training & opleiding

Eén o p le i d
t we e di p li n g,
o m a ’ s!

Zie jij jouw
toekomst
in de zorg?

Doe dan meteen een goede zet
en volg de opleiding

Verpleegkundig
Begeleider
niveau 4

www.burotov.nl
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Verpleegkundig begeleider, niveau 4

training & opleiding

Ga jij het helemaal
maken in de zorg?
Zet dan meteen een goede
stap met de opleiding
Verpleegkundig Begeleider.
Deze opleiding combineert
twee BBL opleidingen:
die van Verpleegkundige en
Medewerker Maatschappe-

lijke zorg. Je sluit deze niveau
4 opleiding dan ook af met
maar liefst 2 diploma’s!
Met deze diploma’s op zak
ben je helemaal voorbereid
op het werken in onze
superinteressante sector,
de gehandicaptenzorg!
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Goed voorbereid
zijn op de job
Het werken met mensen met een beperking vraagt om heel veel verschillende vaardigheden. Om goede zorg te
kunnen leveren is het belangrijk dat je
over verpleegkundige kennis beschikt
maar ook het bevorderen van maatschappelijke deelname wordt steeds
belangrijker. De vragen en de begeleidingsbehoeften die je tegenkomt
verschillen van persoon tot persoon.
En van situatie tot situatie. De ene
keer wordt meer van je verpleegkundige kennis gevraagd, de andere keer
zijn je vaardigheden als begeleider van
belang. Hier moet je als professional
goed op kunnen inspelen.
De opleiding Verpleegkundig Begeleider bereidt je hier perfect op voor.
De opleiding combineert beide kennisgebieden en stelt je in staat goede
en allround ondersteuning te bieden.
Precies dat waar de cliënt èn de werkgever om vragen!

Combinatie van
theorie en praktijk
De opleiding is een optimale combinatie van leren en kennis toepassen in de
praktijk. Je start met een kennisblok
van 13 weken op school. Hier leg je
een goede theoretische basis voor je
werk in de praktijk. Deze lessen volg
je bij het ROC Kop van Noord-Holland
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in Schagen. Een intensieve maar erg
interessante periode door de lessen
die gegeven worden door gedreven
docenten en gastsprekers met praktijkervaring uit het werkveld.
Na deze lesperiode ga je in de praktijk
aan de slag. Je gaat 3 dagen per week
stage lopen in het werkveld en volgt
nog 1 dag per week les op school.
De stage volg je bij LeekerweideGroep.
Een organisatie die ondersteuning
biedt aan mensen met een beperking
met zeer uiteenlopende ondersteuningsvragen. LeekerweideGroep
heeft locaties door heel Noordelijk
Noord-Holland. Je komt te werken op
verschillende plekken binnen de organisatie en doet daarmee veel ervaring
op met de verschillende zorg- en
ondersteuningsbehoeften van mensen
met een beperking.
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Goede begeleiding
In de opleiding is het opdoen van
vakkennis een belangrijk onderdeel, maar ook het ontwikkelen van
competenties staan centraal. Tijdens
de gehele opleiding werk je aan jouw
persoonlijke leerdoelen. Je wordt daarbij intensief begeleid door hiervoor
speciaal opgeleide werkbegeleiders
van LeekerweideGroep. Deze werkbegeleiders worden op hun beurt weer
ondersteund door medewerkers van
de opleidingspoot van LeekerweideGroep: BuroTOV. BuroTOV en ROC
Kop van Noord-Holland verzorgen
tezamen de geaccrediteerde opleiding
Verpleegkundig Begeleider.

Salaris en
vooruitzichten
Al halverwege je eerste leerjaar kom
je in dienst bij LeekerweideGroep.
Hiermee krijg je meteen een leerlingsalaris, dat is mooi meegenomen. Je
ontvangt dit salaris tot het eind van je
opleidingsperiode. De totale opleiding
duurt 4 jaar. Na deze 4 jaar ben je in
het bezit van twee officiële diploma’s,
een ton aan kennis en een schat aan
ervaring. Kortom: een prima uitgangspunt op de arbeidsmarkt. Met
dit diploma kun je binnen de gehele
gehandicaptenzorg aan de slag.

Aanvang studiejaar
De volgende lesgroep start in september. De sollicitatieprocedure voor deze
lesgroep start in januari. De inschrijving sluit eind maart.
Dan vinden er selectiegesprekken
plaats. De vacature vind je op de
website van LeekerweideGroep
www.leekerweide.nl. Je kunt je daar
aanmelden. Informatie over de leergang Verpleegkundig Begeleider kan
opgevraagd worden bij BuroTov via
het mailadres info@burotov.nl.
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Over LeekerweideGroep
LeekerweideGroep levert een groot
aantal diensten op het gebied van
zorg, welzijn, oriëntatie op werk,
dagbesteding of scholing en biedt
vrijetijdsbesteding en ontwikkeling.
Dat doet zij via de labels BuroFlo,
Leekerweide, leer-/werkbedrijf IetsAnders, BuroTOV, VrijetijdsbestedingNH,
Logisch! en Palito. Ieder label biedt
een eigen dienstenpakket. Waar nodig
en gewenst, werken de labels samen
om mensen een complete lijn aan
ondersteuning, zorg en begeleiding te
bieden. LeekerweideGroep is er voor
jong en oud, voor mensen met en zonder beperking. Voor mensen die voor
korte tijd een enkele specifieke dienst
wensen en mensen die levensloopbestendige begeleiding nodig hebben.
Alles kan.
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Over BuroTov
BuroTOV maakt mensen vaardig,
wijzer en zelfstandiger. TOV biedt
trainingen en scholing aan cliënten,
mantelzorgers en professionals. Het
trainingsaanbod is breed en gericht op
de zorg voor en omgang met mensen
met een zorgvraag of beperking. BuroTov organiseert tevens de opleidingen
voor medewerkers van LeekerweideGroep
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Over het ROC Kop
van Noord-Holland
Het ROC Kop van Noord-Holland
verzorgt beroepsonderwijs, cursussen
en trainingen voor bedrijven en particulieren in het noordelijke gedeelte
van de provincie Noord-Holland. Met
bijna 400 medewerkers verzorgen wij
ieder jaar onderwijs voor zo’n 5.000
leerlingen en cursisten. Het ROC Kop
van Noord-Holland is in 1993 ontstaan
uit een fusie tussen verschillende onderwijsinstellingen op het gebied van
beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en vormingswerk in Den Helder,
Schagen, Middenmeer en Den Burg.
Het ROC biedt onderwijs van hoge
kwaliteit, uitgevoerd door betrokken
professionals, gericht op de professionals van de toekomst. Een persoonlijke
aanpak is daarbij het uitgangspunt.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Caroline
Holtslag, Geranda Mantel
of Marga Hogenstijn van BuroTOV,
Tel: 0229 576421
email: info@burotov.nl.
www.burotov.nl

H a rt sveoonr
men

7

Be n ji j k la aere n n ie u w
voo r
?
rg
o
z
p
o
f
ie
t
c
e
p
rs
pe
training & opleiding

trainen,opleiden en versterken
Een label van:

www.burotov.nl
info@burotov.nl

www.facebook.com/burotov
@burotov

