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Corona 2020 
Naar idee van Marieke Lietmeijer 

 

Doel: In de eerste kolom kruis je aan welk doel voor jou van belang is 
In de tweede kolom komt de evaluatie, na de opdracht kijk je welke doelen behaald 
zijn. 

O O  Kennis van het Coronavirus 
O O Kennis van ziekenhuizen en verschillende  

 afdelingen 
O O Oefenen met opzoeken op internet 
O O Verdiepen, Toepassen  
O O Netjes werken 
O O Doorzetten 

 

Nodig:  Computer 
 Internet 
 Karton of het spel Minecraft 
 Potloden  

 

Doelgroep: 
 

Voor leerlingen die meer willen weten over het Coronavirus en actief 
aan de slag willen 

Tijd: Afhankelijk van het afwerkingsniveau: 4 tot 12 uur 
 

 

Opdracht: 
Deze opdracht gaat in op de gevolgen van het COVID-19 virus op de ziekenhuizen in 
Nederland in maart 2020. 
In deze opdracht zet je een aantal feiten op een rijtje en ga jij aan de slag om het 
ziekenhuis goed in te richten. 

 
 
1. Zoek op het internet naar betrouwbare informatie over het Corona Covid-19 virus. 

a. Wat zijn de kenmerken van deze ziekte? 

b. Welke voorzorgmaatregelen moeten mensen nemen om besmetting te 
voorkomen? 

 

2. Maak een overzicht wie wat nodig heeft op het gebied van zorg in een ziekenhuis 
(een plekje alleen, rust, ruimte, afleiding enzovoort): 

a. Patiënten met COVID-19 

b. Patiënten met een gebroken been 

c. Patiënten met een gebroken arm 

d. Kinderen 

e. Patiënten met hartproblemen 
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3. Teken een plattegrond van jouw eigen ziekenhuis:  

a. Er zijn 4 afdelingen, een wachtruimte en een restaurant 

b. Er zijn 8 bedden te verdelen 

c. De volgende patiënten hebben een plekje nodig: 

i. 2 met het COVID-19 virus 

ii. 2 mensen met een gebroken been 

iii. 1 mevrouw met een gebroken schouder/ bovenarm 

iv. 2 kinderen 

v. 1 oudere meneer met hartproblemen 

vi. 1 mevrouw die aan de beurt is voor een heupoperatie 

 

4. Maak een maquette van jouw ziekenhuis van karton of in Minecraft 

 

Evaluatie 

a. Heb je je doelen behaald? 
b. Hoe veel tijd heb je aan deze opdracht besteedt? 
c. Wat vind je van het resultaat? 
d. Wat heb je geleerd? 
e. Wat heb je ontdekt over jezelf? 

 

http://www.sterkbegaafd.nl/

