WIJ ZIJN VOOR

OP ZOEK NAAR

BBL studenten niveau 3
Verzorgende IG en
Maatschappelijke Zorg
Leer jij het beste van wat je in de praktijk tegen komt?
En wil je aan de slag met direct ook 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.

Praktijkgestuurd onderwijs bij ‘De Koploper’:
Vier keer per jaar start WilgaerdenLee
kerweideGroep via het label ZWOpleidin
gen, een beroepsbegeleidende leerweg
(BBL) volgens ‘praktijkgestuurd leren’. De
opleiding is gericht op werken in de zorg

voor en begeleiding van mensen met een
beperking. Alles wat je leert sluit aan op de
praktijk. Want daar bevind je je in en dat is
het materiaal waarmee je werkt. Jouw leer
vragen zijn leidend door de hele opleiding.

Maatwerk

Om van deze opleiding een succes te maken
heb je wel een open en nieuwsgierige houding
nodig. Ook moet je kritisch naar jezelf en je
handelen kunnen kijken. We verwachten van
je dat je zelf stappen neemt en initiatief toont.
Want deze opleiding draait om jou en het
succes ervan is jouw verantwoordelijkheid.
Dat start al bij het allereerste begin. Bij aan
vang van de opleiding maak je zichtbaar waar
je staat. Oftewel: welke talenten en kwalifi
caties bezit je al en wat moet je nog leren?
Dat is jouw startpunt en van daaruit ga jij
jouw opleiding invullen. Dat betekent dat
jouw leertraject er anders kan zien dan dat
van je medestudent.

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 het ROC Kop van
Noord Holland in Den Helder. Je leert en werkt
op locatie bij WilgaerdenLeekerweideGroep.
Na ongeveer 3 jaar rond jij de opleiding af en
ontvang je het bijbehorende MBO-diploma
op niveau 3.

Selectieprocedure

Een selectieprocedure en een capaciteit test
horen bij de toelatingseisen. De capaciteit test
wordt bij het ROC KOP v NH in Den Helder
afgenomen.

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

