
christelijk beroepsonderwijs 

In de Zorg en Welzijn is geen dag hetzelfde. Daarom ontwikkelen we 
je opleiding in nauwe samenwerking met werkgevers. Zodat jij straks 
precies biedt wat een werkgever nodig heeft.  Samen met werkgevers 
kijken we hoe en waar jij je vak het beste kan leren. Soms brengen we 
de school in de praktijk, soms de praktijk in school. Waar je ook leert,  
je wordt altijd begeleid door ervaren docenten en vakmensen.

Eigen route
Waar ben je goed in, hoe leer jij het beste en waar 
zie jij jezelf werken? Met deze vragen dagen 
we je uit om na te denken over je eigen 
kwaliteiten en ambities. Zo kun je een eigen 
route kiezen. Jij hebt de regie en kiest altijd 
iets dat past bij wat jij wil en kan.

Binnen de opleidingen Zorg en Welzijn bij 
ROC Friese Poort kennen we twee leer-
wegen. Binnen deze leerwegen kun je uit 
verschillende routes kiezen.
• Beroepsopleidende leerweg (BOL) 
• Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

Kies de leerroute die bij jou past

Richtingen die je  
kunt kiezen:

• Dienstverlening
• Maatschappelijke zorg

• Sociaal werk
• Verzorgende IG

• Mbo-Verpleegkundige

Vestiging Leeuwarden/Dokkum
• Dienstverlening
• Maatschappelijke zorg
• Sociaal Werk (alleen in Leeuwarden)
• Verzorgende IG

(058) 265 52 00
leeuwarden@rocfriesepoort.nl

Wil je meer informatie over leren binnen Zorg en Welzijn, 
neem dan contact met ons op:

Vestiging Drachten
• Dienstverlening
• Maatschappelijke zorg
• Verzorgende IG
• Mbo-Verpleegkundige

(0512) 76 77 00
drachten@rocfriesepoort.nl

www.rocfriesepoort.nl

02/2019

Hoe leer ik bij 
Zorg en Welzijn?

Vestiging Sneek
• Dienstverlening
• Maatschappelijke zorg
• Verzorgende IG
• Mbo-Verpleegkundige

(0515) 48 16 00
sneek@rocfriesepoort.nl



Stevige basis
We sturen je niet zomaar de praktijk in, we leggen een stevige basis van voorbereiding en begeleiding. 
Aan het begin van de beroepsopleidende leerweg ga je aan de slag met kennis, houding, zelfstandigheid 
en initiatief nemen. Voor BBL-studenten, die meteen gaan werken, wordt deze kennisbasis naast het 
werken gelegd. Gedurende je hele studie coachen we je om je eigen weg te kiezen in je studie en je werk.

          Goed te weten:
Volg je een BOL-opleiding dan heb je 
vanaf 18 jaar recht op studiefinan-
ciering. Volg je een BBL-opleiding dan 
heb je dit niet. 

Hoe leer ik bij Zorg en Welzijn?

In de beroepsopleidende leerweg start je altijd op school om  
te werken aan een goede basis aan kennis en vaardigheden. 
Wanneer je er klaar voor bent de praktijk in te gaan, kies je  
voor School en stage of Leren op Locatie. 

Tijdens je opleiding ga je naar school en loop je stage bij diverse zorg- en/of 
welzijnsorganisaties. Het verschilt per opleiding hoe je stage wordt vormge-
geven. Bij de ene opleiding loop je iedere week 1, 2 of 3 dagen stage. De andere 
dagen ga je naar school waar je samen met je klasgenoten lessen krijgt in the-
orie of werkt aan je ‘skills’ (vaardigheden). Het kan ook zijn dat je een bepaalde 
periode achtereen stage loopt in bijvoorbeeld blokken van 10 of 20 weken.

De lessen op school zijn gericht op de praktijk. Dat betekent dat je vaak geen 
losse lessen hebt, maar dat je tijdens verschillende lessen werkt aan opdrachten 
die met elkaar verbonden zijn. Aan het begin van de opleiding bepalen docenten 
nog vaak hoe je hiermee aan de slag gaat. Maar hoe verder je in de opleiding 
komt, hoe vaker je zelf of met een groepje als student bepaalt hoe je aan een 
opdracht gaat werken. Je krijgt steeds meer verantwoordelijkheid en wordt 
daarmee op de dagelijkse praktijk van professionals voorbereid.

Kies je voor Leren op Locatie dan volg je onderwijs op locatie bij een zorg- of 
welzijnsorganisatie, bijvoorbeeld een verpleeghuis, woonvorm voor mensen met 
een verstandelijke beperking of in het jongerenwerk. Naar aanleiding van wat 
je tegenkomt in de praktijk, werk je zelf aan het vergroten van je kennis over dat 
onderwerp. Onze docenten coachen je in je leerproces. Wekelijks is er contact 
met je docenten tijdens workshops en intervisie/groepscoaching. Daarnaast heb 
je iedere week een individueel gesprek met een vaste docent/coach. Ook heb je 
regelmatig contact met je medestudenten. Je bespreekt de dagelijkse dilemma’s 
met elkaar en leert van elkaars ervaringen. Een belangrijk kenmerk van Leren op 
Locatie is dat je zelf voor een groot deel de regie hebt op je leerproces. Niet een 
lesrooster, maar jij bepaalt de volgorde van wat je moet leren voor je beroep. Je bent 
ook veel meer een echt onderdeel van het team collega’s in de organisatie. Tijdens 
je opleiding wissel je van afdeling, locatie of organisatie, zodat je een goed beeld 
krijgt van het beroep en de sector waarvoor je wordt opgeleid. Informeer bij de 
opleiding van jouw keuze naar de mogelijkheden voor Leren op Locatie.

Kies je voor de beroepsbegeleidende leerweg dan ben je het grootste deel 
van de week aan het werk en ga je 1 dag per week naar school. Je hebt 
een arbeids- of stageovereenkomst bij een zorg- of welzijnsorganisatie. 
BBL-studenten zijn vaak wat ouder dan de BOL-studenten.

Je hebt een arbeidscontract bij 
een  zorg- of welzijnsorganisatie 
voor minimaal 16 uur per week 
en gaat naast je werk één dag 
naar school.

min. 16 uur p/wWerken in de praktijk min. 16 uur p/wStage in de praktijk Wekelijks contact Onderdeel van teamSchool 1 dag p/w 1 dag p/w

Je gaat één dag in de 
week naar school en loopt 
daarnaast minimaal 16 uur 
per week stage bij een zorg- of 
welzijnsorganisatie.

Beroepsopleidende leerweg (BOL)

School en stage Leren op Locatie

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

Werken en leren Stage en leren

Kies de leerroute die bij jou past

1 dag p/wGrootste deel van de week werkenStart op school voor een goede basis

€


