
Praktijkleerschool
Leren en werken

in de praktijk



De praktijkleerschool

• De docent van school komt naar 
de stagelocatie (Eckartdal) om 
les te geven

• Je kunt zelf thema's uit de 
praktijk inbrengen in de lessen

• Je neemt samen met studenten 
vanuit verschillende niveaus 
deel;

• Geen aparte periodes stage en 
school: les en stage volgen 
elkaar op in je rooster.

Werkend leren Lerend werken



Samen werken aan een goed leven!

• Ondersteuning aan mensen met een 
verstandelijke beperking;

• Ruim 2700 cliënten van alle leeftijden;

• Wonen, werk, dagbesteding en vrije tijd

• 24/7: van een paar uur per maand tot 24 
uur per dag

• Bijna 100 locaties in de regio Zuidoost-
Brabant



Eckartdal Eindhoven: 
het woonpark

• Voor sommige mensen met een verstandelijke 
beperking is de beschermde omgeving van 
een woonpark prettiger dan wonen in een 
gewone wijk. Op dit woonpark op het 
voormalige landgoed Eckart wonen circa 
driehonderd mensen met een verstandelijke 
beperking.

• Op onze woonpark Eckartdal is de juiste zorg 
aanwezig voor bijna alle vormen van een 
beperking. Zo vind je er specialistische zorg 
voor bijvoorbeeld mensen met ernstige 
gedragsproblemen, zorg voor mensen met een 
lichamelijke beperking(en) (somatiek), zorg 
voor mensen die dementerend zijn en zorg 
voor mensen met een niet aangeboren 
hersenletsel.



Praktijkleerschool binnen cluster SenSom

• De praktijkleerschool (PLS) gaat plaatsvinden binnen cluster 
SenSom op woonpark Eckartdal.

• SenSom staat voor Senioren & Somatiek, maar kent een hele 
brede doelgroep in de leeftijd vanaf 18 jaar. De diversiteit van 
de verschillende stageplekken is erg groot.

• Naast verstandelijke beperking kan er sprake zijn 
van bijkomende problematieken zoals: psychische problemen, 
dementie, somatische klachten, NAH. Goed om te weten: ook 
moeilijk verstaanbaar gedrag zoals agressie kan voorkomen.

• Aantal deelnemende locaties: 18: zowel plekken binnen 
wonen, dagbesteding & logeren.

• Globaal de dagelijkse werkzaamheden: (belevingsgerichte) 
activiteiten aanbieden zoals wandelen, spelletje, 
muziekactiviteiten, naar de dieren. Verzorging ADL zoals aan-en 
uitkleden, ondersteunen maaltijden, werken met tilliften.

• Werktijden: tussen 07:00 – 22:30 uur en minstens 1 weekend 
in de maand (wonen).



Leren en werken op de werkplek

• Een klas van … (aantal) studenten. Soms samen, soms apart les.
- DHZW niveau 2
- MZ Begeleider SD/GZ niveau 3
- MZ Persoonlijk begeleider SD/GZ niveau 4.

• De praktijk en school vormen samen een geheel; veel gastlessen, samen met 
begeleiders en bewoners les.. Er is zo veel mogelijk!

• Lesdag = maandag (ovb). Overige uren zijn speelruimte, soms hebben we les op 
een andere dag. 

• Je hebt veel eigen regie als het gaat om jouw leren, maar je moet het wel 
kunnen verantwoorden in jouw eigen leerplan én je moet zorgen dat je alles 
behaalt. 

• Jij wordt begeleid door een vaste docent (jouw studiecoach) gedurende het hele 
jaar. Deze bezoekt jou regelmatig op je werkplek. 

• Er zijn mogelijkheden om als MZ niveau 4, studenten niveau 2 te begeleiden. 



Kleine impressie van de doelgroep



Ervaring studenten

Ervaring van studenten die deelnamen aan soort gelijke projecten als 
Hestia en Neos. 



Wat verwachten wij 
van jou?
Eigenaarschap!

Eigenaarschap is jezelf ergens over ontfermen 

en daarbij de volle verantwoordelijkheid nemen.

Daarnaast is het belangrijk voor het project 
dat je:
✓ Zelfstandig bent en goed je eigen 

leerproces kunt sturen.
✓ Flexibel bent en goed om kunt gaan met 

veranderingen.
✓ Grenzen kunt aangeven.
✓ Om hulp vraagt als je dat nodig hebt.



Ja, dit wil ik! 
En nu?

• Stuur een uitgebreide motivatiebrief en CV via onze website werkenbijlunetzorg.nl naar ons
toe. De vacature vind je onder de titelnaam "Praktijkleerschool" terug op deze site.

• Je kunt tot en met 4 mei 2021 reageren op deze vacature.

• Na 4 mei bekijken we alle binnengekomen brieven. Mocht je door zijn naar de volgende
ronde, word je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Je gaat dan in gesprek met een
docent van het Summa college en met een medewerker van Lunet zorg.

• Wanneer je bent aangenomen word je uitgenodigd voor een speeddate om te bepalen op 
welke locatie je gaat stagelopen binnen dit mooie project!


