
Wil jij werken in de ouderenzorg?
Heb je hart voor mensen die hulp nodig hebben en steek 
je graag je handen uit de mouwen? ZINN en Alfa-college 
bieden opleidingen op alle niveaus binnen de dagelijkse 
praktijk van de moderne ouderenzorg!

Aanmelden voor 1 april 2022!
Selectiegesprekken zijn gepland in mei, de opleiding 
start in september!

Stap 1  
Schrijf je in voor deze opleiding via de website van 
het Alfa-college: www.alfa-college.nl

Stap 2  
Stuur je CV en motivatiebrief naar: 
m.lieverdink@alfa-college.nl

Meer info
Myrthe Klimp - Projectleider 
m.klimp@zinnzorg.nl  |  tel: 06 23 322 700
Aanwezig: ma t/m do

De opleiding  
Je bent van maandag t/m vrijdag in woonzorgcentrum 
De Brink, net als je docenten. Je krijgt daar les en je 
werkt mee op de diverse afdelingen, onder leiding van 
je werkbegeleider. In het Gilde liggen theorie en praktijk 
heel dicht bij elkaar. Deze opleiding tot Helpende Zorg 
en Welzijn is specifiek gericht op de ouderenzorg en kun 
je daarom in één jaar afronden. De belangrijkste vakken 
gaan over huishouding, koken, basiszorg (ADL) en sociale 
omgang met bewoners. Daarnaast kies je  
tijdens deze opleiding ook voor 2 keuzedelen. 

Na deze opleiding  
Als Helpende Zorg en Welzijn verzorg en begeleid je  
mensen van alle leeftijden. Je helpt bij het wassen en 
aankleden en verricht andere zorgactiviteiten die vallen 
onder de dagelijkse levensbehoeften. Je werkt bij-
voorbeeld in een verzorgingshuis, de thuiszorg of een 
verpleeghuis. Natuurlijk kun je na deze opleiding ook 
verder leren op niveau 3 of 4, bijv. in Leerpad Alfa ZINN 
(BOL of BBL) of op een reguliere BBL-plek bij ZINN.

Opleiding Helpende 
Zorg en Welzijn  
(verkorte BOL-opleiding) 

Benodigde vooropleiding 
voor deze opleiding heb je een van de volgende  
diploma’s nodig:
• vmbo-diploma basisberoepsberichte leerweg
•  mbo-diploma (minimaal Entree-opleiding niveau 1; 

een hoger niveau mag ook)

Voorbereidingstraject 
Ben je lang niet naar school geweest en wil je  
onderzoeken of deze opleiding geschikt voor  je is? 
Kom je uit een ander werkveld dan de zorg en wil  
je je gaan oriënteren? Meld je dan aan voor een  
passend voorbereidingstraject. Dat organiseren  
we samen met de gemeente Groningen. Houd er  
rekening mee dat dit voorbereidingstraject  
plaatsvindt in juni. Interesse? Zie Meer info


