
Werken en leren in 
Het laar

Hier sta jij binnenkort! Een aantal jaren geleden  
stonden wij waar jij nu staat. We wilden graag leren 
in de praktijk. Daarom kozen we voor een leer- en  
werktraject in Het Laar, omdat we daar samen mogelijk 
maken dat de bewoners een aangenaam leven leiden. 



 
Werken en leren bij Het laar
In Het Laar zorgen we ervoor dat onze bewoners iedere dag als een mooie 
dag beleven. Wil jij dit samen met ons mogelijk maken? We spelen graag een 
rol in jouw ontwikkeling en carrière. We geven je de ruimte om je talenten 
te ontwikkelen en te leren. We investeren in na- en bijscholing zodat je com-
petenties voortdurend up to date blijven. En we geven je de vrijheid om te 
ontdekken wat jij mogelijk kunt maken voor onze bewoners. Dat vinden we in 
Het Laar heel belangrijk!
 
BBl en BOl-scholing
Het Laar is een erkend leerbedrijf met stageplaatsen voor BOL-stagiaires en 
opleidingsplaatsen voor BBL-leerlingen. We werken ook nauw samen met het 
ROC Tilburg, Koning Willem I College, Avans en Prins Heerlijk. Volg je een be-
roepsopleidende leerweg BOL, dan ga je naar school en loop je daarnaast sta-
ge bij Het Laar. Volg je de beroepsbegeleidende leerweg BBL, dan werk en leer 
je tegelijk. Je werkt bij Het Laar en ontvangt hiervoor salaris. Daarnaast ga je 
een of twee dagen per week naar school.
 
Stageplaatsen bij Het laar (BOl)
•	 MBO Helpende Zorg en Welzijn niveau 2
•	 MBO Verzorgende IG niveau 3
•	 MBO Verpleegkundige niveau 4
•	 HBO Verpleegkundige niveau 6
•	 Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3 en 4
•	 Facilitair Dienstverlener in keuken, horeca en technische dienst
•	 Medewerker (financiële) administratie (niveau 2)
•	 Financieel administratief medewerker (niveau 3)
•	 Bedrijfsadministrateur (niveau 4)
•	 Maatschappelijke stage en snuffelstage
 

 



Opleidingsplaatsen bij Het laar (BBl)
•	 Zorghulp niveau 1: via Prins Heerlijk 
•	 MBO Verzorgende IG niveau 3
•	 MBO Verpleegkundige niveau 4, richting VV&T
•	 HBO Verpleegkundige niveau 6 (alleen voor doorstroom van eigen mede-

werkers)
 
Voor een opleidingsplaats om de BBL-opleiding te kunnen doen bij Het 
Laar dien je te solliciteren. Er volgt een selectieprocedure als er oplei-
dingsplaatsen beschikbaar zijn. Kijk onder het vacatureoverzicht via  
BrabantZorg.net of er op dit moment vacatures zijn. Meer weten? Neem con-
tact op met de praktijkopleider van Het Laar. Telefoon (013) 465 77 00.
 
Prins Heerlijk
Voor leerlingen in de horeca, detailhandel en zorg die het reguliere MBO-on-
derwijs niet kunnen volgen wegens leermoeilijkheden, werkt Het Laar sa-
men met Prins Heerlijk. Het Laar huisvest de opleiding voor leerlingen 
in de zorg. Ook in de winkel en in de horeca van Het Laar doen de leerlin-
gen van Prins Heerlijk hun werkervaring op. Wil je hierover meer weten?  
Bezoek de site www.prinsheerlijktilburg.nl
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Maatschappelijke stage
Leerlingen uit het voortgezet onderwijs zijn van harte welkom 
om hun maatschappelijke stage bij Het Laar te lopen. Maak 
kennis met Het Laar en ervaar dat ouderen ook jong zijn ge-
weest! 
 
Het laar
Natuurlijk mogen de bewoners van Het Laar rekenen op de 
beste dienstverlening, zorg en verpleging. Dat is de basis. Maar 
we zetten graag een stap extra. Het Laar heeft veel aandacht 
voor dingen die het leven echt verrijken. Daar kunnen we jouw 
hulp bij gebruiken. Samen lekker eten, genieten van mooie op-
tredens en workshops of een uitstapje ondernemen naar de 
stad. Als het kan, dan doen we het. Bij Het Laar maak je moge-
lijk dat bewoners het leven kunnen leiden dat ze willen.
 
Wil je meer weten over werken en leren bij Het Laar? Neem 
contact op met onze praktijkopleider, telefoon (013) 465 77 
00. Wil je meer informatie over vacatures?  Kijk dan op www.
jijmaakthetmogelijk.nl. Daar vind je de vacatures.


