
Stages en
werkleertrajecten



Ben je op zoek naar een stageplaats (BOL), een werkleer-
traject (BBL) of een plaats voor je afstudeeropdracht? Wij 
bieden mogelijkheden op onder andere locaties voor wonen 
en dagbesteding in diverse regio’s in Zeeland.

Kom jij ook shinen bij Gors?
Door actief bij te dragen aan de ondersteuning, begelei-
ding en soms ook verzorging, ervaar je wat het inhoudt om 
als professional in de gehandicaptenzorg te werken. Je 
werkt mee, je doet mee en je denkt mee. Daarbij voer je 
het gesprek over datgene wat je ziet, leert en ervaart. En je 
geeft en krijgt feedback om samen met de overige teamle-
den te groeien in je vak en in je persoonlijke ontwikkeling.

 

Stage (BOL)
Bij stages richten we ons op een betere aansluiting tussen 
de theorie die je leert en de praktijk. We vinden het belang-
rijk dat jij binnen onze organisatie die praktijkervaring kunt 
opdoen. Wij hebben een groot aantal stageplaatsen voor 
MMZ-3 (eventueel gecombineerd met verzorgende-IG), 
MMZ-4 en een wat kleiner aantal voor HBO Social Work. 

Daarnaast zijn er regelmatig mogelijkheden voor studenten 
van universitaire opleidingen, zoals orthopedagogiek en 
psychologie. Ook bieden we stageplaatsen op onze onder-
steunende diensten, zoals de financiële administratie. Als 
stagiaire ontvang je een vergoeding volgens de CAO Ge-
handicaptenzorg.
 

Werk, doe en

denk mee!

Verschillende

mogelijkheden

Werkleertraject (BBL)
Evenals stages zijn onze werkleertrajecten (BBL) er op  
gericht het onderwijs beter aan te laten sluiten met de 
praktijk/arbeidsmarkt. Als BBL-leerling oriënteer je jezelf, 
met een grote mate van zelfstandigheid op doelen en  
methoden van de organisatie en van de opleiding. Daarbij 
geven wij veel aandacht aan jouw persoonlijke ontwikkeling 
(leerdoelen). We hebben gemiddeld 10 BBL-plaatsen. Als 
BBL-leerling ontvang je salaris conform de CAO Gehandi-
captenzorg.
 

“Door Gors groei ik enorm!”
“Ik kreeg tijdens mijn stage de kans om de organisatie te 
verkennen, om zo mijn ervaringsgebied en wereld te ver-
breden. De samenwerking met collega’s is heel fijn. Als je 
laat zien dat je echt wilt, dan krijg je er zoveel voor terug. 
Als Gors mij dit niet zou hebben gegeven, dan zou ik zelf 
niet geweten hebben wat ik moest gaan doen.”

 
 
”Je wordt gezien als een
echte medewerker”
“Tijdens mijn stageperiode heb ik een hele positieve en 
open werksfeer ervaren. De stagebegeleiders delen veel 
enthousiasme en ze kijken naar wie jij bent als persoon en 
wat jij als stagiaire aan Gors kan bieden. Anderzijds ook 
wat de organisatie jou kan bieden. Dit is wel een grote bij-
drage aan het gevoel dat je serieus genomen wordt.”

Werken aan

jouw leerdoelen

Manouk Schipper
(Nu begeleider bij De Cirkel 

en de Olmenstraat)

Wouter de Bruijne
(Nu begeleider Kindzorg)
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Meer weten en/of solliciteren?
Ben je geïnteresseerd in een stageplaats of een plek waar 
je werken en leren kunt combineren? Check als eerste 
www.gors.nl om een indruk te krijgen waar wij voor staan 
en wat we doen. Neem ook gerust contact op met onze 
opleidingsadviseur om jouw vraag kenbaar te maken via 
stage@gors.nl of (0113) 273 333.

Over Gors
Onze 700 medewerkers en ruim 
300 vrijwilligers zetten zich met 
passie in voor de best mogelijke 
mensgerichte ondersteuning en zorg. 
Bij wonen, werken, leren, vrije tijd en 
behandelingen. Aan huis en op diverse locaties 
in Zeeland aan meer dan 800 kinderen, 
volwassenen en ouderen met een beperking en/
of hersenletsel. Meer informatie op www.gors.nl.


