WIJ ZIJN VOOR

OP ZOEK NAAR

BBL studenten niveau 5
Social Work (uitstroom zorg)
Theorie direct toepassen in de praktijk, daar leer jij het
best van? En wil je aan de slag met direct een aardig salaris? Dat treft: wij zoeken voor het label Leekerweide
enthousiaste en gedreven studenten die graag
een opleiding via de beroepsbegeleidende
leerweg willen volgen.

Studeren bij de Hogeschool van Amsterdam:
Eën keer per jaar start WilgaerdenLeekerweideGroep via het label ZWOpleidingen,
een beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
volgens de duale leerweg.
De opleiding is gericht op werken in de
zorg voor en begeleiding van mensen
met een beperking, voornamelijk LVB en

complexe doelgroepen. Alles wat je leert
sluit aan op de praktijk. Jij zorgt dat de cliënten zelfstandig(er) in de wereld kunnen
meedraaien. Daarbij ligt je focus op het
aansturen en coachen van cliënten, team
en collega’s.

Maatwerk

Om van deze opleiding een succes te maken
en ben je in staat om te reflecteren op eigen
handelen. Ook verwachten we van je dat je
het regie in eigen handen neemt en initiatief toont. Je hebt al een diploma op zak op
niveau 4 Zorg en Welzijn en dat betekent dat
je al ervaring in het vak hebt. Dat komt mooi
uit, want je kan dus snel schakelen en bent
niet snel van de wijs te brengen. Ook heb je al
geleerd overstijgend te denken.

Informatiebijeenkomst

Voorafgaand aan de sollicitatiegesprekken
organiseren we een informatiebijeenkomst
en gaan we je veel vertellen over het werken
en leren.

De opleiding

Je volgt de opleiding aan de Hogeschool
van Amsterdam en werkt op een locatie van
Leekerweide. Na 4 jaar rond jij de opleiding af
en ontvang je het bijbehorende HBO-diploma
op niveau 5.
De eerste twee jaar is gericht op kennis opdoen en projectmatig werken. In de loop van
de opleiding ga je je telkens meer verdiepen,
verricht je onderzoeken en je gaat werken aan
complexe vraagstukkken in je eigen werkveld.

Selectieprocedure

De vooropleidingseisen zijn een diploma
niveau 4 Zorg en Welzijn en minimaal een jaar
ervaring in het werken binnen de gehandicaptenzorg.

Wil je meer informatie?

Neem dan contact op met Geranda Mantel,
telefoon 06-1023 6404 of Henriëtte te Wechel,
telefoon 06-1002 7879.
Ook kun je de volledige vacature
bekijken en direct solliciteren op
www.wlgroep.nl/vacatures/werken-en-leren
of op www.zwopleidingen.nl

www.zwopleidingen.nl

