Incompany Beroepsopleiding
Je wilt graag iets betekenen voor andere mensen. Je zou

wil je een MZ4 diploma behalen, vraag bij het Leercentrum

daar je beroep van willen maken. Mensen met een

Zuidwester naar de mogelijkheden.

verstandelijke beperking ondersteunen om te kunnen
deelnemen aan de samenleving, vanuit hun wensen en

In samenwerking met Zadkine Zuid-Hollandse Eilanden

mogelijkheden. Het liefst wil je het vak leren door het in de

bieden wij deze MBO-beroepsopleiding Maatschappelijke

praktijk te doen. Dat kan!

Zorg aan (niveau 3 begeleider gehandicaptenzorg of niveau
4 persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg).

Maatschappelijke zorg
Zuidwester biedt de mogelijkheid om als
leerling-werknemer al werkend en lerend de landelijk
erkende kwalificatie van Maatschappelijke Zorg te behalen.
Werk je al binnen Zuidwester en beschik je niet over het
juiste diploma? Wil je graag handelen en kunnen
onderbouwen, dan is er tegen bepaalde voorwaarden ook
een mogelijkheid deze opleiding te volgen. Mocht je al in
het bezit zijn van een MBO 3 diploma (Zorg en welzijn) en

Met dit diploma kun je in de sector zorg en welzijn je
loopbaan vervolgen. Met niveau 3 kun je solliciteren op de
functies van Ondersteunend Medewerker Wonen of
Dagbesteding. Met niveau 4 kun je daarnaast ook
solliciteren op de functies Medewerker Wonen of
Dagbesteding.

Wat doet een (ondersteunend) medewerker
wonen en/of dagbesteding?
Als (ondersteunend) Medewerker Wonen of Dagbesteding
in de gehandicaptenzorg lever je een belangrijke bijdrage
aan de kwaliteit van bestaan van cliënten. Je biedt op basis
van “Mijn plan” zorg en ondersteuning op het gebied van
wonen, dagbesteding, ontwikkeling en vrije tijd. Dit doe je
op een professionele en methodische manier. Daarnaast
heb je ook coördinerende taken. Je kunt te maken hebben
met cliënten met een complexe of meervoudige beperking,
maar ook met cliënten met een lichte verstandelijke
beperking. Er kan ook sprake zijn van psychische,
psychosociale of gedragsproblematiek.
Je probeert de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de
cliënt te behouden of te vergroten, zodat hij met
ondersteuning zoveel mogelijk zelf de regie kan houden
over zijn eigen leven en kan deelnemen aan de
samenleving als volwaardig burger.
Je hebt te maken met cliënten van alle leeftijden. Hier heb
je een reeks aan competenties voor nodig. De context van
de groep cliënten waar je mee werkt en dus je
leerlingplaats geven richting aan jouw leerproces.
Hoe ziet dit opleidingstraject eruit?

betaald. Deze lesdag wordt verzorgd door docenten van
Zadkine Zuid-Hollandse Eilanden. Gedurende een aantal
dagdelen worden er gastlessen verzorgd door docenten,
trainers of praktijkopleiders van het Leercentrum
Zuidwester.
De opleidingsduur bedraagt 2,5 jaar. Het eerste leerjaar is
een basisjaar, waarin niveau 3 en 4 gecombineerd
aangeboden wordt. Op basis van je resultaten en je
voortgang in het eerste jaar wordt er gekeken op welk
niveau je als leerling verder gaat in het tweede leerjaar.
Tijdens de lesdagen staat de beroepspraktijkvorming (BPV)
vanaf de eerste dag centraal. In projecten, theorielessen en
vaardigheidstrainingen werk je aan opdrachten die uit de
praktijk afkomstig zijn. Daarnaast wordt er veel aandacht
besteed aan studieloopbaanbegeleiding.
De start van de opleiding begint met een basisperiode van
6 weken, in de eerste 2 weken van deze periode is een
programma gemaakt, samen met Zadkine Zuid-Hollandse
Eilanden, waarin alle medewerkers de basis competenties
leren die noodzakelijk zijn voor het werken op de BPV
plaats. Na deze 2 weken worden de nieuwe medewerkers
gedurende 4 weken (van gemiddeld 19 uur) boventallig
ingewerkt op de leerlingplaats en kunnen onder
begeleiding de vaardigheden oefenen. Hierbij wordt, indien
mogelijk, rekening gehouden met de voorkeur van de

Tijdens het opleidingstraject krijgen nieuwe medewerkers

medewerker (standplaats/woonplaats). Er is bewust

een leerarbeidsovereenkomst voor de duur van de

gekozen, om medewerkers breed op te leiden.

opleiding. Medewerkers reeds in dienst van Zuidwester

Uitgangspunt is dat de leerling werkzaam is binnen,

krijgen een studieovereenkomst voor de duur van de

minimaal, twee afdelingen met een verschillend aanbod.

opleiding. De theorie is ondersteunend aan de praktijk. Je
werkt minimaal 19 uur in de beroepspraktijk in een van de
regio’s van Zuidwester. Daarnaast volg je 1 lesdag per
week op locatie Middelharnis. Je krijgt hiervan 50% (4 uur)

Voor iedereen met affiniteit voor het werken met
mensen met een verstandelijke beperking
Hoe is de begeleiding in de praktijk geregeld?

Wat is het resultaat?

Tijdens de beroepspraktijk werk je aan de hand van

Na het behalen van het diploma Maatschappelijke Zorg

opdrachten aan de toepassing van theorie in de praktijk. Je

beschik je over een landelijk erkende beroepskwalificatie

krijgt een begeleider op je leerling plaats en een

sector Zorg en Welzijn op MBO-niveau 3 of niveau 4.

praktijkopleider van het Leercentrum Zuidwester

Binnen Zuidwester kun je solliciteren op een vacature voor

toegewezen. Deze bieden je ondersteuning bij jouw

een functie (Ondersteunend) Medewerker Wonen of

leerproces en spelen een rol in de praktijkbeoordeling.

dagbesteding.

De leerling plaatsen van Zuidwester zijn erkend door SBB,
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en
Bedrijfsleven.

Voor wie?
Voor iedereen met affiniteit voor het werken met mensen
met een verstandelijke beperking en een vooropleiding met

Salaris

minimaal:

Voor de leerling die in dienst komt bij Zuidwester geldt het

-

VMBO-diploma, theoretische leerweg,

leerling salaris conform de cao Gehandicaptenzorg, ervan

kaderberoepsgerichte leerweg of de gemengde

uitgaande dat het minimumloon gewaarborgd is.

leerweg (bij voorkeur sector Zorg & Welzijn).

Cao Gehandicaptenzorg 2019 (salaris vanaf januari 2019):

-

VBO-diploma met minimaal twee vakken op

•

Aspirant leerjaar

€ 1.265,-

•

1e praktijkleerjaar

€ 1.265,-

-

MAVO-diploma.

•

2e praktijkleerjaar

€ 1.520,-

-

Overgangsbewijs HAVO3 naar HAVO4 of

•

3e praktijkleerjaar

€ 1.770,-

C-niveau (waaronder Nederlands).

overgangsbewijs VWO3 naar VWO4.
-

MBO-diploma op niveau 2.

Deze tabel is gebaseerd op een werkweek van 36 week.
Mocht je al in het bezit zijn van een MBO 3 diploma (Zorg
Overige kosten
De kosten van de opleiding komen voor rekening van de
werkgever.

en Welzijn) en wil je een MZ4 diploma behalen, is het
mogelijk om in te stromen in het tweede leerjaar. Voor
toelating tot het tweede leerjaar moet je wel een instroomtraject hebben afgerond. Voor informatie over dit

instroomtraject kun je contact opnemen met het
Leercentrum Zuidwester.
Op welke wijze kun je deelnemen?
Wanneer er een vacature is voor leerling-medewerker MZ
kun je solliciteren via de website:
http://www.zuidwester.org/vacatures.
Waar is het Leercentrum Zuidwester gevestigd?
Het Leercentrum Zuidwester is gevestigd in het gebouw ‘De
Sjem’ van het Albeda college aan de Koningin Julianaweg
55 te Middelharnis. Hier bevinden zich ook de leslokalen,
waar de Incompany opleiding Zuidwester wordt verzorgd.
Het Leercentrum Zuidwester verzorgt ook cursussen en
trainingen in het kader van bij- en nascholing. Deze vinden
ook op locatie plaats.
Het Leercentrum Zuidwester is bereikbaar via
telefoonnummer 0187 - 89 8888 en e-mailadres:
leercentrum@zuidwester.org.
Bezoekadres: Koningin Julianaweg 55, 3241 XB
Middelharnis

