WijkLeerbedrijf | Haarlemmermeer

Werken aan je toekomst

Wil je werken in thuiszorg, horeca of facilitaire dienst?
Wil jij de mbo-niveau 1 of 2 opleiding Dienstverlening en Zorg volgen?
En wil je graag veel praktijkervaring opdoen tijdens de opleiding?
Dan is het WijkLeerbedrijf Haarlemmermeer misschien wel iets voor jou!

Leren en werken in het WijkLeerbedrijf
Samen leren in de praktijk
In het WijkLeerbedrijf worden jongeren en
volwassenen opgeleid en geholpen bij het
vinden van een baan. Je volgt een mbo-niveau
1 of 2 opleiding en loopt stage in de thuiszorg
bij mensen in de wijk. Het is ook mogelijk om
een deel van je stage in de facilitaire
dienstverlening te lopen.
Je volgt de mbo-niveau 1 of 2 opleiding
Dienstverlening en Zorg van ROC Nova
college in het WijkLeerbedrijf
Haarlemmermeer, de leslocatie is in
Hoofddorp
■ Je loopt 3 dagen per week stage. In overleg
met je klantmanager is 2 dagen ook
bespreekbaar, bijvoorbeeld als je kleine
kinderen hebt.
■ Je hebt 1 dag per week les.
■ Afhankelijk van het opleidingsniveau duurt
de opleiding 1 of 2 jaar.
■ Je mag de opleiding volgen met behoud van
uitkering als je daar toestemming voor
krijgt.
■ Het WijkLeerbedrijf wordt jouw thuisbasis.
Hier begin en eindig je elke dag en maak je
een deel van je huiswerk, les krijg je in de
directe omgeving van het WijkLeerbedrijf.
■ Je krijgt begeleiding in de praktijk van een
vaste coördinator.
■ Je les– en stagedagen zijn in principe
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 9.00 tot 16.30 uur

Wat ga je doen?
Als deelnemer van het WijkLeerbedrijf
Haarlemmermeer doe je allerlei
werkzaamheden bij mensen thuis:

■ Activiteiten binnenshuis zoals een spelletje
doen, de krant voorlezen, samen maaltijd
voorbereiden en koken.
■ Activiteiten buitenshuis bijvoorbeeld
boodschappen doen, samen een wandeling
maken of de hond uitlaten.
■ Licht huishoudelijk werk denk aan
afwassen, schoonmaken, wassen, strijken,
bed opmaken, en planten water geven.

Wat levert het jou op?
■ Je krijgt goede begeleiding.
■ Je doet veel praktijkervaring op.
■ Bij goed verloop van je totale opleiding,
behaal je het mbo niveau 1 of 2 diploma.
■ Je wordt geholpen met het vinden van een
baan.

WijkLeerbedrijf Haarlemmermeer
WijkLeerbedrijf Haarlemmermeer biedt jou
een goede stageplaats. Opdrachten voor je
stage vinden plaats bij mensen die extra hulp
kunnen gebruiken. Je stage in de wijk loop je
bij verschillende wijkbewoners, van oudere,
eenzame mensen tot een gezin dat wat extra
hulp kan gebruiken. Uiteraard staan jouw
opdrachten vanuit de opleiding hierbij
centraal.

Meer weten?
Wil je meer weten over het WijkLeerbedrijf
Haarlemmermeer? Neem dan contact op met
Zinah Busscher, coördinator van het
WijkLeerbedrijf.
Telefoonnummer: 06-23543183
Email: hoofddorp@wijkleerbedrijf.nl

advies

Het WijkLeerbedrijf Haarlemmermeer is een samenwerkingsverband tussen gemeente Haarlemmermeer, Eigen
Haard / Amstelring, MeerWaarde, Pract’s oefentherapie, ROC Nova college en Calibris Advies.

