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Aanleiding voor het Gilde leren 

• Grote stageplaatstekorten voor de opleiding 
Helpende Zorg Welzijn (niveau 2) 

• Stagemoeheid in leerbedrijven voor het

opleiden van niveau 2 studenten
• Afstemming noodzakelijk tussen 

theorie- praktijk    

- veel tussentijdse schooluitval 



Doelstelling Visio De Brink Gilde 

• 24 extra stageplaatsen van goede kwaliteit  

• Kweekvijver jong personeel op niveau 2 of 
doorstroom niveau 3

• Opname van niveau 2 in het functiehuis 
• Vermindering VSV 
• Aantrekkelijk onderwijsconcept in de regio   



Partners in Visio De Brink Gilde 

• Visio De Brink 

• Kornoeljehof van Interzorg
• Drenthe College 

• Kenniscentrum Calibris  



Kenmerken 

• 24 dagschool leerlingen 

• Gehele week in de praktijk 
• Docent gehele week in huis 

• Voor en na de dienst in het leerhome
• Docent bezoekt de leerplaatsen

• Docent ondersteunt de werkbegeleider



Kenmerken ( 2)  

• 1 dag per week les in Visio De Brink 

• Theorie afgestemd op de praktijk 
• Leeractiviteiten afgestemd op niveau 2 

• Leerhome
• Werkbegeleider is het voorbeeld en leert  

vakbekwaamheid aan

• Ontzorgen van de afdelingen    



Visio De Brink Gilde 

• 24 Helpende Zorg Welzijn van DC 

• FTE docent in het Gilde (3)  
• (Nieuw) leerhome op terrein 

• Samenwerking met Interzorg (8 plaatsen in 
Kornoeljehof) 

• Belangrijke plaats voor Praktijkopleiders en 
werkbegeleiders



Win win (1)

• Groot tekort aan BPV – oplossing DC 

• Functie van Helpende in functiegebouw 
• Hoog stage – en diplomarendement

• Minder VSV 
• Kweekvijver niveau 2 (werk) & doorstroom 

• Extra ondersteuning bij cliënten op de afdeling 
• Nieuw Onderwijsconcept voor niv 1 en 2   



Win win (2) 

• Leerlingen doen taken waar het vaste personeel 
soms niet aan toe komt 

• Het concept is te combineren met andere 
(opleidings) initiatieven en concepten 

• Leerlingen gaan leren weer leuk vinden en 
komen in de juiste leerstand 

• Betere vakbekwaamheid en meer 
werknemersvaardigheden  



Resultaat pilot ( feb / juli 2012) 

• Aantal plaatsen try out: 11 studenten BOL 
waarvan 8 gediplomeerd

• Doorgestroomd naar VZ IG BOL : 4   

• 1 terug naar reguliere BOL op het ROC  
• 1 uitgestroomd met diploma Zorghulp 
• 1 gestopt vanwege taalproblemen 1



Resultaat (vervolg try out) 

• 6 gediplomeerden hebben een weekend-
oproep- of vakantiebaan (gehad) binnen Visio 
De Brink (ook studenten die overdag bezig zijn 
met een niveau 3 opleiding)

• Docenten geven aan dat een groot deel van de 
studenten in het regulier onderwijs het diploma 
niet had gehaald 



Resultaat  2012/2013 < 18 jaar 

• 20 leerlingen gestart 

waarvan 
• 18 gediplomeerd

• 2 tussentijds uitgestroomd 



Resultaat  2012/2013 > 18 jaar 

• 11 gestart

waarvan  
• 4 gediplomeerd 

• 7 gestopt (veel persoonlijke problematiek, 
buitensporig gedrag, verhuizing etc.)  



Vervolg  ( groep 2012/2013) 

• 10 studenten doen vakantiewerk 

• 14 studenten gaan door met een 
vervolgopleiding

• 3 gaan door met een BBL traject niveau 3  
• 1 student is uitgestroomd op niveau 1 en heeft 

een baan voor 1 jaar gekregen in de Kiep 

• 10 hebben tijdelijk werk bij Interzorg of Visio  



Toekomst 

• Nog meer studenten door laten stromen naar BBL 
VZ IG of MW niveau 3 

• Nog meer studenten door laten stromen naar werk 
op niveau 2 

• Doorontwikkelen van het niveau van de 
werkbegeleiders (voorbeelden, leermeesters)

• Nog meer win – win behalen op de afdelingen
• Het Gilde verder duurzaam borgen in de 

organisaties 
• Uitbreiden  



Meer dan 200 leerlingen in de  Gildes 

• Het Martini Gilde - ziekenhuis

• Het ZINN Gilde - ouderenzorg 
• Het SKSG Gilde - kinderopvang

• Het Zonnehuisgroep Noord Gilde - ouderenzorg
• Het Twaalf Hoven Gilde – ouderenzorg 

• Het Plataan Gilde in Heerlen – ouderenzorg, 
ziekenhuis en Hago Zorg  

• Het Warande Gilde in Zeist - ouderenzorg 



Informatie

• Gerda Boersema 

• Email: g.boersema@calibris.nl
• Tel 06 41172481 


