
1. Betrokken

Daarmee bedoelen we dat je er echt voor wilt gaan. Je voelt je verbonden
met de leeractiviteiten en je taken rondom je toekomstige beroep. Je
werkt samen aan opdrachten en je voelt je verantwoordelijk voor elkaar,
voor gebruikte ruimtes, materialen, enz.

2. Empatisch

Je kunt je goed inleven in de gevoelens en gedachten van anderen. Dat
laat je op school en in je stage zien door anderen te willen begrijpen en
daar moeite voor te doen. Iedereen is anders en daar weet jij goed mee
om te gaan, zonder meteen met je mening klaar te staan.

3. Assertief

Je laat zien wat je denkt en voelt en kunt dat op een passende manier
vertellen. Je bespreekt wat je lastig vindt op school of in je stage. Je geeft
op een rustige manier je eigen grenzen aan en respecteert die ook van
anderen.

4. Representatief

Je presenteert je op school en in je stage als een echte welzijnswerker.
Hoe je er uitziet en wat je zegt past bij die rol en bij je toekomstige
werkomgeving. Je houdt dus rekening met het beeld dat anderen van je
krijgen. Bovendien breng je de school en je stageplaats op een positieve
manier naar buiten.

5. Integer

Als je integer bent, ben je betrouwbaar. Je komt je afspraken na en laat 
zien dat anderen op je kunnen bouwen. Kortom: je zegt wat je doet en je 
doet wat je zegt. Verder ga je zorgvuldig om met alles wat mensen alleen 
tegen jou willen vertellen. Daarin ben je echt te vertrouwen.

Om over na te denken

Natuurlijk ontwikkel je de genoemde ‘kernkwaliteiten’, want zo noemen
we die, tijdens je beroepsopleiding steeds verder. Toch is het belangrijk
dat je de vijf eigenschappen nu al in je hebt. Je kunt dat voor jezelf
bepalen, maar vraag het ook eens aan anderen. Bijvoorbeeld aan je
vrienden en vriendinnen, je familie of je klasgenoten. Als zij hun mening
geven, vergeet dan niet om voorbeelden te vragen. Pas dan merk je hoe
je echt overkomt op anderen. Als je bijvoorbeeld van jezelf weet - of er
door anderen op wordt gewezen - dat je moeilijk kunt samenwerken
of moeite hebt om je in te leven in een ander, dan is het verstandiger
om een andere opleiding te zoeken. Neem de uitslag van je ‘onderzoek’
serieus. Je bespaart jezelf een hoop moeilijkheden als je er achter komt
dat je niet geschikt bent voor het beroep van welzijnswerker. En als je het
wel in je hebt, ben je bij ons natuurlijk van harte welkom!

Ben jij een echt

Mensenmens? 
Wie zich aanmeldt voor een welzijnsopleiding moet één ding
zeker weten: ben ik geschikt voor het werken met en voor
mensen? Naast het feit dat je het niveau van je opleiding
aan moet kunnen, zijn de volgende vijf eigenschappen heel
belangrijk.

www.scalda.nl

Kijk op
ontdekjeeigenscalda.nl
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www.scalda.nl
Goes: Bessestraat 4 / Postbus 2102, 4460 MC Goes / T 0113-558000 / welzijn@scalda.nl
Terneuzen: Vlietstraat 11A / T 0115-641600 / welzijn@scalda.nl
Kijk voor de actuele opleidingslocatie(s) op: www.scalda.nl

BOL of BBL?

Het College voor Welzijn van Scalda biedt opleidingen aan in zowel
de Beroepsopleidende Leerweg (BOL), als in de Beroepsbegeleidende
Leerweg (BBL). In de opleidingsflyer vind je de beschrijving van
opleidingen volgens de BOL. Volg je een BOL-opleiding, dan volg je een
dagopleiding en doe je praktijkervaring met stages. Opleidingen via de
BBL-spelen zich voor het grootste deel af in de praktijk. Wil je een BBL-
opleiding volgen, houd dan rekening met deze verschillen:

Voor een BBL-opleiding moet je minimaal 18 jaar zijn. Je kiest aan het
begin van je opleiding al een uitstroomprofiel. Je loopt dan geen stage
zoals bij een BOL-opleiding, maar werkt minimaal 16-20 uur in de week
voor een werkgever in de welzijnsbranche, passend bij je gekozen
opleiding en uitstroomprofiel. Je doet dus veel werkervaring op terwijl je
studeert. Let erop dat je werkgever een erkend leerbedrijf is voor jouw
gekozen profiel. Je kunt dit checken via www.calibris.nl. Je dient zelf op
zoek te gaan naar een werkgever. Het uitgangspunt is dat je één dag in
de week lessen volgt op school.

Om te kunnen starten met een BBL-opleiding, nodigen we je eerst uit 
voor een intakegesprek.
Daarbij kijken we naar de mogelijkheden voor verkorte leerroutes of voor 
een EVC-procedure. Bij het ontbreken van een passende vooropleiding, 
kan een verlengde intake deel uitmaken van de procedure. Ook de 
schoolkosten zijn anders. Bij een BOL-opleiding betaal je lesgeld. Bij een 
BBL-opleiding spreken we van cursusgeld.

Meer weten?

Kom naar onze Open Dagen op 15 en 16 januari 2016, of bezoek onze 
Informatieavonden op 17 maart of 2 juni 2016. Kijk voor tijden en locaties 
op www.ontdekjeeigenscalda.nl.
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