
Inleiding 
 
Met deze folder infomeren we je graag over het BBL opleidingstraject tot verpleegkundige niveau 4 
(MBO) in dienst van het Bravis ziekenhuis. Deze opleiding wordt verzorgd in samenwerking met het 
ROC Scalda te Goes. Het traject is i.s.m. onze ketenpartners Tante Louise en Groenhuysen 
vormgegeven.  
 
Als verpleegkundige heb je verschillende taken. Naast de directe zorg voor een patiënt, regel je dat 
alle zorg rondom de patiënt goed wordt georganiseerd. Samen met andere zorgverleners (zoals 
artsen, fysiotherapeuten of andere zorginstellingen) draag je bij aan een optimale zorgverlening aan 
de patiënt. 
 
In deze folder lees je meer over de inhoud en de opbouw van de opleiding. Ook tref je er informatie 
aan over de toelatingseisen, de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure. 
 

Opleiding  
 
Je start de opleiding met een basisdeel waarin je onder andere de vakken anatomie, omgangskunde, 
ziekteleer en verpleegkunde krijgt. Daarbinnen komen alle beroepskenmerken aan bod, zoals het 
omgaan met mensen en het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Ook aan het zelfstandig 
oplossen van problemen en  het samenwerken wordt veel aandacht besteed. Daarnaast krijg je ook 

vakken als Nederlands, Engels en rekenen. 
 
Toelatingseisen en competenties 

Om tot de opleiding toegelaten te worden, voldoe je in ieder geval aan de volgende eisen: 

• je bent minimale 18 jaar; 
• je hebt een VMBO theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg afgerond; 
• of een diploma van een vergelijkbaar niveau (MAVO/HAVO);  
• of diploma MBO niveau 3 (geen verzorgende IG, hiervoor geldt een verkorte leerroute); 
• je kunt zelfstandig leren en werken; 
• je kunt goed met mensen omgaan; 
• je kunt in teamverband werken; 
• je kunt verantwoordelijkheid dragen en creatief problemen oplossen; 
• je bent bereid om gemiddeld 24 uur per week te werken (excl. lesdag). 

 
Opbouw van het BBL opleidingstraject in het Bravis ziekenhuis 
Je volgt 3,5 jaar de opleiding. De eerste 5 weken krijg je volledig les op het ROC Scalda te Goes. 
Daarna vervolgen de lesdagen op woensdag afwisselend op locatie Tante Louise en Groenhuysen. 
Na het succesvol afronden van de opleiding heb je een diploma MBO-verpleegkundige en word je 
geregistreerd in het BIG-register. 
 
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 het ROC Scalda en vanuit het Bravis ziekenhuis. 
Op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis word je begeleid door werkbegeleiders en praktijkcoaches 
(gediplomeerd verpleegkundigen). De werkbegeleiders begeleiden je bij je dagelijkse werk- en 
leerproces. De praktijkcoach begeleidt en bewaakt het totale leerproces. 

 
Overeenkomst 
Bij aanvang van het eerste leerjaar wordt een leerarbeidsovereenkomst met je afgesloten voor min. 28 

uur per week. Een lesdag telt gemiddeld voor 4 uur per week mee als diensttijd. Je begint met een 

proeftijd van een maand. De leerarbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de 

opleiding. 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 ingepland gaat worden. 
 
Salaris 
Gedurende de opleiding (leerarbeidsovereenkomst) verdien je het salaris van een leerling 
verpleegkundige volgens de CAO Ziekenhuizen. 
 
Studiekosten 
Het Bravis ziekenhuis vergoedt het college- en boekengeld. We maken hierbij gebruik van de 
studiefaciliteitenregeling.  
 
Reiskostenvergoeding 
Vanaf het moment dat de leerarbeidsovereenkomst is ingegaan, worden de reiskosten voor het woon-
werkverkeer en reiskosten naar school 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. 
 
Werving 
Voor leerling medewerkers zijn er plaatsen voor studenten van niveau 4 en 6. Elk jaar bekijkt Bravis  
hoeveel plaatsen er voor welk niveau beschikbaar komen. De duaal en BBL opleiding start 1 keer per 
jaar. Hou hiervoor de vacatures in de gaten. Indien er een vacature  is in het Bravis ziekenhuis kun je 
deze vinden op de website.  
 
Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met  het cluster HRM en vraag naar de afdeling 
Kennis- en ontwikkelcentrum van het Bravis ziekenhuis, telefonisch te bereiken op 088 - 70 67 876.  
Je kunt ook een mailtje sturen naar KOC@bravis.nl. 
 
 
 


