
Zuidwester biedt in de regio Zeeland  de mogelijkheid om als leerling-

werknemer al werkend en lerend de landelijk erkende kwalificaties van

Maatschappelijke Zorg/ Verzorgend IG te behalen. Deze MBO-

beroepsopleiding wordt aangeboden in samenwerking met het Scalda.

 

Wat kun je met dit diploma? 

Met deze 2 diploma's  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. Na het behalen van

je niveau 3 diploma kun je je verder ontwikelen naar persoonlijk begeleider

niveau 4.

Je wilt graag iets betekenen voor andere mensen en zou daar je

beroep van willen maken. Het liefst wil je het vak leren door

het in de praktijk te doen. Dat kan!

lncompany Beroepsopleiding 



Je bepaalt samen met je coach (van school) de leerroute en het

studietempo binnen de gestelde kaders en wettelijke normen en op basis

van het kwalificatiedossier van jouw opleiding.

Samen met je coach, je BPV begeleider op je werklocatie en de

praktijkopleider van Zuidwester heb je iedere 10 weken een leergesprek. 

Hierin presenteer je je portfolio, de voortgang en je leerdoelen voor de

komende periode. Zo maak je een eigen leerplan. 

Als leerling-werknemer wissel je gedurende de opleiding minimaal één

keer van werklocatie zodat je kennis maakt met cliënten met verschillende

ondersteuningsvragen, verschillende teams en je alle werkprocessen voor

de twee opleidingen kunt behalen. 

 

Tijdens het opleidingstraject sluit je een overeenkomst af met Zuidwester

voor de duur van de opleiding. De kosten van de opleiding komen voor

rekening van de werkgever. Voor de leerling die in dienst komt bij Zuidwester

geldt het leerling salaris conform de cao Gehandicaptenzorg. 

Wil je meer informatie over de beroepsopleiding of ben je

benieuwd of jij in aanmerking komt voor deze opleiding bij

Zuidwester? 

 

Kijk op www.leercentrumzuidwester.nl/beroepsopleidingen

Je kunt ook direct contact opnemen met het Leercentrum Zuidwester 

via 0187 - 89 8888 of leercentrum@zuidwester.org.

HET OPLEIDINGSTRAJECT

Bij het positief afronden van de opleiding biedt Zuidwester baangarantie en
kun je solliciteren op vacatures.


