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Wil je stage lopen in de zorg
voor mensen met een ver-
standelijke beperking? Volg je
een opleiding in
Gezondheidszorg of Welzijn?
Dan ben je van harte welkom
bij De Zijlen. Bij ons kun je de
praktijk van dichtbij leren
kennen. Als je stage loopt bij
De Zijlen verzorg en begeleid
je mensen met een verstan-
delijke beperking.

Word jij onze
nieuwe 
stagiaire?
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Waarom stage lopen bij 
De Zijlen
Een stage is de ideale plek voor het aanle-

ren van beroepsvaardigheden en compe-

tenties in de praktijk. Ook kan het je hel-

pen een studiekeuze te maken of het

beroep te kiezen dat het beste bij jou past.

Bij De Zijlen hebben we 110 gevarieerde

stageplaatsen beschikbaar. Er zijn stage-

plaatsen waarbij het accent ligt op de

begeleiding van cliënten bij het wonen of

bij werk- & dagbesteding. Bij andere stage-

plaatsen gaat het vooral om verzorging of

verpleging. Ook voor niet direct zorggerela-

teerde opleidingen bieden wij stagemoge-

lijkheden.

Je kunt bij De Zijlen stage lopen als je een

MBO- of HBO opleiding Gezondheidszorg of

Welzijn volgt.

- Sociaal Agogisch Werk, Maatschappelijke

zorg niveau 3 en 4

- Sociaal Pedagogisch Hulpverlener

- Helpende Zorg en Welzijn

- Verzorgende- IG

- Mbo-Verpleegkundige

- Hbo-Verpleegkunde
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Kan ik ook met onderzoeks-
vragen bij De Zijlen terecht?
De Zijlen biedt mogelijkheden voor studen-

ten die hun kennis en expertise willen

inzetten door middel van een afstudeeron-

derzoek. Voor het aanvragen van een

(afstudeer)onderzoek kun je contact opne-

men met stage@dezijlen.nl.

Wat verwachten we van je?
Wanneer je bij ons stage komt lopen staan

veiligheid, respect en betrouwbaarheid

centraal bij alles wat we doen. 

Ook vinden we het belangrijk dat je 

- goed met mensen kunt omgaan

- een goede inzet toont

- zelfstandig bent

- geduld hebt

- flexibiliteit uitstraalt 

Onregelmatige werktijden in de weeken-

den en op feestdagen kunnen onderdeel

zijn van je stage. Je kan alleen stagelopen

wanneer je hepatitis B gevaccineerd bent.

Bij De Zijlen werk je zelfstandig en vaak in

teamverband aan de ondersteuning van de

cliënten. Binnen deze teams werken mede-

werkers op een plezierige wijze samen om

de ondersteuning zo goed mogelijk af te

stemmen op de vragen van de cliënt. Een

zelfstandige, verantwoordelijke stage dus!
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Wat mag je van ons 
verwachten?
Je kunt rekenen op een afwisselende sta-

geplek. Tijdens je stage krijg je deskundige

begeleiding van een werkbegeleider. Zij

ondersteunt je bij de uitvoering van

opdrachten en helpt je om het werk of de

afstudeeropdracht op een goede manier uit

te voeren. De werkbegeleider bespreekt de

voortgang ook met je school. Ook ontvang

je een stagevergoeding, zoals vastgesteld

in de CAO Gehandicaptenzorg. De Zijlen

heeft een intern programma voor opleiding

en ontwikkeling waaraan je kunt deelne-

men. Daarnaast wordt er twee keer per

jaar een workshop aangeboden, waarin

beroepsspecifieke onderwerpen aan de

orde komen. Dit is een onderdeel van je

stage. Een stage bij De Zijlen is een basis

om uiteindelijk een baan te vinden. Wie

weet ligt jouw toekomst binnen De Zijlen.

Veel stagiaires hebben hun stageplaats

inmiddels omgezet in een baan, onder

meer als begeleider of persoonlijk begelei-

der.
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