakt hebben. 
 
Wat was het doel/uitgangspunt van de Prokkel? 
Kennismaken met licht verstandelijk beperkte cliënten en samen een activiteit uitvoeren. 
 
Wie was de doelgroep? 
Helpende studenten niveau 2 Mbo en licht verstandelijke beperkte cliënten. 
 
De organisatie 
Wat was de inspiratie voor jullie Prokkel? 
Wij hebben op school een project werkveldverkenning. Onze studenten kunnen in het kader van dit 
project kennismaken met verschillende doelgroepen. Met behulp van prokkelen hebben onze 
studenten kennis kunnen maken met verstandelijk beperkte cliënten. 
 
Hebben jullie nog samen gewerkt met anderen? Zo ja, hoe kwam dit contact tot stand en wat hield 
de samenwerking in? 
We hebben samen met verschillende docenten de activiteiten gepland en uitgevoerd. 
 
De Toekomst 
Wat waren de reacties op de Prokkel van deelnemers, geïnteresseerden, omstanders, etc.? 
We hebben alleen maar positieve reacties gekregen. Een paar voorbelden van reacties van 
studenten en begeleiders waren:  
“Ze denken het zelfde als wij,ze zijn helemaal niet zo anders”. 
“Het leek bijna een feestje met al dat lekker drinken/eten en K3 liedjes.” 
“De playback show van Rihanna was het hoogtepunt”. 
 
Wat heeft jullie Prokkel op de lange termijn opgeleverd? 
Wij hebben na onze prokkel high-tea  nog 5 keer geprokkeld. 1 keer bij de Wikke voor een beauty  
middag. Bij EEtage hebben we twee keer samen een lunch voorbereidt en  bij Elsweide hebben we 2 
keer koekjes gebakken. 
 
Wat is jullie Gouden Tip? 
Denk niet dat het te veel regelwerk is.  
Je krijgt veel meer terug dan je denkt.  
Het is een ervaring die je je hele leven bijblijft. 
 
Contact persoon: 

Yasemin Dilekci 
Onderwijsassistente helpende zorg/welzijn 
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