
Mbo-opleiding  
Sociaal werker  
Leren en werken tegelijk!Voor de kerst hoopt ze haar 

opleiding tot verzorgende-IG af 

te ronden. Een paar maanden 

eerder dan voor de opleiding staat. 

Stefanie Schilstra, Viola’s docente 

bij Albeda Zorgcollege: ‘Wie de bbl-

opleiding tot verzorgende-IG volgt 

gaat een dag per week naar school 

en dan kijken we wat de student 

nodig heeft, het blijft maatwerk. 

De een is wat vlotter dan de ander 

en we houden ook rekening met 

persoonlijke omstandigheden.’ 

Viola: ‘Mijn man is bijvoorbeeld een 

tijdje vrij ziek geweest en ik heb 

ook drie thuiswonende kinderen. 

Op dat moment kon ik even niets 

aan school doen. Bij Stefanie kon ik 

direct mijn verhaal kwijt.’ Stefanie: 

‘Wij zijn als opleiding dan de eerste 

die even de druk van de ketel 

afhalen.’

’Nadat haar man weer gezond 

was, pakte Viola de draad weer op. 

‘Mijn gezin staat vierkant achter 

me en met hulp van Stefanie en 

mijn klasgenoten was ik snel weer 

bij.’ Stefanie: ‘De studenten leren 

veel in de praktijk, maar ook van 

elkaar. Juist ook doordat ze op 

verschillende terreinen in de zorg 

werken.’

Viola koos bewust voor de 

thuiszorg. ‘Mijn schoonmoeder heeft 

me er enthousiast voor gemaakt.

Ik geef o.a. insuline, zwachtel, 

verleen stoma- en wondzorg en 

verstrek medicatie. De (thuis)

zorg is heel divers. Het werk is 

heel zelfstandig, maar ik kan altijd 

terugvallen op mijn team. Ik werk nu 

16 uur per week en vind het goed te 

combineren met mijn gezin.’

Ze is blij dat ze de stap gezet heeft. 

‘Het is fysiek en geestelijk hard 

werken, maar het geeft me enorm 

veel voldoening. Voor iedereen die 

overweegt voor de zorg te kiezen, 

zou ik zeggen: Doe het gewoon, je 

krijgt er veel voor terug!

Zo’n tweeënhalf jaar geleden sprong Viola Bos-van Hagen in het diepe. Na bijna 20 jaar 
bij een installatiebedrijf gewerkt te hebben koos ze heel bewust voor een bbl-opleiding 
Verzorgende-IG bij Albeda Zorgcollege. Ze werkt sindsdien via Lelie zorggroep in de 
thuiszorg. ‘Het werken en leren combineren met een gezin is soms wel pittig’, zegt ze.  
‘Maar ik krijg er enorm veel energie van. Ik zou nooit meer terug willen!’

Viola Bos-van Hagen (links) en Stefanie Schilstra 

‘Ik zou nooit meer 
anders willen’

Een tweede carrière in de zorg

Wil jij ook graag werken en 

leren combineren? Dan is een 

bbl-opleiding iets voor jou. 

Albeda Zorgcollege heeft 

een ruim aanbod aan bbl-

opleidingen. Welke kies jij?  

 

Kijk voor meer informatie op: 

albeda.nl/zorgcollege


