Word

•

je verplaatsingsonkosten worden vergoed.

VERZORGENDE

•

je behoudt je uitkering en je bent vrijgesteld van stempelcontrole.

ZORGKUNDIGE

•

je krijgt een opvangvergoeding voor
kinderen tot 12 jaar, die opgevangen
worden bij een erkende dienst.

•

afhankelijk van de individuele situatie

WIE, WAAR EN WANNEER ?

1770 Liedekerke

Organisatie : Pajottenlands Centrum vzw,
ism VDAB en met ESF-steun

Fabrieksstraat 3

Opleiding Verzorgende –Zorgkundige

PAJOTTENLANDS CENTRUM vzw

PORT

VOORDELEN

Praktijklessen :
Theorielessen:

Educatief Centrum
Fabrieksstraat 3
1770 Liedekerke
Centrum Vander Stokken
Palokenstraat 17
1670 Pepingen

Periode : van 09 november 2015 tot 28 oktober 2016 les : elke dag van 8u30 tot 16u,
behalve op woensdag van 8u30 tot 12u30.
Aansluitend volgt, vrijblijvend, de opleiding
Zorgkundige van 29 oktober tot
06 december 2016.
INFORMATIE

Nathalie Valcke :
053/64 11 66 tussen 8u00 en 15u30
op maandag, dinsdag en vrijdag
e-mail : nathalie@edc-liedekerke.be
www.pajottenlandscentrum.be

PAJOTTENLANDS CENTRUM vzw
ORGANISEERT
ism VDAB
EEN OPLEIDING
VERZORGENDE - ZORGKUNDIGE
TE PEPINGEN

Meer dan 95 % werkzekerheid na het behalen van het bekwaamheidsattest.
Voor meer info : 053/64 11 66
Schrijf je in voor één van de infodagen op 11/09 — 25/09 — 16/10 telkens om 9u.

Gemeente :
Postcode :

INDIEN JE DE CURSUS MET VRUCHT
BEEINDIGT
KRIJG
JE
EEN
BEKWAAMHEIDSATTEST

Nummer :

Aansluitend kan de opleiding Zorgkundige gevolgd worden : 120u waarvan 70u theorie en 50u stage.

Straat :

600 uren stage in je eigen streek :
in een Dienst Gezinszorg (325u)
in een Woon– en zorgcentrum
(275u)

•
•

Voornaam :

•

Naam :

•
•
•

18 jaar bent of wordt tijdens het opleidingsjaar
(vrije) werkzoekende bent
lichamelijk geschikt bent
slaagt in de selectieproeven van de
VDAB en het opleidingscentrum
Nederlands spreekt en schrijft.

◊

•

Infodagen gaan door te Liedekerke, Fabrieksstraat 3
Ik zal aanwezig zijn op :
° 11/09 om 9u00
° 25/09 om 9u00
° 16/10 om 9u00

JE MAG DEELNEMEN, INDIEN JE

De opleiding Verzorgende bestaat uit
twee delen :
600 uren les in groep :
•
je leert een huishouden runnen :
koken, poetsen, ...
•
je leert ‘verzorgen’ : mensen wassen, haartooi, voetverzorging, de
ziekenkamer inrichten,…
•
je leert meer over mensen : zieken,
ouderen, mensen met een handicap,
...
•
je leert je rechten en plichten kennen.
•
Tijdens verschillende bezoeken
maak je kennis met een snoezelruimte, het Guislainmuseum, een
woon– en zorgcentrum….
•
je krijgt individuele begeleiding bij
het leren en bij de stages.
•
je leert solliciteren.

◊

Ben je sociaal ingesteld? Help je graag ?
Hou je van afwisselend werk ? Wil je een
nieuwe start ?
Dan is deze opleiding iets voor jou.
Thuis of in een rustoord ouderen helpen
vraagt natuurlijk een inspanning, maar je
krijgt er innige dankbaarheid voor terug.
De opleiding tot verzorgende en het bekwaamheidsattest, kunnen dit mogelijk
maken.
Aansluitend is het mogelijk om de opleiding zorgkundige (120u) te volgen.

PRAKTIJKGERICHTE OPLEIDING

Ja, ik heb interesse in de opleiding Verzorgende — Zorgkundige.

JE NIEUW BEROEP

