
Aan de slag als helpende, verzorgende IG of verpleegkundige. 

De theorie toepassen in de praktijk?  
En aan de slag gaan als onderdeel van een team? 

Dat treft: wij bieden stageplekken voor het label Wilgaerden  
en zoeken enthousiaste en gedreven studenten die graag binnen 

een van onze teams stage willen lopen. 

Waar de één behoefte heeft aan intensieve 
zorg en begeleiding, heeft de ander meer 
behoefte aan een helpende hand. Waar de 
een in een verzorgingshuis woont, woont 
de ander zelfstandig in de wijk. Achter ie-
dere cliënt schuilt een persoonlijk verhaal. 
En daar leveren onze teams een bijdrage 
aan. Tijdens jouw stage, ben jij onderdeel 

van 1 van deze teams. Je telt mee en er is 
aandacht voor jouw ontwikkeling, want 
dat vinden wij belangrijk. 
Na alle theorie op school te hebben 
geleerd, is het op deze stage tijd om het 
geleerde in de praktijk te brengen. Je ziet 
veel en leert veel!

   WIJ ZIJN VOOR                                   OP ZOEK NAAR

BOL studenten 
niveau 2,3 en 4



Wat leer je
Doe je de stage op Niveau 2 dan ben je de 
steun en toeverlaat van onze cliënten. Je 
helpt hen met algemene dagelijkse levensver-
richtingen (ADL) en besteedt aandacht aan 
het welzijn van de bewoners. Je bent een 
zorgmedewerker die goed aanvoelt welke aan-
dacht, hulp of begeleiding de cliënten nodig 
hebben. Je kunt goed samenwerken en als je 
veranderingen in de zorgvraag van bewoners 
constateert, bespreek je dat met je collega’s. 
Daarnaast houd je de regie bij de cliënt. 

Doe je de stage op Niveau 3 of 4 dan leer je 
veel over medicijnen, waar ze voor dienen en 
hoe ze gegeven moeten worden. Je leert cor-
rect communiceren met huisartsen en apothe-
ken en je leert Verpleegtechnische handelin-
gen uit te voeren zoals Injecteren, bloeddruk 
meten, ogen druppelen etc. Ook heb je een 
grote signalerende functie als het gaat om de 
zorgbehoefte van de cliënt, je leert zo de juiste 
zorg samen met de cliënt af te stemmen en te 
omschrijven in het zorgleefplan en dat onder 
deskundige begeleiding.

De opleiding
Je volgt de opleiding aan één van de MBO 
colleges in Nederland.  Je stage doe je bij Wil-
gaerdenLeekerweideGroep. Dit is vaak een half 
jaar of jaar stage van 2 tot 3 dagen per week.  

Bijeenkomst en selectie
Voorafgaand aan de stage organiseren we een 
informatiebijeenkomst en gaan we je veel ver-
tellen over het stagelopen en de organisatie.

Wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Mariska Stam via 
mariska.schouten@zwopleidingen.nl of via 
06-13472370  of kijk op www.zwopleidingen.nl

www.zwopleidingen.nl


