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Praktijkgestuurd leren 
 

Jouw pad naar deskundig zijn en eigenaarschap nemen in het werk, waarbij de vraag 
van de cliënt altijd centraal staat. 

 
Je kunt onderstaande opleidingen volgen via Praktijkgestuurd leren: 

• Mbo maatschappelijke zorg/verzorgende IG niveau 3 

• MBO maatschappelijke zorg/verpleegkunde niveau 4 

• Associate Degree Sociaal Werk niveau 5. 
 
Tijdens dit traject krijg een leerarbeidsovereenkomst. In samenwerking met het ROC Vonk 
en Hogescholen richten wij de opleidingsvorm praktijkgestuurd leren in. 
 
Onderwijs en praktijk dichtbij elkaar 
Elke cliënt heeft persoonlijke wensen en alle zorg is daarmee uiteindelijk maatwerk. Deze 
visie wordt ook gehanteerd binnen het Praktijkgestuurd leren. Via Praktijkgestuurd leren 
wordt onderwijs en praktijk dichtbij elkaar gebracht. Jij als student neemt zelf 
verantwoordelijkheid voor het leerproces en wordt zo opgeleid om dit ook uit te dragen 
binnen de eigen werkplek. Praktijkgestuurd leren biedt veel ruimte voor jouw 
persoonlijke- en professionele leervragen. Tijdens dit leerwerktraject heb jij de regie over 
jouw eigen leerroute en sluit jij dit af met een volwaardig diploma.  
 
Wat weet en kun je al, waar staan we nu en hoe ziet het toekomstige pad eruit? 
Jouw talenten en vaardigheden vormen een goed vertrekpunt voor jouw persoonlijke 
ontwikkeling. Jouw persoonlijke ontwikkeling is onlosmakelijk verbonden met jouw rol als 
professional. Je neemt immers jezelf mee als instrument in de uitvoering van jouw 
werkzaamheden. Samen met jouw coach, werkbegeleider en coördinator Praktijkleren 
bepaal je de leerroute en het studietempo binnen de gestelde kaders en wettelijke 
normen op basis van het kwalificatiedossier van jouw opleiding. 
 
Meer informatie 
Ben jij of ken jij iemand die enthousiast is om in de gehandicaptenzorg te werken en 
leren, laat het weten! Voor meer informatie kun je van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 
en 17.00 uur contact opnemen met: 
 
Conny van den Berg 

• E: conny.van-den-berg@sheerenloo.nl  

• T: 06 10 73 01 89 
Of 
Saskia Braveboer 

• E: saskia.braveboer@sheerenloo.nl  

• T: 06 52 53 82 47) 
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