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Voor je ligt de opleidingsbrochure opleidingen Zorg ViVa! Zorggroep.
In deze brochure vind je alle informatie die je nodig zou kunnen hebben  
om je een beeld te geven wat ViVa! Zorggroep je te bieden heeft aan  
opleidingen.

In de brochure wordt als eerste de organisatie ViVa! Zorggroep beschreven. 
Daarna volgt de informatie over de opleidingen waarvoor je wilt solliciteren.

Van belang is dat je de informatie goed doorleest en een afweging maakt, 
op basis van je vooropleidingseisen, opleidingsduur en taken en welke  
opleiding het beste bij je past.

Heb je na het lezen nog vragen dan kun je deze via de website  
www.vivazorggroep.nl aan ons stellen of telefonisch contact opnemen.
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De organisatie 
ViVa! Zorggroep

4   Opleidingen

Ons werkgebied 
De kern van ons werkgebied ligt in 
Velsen-Noord en de gemeenten 
Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, 
Castricum, Heiloo, Heerhugowaard. 
Buiten dit gebied leveren we ook 
Hulp bij het Huishouden in de 
volgende regio’s: Zaanstreek/Water-
land, West-Friesland, Alkmaar en 
omgeving en Haarlem en omgeving.

Missie ViVa! Zorggroep
ViVa! Zorggroep is de beste 
aanbieder van een breed scala 
producten, diensten en zorg, afge-
stemd op de wensen en behoeften 
van de cliënten van alle leeftijden, 
om ervoor te zorgen dat zij in de 
voor hun gewenste leefomgeving 
kunnen wonen. Wij doen dit op een 
professionele, innovatieve en crea-
tieve wijze en werken actief samen 
met andere organisaties.

Visie ViVa! Zorggroep
ViVa! Zorggroep biedt een compleet 
pakket aan ondersteuning, diensten 
en zorg voor alle inwoners in het 
werkgebied. Wij sluiten niets uit en 
willen alle zorg en diensten bieden 
waaraan behoefte is. Hierbij is de 
vraag van de cliënt leidend. 
In iedere wijk wordt een geheel aan 
voorzieningen gerealiseerd om de 
cliënt in staat te stellen zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis te blijven 
wonen. Daarnaast regelt ViVa! 
Zorggroep afstemming tussen deze 
voorzieningen en zorgt voor samen-
werking met derden.

ViVa! Zorggroep biedt als betrouwbare zorgverlener 
een breed pakket aan zorgdiensten en zorgproducten 
voor ieder levensfase. Van thuiszorg tot wonen in een 
verpleeg- of verzorgingshuis, van gezondheidsvoor-
lichting tot advies en begeleiding. In een groeiend 
aantal wijkcentra bieden we een wijkgerichte  
combinatie van zorg en welzijnsdiensten.
Persoonlijke aandacht voor de cliënt staat bij ons 
voorop. Met ruim 4000 gemotiveerde medewerkers 
levert ViVa! Zorggroep professionele zorg. Zorg die 
past en waar je op kunt vertrouwen.
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Wat betekent dit voor ons als 
medewerker?
Wij werken wijkgericht, waarbij we 
op de meest persoonlijke en toegan-
kelijke manier cliënten ondersteunen 
in gezondheid, wonen en welzijn.  
De vraag van de cliënt is leidend en 
ons zorgaanbod is belevingsgericht. 
Vanuit het wijkcentrum in de directe 
woonomgeving beantwoorden wij 
elke vraag op het gebied van 
wonen, welzijn en zorg.

Hierbij hanteren wij de volgen-
de kernwaarden
Wij zijn persoonlijk: wij hebben 
aandacht voor de individuele cliënt; 
iedereen is voor ons uniek.
Wij zijn toegankelijk: wij helpen 
onze cliënten snel, wij zijn 24 uur  
per dag bereikbaar.
Wij zijn betrouwbaar: wij komen 
onze afspraken na en gaan integer 
om met de informatie.
Wij zijn positief: door onze positieve 
houding ondersteunen wij de cliënt 
bij het maken van eigen keuzes.
Wij zijn dynamisch: wij reageren 
alert op signalen uit de omgeving en 
nemen initiatief en verantwoordelijk-
heid.
Wij zijn betrokken: bij de cliënt, 
onze collega’s en onze organisatie.
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Specifieke informatie 
over ViVa! Zorggroep

Wijkgericht werken 
Uitgangspunten voor het wijkgericht 
werken zijn dat de wijk er is voor 
iedereen en dat de cliënt de vrijheid 
heeft om te kiezen. Uitgangspunt is 
ook dat de zorg de cliënt volgt en 
niet andersom. Daarbij wordt ervoor 
gezorgd, dat de zorg zo lang moge-
lijk in de eigen woonomgeving van 
de cliënt uitgevoerd kan worden. 
Daarbij hoort ook de zorg voor een 
goede woonomgeving. Tevens hoort 
daarbij dat de regierol bij de cliënt 
wordt gelaten en dat voor een 
goede ondersteuning van het sociale 
systeem van de cliënt wordt 
gezorgd. Denk hierbij aan familie en 
buren, oftewel mantelzorg.  
ViVa! Zorggroep wil dit bereiken 
door kleinschaligheid binnen groot-
schaligheid te organiseren. Dit kan 

alleen als de dienstverlening laag-
drempelig, persoonlijk en servicege-
richt wordt geleverd (één loket).
Voor ViVa! Zorggroep staat de vraag 
van de cliënt centraal en niet het 
aanbod van de organisatie.

Een belangrijk onderdeel van het 
wijkgericht werken is de ontwikke-
ling van wijkcentra. Vanuit een wijk-
centrum worden gezamenlijk 
diensten aangeboden met andere 
organisaties en aanbieders zoals: 
eerstelijnszorg, apotheek, welzijn, 
informatie, ontmoeting en restau-
rant/ grandcafé. Voor de mensen in 
de wijk is het wijkcentrum een 
centraal punt. Vanuit het wijkcen-
trum wordt allerlei ondersteuning 
geboden, die het thuis blijven 
wonen mogelijk maakt.

ViVa! Zorggroep biedt haar diensten aan bij de 
cliënt thuis, in de wijk. Daarom organiseren wij onze 
diensten dusdanig dat cliënten deze in de eigen 
woonomgeving kunnen ontvangen en in hun eigen 
wijk kunnen blijven wonen. Wij hebben daarom 
gekozen voor ‘wijkgericht werken’, wijkgerichte 
zorg.
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Wijkindeling
WIJKINDELING

Wijk Lunetten:  Huis ter Wijck en Thuiszorg

Wijk Plantage:  Bree-Peper, Lommerlust en Thuiszorg

Wijk Samenhof:  Sint Agnes en Thuiszorg

Wijk Waterrijck:  Waterrijck verpleeghuis en Thuiszorg

Wijk Kerkweg:  Westerheem en Thuiszorg

Wijk Heiloo:  De Loet en Overkerck en Thuiszorg

Wijk Castricum/ Limmen:   De Boogaert, De Cameren en Thuiszorg

Wijk Castricum/ Bakkum:  Santmark en Thuiszorg

Wijk Uitgeest/ Akersloot:   Geesterheem, Strammerzoom en 
Thuiszorg

Gespecialiseerde zorg  Heemswijk
    Meerstate
    Heemstate
     BC&A (behandeling, consultatie en 

advies)
     In Heerhugowaard hebben we Forum II, 

een kleinschalige woonvoorziening

JGZ (jeugdgezondheidszorg)

MaatjeZ

SenZ

Thuiszorgwinkel 
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Zorg met huisvesting in een 
woonzorg centrum 
Opname woonzorgcentrum: de 
cliënt woont in een appartement in 
een van de woonzorgcentra en krijgt 
daar de benodigde verzorging en 
verpleging. Als er intensievere zorg 
nodig is, is het mogelijk om aanvul-
lende zorg te krijgen. 

 Aanvullende zorg (somatiek of 
psychogeriatrie): de cliënt woont  
in een van de woonzorgcentra, maar 
heeft vanwege lichamelijke of gees-
telijke problemen meer zorg nodig 
dan de gemiddelde bewoner van het 
woonzorgcentrum. Binnen de 
aanvullende zorg kan hij/zij deze 
extra verzorging of verpleging 
krijgen. Regelmatig wordt de situatie 
van de cliënt besproken in een multi-
disciplinair overleg, waarbij ook de 
specialist ouderengeneeskunde is 
betrokken. Uiteraard wordt de 
geboden zorg ook besproken met 
de cliënt zelf en/of zijn of haar 
familie.

 Bewoners van aanleunwoningen 
kunnen huishoudelijke hulp, 
persoonlijke verzorging/verpleging 

en begeleiding krijgen vanuit het 
nabijgelegen woonzorgcentrum. 
Indien nodig kan ook een beroep 
worden gedaan op ongeplande 
zorg, via de alarmering.

 Verpleeghuiszorg in verzorgings-
huis (somatiek en psychogeriatrie): 
de cliënt woont in één van de woon-
zorgcentra, waar hij/zij dezelfde 
lichamelijke of psychogeriatrische 
zorg kan ontvangen als in het 
verpleeghuis. 

Zorg met huisvesting in een 
verpleeghuis
Opname verpleeghuis somatiek of 
psychogeriatrie: de cliënt woont in 
één van de verpleeghuizen, omdat 
hij/zij lichamelijke problemen onder-
vindt of dementerend is. De beno-
digde verzorging, verpleging, 
begeleiding en behandeling worden 
afgestemd op de behoeften van de 
cliënt en vastgelegd in een zorgbe-
handelplan. 
De inhoud van dit plan wordt 
besproken met de cliënt en/of zijn  
of haar familie. 

Kortdurend verblijf
Kortdurend verblijf verpleeghuis: 
de cliënt verblijft voor kortere tijd in 
het verpleeghuis, bijvoorbeeld 
vanwege revalidatie na een operatie 
of na een CVA (herseninfarct). 
Net als bij een langdurige opname 
bestaat de geboden zorg uit verzor-
ging, verpleging, begeleiding en 
behandeling. De nadruk zal echter 
liggen op begeleiding en behande-
ling. 
Kortdurend verblijf verzorgings-
huis: de cliënt verblijft voor een 
kortere periode – maximaal zes 
weken - in één van de woonzorg-
centra. Dit kan verschillende 
redenen hebben, bijvoorbeeld 
herstel na een ziekenhuisverblijf of 
het tijdelijk wegvallen van de 
mantelzorg thuis. De geboden zorg 
bestaat uit verzorging en eventueel 
verpleging. 

Dagopvang
Dagactiviteit ouderen, basis 
(dagverzorging): thuiswonende 
cliënten gaan overdag naar één van 
de woonzorgcentra, waar zij met de 
andere bezoekers van de dagverzor-
ging aan allerlei activiteiten deel-
nemen. Ook wordt er enige 
verzorging en verpleging geboden. 

Dagactiviteit ouderen, extra soma-
tiek (dagbehandeling): de somati-
sche dagbehande ling in verpleeghuis 
Meerstate is bedoeld voor thuiswo-
nende cliënten met lichamelijke 
problemen of cliënten met niet 

aangeboren hersenletsel (NAH), die 
behandeling en begeleiding nodig 
hebben van een of meer paramedici, 
bijvoorbeeld van de fysiotherapeut. 
De meeste cliënten bezoeken de 
dagbehandeling meerdere keren  
per week. De geleverde zorg valt 
onder de verantwoordelijkheid van 
de verpleeghuisarts. 

Dagactiviteit ouderen, extra 
psychogeriatrie (dagbehandeling): 
de dagbehandeling psychogeriatrie 
in verpleeghuis Heemswijk is 
bedoeld voor thuiswonende cliënten 
die dementerend zijn. 
In Meerstate wordt er dagbehande-
ling geboden aan jong demente-
renden.
Onder begeleiding van deskundige 
medewerkers nemen zij deel aan 
diverse activiteiten. De geleverde 
zorg valt onder verantwoordelijkheid 
van de verpleeghuisarts.

Thuiszorg
De cliënten wonen zelfstandig of 
met behulp van familie en / of 
mantelzorgers, in hun eigen leefom-
geving. De zorg wordt thuis 
gegeven.  
Zij kunnen gebruikmaken van de 
dagopvang.

Zorg
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Werken en leren 
(BBL)

Plezier in werken en leren
Werken in de zorg motiveert: zorg 
geven die nodig is én het voor 
mensen zo prettig mogelijk maken. 
Dat kan alleen als je het zelf naar je 
zin hebt. 
Daarom staan bij ons plezier in het 
werk, goede onderlinge communi-
catie, uitstekende begeleiding door 
de werkbegeleiders en praktijkoplei-
ders en prima arbeidsvoorwaarden 
voorop. Daarnaast zijn er veel moge-
lijkheden om jezelf te ontwikkelen.

Werken en leren (Beroeps 
Begeleidende Leerweg) combi-
neren
Binnen ViVa! Zorggroep kun je een 
scala aan erkende beroepsoplei-
dingen volgen. ViVa! Zorggroep 
heeft een goed ontwikkelde  
opleidingsfunctie die leidt tot  
gemotiveerde en goed opgeleide 
professionals, en tot een hoge  
kwaliteitsstandaard binnen heel  
ViVa! Zorggroep.  
 
In samenwerking met het ROC Nova 
College te Haarlem worden verschil-
lende BBL opleidingen verzorgd, 
waarbij in de praktijk werkervaring 
wordt opgedaan.  
Dit houdt in dat je regelmatig naar 
school gaat en de resterende tijd in 
de praktijk werkt. Hierbij word je 
zowel door werkbegeleiders als  
door praktijkopleiders ondersteund. 
Deze opleidingen bieden een mooie 
kans om te leren, terwijl je werkt en 
dus een salaris verdient.

Binnen ViVa! Zorggroep kun je het 
praktijkgedeelte van de volgende 
beroepsopleidingen volgen: 
•  MBO Helpende, niveau 2; 
•  MBO Verzorgende IG, niveau 3; 
•  MBO Medewerker 

Maatschappelijke Zorg, niveau 3; 
•  MBO Verpleegkundige, niveau 4. 
Elke opleiding bestaat uit verschil-
lende periodes die, afhankelijk van 
de opleiding, in een andere setting 
worden doorlopen (verpleeghuis, 
woonzorgcentrum en de thuiszorg).

Het aanbod 
Ons aanbod is:
•  de opleiding (lesgeld, boekengeld, 

reiskosten van en naar school) 
wordt betaald;  
(schoolbenodigdheden zoals pen 
en papier worden niet vergoed)

•  een salaris en arbeidsvoorwaarden 
conform CAO;

•  een leerarbeidsovereenkomst van 
27 uur per week voor de duur van 
de opleiding (24 uur praktijk en  
3 uur school), overige schooluren 
is eigen tijd;

•  de mogelijkheid om, na diplome-
ring, een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd te krijgen;

•  deelname in het pensioenfonds 
PGGM.
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De opleidings-
mogelijkheden

Helpende Zorg en Welzijn 
niveau 2

Als Helpende help je mensen bij hun 
dagelijkse bezigheden als wassen, 
aankleden, toiletgang, eten en 
drinken en het huishouden. Je kunt 
werken in een verzorgingshuis, thuis-
zorgorganisatie of een verpleeghuis. 
Je werkt voornamelijk in team-
verband. 

Inhoud
In deze opleiding leer je volgens de 
principes van het competentiege-
richt leren. De volgende onder-
werpen komen aan bod: 
huishoudelijke taken, zorgen voor de 
ander en assisteren bij activiteiten. 
Je werkt aan beroepsprestaties. 
Beroepshouding, Nederlands en 
burgerschapcompetenties zijn erg 
belangrijk in deze opleiding. 
Toetsing vindt plaats door assess-
ment gesprekken, 360 graden  
feedback en kennis- en vaardigheids - 
  toetsen.

Studieduur
2 jaar
De start van de opleiding is 
september en eventueel, bij 
voldoende aanmeldingen, ook in 
februari.

Toelatingsvoorwaarden
Intake en/of intredetoets Nova 
College en een van de volgende 
voorwaarden: 
•  diploma verwante assistent-

opleiding (mbo niveau 1); 
•  diploma VMBO, basisberoeps-

gerichte leerweg; 
•  ander bij ministeriële regeling 

aangewezen diploma/bewijsstuk.
•  een voldoende voor rekenen en 

Nederlandse taal op 1F niveau.

Als Nederlands niet je moedertaal is 
en je hebt niet een van bovenge-
noemde diploma’s, dan geldt dat je 
NT 2 niveau 4 moet hebben 
behaald. 

Toekomstmogelijkheden
Binnen ViVa! Zorggroep zijn er veel 
mogelijkheden, omdat je bij of in de 
verschillende locaties kunt werken. 
Door middel van bij- en nascho-
lingen, deskundigheidsbevordering 
en het lezen van vakliteratuur kun je 
je vakbekwaamheid bijhouden en 
vergroten. Ook kun je, bij voldoende 
ervaring, doorstromen naar de oplei-
ding Verzorgende (niveau 3). Dat 
duurt dan 2 jaar.
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Verzorgende IG niveau 3

Als Verzorgende IG help en verzorg 
je mensen die tijdelijk of langdurig 
niet voor zichzelf kunnen zorgen.  
Je hebt huishoudelijke taken en je 
biedt lichamelijke zorg en begelei-
ding. Je onderhoudt contacten met 
familie en diverse disciplines.  
Je werkt in een verpleeg- of verzor-
gingshuis of bij een thuiszorgorgani-
satie. Het is belangrijk dat je zowel 
zelfstandig als in teamverband kunt 
functioneren.

Inhoud
In deze opleiding leer je volgens de 
principes van het competentiege-
richt leren. De volgende onder-
werpen komen aan bod: 
ondersteunen in de dagelijkse zorg, 
specifieke zorg en middencomplexe 
zorg en verdiepen in de branche van 
verzorgende. Je werkt aan je 
beroepsprestaties, beroepshouding, 
Nederlands en burgerschapscompe-
tenties. Toetsing vindt plaats door 
assessment gesprekken, 360 graden 
feedback en kennis- en vaardig-
heidstoetsen. 

Studieduur
3 jaar
De start van de opleiding is 
september en eventueel, bij 
voldoende aanmeldingen, ook in 
februari.
 

Toelatingsvoorwaarden
•  diploma verwante basisberoepsop-

leiding (mbo, niveau 2); 
•  diploma vmbo, kaderberoepsge-

richte, theoretische of gemengde 
leerweg; 

•  overgangsbewijs 3-4 havo/vwo; 
•  een ander bij ministeriële regeling 

aangewezen diploma of bewijs-
stuk.

•  een voldoende voor rekenen en 
Nederlandse taal op 1F niveau.

 
Als Nederlands niet je moedertaal is 
en je hebt niet een van bovenge-
noemde diploma’s, dan geldt dat je 
NT 2 niveau 4 moet hebben 
behaald. 

Vanuit ViVa! Zorggroep is een reken-
toets verplicht gesteld, deze moet 
voor aanvang van de opleiding met 
een voldoende zijn afgesloten.

Toekomstmogelijkheden
Binnen ViVa! Zorggroep zijn er veel 
mogelijkheden, omdat je binnen de 
verschillende locaties kunt werken. 
Door middel van bij- en nascho-
lingen, deskundigheidsbevordering 
en het lezen van vakliteratuur kun je 
je vakbekwaamheid bijhouden en 
vergroten. Ook kun je, bij voldoende 
ervaring, doorstromen naar de oplei-
ding Verpleegkunde. Dat duurt dan 
2 jaar. 

Verzorgende IG niveau 3 
(verkort)

Als Verzorgende IG help en verzorg 
je mensen die tijdelijk of langdurig 
niet voor zichzelf kunnen zorgen. 
Je hebt huishoudelijke taken en je 
biedt lichamelijke zorg en begelei-
ding. Je onderhoudt contacten met 
familie en diverse disciplines. 
Je werkt in een verpleeg- of verzor-
gingshuis of bij een thuiszorgorgani-
satie. Het is belangrijk dat je zowel 
zelfstandig als in teamverband kunt 
functioneren.

Inhoud
In deze opleiding leer je volgens de 
principes van het competentiege-
richt leren. Deze opleiding is 
speciaal voor leerlingen die al werk-
ervaring in de zorg hebben opge-
daan, waarbij verdieping wordt 
aangebracht in onder meer metho-
disch werken, zorgen in specifieke 
situaties, bieden van middencom-
plexe zorg en verdiepen in de 
branche van verzorgende. Je werkt 
aan je beroepsprestaties, beroeps-
houding, Nederlands en burger-
schapscompetenties. Toetsing vindt 
plaats door assessment gesprekken, 
360 graden feedback en kennis- en 
vaardigheidstoetsen. 

Studieduur
1 jaar
De start van de opleiding is 
september en eventueel, bij 
voldoende aanmeldingen, ook in 
februari.
 
Toelatingsvoorwaarden
•  diploma Verzorgende AG;
•  diploma MDGO-VZ;
•  diploma Verzorgende C; 
•  een ander bij ministeriële regeling 

aangewezen diploma of bewijsstuk.
•  een voldoende voor rekenen en 

Nederlandse taal op 1F niveau.
 
Als Nederlands niet je moedertaal is 
en je hebt niet een van bovenge-
noemde diploma’s, dan geldt dat je 
NT 2 niveau 4 moet hebben 
behaald. 

Vanuit ViVa! Zorggroep is een reken-
toets verplicht gesteld, deze moet 
voor aanvang van de opleiding met 
een voldoende zijn afgesloten.

Toekomstmogelijkheden
Binnen ViVa! Zorggroep zijn er veel 
mogelijkheden, omdat je bij de 
verschillende locaties kunt werken. 
Door middel van bij- en nascho-
lingen, deskundigheidsbevordering 
en het lezen van vakliteratuur kun je 
je vakbekwaamheid bijhouden en 
vergroten. Ook kun je, na een aantal 
jaren als Verzorgende te hebben 
gewerkt, doorstromen naar de oplei-
ding Verpleegkunde, deze studie 
duurt dan 2 jaar. 
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Medewerker Maatschappelijke 
Zorg niveau 3

Als Medewerker Maatschappelijke 
Zorg ben je begeleider, groeps-
leider, woonbegeleider of activitei-
tenbegeleider. Dat kan zijn in de 
gehandicaptenzorg, geestelijke 
gezondheidszorg, ouderenzorg of 
maatschappelijke opvang in zieken-
huizen, bij welzijnsinstellingen, 
sociale werkplaatsen of asielzoekers-
centra. In de maatschappelijke zorg 
heb je te maken met verschillende 
typen dienstverlening, bijvoorbeeld 
intramurale zorg, waarbij de dienst-
verlening zich geheel binnen de 
muren van een zorginstelling 
afspeelt. Het kan ook zijn dat de 
cliënt voor een aantal uren per week 
per dag de instelling bezoekt.  
Dit noemen we semi-murale zorg. 
Hierbij kun je denken aan bijvoor-
beeld dagopvang voor demente-
rende ouderen of nachtopvang in 
een instelling voor onbehuisden.  
De cliënt kan ook ambulante zorg  
en begeleiding krijgen, de hulpver-
lening is dan kortdurend en vindt  
in een instelling plaats of bij de 
cliënt thuis. Tevens word je inge-
werkt in de ADL-zorg waardoor je 
ook je collega’s in de zorg kunt 
ondersteunen.

Inhoud
In deze opleiding leer je volgens de 
principes van het competentiege-
richt leren. Je beschikt over kennis 
van de doelgroepen en van allerlei 
ziektebeelden, handicaps en de 
gevolgen daarvan. Je weet welke 
ondersteuningsmogelijkheden er 
zijn. Je leert alles over cliënten  
met een handicap, psychiatrische 
cliënten, cliënten met psychosociale 
of gedragsproblematiek, cliënten in 
maatschappelijke opvang, oudere 
cliënten, cliënten met psychogeriatri-
sche verschijnselen en cliënten met 
een meervoudige problematiek.  
De specifieke onderwerpen zijn: 
ondersteunen bij persoonlijke zorg, 
wonen en dagbesteding en werken 
aan kwaliteit.
Toetsing vind plaats door middel van 
assessment gesprekken, 360 graden 
feedback en de theorietoetsen.

Studieduur 
2 – 3 jaar, afhankelijk van je werker-
varing en vooropleiding. Ben je al 
werkzaam in de zorgsector dan kun 
je dispensatie krijgen voor een 
aantal vakken.

De start van de opleiding is 
september.

Toelatingsvoorwaarden
•  diploma verwante basisberoepsop-

leiding (mbo, niveau 2); 
•  diploma VMBO, kaderberoepsge-

richte, theoretische of gemengde 
leerweg; 

•  overgangsbewijs 3-4 havo/vwo; 
•  een ander bij ministeriële regeling 

aangewezen diploma of bewijs-
stuk. 

•  een voldoende voor rekenen en 
Nederlandse taal op 1F niveau.

 
Als Nederlands niet je moedertaal  
is en je hebt niet een van boven-
genoemde diploma’s, dan geldt  
dat je NT 2 niveau 4 moet hebben 
behaald. 

Toekomstmogelijkheden
Binnen ViVa! Zorggroep zijn er veel 
mogelijkheden, omdat je binnen de 
verschillende locaties kunt werken. 
Door middel van bij- en nascho-
lingen, deskundigheidsbevordering 
en het lezen van vakliteratuur kun je 
je vakbekwaamheid bijhouden en 
vergroten. Ook kun je, na een aantal 
jaren als Medewerker Maatschap-
pelijke Zorg te hebben gewerkt, 
doorstromen naar de opleiding 
Medewerker Volwassenenwerk op 
niveau 4.
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Verpleegkundige niveau 4  
(verkort)
                                                                                                                        
Als Verpleegkundige ondersteun je 
mensen die tijdelijk of langdurig niet 
voor zichzelf kunnen zorgen. 
Daarnaast voer je onderdelen van 
een behandeling uit. Dit gebeurt in 
een team van bijvoorbeeld verpleeg-
kundigen, medisch specialisten, 
psychologen en maatschappelijk 
werkers. Over het algemeen ben jij 
degene die het meest intensief 
contact met de cliënt heeft. 
Je speelt dan ook een grote rol in 
de organisatie van de zorg en de 
behandeling, kwaliteitszorg, 
coaching en het coördineren van 
zorg. Ook het contact met andere 
zorgverleners en de familie is een 
belangrijke taak. Je kiest voor een 
gevarieerd beroep waarin je werke-
lijk iets voor mensen kunt bete-
kenen. Je werkt in een algemeen 
ziekenhuis, instelling voor verstande-
lijk gehandicapten of psychiatrie, 
een verpleeghuis of in de thuiszorg. 
Het is niet alleen van belang dat je 
goed met mensen kunt omgaan, je 
moet ook goed kunnen communi-
ceren en verantwoordelijkheid 
kunnen dragen.

Inhoud
In deze opleiding leer je volgens de 
principes van het competentiege-
richt leren. De leerstof wordt aange-
boden in een combinatie van 
probleemgestuurd onderwijs, vaar-
digheidstrainingen en colleges. 

Binnen probleemgestuurd onderwijs 
werk je in een tutorgroep aan 
verschillende taken en opdrachten. 
De vaardigheidstrainingen vinden 
plaats in vaardigheidsgroepen in een 
skillslab met behulp van materialen 
en hulpmiddelen uit de praktijk. De 
colleges worden aan een gehele 
groep aangeboden. De onder-
werpen die behandeld worden zijn: 
bieden van midden- tot hoog 
complexe zorg, verdiepen in de 
branche van verpleegkundige en 
regie voeren. 

Toelatingsvoorwaarden
Intake en/of intredetoets Nova 
College en een van de volgende 
voorwaarden: 
•  diploma verwante assistent-

opleiding (mbo niveau 1); 
•  diploma VMBO, basisberoeps-

gerichte leerweg; 
•  ander bij ministeriële regeling 

aangewezen diploma/bewijsstuk.
•  een voldoende voor rekenen en 

Nederlandse taal op 1F niveau.

Studieduur
2 jaar
De start van de opleiding is 
september en eventueel, bij 
voldoende aanmeldingen, ook in 
februari.

Toelatingsvoorwaarden
Voor de verkorte opleiding gelden in 
het algemeen de volgende toela-
tingsvoorwaarden:  
de opleiding is bedoeld voor leer-
lingen met een diploma verzorgende 
niveau 3 I.G. (Individuele 
Gezondheidszorg). 

Vanuit ViVa! Zorggroep is een reken-
toets verplicht gesteld, deze moet 
voor aanvang van de opleiding met 
een voldoende zijn afgesloten.
 

Toekomstmogelijkheden
Binnen ViVa! Zorggroep zijn er veel 
mogelijkheden, omdat je binnen de 
verschillende locaties kunt werken. 
Door middel van bij- en nascho-
lingen, deskundigheidsbevordering 
en het lezen van vakliteratuur kun je, 
je vakbekwaamheid bijhouden en 
vergroten. Ook kun je, na een aantal 
jaren als verpleegkundige te hebben 
gewerkt, doorstromen naar de HBO 
–Verpleegkunde, deze studie duurt 
dan 2 jaar en 3 maanden. 
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Sollicitatietips
1. Een goede voorbereiding 
Een open deur misschien, maar wel 
een belangrijke. Je sollicitatie staat 
of valt bij een goede voorbereiding. 
Die bestaat vooral in het feit, dat je 
weet waar je over praat. Verdiep je 
vooraf in de baan en in ViVa! 
Zorggroep als toekomstige werk-
gever. Op de algemene site van 
ViVa! Zorggroep is nog meer infor-
matie te vinden over ons. 

2. De sollicitatiebrief
Besteed veel aandacht aan je sollici-
tatiebrief, zorg dat er geen taal- en 
typefouten in zitten. Geef duidelijk 
aan waarom je solliciteert. Zorg er 
voor dat je CV bijgesloten is en dat 
deze compleet is. Vergeet niet 
kopie ën van je diploma’s mee te 
sturen.

3. Het sollicitatiegesprek
Een sollicitatie is tweerichtingsver-
keer. Als je solliciteert heeft ViVa! 
Zorggroep haar wensen duidelijk 
gemaakt. Maak vooral ook kenbaar 
wat de jouwe zijn. Wat zijn je ambi-
ties? Wat wil je in je werk bereiken? 
Hoe denk je de baan in te vullen? 

Zorg dat je op tijd bent, neem 
contactgegevens mee zodat je kunt 
bellen als je door onvoorziene 
omstandigheden (files e.d.) te laat 
komt. Presenteer jezelf op een 
correcte en enthousiaste manier. 
Zorg ervoor dat je netjes gekleed 
bent, goed bent uitgerust en helder 
kunt denken. 

Neem alle papieren mee die in de 
uitnodiging gevraagd worden. Zet je 
mobiel uit tijdens het gesprek.

De volgende vragen kunnen gesteld 
worden. Bereid je daarop voor.
•  Waarom solliciteer je naar een 

nieuwe baan / opleidingsplaats? 
•  Waarom ben je, of ga je weg bij je 

werkgever? 
•  Waarom ben je geschikt voor deze 

functie? 
•  Waaruit blijkt dat je bepaalde 

competenties beheerst?
•  Wat zijn je sterke en zwakke 

punten? 
•  Ben je een teamspeler? 
•  Wat is je opzegtermijn? 

Geef te allen tijde eerlijk antwoord. 
Probeer tijdens het sollicitatiege-
sprek niet om het beste of het 
wenselijke antwoord te geven, maar 
luister goed naar wat er gevraagd 
wordt, reageer en stel de zaken niet 
anders voor dan ze zijn. 
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Interesse?
Onze procedure 
Wanneer je ons een sollicitatie 
toezendt, komt deze terecht bij 
de afdeling HRM personeelsadmi-
nistratie. Wij sturen je zo spoedig 
mogelijk een ontvangstbevestiging 
van je sollicitatie en geven inzicht in 
de eventuele vervolgstappen. Als je 
wordt uitgenodigd voor een sollici-
tatiegesprek, dan voer je dit meestal 
met een teammanager en een oplei-
dingsfunctionaris. Bij aanname wordt 
je daarna uitgenodigd voor een 
arbeidsvoorwaardengesprek. 

Verklaring VOG 
ViVa! Zorggroep kan voor je defini-
tieve aanstelling om een Verklaring 
Omtrent het Gedrag vragen. Deze 
wordt afgegeven door de Minister 
van Justitie wanneer uit onderzoek 
blijkt dat je geen strafbare feiten 
hebt gepleegd die de uitoefening 
van je functie in de weg staan. 

Kijk op www.vivazorggroep.nl voor 
meer informatie over de organisatie 
ViVa! Zorggroep.

Heb je na het lezen nog vragen  
dan kun je deze via de website  
www.vivazorggroep.nl link Werken 
bij, aan ons stellen of telefonisch 
contact opnemen met de afdeling 
HRM opleidingen via het algemene  
telefoonnummer 088-9958000

Kijk op www.novacollege.nl voor 
meer informatie over de verschil-
lende opleidingen en vooropleidings-
eisen of vraag een brochure aan bij: 
ROC Nova College 
Zijlweg 203 
2015 CK Haarlem. 
Telefoon: 023-5127100

Weet je welke opleiding je wilt 
volgen, stuur dan een sollicitatiebrief 
met CV naar:
solliciterenleerlingen@vivazorggroep.nl

of naar:

ViVa! Zorggroep 
t.a.v. HRM, personeelsadministratie
Parlevinkerstraat 23  
1951 AR  Velsen Noord
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