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Jaarlijks wordt u via de raadsinformatiebrief geïnformeerd over de voortgang en de resultaten 

van het Wijkleercentrum Avenhorn (WLC). In de factsheet wordt één jaar teruggeblikt over de 

periode 1 februari 2021 – 1 februari 2022. Zowel het aantal uur ondersteuning, aantal studenten, 

de bevindingen van de inwoners, de samenwerking met de organisaties komt aan de orde. 

Tevens wordt kort een vooruitblik gegeven op het komend jaar met een aantal aandachtspunten.  

 

In het WLC leiden we studenten op locatie, praktijkgericht en innovatief op naar werk in zorg en 

welzijn. Door middel van wijkleren besteden we aandacht aan praktische ondersteuning bij het 

dagelijks leven voor oudere en/of kwetsbare thuiswonende inwoners. Op deze manier krijgen 

studenten opgeleid op MBO niveau 2 kans op een betaalde functie en draagt het bij dat oudere 

en/of kwetsbare inwoners binnen onze gemeente langer zelfredzaam kunnen blijven.  

 

In het afgelopen jaar had het WLC ook nog te maken met de Covid-maatregelen. Tijdens de 

lockdown hielden de studenten op een andere manier contact met de inwoners zoals kaartjes 

sturen, iets lekkers bakken en langsbrengen, telefoneren en videobellen. Dit is door de inwoners 

erg gewaardeerd maar het is ook duidelijk geworden dat de inwoners de lockdown periode als 

niet prettig hebben ervaren vanwege het missen van het fysieke contact. Dit bekrachtigd des te 

meer de toegevoegde waarde van het wijkleren voor zowel de student als de inwoner. Vanwege 

Corona lag het aantal uur ondersteuning in de wijk lager dan normaal en komt op jaarbasis uit 

op 1.971 uur tegen normaal 2.500 uur. Afgelopen periode zijn er 20 eerstejaars studenten 

gestart, 12 tweedejaars studenten aanwezig en 22 studenten gediplomeerd. In Koggenland zijn 

25 wijkleeradressen, waarvan 15 in De Goorn en Avenhorn en 10 in de andere dorpen. Het aantal 

wijkleeradressen buiten De Goorn en Avenhorn neemt toe. De studenten gaan met de e-bike of 

met het OV naar de adressen in gemeente Koggenland. In de regio West-Friesland zijn nu drie 

Wijkleercentra, in Avenhorn, Wognum en Zwaag. Dit betekent dat de studenten flexibel ingezet 

kunnen worden verspreid over de drie gemeenten.  

 

Het wijkleren en het aanbieden van hulp en ondersteuning in de wijk heeft een positief effect op: 

 het terugdringen van eenzaamheid 

 het ondersteunen van mantelzorgers 

 verminderen van werkdruk in de zorg 

 kansen voor mensen met een afstand op de arbeidsmarkt 

 invloed op het leerproces bij de studenten 

 de verbetering van kwaliteit van leven.  

 

Het WLC biedt toekomstperspectief voor studenten die eerder geen kans hadden op een opleiding 

op niveau 2 Helpende Zorg en Welzijn. Het is een maatschappelijk belang dat studenten een 

diploma halen.  
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