
Inleiding  
Met deze folder infomeren we je graag over het duale opleidingstraject tot verpleegkundige 
niveau 6 (HBO) in dienst van het Bravis ziekenhuis.  
Een HBO-verpleegkundige is een professional op het hoogste niveau. Je draagt dan ook 
verantwoordelijkheid voor het gehele verpleegkundige proces. Samen met de patiënt stel je 
vast welke problemen er zijn en maak je een verpleegplan. Je bewaakt de toestand van de 
patiënt en rapporteert hierover. Ook informeer je de patiënt en de familie. Je coördineert en 
organiseert de zorg door verpleegkundigen en andere hulpverleners. 
 

Opleiding 
Je wordt opgeleid tot een ondernemende en onderzoekende zorgprofessional. Tijdens de 
opleiding leer je om de vijf rollen van een HBO-verpleegkundige in theorie en praktijk toe te 
passen. Die rollen zijn: de rol van zorgverlener, ontwerper, beroepsbeoefenaar, coach en 
regisseur.  
Naast je sociale vaardigheden, ben je communicatief sterk en werk je graag met mensen. Je 
bent stressbestendig, besluitvaardig en staat stevig in je schoenen. Het Bravis ziekenhuis 
werkt voor deze opleiding samen met Avans Hogeschool, Hogeschool Zeeland en 
Hogeschool Rotterdam. 
 

Mogelijkheden voor het volgen van het HBO-V duale 
opleidingstraject in het Bravis ziekenhuis  

 Je volgt de eerste twee jaar een voltijd opleiding op een hogeschool. Daarnaast loop 
je een aantal stages in verschillende zorginstellingen. Vanaf het derde leerjaar 
word je duale leerling verpleegkundige in ons ziekenhuis en werk je gemiddeld 24 uur 
per week op een verpleegafdeling. Daarnaast volg je gemiddeld een dag 
per week onderwijs op een hogeschool. Gedurende het derde en vierde leerjaar doe 
je de Beroepspraktijkvorming (BPV) op drie verschillende afdelingen, zodat je aan het 
eind van de opleiding kennis en ervaring hebt opgedaan met diverse specialismen. 
  

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 er 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.  
 
 


