
Werken in de zorgsector is enorm waardevol: je bent van betekenis voor mensen en voegt écht 

iets toe. Zou jij graag willen starten in de zorg of switchen naar de zorg, maar heb je niet de juiste 

diploma’s? Dit is je kans! 

De Evita Academie biedt jou een praktijkopleiding tot huishoudelijk verzorgende en begeleider, 

waarmee je ondersteuning kunt verlenen bij mensen thuis in de regio Haaglanden. Je behaalt een 

erkend mbo-certificaat en je gaat vanaf de eerste dag meteen aan het werk in een volwaardige 

zorgbaan. Kortom, je ontvangt direct salaris.

START NU JOUW  

CarriÈre in de zorg
Evita Zorg biedt een leerwerktraject tot

huishoudelijk verzorgende en begeleider

Werken van 12 tot 36 uur per week bij vaste klanten thuis



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

een warme persoonlijkheid, ben je dienstverlenend en heb je affiniteit met ouderen? Wil jij een 

betekenisvolle baan waarbij je vaste klanten thuis ondersteunt?

Solliciteer dan naar het:

Als huishoudelijk verzorgende heb je een begeleidende rol. Je ondersteunt de klanten met het 

huishouden, haalt eventueel boodschappen en je hebt tijd voor een kop koffie en een goed 

gesprek. Je komt wekelijks op een vast moment bij de klant thuis en bouwt zo echt een band op. 

Je bent actief in het signaleren van veranderingen in de wensen en behoeften van de klant en 

ondersteunt hen om zo lang mogelijk zelfstandig te laten leven in de eigen vertrouwde omgeving.  

Het leerwerktraject 

Je oriënteert je tijdens de opleiding op ondersteuning thuis en het huishouden, je leert signaleren 

op veranderingen in de gezondheid, het welbevinden of de ondersteuningsbehoefte van de klant. 

Het onderwijsprogramma bestaat onder andere uit communicatie, hygiëne en huishoudelijke 

werkzaamheden, ziektebeeldenleer en wijkgericht werken. Na afronding ontvang je het mbo-

certificaat ‘Ondersteuning thuis’

Je hebt iedere twee weken een dagdeel les in de Evita Academie in Den Haag. Vanaf de eerste dag 

van de opleiding ga je direct aan het werk in een volwaardige zorgbaan. Dat doe je op vaste dagen 

zodat je werk goed kunt combineren met jouw privésituatie: je bent welkom van 12 tot 36 uur 

per week. Je krijgt een leerarbeidsovereenkomst voor de duur van het leerwerktraject en bij goed 

functioneren wordt de arbeidsovereenkomst daarna uiteraard verlengd.

We investeren graag in jou!   

leerwerktraject 

Huishoudelijk verzorgende
en begeleider



De Evita Academie
De Evita Academie is verbonden aan thuiszorgorganisatie Evita Zorg en verzorgt al meer dan 12 

jaar succesvolle, praktijkgerichte opleidingstrajecten voor zorgverleners. Het leerwerktraject tot 

huishoudelijk verzorgende en begeleider wordt in samenwerking met Menskracht 7 (onderdeel 

van ROC Mondriaan) georganiseerd. We werken met kleine klassen, vaste docenten en betrokken 

werkbegeleiders. Het leerwerktraject duurt 6 maanden. Je staat er niet alleen voor: samen met 

jouw klas, docenten en werkbegeleiders doorlopen we met jou het leerwerktraject.

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

geluidskaart is geïnstalleerd. In de Evita Academie is goede wifi aanwezig.  

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

(nieuwe) loopbaan in de thuiszorg. Een leerwerktraject vraagt het volgende van je:

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

•  Een grote mate van zelfstandigheid en actieve deelname aan het lesprogramma;

•  De mogelijkheid om minimaal 12 uur per week te werken gedurende het leerwerktraject, maar 

meer (tot maximaal 36 uur per week) is ook mogelijk.

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 omgaan;

• Je bent zowel mentaal als lichamelijk vitaal om het betekenisvolle werk te kunnen doen;

• Je bent mobiel en bereid om binnen de regio Haaglanden te reizen voor woon-werkverkeer.

Aanmelding en informatie
Enthousiast geworden en zin om te beginnen? De Evita Academie is benieuwd naar jou. Stuur 

je CV en persoonlijke videoboodschap van maximaal 1 minuut met enthousiaste motivatie 

naar opleidingen@evitazorg.nl Vertel ons in de videoboodschap wie je bent, wat jouw unieke 

eigenschappen zijn en waarom je als huishoudelijk verzorgende en begeleider wilt werken in de 

thuiszorg.   

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 

opleidingen of vacatures kun je hier terecht.
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