
Wat is het WijkLeerbedrijf?

Het WijkLeerbedrijf is een opleiding bij jou in de 
wijk. Je volgt de opleiding Dienstverlening 
Helpende Zorg & Welzijn, mbo niveau 2. Tijdens of 
na de opleiding helpen we je naar een betaalde 
baan. 

Je krijgt 1 dag per week les, verzorgd door 
docenten van het ROCvA. Daarnaast loop je 
minimaal 2 dagen stage bij wijkbewoners en 
zorginstellingen.

Voor wie is het?

Wil je werken in de zorg en actief leren in de 
praktijk? Dan is het WijkLeerbedrijf
misschien iets voor jou. 

Met je diploma kun je als Helpende gaan 
werken in de thuiszorg, een verpleeghuis, of 
gehandicaptenzorg. Als je kan en wilt kun je 
na het behalen van de diploma ook 
solliciteren om door te leren naar niveau 3. 
Je zal dan zelf een opleidingsplek moeten 
vinden.

Wat vragen wij?

- Je woont in Amsterdam
- Je hebt een uitkering van de gemeente 

Amsterdam
- Je hebt toestemming van je klantmanager
- Je spreekt verstaanbaar Nederlands, je kunt 

ook goed Nederlands schrijven en begrijpen 
(minimaal A2 niveau)

- Je hebt nog niet eerder in Nederland een 
startkwalificatie behaald

- Je bent minimaal 24 u per week beschikbaar
- Op termijn ben je qua uren ook flexibel 

inzetbaar (beginnen om 7.30u, avond- en 
weekenddiensten)

- Je kunt en wilt fietsen én hebt een laptop
- Je vindt het leuk om te werken en leren in de 

zorg



Hoe ziet de opleiding eruit?

Je hebt één vaste dag per week les. 
Samen met je klasgenoten volg je les op 
het WijkLeerbedrijf van docenten van het 
MBO College. Daarnaast loop je minimaal 
16 uur per week stage. Eerst loop je stage 
bij mensen in de wijk. Daarna doe je 
ervaring op bij een verpleeg- of 
verzorgingstehuis, of in de thuiszorg. Na 
ongeveer  1,5 doe je je praktijkexamen.

Waar start het WijkLeerbedrijf?

Eind januari 2022 starten er weer nieuwe 
groepen. Eén in Amsterdam Nieuw-West, 
en één in Amsterdam Noord.
Je hoeft niet per sé in Nieuw-West of 
Noord te wonen om je aan te melden. 
Maar je moet wel willen en kunnen 
reizen. Tijdens de intake kijken we ook 
goed naar of dit haalbaar is voor jou, maar 
denk er vooral zelf ook goed over na voor 
je je aanmeldt.

Hoe meld ik me aan?

Voldoe je aan alle voorwaarden? Dan kun je 
je aanmelden door een e-mail te sturen naar 
amsterdam@wijkleerbedrijf.nl.

Vermeld in de e-mail je volledige naam, 
adres, postcode, telefoonnummer, e-
mailadres en naam van je klantmanager. 
Stuur ook je CV mee.

Wij nemen vervolgens contact met je op en 
nodigen je uit voor de eerstvolgende 
informatiebijeenkomst! Als je daarna nog 
steeds enthousiast bent, plannen we een 
persoonlijk intakegesprek.
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