
Alle opgedane kennis nu ook daadwerkelijk in de praktijk 
toepassen? En daarbij onderdeel zijn van een team? 

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

team ook praktische ervaring opdoen tijdens hun stage. 

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. En al deze 
verschillende cliënten hebben allemaal 
hun eigen verhaal. En daar leveren onze 
teams een bijdrage aan. Jij bent 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 3 en 4 

maatschappelijke zorg



Wat leer je
Jouw belangrijkste taak is onze cliënten een 
mooie oude dag te bezorgen. Je leert  een 
vertrouwensband op te bouwen met onze 
cliënten,  je leert  welke behoefte er is aan 
activiteit/dag invulling op individuele vraag 
of in groepsverband. Je luistert hierbij  naar de 
wens van de cliënt en zorgt hierbij voor een 
fijne dag invulling. Je leert rapporteren in het 
zorgdossier van de cliënt en leert bijzonderhe-
den op tijd te signaleren. Aan het einde van je 
stage kan je  zowel grote als kleine activiteiten 
organiseren. 

Kortom, ben jij degene die zorgt voor een 
mooie oude dag op het gebied van welzijn 
voor onze cliënten?

De opleiding
Je volgt de opleiding aan één van de MBO 
colleges in Nederland.  Je stageperiode volg je 
6 tot 12 maanden voor 2 tot 3 dagen per week 
bij WilgaerdenLeekerweideGroep. Na ongeveer 
2,5 jaar rond jij de opleiding af en ontvang je 
het bijbehorende MBO-diploma.

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


