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Wil je nog meer weten? 

Surf dan naar www.zwlsevagram.nl.

Wij wensen je een fi jne en leerzame stage 

binnen een van de Centra voor Zorg, Welzijn 

en Leren.
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Reguliere stageplek Centra ZWL

Één of twee studenten op de afdeling Grote groep studenten op de afdeling

Leren van en verantwoordelijkheid voor 

deelhandelingen

Leren van het hele scala aan zorgtaken en verantwoordelijkheid 

voor het totale zorgproces (‘total job approach’)

Begeleiding d.m.v. ‘meester-gezelprincipe’ 

(1 op 1)

Coaching/begeleiding ‘op afstand’ (begeleiden met de handen op 

de rug)

Begeleiding is instructief (voordoen – nadoen) Begeleiding is sociaal constructief (zelfstandig leren en samen 

construeren)

Vragen en problemen worden opgelost d.m.v. de 

begeleider

Vragen en problemen worden in eerste instantie in het eigen 

team van studenten opgelost (doordat de hele beroepskolom 

(VMBO, MBO en HBO) vertegenwoordigd is, zijn er veel mogelijk-

heden voor leren van en aan elkaar)

Studenten gaan voor terugkomdagen naar school Terugkomdagen blijven vooralsnog bestaan.

Daarnaast is het mogelijk om te werken aan opleidingstaken op 

de leerafdeling (leerdoelen zijn ter plekke te behalen)

De leerwegbegeleider komt alleen voor de 

tussenevaluatie en eindbeoordeling op de stageplek

Een docent van de onderwijsinstelling (VMBO en MBO) is regel-

matig aanwezig

Studenten hebben weinig invloed op de zorg Studenten hebben grote invloed op de zorg; functioneren als 

volwaardig teamlid op de afdeling

Begeleiden van studenten vraagt veel tijd Begeleiders hebben in dit concept meer tijd voor deskundig-

heidsbevordering en kwaliteitsprojecten

Leerlingbegeleiding gaat ten koste van de tijd voor 

de zorgvrager

Er is meer tijd voor de zorgvrager

Na diplomering geen realistisch beeld van de ver-

antwoordelijkheden die horen bij het beroep.

Gevolgen:

- vroegtijdige uitstroom

- investeren in een werkervaringsjaar

Realistisch beeld van de verantwoordelijkheden die horen bij het 

beroep.

Gevolgen:

- motivatie voor het beroep neemt toe

- kortere inwerkperiode na diplomering
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Onderwijsac  viteiten binnen de 
Centra voor Zorg, Welzijn en Leren
Studenten (MBO/HBO) hebben de mogelijk-

heid leerdoelen te behalen en af te laten 

tekenen.

Voor de VMBO-leerling is het tijdens de 

beroepsoriënterende stage mogelijk om een 

beeld te vormen van de beroepspraktijk.

Door de aanwezigheid van de docenten 

(VMBO/MBO) op de afdeling is de tijd tussen 

de werksituatie en het refl ecteren hierop 

zeer kort. Hierdoor wordt een groter effect

bereikt.

Studenten hebben een leercentrum binnen 

handbereik (inclusief een elektronische 

leeromgeving) waardoor theorie en praktijk 

kort bij elkaar komen.

Vanwege de andere opzet zullen studenten 

meer begeleidingsgesprekken hebben.

Doelen van de Centra voor Zorg, 
Welzijn en Leren
De Centra ZWL willen vraaggerichte zorg 

en dienstverlening bieden aan met name de 

oudere zorgvragers. Ze richten zich op een 

krachtige en realistische leeromgeving. 

Om het leren van en aan elkaar zo breed 

mogelijk te maken, bieden de centra plaats 

aan studenten van niveau 1 t/m 5 en aan 

leerlingen vanuit het VMBO. 

De Centra ZWL zijn competentiegerichte 

BPV-plaatsen, dat betekent:

• een grote groep studenten neemt de 

zorg over van het vaste team;

• de student is verantwoordelijk voor het 

totale zorgproces;

• de student krijgt een realistischer beeld 

van de eisen die aan het beroep gesteld 

worden;

• er is een studieruimte met relevante 

informatievoorziening  en waar groepen 

studenten kunnen refl ecteren op hun 

handelen onder begeleiding van een 

docent;

• werkbegeleiders, praktijkopleiders en 

docenten werken intensief met elkaar 

samen.

Begeleiding
Vooralsnog blijft de gebruikelijke BPV-

begeleidingsstructuur, ondanks de aanwezig-

heid van een docent, gehandhaafd. Zo ook het 

terugkomonderwijs. De fi losofi e hierachter is 

dat studenten bij de Centra van ZWL tijdens 

de BPV-besprekingen hun ervaringen over de 

integrale aanpak en het werknemerschap met 

anderen kunnen delen.

Werknemerschap
Doordat studenten als volwaardige werk-

nemers worden benaderd, is er sprake van 

een aantal specifi eke aandachtspunten:

• Studenten draaien in principe alle diensten 

volgens de CAO V&V.

• Studenten leren ‘on the job’ omgaan met 

de rechten en plichten die verbonden zijn 

aan het werknemerschap (bijv. onderhan-

delen over vrije dagen).

• Wanneer er gewerkt wordt in de kleine 

schoolvakanties, kan dit in de overige 

stageweken gecompenseerd worden. 

Per saldo draait men het normale aantal

stageweken.

• In de zomervakantie wordt binnen de 

Centra van ZWL geen stage gelopen. 

De student kan gevraagd worden om als 

vakantiewerker (tegen reguliere betaling) 

binnen deze afdeling te komen werken.

Je gaat binnenkort stage lopen in één van de 

Centra voor Zorg, Welzijn en Leren (ZWL). Dit is 

een speciale stageplek die verschilt van andere 

stageplekken, omdat er op een andere, nieuwe 

manier wordt omgegaan met studenten. 

Bij zorgorganisatie Sevagram tref je deze 

centra aan bij:

• Expertisecentrum Plataan, afdeling 3 en 4 

te Heerlen

• Expertisecentrum Molenpark te Heerlen

• Zorgcentrum De Regenboog, etage 1 en 2 

te Heerlen

• Zorgcentrum Langedael te Vaals

Centra voor Zorg, Welzijn en Leren is een sa-

menwerkingsverband van vijf partners: Arcus 

College, Zuyd Hogeschool, Emmacollege,

Sophianum en zorgorganisatie Sevagram.  

Binnen deze afdelingen wordt competentiege-

richt opgeleid en is sprake van vraaggerichte 

zorg met bezieling aan cliënten. Wat dat voor 

jou allemaal betekent, zul je straks in de prak-

tijk ‘aan den lijve’ ervaren.

In deze folder willen we je alvast vooraf infor-

meren, zodat je al bekend bent met een aantal 

uitgangspunten.


