


WIL JIJ DE OPLEIDING DIENSTVERLENING / HELPENDE 

ZORG EN WELZIJN VOLGEN?

EN WIL JE GRAAG VEEL PRAKTIJKERVARING OPDOEN 

TIJDENS DE OPLEIDING?



DAN ZIJN DE  

WIJKLEERBEDRIJVEN IN  

ROTTERDAM MISSCHIEN WEL 

IETS VOOR JOU!



STAGE LOPEN ÉN NAAR SCHOOL 

GAAN IN HET WIJKLEERBEDRIJF

• Je volgt de opleiding Dienstverlening / Helpende 

Zorg en Welzijn van het Albeda college voor Zorg in

1 van de 5 WijkLeerbedrijven in Rotterdam.

• Je bent gemiddeld 24uur per week actief bij mensen 

thuis die in de buurt van het WijkLeerbedrijf wonen.



SAMEN LEREN IN DE PRAKTIJK!
• WijkLeerbedrijf: jouw thuisbasis. 

Hier begin en eindig je elke dag, 

krijg je les en maak je een deel 

van je huiswerk.

• Je krijgt begeleiding in de 

praktijk.

• Je les– en stagedagen zijn 

maandag t/m vrijdag.



VEEL PRAKTIJKERVARING OPDOEN. 

• introductie en inwerken. 

• Je krijgt opdrachten die je in de praktijk uitvoert en 
die door coördinator worden beoordeeld. 

Waar ga  je stage lopen?

• informele zorg in de wijk 

• verpleeghuis / thuiszorg voor het leren van taken in 
een zorginstelling (laatste half jaar)



WAT DOE JE IN EEN WIJKLEERBEDRIJF?

Als leerling van het WijkLeerbedrijf  doe 
je allerlei werkzaamheden, zoals:

Activiteiten binnenshuis 

zoals spelletje spelen, krant  voorlezen,                                                                                    
samen maaltijd voorbereiden en koken.

Activiteiten buitenshuis 

boodschappen doen, samen een 
wandeling maken of de hond uitlaten.



EN OOK 

• Activiteiten in de wijk (zoals 
knutselactiviteiten voor 
kinderen in het buurtcentrum).

• Licht huishoudelijk werk 
(afwassen, schoonmaken, 
wassen, strijken, bed opmaken, 
planten water geven).

• Indien mogelijk hiernaast ook 
stage in een zorginstelling of 
thuiszorg (o.a. voor leren ADL 
taken).



EEN DAG IN HET WIJKLEERBEDRIJF

• Start van de dag

• De wijk in

• Tussen de middag terug in het WijkLeerbedrijf 

• Dagsluiting: delen van ervaringen 



WAT LEVERT HET JOU OP?

• Je krijgt goede begeleiding.

• Je doet veel praktijkervaring op. Dat helpt je op weg 
bij de rest van je opleiding, een baan of 
vervolgopleiding.

• Je ervaart hoe belangrijk je kunt zijn in het leven van 
iemand anders, daar iets te doen voor een ander

• Bij goed verloop van je totale opleiding, behaal je het 
diploma Dienstverlening / Helpende Zorg en Welzijn. 



WEDERKERIGHEID 

• Wederkerigheid : jij doet iets voor de klant en de 
klant doet iets terug voor jou. Hij of zij helpt jou 
bijvoorbeeld bij je opdrachten, of met de Nederlandse 
taal 



WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU?

• Samenwerken

• Initiatief

• Communicatief

• Zelfstandig werken

• Op tijd komen en aanwezig 
zijn 

• Gemotiveerd zijn voor het 
beroep

• Je hebt zin om te leren!



BEN JIJ…

• een doener?

• iemand die graag met mensen werkt?

• sociaal?

• iemand die het prettig vindt om niet op school, maar   
op een kleine locatie les te krijgen?

• niet bang om je handen uit de mouwen te steken?


