Leren & Werken

in de zorg & dienstverlening
bij Prins Heerlijk

Prins Heerlijk in de zorg & dienstverlening
De leerlingen van Prins Heerlijk in de zorg leren en werken bij een van de leer-werkplekken waar we mee samenwerken. In ons eigen opleidingscentra in Servicecentrum Het Laar (Tilburg) of sociëteit Andromeda (Eindhoven) geven we
speciale MBO theorie- en praktijklessen. Schoolverlaters van het speciaal onderwijs, praktijkonderwijs of het VMBO
leiden we hier op tot assistent dienstverlening en zorg of helpende zorg & welzijn.

Wil je graag zorgen voor mensen?
Ben je behulpzaam?

Dan is de zorg
misschien iets voor jou!

Inzet en motivatie
Wij nemen onze leerlingen serieus. Daarom luisteren we aandachtig naar wat zij willen,
kijken we goed naar wat zij kunnen en denken we steeds na over de best passende begeleiding.
We stellen ook eisen aan onze leerlingen: inzet en motivatie zijn noodzakelijk.
We geven onze leerlingen eigen taken en verantwoordelijkheden, afgestemd op hun mogelijkheden. Wij stimuleren hen
zélf te bedenken hoe een taak aan te pakken, of een probleem op te lossen. We leren onze leerlingen stap-voor-stap
op zichzelf te vertrouwen en zo zelfstandig mogelijk te werken.

Individuele leer-werk trajecten
Elke leerling volgt een eigen programma waar de volgende modules in voor kunnen komen:
1.

Stage lopen of werken bij een leer-werkplek met begeleiding van een jobcoach van Prins Heerlijk
(gemiddeld 3 dagen per week).

2.

Les (2 dagen per week):
•

Theorie- en praktijklessen (bijv. welzijn, basiszorg, voeding en omgangskunde)

•

Algemene vakken (rekenen, Nederlands, burgerschap)

•

Leren leren (verslagen maken, reflecteren, aan leerdoelen werken, etc.)

De individuele programma’s worden samengesteld in overleg met de leerling en de volwassenen die voor hem of haar
belangrijk zijn.

Kleinschalig en betrokken
Kleinschaligheid en continuïteit zijn voor onze leerlingen belangrijk. Zij leren het beste in een vertrouwde omgeving, met
bekende personen. Daarom werken wij met een vast team van ervaren vakdocenten, werkbegeleiders en jobcoaches.

Begeleiding en zorg: dagbesteding, individuele, ambulante en (woon)begeleiding
Prins Heerlijk biedt voor jongeren, die dit nodig hebben, naast leren en werken, een individueel traject begeleiding
en zorg, in het kader van WMO, Jeugdwet of WLZ. Prins Heerlijk heeft een team van ambulant en (woon)begeleiders,
orthopedagogen en psychologen die jongeren integraal ondersteunen bij individuele vragen om verder te komen in hun
persoonlijke ontwikkeling.

Samenwerking
De opleiding Prins Heerlijk in de zorg is gestart als een gezamenlijk initiatief van De Wever, Stichting Schakelring,
Servicecentrum Het Laar en Stichting Buitengewoon leren en werken - Prins Heerlijk. Inmiddels hebben meerdere zorginstellingen en locaties in Noord-Brabant zich aangesloten.

MBO Opleidingen
Leerlingen worden ingeschreven bij het Koning Willem I College (leslocatie Tilburg) of bij het Summa college (leslocatie
Eindhoven). De lessen en toetsen worden gehouden op de leslocatie van Prins Heerlijk in de zorg.
De kosten voor de inschrijving voor de opleiding zijn gelijk aan de kosten voor de reguliere MBO-opleiding.
Prins Heerlijk biedt opleidingen in de zorg, via Speciaal Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) in bedrijf:
•

Assistent dienstverlening en zorg, entree-opleiding MBO (niveau 1, BBL)

•

Helpende zorg en welzijn, dienstverlening MBO (niveau 2, BBL)

•

Indien mogelijk, doorstroming naar MBO niveau 3 (BBL)

Begeleid werken en jobcoach
De jobcoach zoekt samen met de leerling naar een geschikte leer-werkplek. Hier wordt de leerling dagelijks begeleid
door een werkbegeleider. Daarnaast komt de jobcoach langs, zo vaak als dat gewenst is. De lessen worden gegeven in
één van de opleidingscentra van Prins Heerlijk. Onze jobcoaches komen uit de praktijk en kennen de zorg.

Vind je leren lastig, maar wel belangrijk?
Leer je de fijne kneepjes van het vak
graag van ervaren mensen uit de zorg?
Heb je net een beetje extra hulp nodig?

Kom dan eens bij
Prins Heerlijk kijken!

Voor wie is Prins Heerlijk?
De beschikbare plaatsen zijn bestemd voor jongeren, die:
•

Gemotiveerd zijn en graag willen leren en werken in de zorg

•

Respectvol en liefdevol omgaan met de zorgvragers, en niet bang zijn voor de ziektebeelden van de zorgvragers

•

Leer- en/of concentratieproblemen hebben, en/of een lichte verstandelijke beperking

•

Door verschillende oorzaken weinig kans maken op de huidige arbeidsmarkt

•

Tussen de 16 en 27 jaar zijn, zonder startkwalificatie

•

Graag beroepsonderwijs willen volgen en een diploma willen halen

•

Speciaal voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs of VMBO gevolgd hebben

•

Gebaat zijn bij een kleinschalige leeromgeving en individuele begeleiding

•

Een indicatie hebben voor Wajong, voor SW of voor ‘begeleiding groep/individueel’, of opgenomen zijn in het
doelgroepregister met een indicatie baanafspraak, of een no-risk polis op basis van scholingsbelemmering hebben.

We verwachten van jongeren dat ze gemiddeld 4 à 5 dagen per week kunnen en willen leren en werken
(ook op onregelmatige tijden). Inschrijving is het hele jaar door mogelijk.

Aanmelding en toelating deelnemers
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Er is een toelatingsprocedure van toepassing die bestaat uit enkele
stappen: aanmelding, kennismakingsgesprek, selectiegesprekken (samen met werkgever) en inschrijving.
Het aanvragen van informatie kan via een e-mail naar: dick@prinsheerlijk.nl of telefonisch:
Dick Sier: 06 211 513 95. Kijk ook op www.prinsheerlijk.nl
Aanmelden voor een kennismakingsgesprek kan via: intake@prinsheerlijk.nl

Zorg, Horeca en Detailhandel
Prins Heerlijk biedt ook de mogelijkheid tot een individueel leer-werktraject in de horeca of in de detailhandel.
Informatie hierover kun je vinden op www.prinsheerlijk.nl.

Stichting Buitengewoon leren en werken – Prins Heerlijk
Erkenning
De stichting Buitengewoon leren en werken – Prins Heerlijk is
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Adressen & Contact
Stichting Buitengewoon leren en werken - Prins Heerlijk

Locaties Prins Heerlijk Horeca/Detailhandel:

Dr. Pa u l Ja nssenweg 171, 5026 RH T ilburg

L u n ch caf é Pr i n s Heer l i jk - N i e uw l a nd s t r a a t 16 Ti l b urg

T 0 1 3 7 4 4 0 1 52

Pr i n s Heer l i jk F acto r i u m Po d i u m ku n s ten - Koni ngs p l e i n 11 a T i l b u rg

info@prinsheerlijk.nl www.prinsheerlijk.nl

Pr i n s Heer l i jk Du y n s b erg - I nd i gol a a n 100 Ti l b urg

Leslocaties Prins Heerlijk in de zorg

Pr i n s Heer l i jk E etwi n kel - S t a d hui s p l e i n 325 Ti l b urg

Servicecen t rum He t La a r

W i n kel i n S er v i cecen tr u m Het L aar - G e n W i nk e l m a ns t r a a t 1 7 5 T i l b u rg

Ge ne ra a l W i nkelmanst r aat 175, 5025 XG T ilburg

Vi l l a d e Vi er Jaarg eti jd en - N oord s t r a a t 36 Ti l b urg

So ciët eit An drome da

Contact

Fi rm a m e n tl a an 1, 5632 AA Eindho ven

S t uur e e n e - m a i l na a r : d i c k @p r i ns he e r l i j k .nl
O f b e l D i c k S i e r ( t e a m l e i d e r z org) T 06 211 513 95

