
Duaal opleidingstraject 
tot verpleegkundige 
Niveau 5
  





Met deze folder willen we je graag informeren over het duale opleidings- 
traject tot verpleegkundige niveau 5 (HBO) in dienst van het Bravis 
ziekenhuis. Deze opleiding wordt verzorgd in samenwerking met diverse 
hogescholen. 
Tijdens de opleiding leer je om de vijf rollen van HBO verpleegkundige in 
theorie en praktijk toe te passen. Die rollen zijn: de rol van zorgverlener, 
ontwerper, beroepsbeoefenaar, coach en regisseur. 

In deze folder lees je meer over de inhoud en de opbouw van de oplei-
ding. Ook tref je er informatie aan over de toelatingseisen, de arbeids-
voorwaarden en de selectieprocedure.

Toelatingseisen
Om tot de opleiding toegelaten te worden moet je in ieder geval aan de 
volgende eisen voldoen:

• de eerste twee jaar van de voltijd HBO opleiding tot verpleegkundige  
 succesvol hebben afgerond;
• bij voorkeur in het tweede jaar stage hebben gelopen in het 
 algemeen ziekenhuis;
• zelfstandig kunnen leren en werken;
• goed met mensen kunnen omgaan;
• in teamverband kunnen werken;
• verantwoordelijkheid kunnen dragen en creatief problemen kunnen 
  oplossen; 
• bereid zijn om gemiddeld 24 uur per week te werken.
 
Opbouw van het duale opleidingstraject in het Bravis ziekenhuis 
Je volgt eerst twee jaar de voltijdopleiding. Tijdens deze periode wordt 
het onderwijs gegeven op een hogeschool. Daarnaast loop je een aantal 
stages in verschillende zorginstellingen. 

Inleiding 

De opleiding 



Vanaf het derde leerjaar word je duale leerling verpleegkundige bij ons en 
ga je gemiddeld 24 uur per week op een verpleegafdeling  werken. 

Daarbij volg je gemiddeld een dag per week onderwijs op een hoge-
school. Gedurende het derde en vierde leerjaar loop je BPV op drie ver-
schillende afdelingen, zodat je aan het eind van de opleiding kennis en  
ervaring hebt opgedaan met diverse specialismen. Daarnaast loop je een 
aantal korte stages op verschillende afdelingen, zoals de Operatieafdeling 
of de Spoedeisende Hulp. 

Begeleiding 
Binnen ons ziekenhuis streven we naar een prettig leer- en werkklimaat, 
waar voldoende gelegenheid is om te leren en te ontwikkelen. Gedurende 
de hele opleiding krijg je ondersteuning bij het leren en het werken vanuit 
de hogeschool en vanuit het Bravis ziekenhuis. 
Op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis word je begeleid door werk-
begeleiders (gediplomeerd verpleegkundigen) en praktijkcoaches. De 
werkbegeleiders begeleiden je bij je dagelijkse werk- en leerproces. De 
praktijkcoach begeleidt en bewaakt het totale leerproces en is verant-
woordelijk voor jouw beoordeling.

Overeenkomst 
Bij aanvang van het derde leerjaar wordt een leerarbeidsovereenkomst 
met je afgesloten. Vanaf dat moment ben je werknemer van het  
ziekenhuis. Je begint met een proeftijd van een maand. De leerarbeids-
overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opleiding met een 
uiterste datum. Na diplomering beëindigt de leerarbeidsovereenkomst 
van rechtswege met de intentie vervolgens een arbeidsovereenkomst af 
te sluiten.

Werktijden 
Als leerling verpleegkundige werk je in wisselende diensten. Dit betekent 
dat je overdag, ’s avonds, ’s nachts en ook in het weekend kan worden 
ingepland. 



Salaris 
Gedurende de opleiding (leerarbeidsovereenkomst) verdien je het salaris 
van een leerling verpleegkundige volgens de CAO Ziekenhuizen. 
De lesdagen op de hogeschool worden beschouwd als eigen tijd.

Studiekosten 
Het Bravis ziekenhuis vergoedt het college- en boekengeld. 

Reiskostenvergoeding 
Vanaf het moment dat de leerarbeidsovereenkomst is ingegaan, worden 
de reiskosten voor het woon-werkverkeer vergoed volgens de CAO  
Ziekenhuizen. 

Uniformen 
Uit oogpunt van hygiëne draag je een uniform dat door het ziekenhuis ter 
beschikking wordt gesteld. Het ziekenhuis zorgt ook voor het wassen van 
deze bedrijfskleding.

Huisvesting voor leerling verpleegkundigen 
Woon je buiten de gemeente Roosendaal of Bergen op Zoom? Dan is het 
mogelijk om een kamer te huren in de personeelsflat van één van beide 
locaties.

• Tot 1 maart 2017 kun je via de website van het Bravis ziekenhuis  
 onder vacatures (vacature derdejaars leerling verpleegkundige duaal  
 niveau 5) solliciteren.
• In maart vindt de selectie plaats. Deze bestaat uit de volgende onder- 
 delen: brievenselectie, sollicitatiegesprek en het opvragen van  
 referenties.
• Voorwaarde voor definitieve aanname is dat je het tweede leerjaar  
 zowel binnen- als buitenschools positief hebt afgerond. 

De selectieprocedure



Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met het cluster HRM van 
het Bravis ziekenhuis, telefonisch te bereiken op 088 - 70 67 876. 
Je kunt ook een mailtje sturen naar hrm@bravis.nl.

     

Vragen? 



Vragen? 



Bravis ziekenhuis
Postbus 999 
4700 AZ Roosendaal

Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden.

januari 2017
vormenbeeld@bravis.nl


