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Ouder worden in een stijl  
die bij u past

Ben je geïnteresseerd?
Voor de BBL kun je direct 
solliciteren via onze website. 
Daar vind je ook alle informatie 
over wie we zijn, wat we doen 
en waar je ons kunt vinden. Kijk 
dus snel op: www.zorgcirkel.
com/vacatures. Aanmelding 
voor de BOL gaat via de ROC’s.
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Beroepsbegeleidende Leerweg 
(BBL)
Drie jaar
Als je kiest voor deze studievariant 
duurt de opleiding in totaal drie 
jaar. De Zorgcirkel werkt hierbij 
samen met het ROC. Tijdens de 
opleidingsperiode krijg je op school
theorie over de verschillende 
vaardigheden en praktijksituaties 
die je straks tegen kunt komen. 
Verschillende verzorgingsmethodes, 
ziektebeelden en omgangsvormen
komen hierbij aan de orde.

Verandering van werkplek
De Zorgcirkel sluit een Leerarbeids-
overeenkomst met je af voor 
minimaal 24 tot maximaal 32 uur 
per week. In deze leerperiode krijg 
je de mogelijkheid ervaring op 
te doen binnen de verschillende 

verpleeg- en verzorgingshuizen 
van De Zorgcirkel en in onze zorg-
appartementen. Eén keer per jaar 
verander je van afdeling.

Wat verdien je?
De Zorgcirkel betaalt de 
opleidingskosten. Tijdens de oplei-
ding ga je een leerlingensalaris 
verdienen conform de CAO VVT.
Woon je buiten een straal van 15 km 
van je werkplek, dan kom je in aan-
merking voor eiskostenvergoeding 
voor woon-/werkverkeer.

Terugbetaling
Als je de opleiding voortijdig 
beëindigt of je verlaat De Zorgcirkel 
vóór het behalen van het diploma, 
dan zullen we alsnog de gemaakte
studiekosten op je verhalen.

Deze folder helpt je bij het maken van een

beroepskeuze met informatie over de 
mogelijkheden voor de beroepsopleiding 
Verzorgende IG binnen De Zorgcirkel. Wij zijn 
een organisatie met als motto ‘Ouder worden in 
een stijl die bij u past’. Hiermee laten we zien, 
dat we onze cliënten zoveel mogelijk de kans 
geven te leven zoals ze dat altijd gewend zijn 
geweest.

Beroepsopleidende Leerweg 
(BOL)
Unieke stagevorm!
Een leerafdeling is een unieke 
stagevorm waarbij 8 tot 12 deel-
nemers tegelijk stage lopen binnen 
één vestiging. Deze opleiding duurt 
in totaal drie jaar. De Zorgcirkel 
werkt hierbij samen met het Regio 
College Zaanstreek/Waterland 
in Purmerend en het Horizon 
College in Hoorn en Purmerend. 
Zij verzorgen één dag per week 
het theoretische deel. Tijdens 
deze studiedag krijg je les in de 
verschillende vaardigheden
en praktijksituaties. Diverse verzor-
gingsmethodes, ziektebeelden en 
omgangsvormen komen hierbij aan 
de orde.

Je leert van elkaar
Je krijgt alle mogelijkheden om wat 
je op school leert gelijk in de praktijk 
te brengen. Je leert ván elkaar en 
mét elkaar. Je doet veel zelf, gaat 
met elkaar op zoek naar informatie 
en deelt ervaringen. Kortom, je 
leert sneller zelfstandig te werken, 
inclusief de verantwoordelijkheden 
die daarbij horen. Om werk en studie 
zo goed mogelijk te combineren, 
komt er regelmatig  een docent 
van het Regio College voor de 
Leerafdelingen Molentocht in 
Purmerend en van het Horizon 
College voor de Leerafdeling 

Gouwzee en Sint Nicolaashof in 
Volendam.

Overeenkomst
Aanmelding gaat via de 
ROC’s. De Zorgcirkel sluit een 
Stageovereenkomst met je af, 
inclusief studie-uren die op de 
afdeling gebruikt kunnen worden 
voor het maken van studie- en 
praktijkopdrachten. In deze 
leerperiode werk je drie dagen 
op één van de toegewezen 
leerafdelingen binnen De Zorgcirkel. 
Eén keer per jaar verander je van 
afdeling.

Wat verdien je?
Tijdens de opleiding ontvang je een 
vergoeding conform de CAO VVT.

Voor beide opleidingen geldt:
Aan welke eisen moet je 
voldoen?
• Zin hebben in de combinatie 

werken en leren
• Interesse hebben voor (vaak 

oudere) mensen
• Minimaal 16 (BOL) of 17 jaar 

(BBL) zijn
• Minimaal beschikken over 

een VMBO diploma (kader 
Beroepsgerichte Leerweg, 
gelijkwaardig diploma of het 
diploma Helpende)

Je werkt in een team
Tijdens de opleiding tot Verzor-
gende IG werk je in teamverband 
met je collega’s op de afdeling. 
Daarnaast werk je nauw samen met 
andere zorgverleners zoals de fysio-
therapeut, activiteitenbegeleider, 
arts of diëtist. Je krijgt verschillende 
taken op huishoudelijk, sociaal, 
psychisch en lichamelijk gebied. Het 
begeleiden en onderhouden van 
contacten met cliënten en familie is 
een belangrijk onderdeel. 

Dit vinden wij belangrijk
Je kunt gemakkelijk contacten 
leggen en onderhouden. Je
beleeft plezier aan de omgang met 
en verzorging van oudere mensen. 
Je kunt je goed verplaatsen in hun 
positie en begrijpt wat hun wensen 
en behoeften zijn. Het is belangrijk 
dat je beleefd, respectvol en gedul-
dig bent naar ouderen.

En dit verwachten wij van je
Om alles wat bij deze functie hoort 
goed onder de knie te krijgen, 
verwachten we, dat je tijdens 
de opleiding leergierig bent en 
initiatief neemt tot het maken van 
je studie- en praktijkopdrachten. Als 
Verzorgende IG neem je vaak zelf 
beslissingen en los je zelfstandig 
situaties op. Zo nodig kun je andere 
deskundigen inschakelen. Ook is het 
belangrijk je mening mondeling en 
schriftelijk te kunnen verwoorden.

Wisseldiensten
Wij leveren dag en nacht zorg. 
Daarom werken we met wisselende 
diensten. Dit betekent dat je 
avonden, nachten, weekenden en 
feestdagen beschikbaar moet zijn 
binnen je Leerarbeidsovereenkomst. 
De wisselende diensten worden
ruim van te voren in het werkrooster 
ingepland.


