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WIJKLEERBEDRIJF Leerlingen Leeuwenborgh

Mbo’ers helpen
ouderen Daalhof
door Ronald Colée
MAASTRICHT – Zestien studenten
helpende zorg en welzijn van Leeuwenborgh volgen hun theorie- en
praktijklessen voortaan in wijkleerbedrijf Daalhof, dat gisteren officieel geopend werd.
Het wijkleerbedrijf is een initiatief van vijf zorg- en welzijnsorganisaties, Leeuwenborgh en de gemeente Maastricht om ouderen zo
lang mogelijk zelfstandig te laten
wonen. Daarnaast kunnen mbo
2-leerlingen praktijkervaring opdoen en hun kans op een vervolgstudie op mbo 3-niveau of een betaalde baan vergroten.
„Helpende zorg en welzijn is een
tweejarige opleiding die voorheen
altijd op school werd gegeven. Nu
krijgen de leerlingen vier dagen per
week les in ons lokaal aan de Herculeshof in Daalhof en hoeven ze
nog maar één dag per week naar
school voor algemene vakken zoals
taal en rekenen”, legt projectleider
Peter de Goeij van Calibris uit. In
totaal zijn er achttien opleidingsplekken in Daalhof. Twaalf voor
Leeuwenborgh-leerlingen en zes

voor jongeren van het jongeren@work-project van de gemeente
die ook de opleiding volgen. Er zijn
nu zestien leerlingen, onder wie
drie moeders. „In feite zijn dat
zij-instromers die net als de Leeuwenborgh-leerlingen in twee jaar
hun diploma kunnen halen. In die
groep zijn nog twee plekken vrij.”
De leerlingen van het werkleerbedrijf lopen onder toezicht van
een coördinator, praktijkbegeleider
en docent beurtelings stage bij een
van de vijf partners (Mosae Zorggroep, Radar, Levanto, Zorgtechniek Limburg of Calibris). Vier leerlingen gaan echt in de wijk aan de
slag en helpen ouderen - na een intakegesprek - met informele zorgtaken als boodschappen doen, afwassen, doktersbezoek en de hond
uitlaten. „Het gaat echt om aanvullende diensten, waar in de zorg
geen geld meer voor is”, zegt De
Goeij. „We willen zeker niet de
mantelzorgers of de reguliere zorg
in de wielen rijden. Maar de illusie
dat al die taken door de buren voor
hun rekening worden genomen,
hebben we ook niet.”
www.wijkleerbedrijf.nl

