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Betaalde zij-instroom opleidingsplekken Verzorgende 3 IG 
 
 
Wij bieden ruim 15 zij-instroom opleidingsplekken Verzorgende 3 IG aan voor nieuw talent! De zij-
instromersopleiding tot Verzorgende 3 IG bij Vérian is er voor iedereen. Voor kandidaten met én zonder 
zorgachtergrond. Dus ook als je werkzaam bent in een totaal ander vakgebied, maar je wilt graag in de 
zorg werken, kun je de opleiding gaan volgen. Liggen jouw ambities hier ook en wil jij je verder 
ontwikkelen middels deze opleiding? Reageer dan uiterlijk voor 1 oktober a.s.!  
 
 
Voortraject Basiszorg 
Om als zij-instromer aan het werk te kunnen als BBL-er verzorgende 3 IG krijg je eerst een opleiding 
Basiszorg.  Dit traject richt zich vooral op het ondersteunen van onze cliënten bij het wassen, douchen en 
aankleden, in en uit bed gaan, toiletgang en begeleiding bij eten en drinken. Het voortraject Basiszorg 
wat Aventus speciaal hiervoor heeft ontwikkeld, duurt 10 dagen verdeeld over 7 weken, plus een korte 
stage bij Vérian. Het traject start per 5 november a.s. Na afloop van het traject, word je binnen Vérian 
zelfstandig ingezet als Verzorgende 3 IG in opleiding in een van onze wijkteams.  
 
 
BBL-opleiding Verzorgende 3 IG 
Tegelijkertijd met het voortraject Basiszorg start je met de BBL-opleiding tot Verzorgende 3 IG bij Aventus 
in Deventer of Apeldoorn. Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van een digitale leeromgeving. De 
lessen zijn gevarieerd en interactief.  
 
Het opleidingstraject bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Onderwijs 
Volgen van lessen en digitaal onderwijs (e-learning).  

 Individuele begeleiding 
Tijdens het gehele opleidingstraject word je begeleid door een werkbegeleider en praktijkopleider 
van Vérian. 

 Praktijkervaring 
Je combineert het leren met werken in de praktijk in een van onze wijkteams. Het werken in de 
praktijk maakt een groot deel uit van je opleidingstraject. Je doet ervaring op doordat je 16 – 24 
uur per week werkt en daar de opdrachten, die je tijdens de opleiding moet doen, ten uitvoer 
brengt.  
 

De opleiding wordt afgesloten met een officieel erkend diploma. 
 
 
Studietijd 
Houd rekening met de uren die je thuis moet besteden aan de opdrachten en de lesstof. Dit komt 
bovenop de uren die je werkt bij Vérian, de uren die je bezig bent met het opdoen van praktijkervaring en 
het uitvoeren van opdrachten voor of bij Aventus. Voor de opleiding Verzorgende 3  IG wordt gemiddeld 
een dag in de week aan thuisstudie ingeschat.  
 
 



 

 2 

 
 
 
Studiefaciliteiten 
 
Studieovereenkomst 
Je ontvangt van ons een studieovereenkomst. In deze studieovereenkomst worden alle afspraken 
vastgelegd die op het opleidingstraject van toepassing zijn, bijvoorbeeld de duur van de studie en de 
terugbetalingsregeling.  
 
Van het hele opleidingstraject nemen wij een groot deel van de kosten voor onze rekening. Zo hoef je je 
geen zorgen te maken dat je om financiële redenen niet deel kunt nemen aan de opleiding. De 
investering die wij van je vragen is tijd.  
 
Voor het collegegeld ontvang je van Aventus een verklaring die je kunt invullen en ondertekenen, zodat 
Aventus het collegegeld rechtstreeks kan factureren aan Vérian. Voor de kosten van de verplichte 
studiematerialen is dit helaas niet mogelijk. Je betaalt deze eerst zelf en vraagt deze terug middels een 
betalingsverzoek.  
 
Als we alle kosten op een rij zetten dan ziet het er als volgt uit:  
 
Studiefaciliteiten/ tegemoetkoming kosten 
Schoolgeld: De kosten voor het schoolgeld en Voortraject Basiszorg nemen wij volledig voor onze 
rekening.  
Lesmateriaal: Het verplichte lesmateriaal wordt per schooljaar vergoed.  
 
Rond je de opleiding met goed gevolg af, dan worden deze kosten kwijt gescholden. Echter, er bestaan 
situaties waarin wij deze kosten wel volledig of gedeeltelijk terug zullen vorderen (zie 
“terugbetalingsregeling”).  
 
Werktijd: Je mag 2 uur per week van de lestijd declareren als werktijd. Meelopen, oefenen in de praktijk 
of gesprekken met werk- of praktijkbegeleider worden als eigen tijd beschouwd.    
 
Wat is de investering die wij verwachten? 
Onderstaande taken verricht je in eigen tijd: 

 Volgen van de lesstof en het bijwonen van lessen (inclusief reistijd); 

 Maken en voorbereiden van verplichte opdrachten en verslagen; 

 Contactmomenten met je begeleider van de opleiding en van Vérian; 

 Tijd voor samenwerking met medescholieren; 

 Reistijd van en naar alle scholingsgerelateerde activiteiten en bijeenkomsten;  

 Overige taken besteed aan de opleiding.  
 

Gemiddelde arbeidsduur 
Medewerkers van Vérian zijn aangesteld voor een gemiddelde contractduur per week. Niet elke week 
hoeft hetzelfde te zijn. Bij een gemiddelde contractduur van 20 uur per week kun je bijvoorbeeld de ene 
week voor 16 uur worden ingeroosterd en de andere week voor 24 uur.  
 

Terugbetalingsregeling    
Er bestaan situaties waarin Vérian de tegemoetkoming in de kosten terug zal vorderen. We raden je 
daarom aan om hiervoor een bedrag te reserveren.  
 
Indien de opleiding tussentijds wordt beëindigd of indien je de opleiding niet afsluit met een diploma, dan 
ben je verplicht de tegemoetkoming in de studiekosten terug te betalen aan Vérian. In geval van zeer 
bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken. Of er sprake is van een dergelijke 
uitzonderingssituatie wordt beoordeeld door de manager Zorg & Welzijn en P&O. De hoogte van dit 
bedrag is gelijk aan het totaal aan gedeclareerde bedragen collegegeld en verplicht lesmateriaal.  
 
Heb je de opleiding succesvol afgerond en ga je binnen 36 maanden na diplomering uit dienst? Dan ben 
je verplicht de verleende tegemoetkoming in de studiekosten terug te betalen. Van het terug te betalen 
bedrag vervalt maandelijks 1/36

e
 deel. Na drie volledige jaren is de studieschuld geheel vervallen.  
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Arbeidsvoorwaarden 
Vérian volgt de CAO VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg). Hieronder geven wij een 
overzicht van de belangrijkste (secundaire) arbeidsvoorwaarden die betrekking hebben op het 
opleidingstraject. Wij willen voor de volledigheid de opmerking plaatsen dat, indien er vanuit de CAO, 
wetgeving of interne procedures veranderingen zijn, deze doorgevoerd zullen worden in deze regelingen.  
 

Salaris  
Je wordt gedurende de opleiding ingedeeld in FWG 25. Wanneer je het eerste jaar met goed gevolg hebt 
afgerond, ontvang je een promotieperiodiek. Heb je de opleiding na 24 maanden met goed gevolg 
afgerond? Dan krijg je een contract aangeboden voor onbepaalde tijd.  Na ontvangst van je diploma word 
je geplaatst in de functie van Wijkziekenverzorgende, FWG 40 en ontvang je 2 promotie periodieken. 
 

Reiskosten  
De reiskosten die je moet maken voor het bijwonen van verplichte colleges worden volledig vergoed op 
basis van het openbaar vervoer. Dat betekent dat je trein/buskaartjes kunt declareren. Als je met eigen 
vervoer gaat kun je de kilometers declareren tegen € 0,15 per kilometer.  
 
 

Samengevat 
 Je opleiding tot Verzorgende 3IG wordt geheel betaald 

 Je verdient na je stageperiode direct al een salaris 

 De opleiding start in november 2018 

 Je gaat direct na je stage aan de slag in een van de wijkteams van Vérian 

 Na 24 maanden heb je een erkend diploma  Verzorgende 3 IG op zak 

 Na je opleiding krijg je een contract aangeboden voor onbepaalde tijd bij Vérian 

 
 
Solliciteren 
Wat verwachten wij van jou om voor deze opleiding in aanmerking te komen? 

 Goede lichamelijke conditie; 

 Goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift (= examenonderdeel); 

 Goede rekenvaardigheid (= examenonderdeel); 

 Flexibele instelling; 

 Stressbestendigheid; 

 Zelfstandigheid; 

 Zelfkennis; 

 Leervermogen; 

 Belastbaarheid, zowel privé als werk; 

 Samenwerkingsvermogen; 

 Initiatief nemen / proactief zijn; 

 Probleemanalyse kunnen maken; 

 Tact en overredingskracht; 

 Zelfverzekerdheid. 
 

Je beschikt over de nodige levens- en/of werkervaring en bent bereid om 16 – 24 uur per week in de 
praktijk te werken gedurende de gehele duur van de opleiding. Daarnaast kun je privé voldoende tijd 
besteden aan de opleiding, het maken van opdrachten en het opdoen van praktijkervaring.  
 
Je bent, volgens roosters, flexibel inzetbaar op alle diensten (ochtenden, avonden en weekenden). 
Tevens heb je de beschikking over een auto. 
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De sollicitatieprocedure 

 Bij je digitale sollicitatie stuur je een recent CV en een motivatiebrief (maximaal 1 A4’tje) waarin je 
aangeeft wat het beroep voor jou inhoudt, wat je motivatie is om deze opleiding te volgen en 
welke competenties jij hebt die maken dat je deze opleiding met goed gevolg zou kunnen 
afronden. 

 Er vindt een sollicitatiegesprek plaats met de manager in week 40 of 41. Bij een positief gesprek 
word je uitgenodigd voor het assessment.  

 Het assessment wordt afgenomen door en bij Aventus. Het assessment bestaat uit een 
capaciteitentest en een persoonlijkheidsvragenlijst. Je kunt en hoeft je hier vooraf niet op voor te 
bereiden. Zorg dat je fit en goed uitgerust aan het assessment begint. Als zich kort voor het 
assessment omstandigheden voordoen, waardoor je erg van slag bent dien je dit voorafgaand 
aan het assessment aan de testleider te melden. Er dient een positief advies te worden 
afgegeven naar aanleiding van dit assessment om te mogen deelnemen aan de opleiding.  

 Na het goed afronden van de sollicitatieprocedure kun je je aanmelden voor de opleiding bij 
Aventus en doorloop je de intakeprocedure.  
 

Alle activiteiten in de sollicitatieprocedure worden gezien als een investering in je toekomst en 
geschieden in eigen tijd.  
 

Informatie 
Heb je vragen of wil je meer informatie over dit opleidingstraject? Bel of app dan met Pam ter Steeg, 
Manager Zorg & Welzijn via 06-52745029 of per mail via PamterSteeg@verian.nl.  
 
Voorlichtingsmiddagen 
We organiseren 2 voorlichtingsmiddagen waar je met al je vragen terecht kunt en alvast kennis kunt 
maken met Vérian. Deze middagen zijn bedoeld voor iedereen die meer wil weten over werk en opleiding 
in de zorg. De voorlichtingsmiddagen worden georganiseerd door diverse zorginstellingen uit de 
omgeving Apeldoorn, Deventer en Zutphen en vinden plaats op: 

 donderdag 20 september van 15.00 – 17.00 uur bij KonnecteD, Sconenvaardersstraat 9 in 
Deventer  

 dinsdag 25 september van 15.00 -17.00 uur bij Lucrato, Egerlaan 15 in Apeldoorn. 
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