
Het Kroonheim Gilde
stichting zorg adullam

‘t Hof 12 | Uddel

Utrechtseweg 230 | 3818 ET Amersfoort | 033 468 08 08 | info@hoornbeeck.nl
w w w . h o o r n b e e c k . n l

Informatie

www.hoornbeeck.nl/kroonheim-gilde

2022 - 2023



Wat is Gildeleren?
• Je volgt het derde jaar van de opleiding Maatschappelijke Zorg aan het Hoornbeeck 

College, locatie Kampen, Apeldoorn of Amersfoort (BOL);

• Theorie en praktijk worden samengebracht: het hele jaar 9 theorie-uren en 24 uur 

per week praktijk op Kroonheim in Uddel. Studieopdrachten zijn afgestemd op de 

praktijk. Je voert ze samen met je Kroonheim-collega’s uit, op deze manier lever je 

een bijdrage aan een betekenisvol leven van cliënten. Theorielessen en praktijk in 

(het leerhome van) Het Kroonheim Gilde. Samen werken we naar je diploma!

Wat is jouw voordeel?
• Het officiële niveau 3 of niveau 4 diploma Maatschappelijke Zorg; 

• Je doet veel praktijkervaring op onder leiding van deskundige professionals, waar-

door je een hoog niveau aan vakbekwaamheid en vakkennis bereikt;  

• Biedt je kans om een grotere praktijkervaring op te doen binnen Het Kroonheim 
Gilde dan in een gewone stage.

Interesse? 
Het Kroonheim Gilde start weer een groep per 2022-2023 en 

biedt plaats aan 15 studenten. Ben jij iemand die graag in de 

praktijk bezig is, niet teveel in de schoolbanken wil zitten, en 

open staat om te leren, dan is deze unieke leerplek 

misschien iets voor jou! Vraag om informatie aan je

mentor of mail naar bon@hoornbeeck.nl.

Solliciteren kan tot en met D.V. vrijdag 1 april 2022. 

Stuur je brief naar Arieke Vos, stage@adullamzorg.nl.
Sollicitatiegesprekken worden begin april gehouden.

Wanneer je verder weg woont, helpen we je met het vinden van een kostadres in Uddel.

Beste student,

Wil jij veel praktijk in het derde leerjaar van je opleiding Persoonlijk begeleider in de 

Gehandicaptenzorg of voor Specifieke Doelgroepen? Dan is Het Kroonheim Gilde 
in Uddel iets voor jou!

In Het Kroonheim Gilde komen theorie en praktijk samen, waardoor je het vak goed 

leert. Daarom zijn het Hoornbeeck College en Stichting Zorg Adullam en S-BB 

gestart met Het Kroonheim Gilde (opleidingsniveau 3 & 4). 
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