Geen zin om de hele dag
op school te zitten?
Kies dan voor praktijkgestuurd leren
en word onze nieuwe collega!
Ga jij ook voor het diploma:
VERZORGENDE IG VVT / KRAAMZORG
VERZORGENDE IG
VERZORGENDE IG / MAATSCHAPPELIJKE ZORG
VERPLEEGKUNDIGE NIVEAU 4?

WIJ ZOEKEN JOU!

PRAKTIJK EREN
L
GESTUURD
Ben jij die enthousiaste, ondernemende en verantwoordelijke student
die graag de handen uit de mouwen steekt?
Die praktisch is en vanuit praktijkervaringen op zoek gaat naar kennis?
Die wil leren door te doen?
Dan is praktijkgestuurd leren iets voor jou !

PRAKTIJK
GESTUURD
LEREN

Studenten zijn vooral tevreden over:
 De persoonlijke begeleiding van docenten

en medewerkers;
 De koppeling tussen praktijk en theorie;
 De keuzes uit workshops;
 De mogelijkheid om de praktijkroute te
combineren met ouderschap.

In de leergemeenschappen leren we van
en met elkaar. Dit op de typische Brabantse
manier. Samen de handen in elkaar slaan,
elkaar helpen, samen doen!
Aan het eind van je opleiding ontvang je
hetzelfde diploma als bij een reguliere
opleiding op school.
Meer informatie?
tel: 0165 - 34 13 34
mail: personeelszaken@kraamcentrumdat.nl
web: www.kraamcentrumDAT.nl

2018
START
januari
2018
Elk leerproces start in de praktijk;
de (praktijk)ervaring stuurt het leerproces.
De basis van praktijkgestuurd leren wordt
gevormd door wat jou als student boeit, bindt
en motiveert. Vanaf je eerste studiedag werk je
bij één van de deelnemende zorgorganisaties
en ben je te vinden bij de mensen die jouw
hulp nodig hebben. Onder begeleiding van
een medewerker van de zorgorganisatie ga je
aan de slag.
De lessen volg je op locatie in de vorm van
workshops, waardoor je niet meer naar school
gaat. Docenten van het ROC West-Brabant en
medewerkers van de zorgorganisaties organiseren workshops over onderwerpen waarmee
jij in de praktijk te maken hebt. Hierdoor ontstaat een directe koppeling tussen de praktijk
en de theorie.
Er wordt in 2018 ook een leergemeenschap
Roosendaal gevormd die bestaat uit burgers,
vrijwilligers, cliënten, mantelzorgers, docenten,
professionals, professionals in opleiding en
medewerkers van de zorgorganisaties.
Met als doel dat er geleerd wordt van elkaar en
met elkaar. Vanuit de praktijk van alledag geven
wij je dus een opleiding die volledig op jou is
afgestemd.

Deelnemende zorgorganisaties:

Thuiszorg DAT

