
Inleiding  
Met deze folder infomeren we je graag over het BBL opleidingstraject tot verpleegkundige 
niveau 4 (MBO) in dienst van het Bravis ziekenhuis. 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 voor 
de patiënt.  
 

Opleiding 
Tijdens de opleiding leer je vaardigheden zoals het wassen en aankleden van patiënten, 
maar ook over het toedienen van medicijnen. Daarnaast leer je hoe je een verpleegplan voor 
een patiënt opstelt, waarin onder meer de behandeling staat beschreven, en hoe je 
rapporten schrijft over de toestand van de patiënt. Tijdens de opleiding wordt veel aandacht 
besteed aan de sociale vaardigheden die je nodig hebt om de patiënt op de juiste manier 
over zijn ziekte of handicap voor te lichten en op zijn gemak te stellen. Daarnaast krijg je ook 
vakken als Nederlands, Engels en rekenen.  
 

Mogelijkheden voor het volgen 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 en 
daarna heb je 1 dag in de week les en werk je minimaal 24 uur in de praktijk. Deze 
variant is bedoeld voor zij-instromers. Zij-instromers zijn ouder dan 18 jaar, hebben al 
ervaring in een ander werkveld en willen de overstap maken naar de zorg. 

 Je volgt de eerste 2 jaar het BOL traject; een combinatie van theorie op het ROC en 
stagelopen in de praktijk. Vanaf het 3e leerjaar kun je de opleiding vervolgen in het 
BBL traject. Waarbij je 1 dag in de week les volgt en minimaal 24 uur in de praktijk 
werkzaam bent. 

 Ben je verzorgende IG met minimaal 3 jaar werk ervaring dan kun je in aanmerking 
komen voor het versnelde BBL traject van 2 jaar. 
 

Voor leerling verpleegkundigen zijn er plaatsen voor studenten van niveau 4 en 6. Elk jaar 
bekijkt Bravis hoeveel plaatsen er voor welk niveau en voor welke variant beschikbaar 
komen. Houd hiervoor de vacatures op onze website goed in de gaten. Er is geen 
mogelijkheid voor open sollicitaties. Kijk hier welke vacatures we hebben. 

 

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 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.  
 

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

Salaris  
Gedurende de opleiding (leerarbeidsovereenkomst) verdien je het salaris van een leerling 
verpleegkundige volgens de CAO Ziekenhuizen.  
 
 
 

https://www.bravisziekenhuis.nl/werken-en-leren/vacatures


 
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.  
 
 


