
Opleiding Assistent  
Dienstverlening en 
Zorg (niveau 1)

Wil je de Mbo Entree-opleiding Assistent Dienst verlening 
en Zorg volgen? En wil je graag midden in de praktijk  
van de zorg leren en werken? Dan is het Wijkgilde De Es  
misschien iets voor jou! Actief leren in de dagelijkse 
praktijk van vakmensen en bewoners!

Meld je zo snel mogelijk aan, liefst voor 1 mei!
De selectiegesprekken zijn in mei en evt. juni en 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 gegevens naar  
m.klimp@zinnzorg.nl
(naam, telefoon-
nummer, mailadres, 
coach gemeente)

Meer info?
Jochem Bosscha | Docent Wijkgilde De Es
06 408 081 58  | tj.bosscha@alfa-college.nl 

Carla Boersema | Docent Wijkgilde De Es
06 123 45 182  | cjm.boersema@alfa-college.nl

Samen leren in de praktijk  
•  Naam opleiding: Assistent Dienstverlening en Zorg 

(Entree Zorg, niveau 1) van het Alfa-college
•  Locatie: in woonzorgcentrum De Es van ZINN in  

Groningen en in de wijk Selwerd, Paddepoel en  
Tuinwijk

• Duur: de opleiding duurt in principe 1 jaar
•  Je loopt in blokken van ± 20 weken stage bij de  

facilitaire afdeling van zorgcentrum De Es, in een 
huiskamer in De Es en bij mensen thuis in de wijken 
Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk

•  De lessen en je opdrachten gaan over schoonmaak, 
maar ook over de omgang met ouderen en het helpen 
bij activiteiten

•  Het Leerhome van het Wijkgilde is beneden in  
woonzorgcentrum De Es; hier krijg je les en begin  
en eindig je elke dag 

•  Je krijgt coaching op de werkvloer van docenten van 
het Alfa-college en van werknemers van ZINN 

Wat ga je doen? 
Als student bij het Wijkgilde De Es loop je stage bij de  
facilitaire dienst, het restaurant, de keuken, woon-
groepen en assisteer je in de Buurthuiskamer bij de 
dagopvang. Bij mensen in de wijk verricht je huishoude-
lijke werkzaamheden zoals afwassen, stofzuigen, ramen 
lappen en bed opmaken. Maar ook een spelletje spelen, 
een maaltijd voorbereiden, samen boodschappen doen 
of de hond uitlaten hoort erbij.

Wat levert het jou op? 
•  Je doet veel praktijkervaring op bij verschillende 

afdelingen, dat helpt je op weg naar een baan of een 
vervolgopleiding 

•  Je krijgt dagelijks begeleiding op de werkvloer van 
ervaren vakmensen

•  Als je de opleiding goed doorloopt, behaal je het  
diploma van Assistent Dienstverlening en Zorg  
(Entree Zorg, niveau 1) van het Alfa-college

Benodigde vooropleiding 
Je hebt voor deze opleiding geen vooropleiding  
nodig. Wel is het van belang dat je de Nederlandse 
taal op A2 niveau beheerst. 


