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ALKMAAR ZUID



WAT IS EEN WIJKLEERBEDRIJF?



WIJKLEERBEDRIJF

• Fysieke plek in de wijk

• Informele zorg wijkbewoners

• Studenten met afstand tot arbeidsmarkt

• Werken/leren (Helpende niveau 2)

• 200 gezinnen/cliënten



SAMENWERKING

Het WijkLeerbedrijf komt tot stand vanuit een 
samenwerkingsverband: 

• Gemeente Alkmaar

• ROC Horizon College

• Stichting NiKo en De Zorgcirkel

• Calibris Advies



ROC

Kwalificatiedossier Dienstverlening:

• Kwalificatie Helpende Zorg en Welzijn

• 4 dagen in het WijkLeerbedrijf

• Naar ROC voor rekenen en Nederlands

• Direct de wijk/instelling in (praktijkleren)

• Gastdocenten/leerlingen uit de praktijk



WERKEN EN LEREN IN DE PRAKTIJK



INFORMELE STAGE

• Dagdelen van 3 uur 

• Wekelijks bezoek van student op vast tijdstip

• Aandacht gericht welzijn

• 8 uur per week 

• Client 

• Gezin

• Wijkcentrum

• Wijkboerderij

• Basisschool 



INFORMELE ZORG

De informele zorgtaken zijn divers en bestaan o.a. uit: 

• gezelschap bieden

• samen boodschappen doen

• samen een wandeling maken

• ondersteunen van ouderen/ kinderen bij activiteiten in de wijk

• samen een spelletje doen

• maaltijden koken 

• licht huishoudelijk werk



INFORMELE HULP VOOR KWETSBARE 

WIJKBEWONERS



FORMELE STAGE

8 uur stage bij zorginstelling :

• Bij Stichting NiKo of De Zorgcirkel

• persoonlijke verzorging 

• ondersteuning bij activiteiten

• huishoudelijke werkzaamheden

• ondersteuning huiskamers (WMS/PG)



DE ROL VAN DE DOCENTEN

• Verantwoordelijk voor het theoretische gedeelte 
van de opleiding/ examens

• Mentorgesprekken

• Begeleiding bij weektaak

• Schakel tussen Horizon College en WijkLeerbedrijf

• Passend onderwijs



BEGELEIDING DOOR COÖRDINATOR

• Intakegesprek met klant door coördinator

• Coördinator maakt een match tussen klant en 
student

• Coördinator is aanwezig bij kennismaking tussen 
klant en student

• Coördinator onderhoud contact met de klant

• Periodiek vind er een evaluatie plaats 



VOORDELEN WIJKLEERBEDRIJF

• Minder eenzaamheid in wijk

• Langer thuis wonen

• De wijk wordt geactiveerd

• 10.000 informele zorg per jaar

• Meer kans op stage

• Intensieve begeleiding

• Hoger diploma-rendement (80%)

• Betere kans op doorstroom binnen onderwijs



BELANGRIJK IN HET WIJKLEERBEDRIJF: 
WEDERKERIGHEID

Student biedt praktische hulp aan wijkbewoner, 
wijkbewoner helpt student met opleiding of doet op 
andere manier iets terug.



KLANTEN AANMELDEN

Kent u klanten die eventueel geïnteresseerd zouden 
kunnen zijn in hulp vanuit het WijkLeerbedrijf? 

Maak het bespreekbaar en meld hen vrijblijvend aan 
bij het WijkLeerbedrijf.

Ik kom graag langs bij de klant om het WijkLeerbedrijf 
verder toe te lichten.

Monique Gabriëls

T 06 15 05 06 81 of alkmaarzuid@wijkleerbedrijf.nl.

mailto:alkmaarzuid@wijkleerbedrijf.nl


EN DAN?

Doorgaan of werken?



OP NAAR NIVEAU 3

➢ Verzorgende IG

➢ Medewerker maatschappelijke zorg

➢ Pedagogisch medewerker

➢ Anders



VERZORGENDE IG

3 jaar studeren om te gaan werken in zorg

BOL / BBL

Doelgroep:

- Verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg
- Gehandicaptenzorg
- Geestelijke Gezondheidszorg



MEDEWERKER MAATSCHAPPELIJKE ZORG

3 jaar studeren om te gaan werken in de zorg
BOL/ BBL

Doelgroep:
Je werkplek is een grote of kleine welzijnsinstelling, zoals 
een dagactiviteitencentrum, gezinsvervangende 
woonvorm, verzorgingshuis of huiskamerproject.

Accent ligt op begeleiden van mensen minder op 
verzorgen.



PEDAGOGISCH WERKER

3 jaar studeren

BOL /BBL

Doelgroep:

Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling

Kinderen van 0 tot 12 jaar denk aan kinderdagverblijf 
Buitenschoolse opvang



Kom naar de open dag 27 februari 

vanaf 16 uur tot 21 uur



VRAGEN?


