
In de afgelopen tijd werd benadrukt hoe waardevol het is om te werken in de zorgsector: je kunt van 

betekenis zijn voor mensen en voegt echt iets toe. Zou je graag willen switchen naar de zorg, maar 

heb je niet de juiste papieren en ben je afhankelijk van inkomen? Dan is dit je kans.

De Evita Academie en Oppstap bieden jou een BBL praktijkopleiding tot Medewerker 

Maatschappelijke zorg (MMZ). Je behaalt een erkend mbo-diploma én je gaat vanaf de eerste lesdag 

meteen aan het werk.

START NU JOUW  

CarriÈre in de zorg
op 1 februari 2021 met het mbo leerwerktraject MMZ



Wie zoeken we?
Ben jij het type waar anderen graag een beroep op doen voor hulp of voor een luisterend oor? Kan 

je goed organiseren en ben je een doorzetter?

Start dan op 1 februari 2021 met het:

Met een diploma MMZ kun je op verschillende plekken binnen de zorgsector aan de slag, zoals 

de thuiszorg, verpleeghuizen en dagbesteding. Je houdt je bezig met de zelfredzaamheid en 

begeleiding  van ouderen en bouwt echt een band op door het intensieve en langdurige contact. 

Je kunt de klant blijven helpen wanneer deze lichamelijk en geestelijk achteruit gaat, doordat je 

kennis hebt van verpleegtechnische handelingen en ziektebeelden zoals dementie.

De Evita Academie
De Evita Academie is verbonden aan thuiszorgorganisatie Evita Zorg en verzorgt al meer dan 

10 jaar succesvolle, praktijkgerichte opleidingstrajecten voor zorgverleners in samenwerking 

met mbo-opleider Oppstap. Dat biedt de mogelijkheid om werken en leren te combineren. 

We werken met kleine klassen (maximaal 12 personen), vaste en zeer betrokken docenten en 

werkbegeleiders. Het opleidingstraject start op 1 februari 2021 en duurt 18 maanden. Iedere week 

heb je een dag(deel) les in de Evita Academie in Den Haag. Daarnaast investeer je nog 6 uur per 

week in zelfstudie. Je staat er niet alleen voor; samen met jouw klas, docenten en werkbegeleiders 

doorlopen we met jou het leerwerktraject.

Vanaf de eerste dag van de opleiding ga je direct aan het werk. Je past de kennis en vaardigheden 

toe in praktijk, doordat de dagelijkse werkzaamheden worden afgestemd op de fase waarin jij je in 

de opleiding bevindt. Gedurende die tijd werk je tenminste 24 uur per week op een leerwerkplek in 

de ouderenzorg. Je ontvangt daarvoor een salaris conform de CAO VVT. 

Het leerwerktraject
Je oriënteert je tijdens het traject op individuele begeleiding, zinvolle dagbesteding en signalering 

van veranderingen in gezondheid of gedrag. Het onderwijsprogramma bestaat onder andere uit 

communicatie, ontwikkelingspsychologie, sociale problematiek, verpleegtechnische vaardigheden 

en wijkgericht werken. Meer informatie over de inhoud van de vakken is te vinden in de bijlage van 

deze folder. 

mbo leerwerktraject 

Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ)
met module verpleegtechnische handelingen



Investering
Wij leren jou graag het vak, maar vinden het wel heel belangrijk dat je heel bewust kiest voor een 

nieuwe loopbaan in de ouderenzorg. Een leerwerktraject vraagt het volgende van je:

Naast actieve deelname aan de lesdagen wordt van de deelnemers verwacht dat zij de lessen en 

opdrachten voorbereiden en uitwerken. Tijdens het werk dienen praktijkopdrachten te worden 

uitgevoerd. Daarnaast wordt ervan uitgegaan dat gemiddeld 6 uur per week wordt besteed aan 

zelfstudie op basis van persoonlijke leerdoelen, huiswerk en/of studieadviezen. 

Om te kunnen starten met het leerwerktraject heb je een leerwerkplek nodig. Evita Zorg en 

diverse andere Haagse zorgorganisaties kunnen jouw potentiële werkgever van morgen worden. 

Wij kunnen je hierbij helpen met ons grote netwerk in de regio Haaglanden. Het doel van het 

leerwerktraject is om na diplomering in aanmerking te komen voor een vaste baan. 

Jouw profiel 
Het leerwerktraject is bedoeld voor mensen die niet eerder in de zorgsector werkzaam 

zijn geweest maar daar wel graag aan de slag willen gaan. Of je bent bijvoorbeeld al in de 

huishoudelijke hulp werkzaam. Je bent vanaf de eerste dag meteen werkzaam in een volwaardige 

zorgbaan. Dat vraagt een grote mate van zelfstandigheid en bepaalde basiskennis. Eén van de 

volgende eisen/vooropleidingen is noodzakelijk om je aan te melden:

• Overgangsbewijs 4-5 havo;

•  Minimaal diploma vmbo Kb/G/T-leerweg of mavo;

•  Eerder Verworven Competenties (EVC) en/of kwalificaties die relevant zijn voor de zorg.

Daarnaast herken je je in het volgende:

• Werken en leren vraagt om een planmatig inzicht en stressbestendigheid;

•  Je hebt inlevingsvermogen, geduld en respect voor anderen. Je snapt waarom iemand op een 

bepaalde manier reageert en kan daar op een goede manier mee om gaan; 

• Je bent sociaal vaardig en communicatief sterk;

•  Je bent zowel mentaal als lichamelijk vitaal om het boeiende en betekenisvolle werk te kunnen 

doen;

• Je houdt van een uitdaging en dynamisch werk; 

•  Je vindt onregelmatig werken geen probleem. Je bent mobiel en bereid binnen de regio te 

reizen voor woon-werkverkeer.

Een TOA-toets (Nederlands en rekenen), intakegesprek en motivatie-onderzoek maken deel uit van 

de toelatingsprocedure.



Kosten en subsidie 

De gehele opleiding kost € 7.944,- per leerling. Deze kosten betaal je zelf of neemt de werkgever 

voor haar rekening. Daarover maak je afspraken met de werkgever waarbij je tijdens het 

leerwerktraject werkzaam bent. Let op: werkgevers in Zorg en Welzijn kunnen subsidie aanvragen 

voor dit opleidingstraject, waardoor de daadwerkelijke kosten lager kunnen uitvallen.

Lesdagen en locatie
De leslocatie is de Evita Academie aan de Van Alkemadelaan 307 te Den Haag. Op 9 februari 2021 

start de opleiding met een introductiedag. Tot en met mei 2021 zul je in ieder geval een hele dag 

les per week hebben, daarna een avond per week. De diploma-uitreiking is in september 2022.

Studiemateriaal wordt aan het begin van de opleiding uitgedeeld. Er wordt gewerkt met digitale 

leermiddelen, boeken en een leerlingvolgsysteem waarin we jouw vorderingen bijhouden. Het 

is wel noodzakelijk dat je in het bezit bent van een laptop waarop een Officepakket zit en een 

geluidskaart is geïntegreerd. Binnen de Evita Academie is goede wifi aanwezig.

  Evita Academie

       Van Alkemadelaan 307

       2597 AJ Den Haag

 

Aanmelding en informatie
Enthousiast geworden en zin om te beginnen? Ben jij op korte termijn beschikbaar? De 

Evita Academie is benieuwd naar jou. Stuur je cv en een persoonlijke videoboodschap 

van maximaal 1 minuut met enthousiaste motivatie uiterlijk op 30 november 2020 naar 

opleidingen@evitazorg.nl 

We verwachten dat je ons vertelt wie je bent, wat jouw unieke eigenschappen zijn, waarom 

je wilt werken in de zorg en waarom jij geschikt bent om theorie en praktijk te combineren 

en toe te passen middels een leerwerktraject. Geef ook aan waarom jij denkt de opleiding 

succesvol te kunnen afronden. 

Voor vragen over het leerwerktraject en de sollicitatieprocedure kun je je richten tot de 

afdeling HR van Evita Zorg, op telefoonnummer 070-3141605. Ook met vragen over andere 

leerwerktrajecten kun je hier terecht. 



Inhoudelijke informatie opleiding
De medewerker maatschappelijke zorg ondersteunt klanten van alle leeftijden met (chronische) 

ziekten, zoals psychiatrische en psychogeriatrische aandoeningen. Je werkt individueel of in een 

team samen met andere collega’s die zich richten op zorg, welzijn en verpleging. De medewerker 

maatschappelijke zorg is in staat de zelfredzaamheid van klanten te stimuleren en het zelfstandig 

functioneren te herstellen, behouden of ontwikkelen. Jij biedt vraaggerichte ondersteuning en 

zorg op het gebied van de persoonlijke verzorging, wonen, huishouden en zinvolle dagbesteding. 

Met deze opleiding kun je zowel klanten individueel als in groepsverband ondersteunen. Tevens 

ben je in staat veranderingen in het gedrag of de fysieke gesteldheid van klanten te signaleren en 

hierop te anticiperen. Binnen de opleiding komen de volgende onderdelen aan de orde:

1. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg: 

• Ondersteunen van de klant bij de persoonlijke verzorging

• Ondersteunen van de klant bij langer zelfredzaam thuis wonen

• Inventariseren van de ondersteuningsvragen van de klant

• Ondersteunen van de klant bij dagbesteding

• Afstemmen van werkzaamheden

• Evalueren van de geboden ondersteuning

• Uitvoeren van eenvoudige verpleegtechnische vaardigheden

• Reageren op onvoorziene- en crisissituaties 

2. Werken aan kwaliteit en deskundigheid 

• Werken aan bevordering  en bewaking van kwaliteitszorg

• Werken aan de eigen deskundigheid

 

3. Bieden van ondersteuning aan klanten binnen de thuiszorg en dagbesteding 

• Begeleiden van klanten en hun naasten bij (dagelijkse) activiteiten

• Leveren van een bijdrage aan het ondersteuningsplan

• Ondersteunen van de klant gericht op zelfmanagement en/of maatschappelijke participatie

• Adviseren van de klant bij de ontwikkelingen in de (zorg)technologie



Leereenheid 1
Individuele ondersteuning 

 

Leren ontdekken en onderzoeken
Ondersteunt de klant bij de persoonlijke verzorging 
Ondersteunt de klant bij langer zelfredzaam thuis wonen
Ondersteunt de klant bij dagbesteding en activiteitenplan maken
Medicatieveiligheid en aanreiken en toedienen van medicatie 
Reageert op onvoorziene en crisissituaties
Ontwikkelingspsychologie
Doelgroep chronisch zieken
Themadag Zorg en technologie 
Mijn ontwikkeling als zorg professional

Leereenheid 2 
Ondersteuning in de omgeving
 

Ondersteunen en motiveren groep bij activiteiten 
• Groepsdynamica
• Sociogram
• Groepsrollen leiderschapsstijlen
Ondersteunt, informeert en adviseert de klant en naastbetrokkenen
(zoals mantelzorgers)  bij het stimuleren en behouden van  
zelfredzaamheid en het omgaan met een veranderende situatie
• Normen en waarden
• Conflicten, kenmerken, mechanismen, oorzaken, conflicthantering
• Systemisch werken
• Bevorderen integratie
Doelgroepen psychogeriatrie en psychiatrie
Themadagen:
• Expressief talent
• Complementaire zorg
• Wijkgericht werken
• Verdieping palliatieve zorg
Mijn eigen ontwikkeling 
Leren werken met het Johari venster
Drijfveren
Teamrollen Belbin

Leereenheid 3
Bijdrage leveren aan plannen van 
ondersteunende begeleiding 
en zorg

Het zorgplan en samenwerking binnen de thuiszorg 
Methodisch werken. Smart doelen stellen en evalueren
Doelgroep laatste levensfase
Mijn eigen ontwikkeling 
Ik en mijn team
Leren innoveren

Leereenheid 4 
Verpleegtechnische
vaardigheden

EHBO en reanimatie
Persoonlijke leerlijn
Keep calm, you’re just a starting professional
Keuzedeel verpleegtechnische vaardigheden (verplicht)

Leereenheid 5
Kwaliteitszorg

Werken aan eigen deskundigheid
Verdiepend keuzedeel
Kwaliteit binnen de zorg
Hoe neem ik iemand mee?
Begeleiding nieuwe collega’s, stagiaires en/of vrijwilligers
Persoonlijke leerlijn
Ondernemend gedrag

Leereenheid          Onderwerpen

Iedere leereenheid wordt afgesloten met een ontwikkelingsgerichte toets waarbij jouw 

beroepshouding als voldoende moet worden beoordeeld, voordat je aan het daadwerkelijke 

examen kan beginnen. Aan het begin van de opleiding krijg je hierover uitgebreide informatie.


