
mensenwerk
Leren èn werken bij Dichterbij

Sophie...



Volg je een BOL-opleiding richting de (gehandicapten)zorg, dan kun je bij 

Dichterbij terecht voor uitdagende stages. Bijvoorbeeld wanneer je begeleider 

wilt worden. En wie weet houd je net als stagiaire Fleur Vermeulen een mooie 

baan aan je stage over! Laat je school weten dat je stage wilt lopen bij 

Dichterbij. Of kijk op dichterbij.nl/stage-lopen

stage lopen 
bij Dichterbij
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Ontdek of de  
gehandicaptenzorg  
bij jou past 

  Volg ons op  

@stichtingdichterbij 

Bijverdienen naast je 
zorgopleiding?

Met jouw studie kun je direct van start met  

een bijbaan of vakantiewerk. En begin je  

met een voorsprong aan je carrière! 

 

  Whatsapp met ons voor  

de mogelijkheden

Meer informatie vind je op 

dichterbij.nl/dichterbij-baan

tip
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Als student aan een zorgopleiding wil 
je bij een organisatie aan de slag waar 
jij werk van je talent kunt maken. 

warm welkom!
Welkom bij Dichterbij. Dagelijks werken wij aan een betekenisvol leven 

van mensen met een verstandelijke beperking. Ook zij willen meedoen, 

zich gezond voelen en zinvol bezig zijn. Daar hebben cliënten wel wat 

hulp bij nodig. Met alledaagse dingen, zoals boodschappen doen, 

bewegen of eten. Maar de behoeften van cliënten echt leren kennen én 

de juiste begeleiding geven? Dat is een vak! Dichterbij leert jou het vak 

van begeleider of verpleegkundige in de praktijk.

stichting dichterbij Hi, mijn naam is Fleur 
en ik heb de opleiding MZ net afgerond! Nu 
begeleid ik Anne in Uden. Waarom ik 
hiervoor gekozen heb? Omdat het erg breed 
is. Zo kun je jongeren, volwassenen of 
ouderen begeleiden. Maar ook cliënten die 
veel zorg nodig hebben of juist heel 
zelfstandig zijn. Mijn tip: Laat je school weten 
dat je ook eens de gehandicaptenzorg wilt 
ervaren. ^Fleur

#ontdekdegehandicaptenzorg #stage #talent

http://dichterbij.nl/stage-lopen
http://@stichtingdichterbij
http://wa.me/31887540060
http://wa.me/31887540060
http://dichterbij.nl/dichterbij-baan
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Wil jij liever werkend leren dan fulltime naar school?  

En ben je ouder dan 18 jaar? Of sta je aan de vooravond  

van een carrièreswitch? Dan is een BBL- of deeltijdopleiding  

om begeleider of verpleegkundige te worden wat voor jou! 

Dichterbij is een erkend leerbedrijf voor de volgende 

opleidingen: 

•  Verzorgende IG | mbo-niveau 3 

•  Maatschappelijke Zorg | mbo-niveau 3 of 4

•  Verpleegkunde | mbo-niveau 4 of hbo-v

•  Social work | hbo duaal

Een combinatie is ook mogelijk:

•  Maatschappelijke Zorg en Verzorgende IG | mbo-niveau 3

•  Maatschappelijke Zorg en Verpleegkundige | mbo-niveau 4

Meer informatie 

Welke opleiding past bij jou? 
Dat hangt af van jouw wensen, talenten, vooropleiding en eventuele 

werkervaring. Die werkervaring hoeft niet altijd gerelateerd te zijn aan de zorg. 

Overleg gerust met onze praktijkopleider welke opleiding bij jou past. 

Mail naar info@dichterbij.nl of bel 088-7540000.

werken en leren 
combineren
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De ideale mix: werkend leren
Leroy Hermsen volgt de combi-opleiding Maatschappelijke zorg en 

verpleegkundige bij Dichterbij. Hij werkt 28 uur per week als begeleider 

bij een woonlocatie en gaat daarnaast een dag naar school. “Een ideale 

mix. Ik heb in korte tijd zó veel geleerd! Mijn tactiek is veel vragen 

stellen, opletten en mezelf openstellen. Dat laatste was ik niet gewend. 

Maar ik ervaarde al gauw: als ik me openstel, doen de cliënten dat ook.” 

Naar het verhaal

http://www.dichterbij.nl/bbl-brochure
mailto:info%40dichterbij.nl?subject=
http://www.dichterbij.nl/leroy-brochure
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Sta jij te popelen om een carrièreswitch te maken naar de 

gehandicaptenzorg? Naast onze reguliere BBL-opleidingen 

bieden we een aantal uitdagende, op maat gemaakte 

opleidingen aan speciaal voor zij-instromers. 

Heb je meer dan 5 jaar werkervaring én een mbo-diploma in een andere 

richting dan de zorg? Dan is een van deze omscholingstrajecten wat voor jou:

Begeleider gehandicaptenzorg | versneld 
Deze praktijkgerichte BBL-opleiding op niveau-4 is speciaal ontwikkeld voor 

zij-instromers. In 2 jaar ben jij klaar voor het werk als begeleider 

gehandicaptenzorg. 

Meer informatie

(Ondersteunend) Begeleider EVB+

Tijdens deze 3-jarige BBL-opleiding Maatschappelijke Zorg (niveau 3 of 4) word 

je specialist om mensen met een ernstige verstandelijke beperking en moeilijk 

verstaanbaar gedrag (EVB+) te begeleiden. 

Meer informatie

Verpleegkundige van de toekomst 
Overweeg je verpleegkundige op niveau-4 te worden? Maar 

weet je nog niet in welke sector? Dan is de unieke 3-jarige 

BBL-opleiding van MaasZorgWerkt bedoeld voor jou! Je doet 

namelijk ervaring op in drie sectoren: de gehandicaptenzorg,  

de ouderenzorg én de geestelijke gezondheidszorg.

Meer informatie

Heb je vragen? 
Onze praktijkopleider geeft je graag advies.  

info@dichterbij.nl 

088-7540000

versneld omscholen

Carrièreswitch: 
Van crediteuren administratie naar 

Begeleider EVB+

Hans Goossens (49) werkte jarenlang met 

veel plezier op de crediteurenadministratie 

van een transportbedrijf. Toch begon het  

op zeker moment te kriebelen, een baan  

in de gehandicaptenzorg, zou dat iets voor 

hem zijn? Het idee voor die ommezwaai  

had wat tijd nodig om te landen. Nu is  

Hans helemaal in zijn element als begeleider  

EVB+ in opleiding.

Naar het verhaal

http://www.dichterbij.nl/versneld-omscholen-brochure
http://www.dichterbij.nl/omscholen-evb-brochure
http://www.maaszorgwerkt.nl/vacatures
http://www.dichterbij.nl/hans-brochure
http://www.dichterbij.nl/hans-brochure 


Wij zijn Dichterbij voor mensen met een verstandelijke beperking en hun 

naasten. Leren en werken bij Dichterbij betekent dat je alle ruimte krijgt  

om jezelf te zijn. En je talenten te ontwikkelen op een manier die bij jou  

past. Net als onze cliënten. Bij ons sta je er niet alleen voor. Want samen  

met de cliënt, familie en collega’s maken we het verschil!

Maak ook werk van jouw talent 
Bespreek gerust jouw mogelijkheden met een van onze praktijkopleiders. 

info@dichterbij.nl

088-7540000

dichterbij.nl/werken-bij

stevig.nl/werken-bij

verschil maken doe je samen

Jolanda...

mailto:info%40dichterbij.nl?subject=
http://dichterbij.nl/werken-bij
http://stevig.nl/werken-bij

