
MEER INFO? SCAN DE QR-CODE 
MET JE CAMERA!

JONGE MOEDERKLAS
SUCCESVOL STUDEREN MET EEN KLEINTJE

ASSISTENT DIENSTVERLENING EN ZORG (NIVEAU 1)
HELPENDE ZORG & WELZIJN (NIVEAU 2)

VOORDELEN
• Aangepaste lestijden & stages
• In de klas met andere jonge moeders 
• Lessen over het moederschap
• Extra begeleiding en ondersteuning



HUISJE, KINDJE, 
OPLEIDING 

‘Ik ben niet alleen meer  
moeder, maar investeer  
ook in mijn toekomst.  
Daar krijg ik echt  
energie van!’
~ Roxanne

Een diploma behalen is super belangrijk. Maar hoe doe je dat als 
je zwanger bent of al een kindje hebt? Dat is best een uitdaging! 
In de jonge moederklas van het Da Vinci College houden we hier 
rekening mee.

WAT HOUDT HET IN?
De jonge moederklas heeft veel voordelen. 
Je hebt les van 9.00 tot uiterlijk 15.30 uur, 
zodat je genoeg tijd overhoudt voor je 
zoon/ dochter. Ook bij je stage houden we 
daar rekening mee. Verder sluiten je lessen 
aan op het moederschap en krijg je extra 
begeleiding en ondersteuning, bijvoorbeeld 
bij het aanvragen van verlof en regelen 
van kinderopvang. En het allerleukste? 
Je zit in de klas met andere jonge moeders. 
Genoeg om over te praten en fijn om 
elkaar te helpen! 
 
WELKE OPLEIDINGEN KUN 
JE DOEN? 
Wij bieden een jonge moederklas 
aan voor de opleidingen Assistent 
Dienstverlening en Zorg niveau 1 en 
Helpende Zorg & Welzijn niveau 2. 
De niveau 1 en 2 opleidingen sluiten op 
elkaar aan waardoor je in 2½ jaar (in 
plaats van 3) niveau 1 en 2 kunt afronden. 
Als je al een Entree of vmbo basis diploma 
hebt, kun je ook meteen starten op niveau 2.

Wil jij graag extra ondersteuning bij 
een andere opleiding van Da Vinci? 
Ook dat kan! Kijk voor meer informatie op  
www.davinci.nl/jongemoeders.

MEER INFORMATIE & CONTACT
Heb je vragen of wil je weten of de jonge 
moederklas iets voor jou is? Stuur een 
mail naar jongemoeders@davinci.nl. 
Voor meer info en ervaringen van 
andere studerende moeders, ga naar 
www.davinci.nl/jongemoederklas.

SUCCESVOL STUDEREN MET 
EEN KLEINTJE 
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