
WelSlagen biedt een kans voor mensen

die talent en drive hebben om in de zorg

te werken, maar nog geen diploma

hebben of zelf moeilijk aan het werk

kunnen komen.

 

Samen met Gemeente Tilburg, WSP

Midden Brabant, ROC Tilburg en

verschillende zorgorganisaties, biedt

WelSlagen via een stageperiode en

lesdagen op school, een toeleiding naar

een BBL opleiding in de zorg.

 

Het doel van WelSlagen is dat de

deelnemers via doorstroom naar een

BBL niveau 2 of 3 opleiding, zich

ontwikkelen tot zorgprofessional en

daarmee een eigen inkomen verdienen. 

 

Naast de stage in de praktijk wordt er op

school gewerkt aan zorginhoudelijke

vakken (theorie + praktijk), Nederlandse

taal, rekenvaardigheid en uiteraard het

delen van ervaringen.

Voor wie is WelSlagen bedoeld?

Wat vragen wij? 

Wat moet geregeld worden?

Planning in tijd + Aanmelden

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

VOOR WIE IS WELSLAGEN

BEDOELD? 
Midden Brabant 



April 2022

Start WelSlagen

1 dag per week

school en 24 uur per

week stage

Januari/Februari 
/Maart 2022 

PLANNING IN TIJD

Tijdens WelSlagen én de opleiding

hebben deelnemers een laptop

nodig 
 

 

Kinderopvang dient goed

georganiseerd te zijn. Zo nodig ook

's avonds en in het weekend

 

Evt.  inentingen en VOG worden

vergoed door de zorgorganisatie

 

Deelnemers worden ondersteund

door een personal coach

 

 

Woonachtig in de regio Tilburg

Voldoende beheersing van de

Nederlandse taal

Bereid om onregelmatig (ook 's

avonds en in het weekend) te werken

In bezit van eigen vervoer om ook

buiten de OV dienstregeling de

werkplek te bereiken

Minimaal 32 uur per week

beschikbaar

Goede sociale vaardigheden

Bereid om een BBL opleiding te

volgen na het toeleidingstraject

In staat om goede balans te houden

tussen werk, school en privé

Op aanvraag een Verklaring Omtrent

Gedrag (VOG) kunnen overleggen

WAT VRAGEN WIJ? WAT MOET GEREGELD WORDEN? 

Voorlichtings-

bijeenkomst

 

Intakegesprek +

instaptoets (AMN test)

 

Sollicitatiegesprek

zorgorganisatie +

meeloopdag

 

 

AANMELDEN  

AANMELDEN

mail naar  

welslagen@tilburg.nl 

contactpersoon:

Marieke van Kempen,

accountmanager

Arbeidsmarkt

September 2022

Start BBL opleiding

niveau 2 of 3 


