
Zou je graag aan de slag willen als Verpleegkundige, maar heb je niet de juiste papieren en ben 

je afhankelijk van inkomen? Heb je al werkervaring als Verzorgende IG óf een andere relevante 

(welzijns)opleiding afgerond en wil je doorontwikkelen? Dan is dit je kans!

De Evita Academie en Oppstap bieden jou een BBL praktijkopleiding tot Verpleegkundige. Je behaalt 

een erkend mbo-diploma niveau 4 én je gaat vanaf de eerste lesdag meteen aan het werk.

VERVOLG NU JOUW  

CarriÈre in de zorg
Op 1 februari 2021 start het mbo leerwerktraject Verpleegkundige



Wie zoeken we?
Ben jij opgeleid als Verzorgende IG, MMZ of vergelijkbaar? Werk je op dit moment in zorg en 

welzijn? Wil je doorontwikkelen naar Verpleegkundige en ben je minimaal 24 uur per week 

beschikbaar voor werk?

Start dan op 1 februari 2021 met het:

Met een mbo-diploma Verpleegkunde kun je op verschillende plekken binnen de zorgsector 

aan de slag, zoals de thuiszorg, verpleeghuizen en ziekenhuizen. De zorgvraag waar de 

Verpleegkundige voor wordt opgeleid is onder andere herstelzorg, langdurige zorg en terminale 

zorg. In jouw rol combineer je het organiseren en coördineren van de zorgvraag met het uitvoeren 

van verpleegtechnische handelingen en het bieden van begeleiding aan de zorgvrager. Als 

Verpleegkundige ben je in staat om multidisciplinair te werken. 

De Evita Academie
De Evita Academie is verbonden aan thuiszorgorganisatie Evita Zorg en verzorgt al meer dan 10 

jaar succesvolle, praktijkgerichte opleidingstrajecten voor zorgverleners in samenwerking met 

mbo-opleider Oppstap. Dat biedt de mogelijkheid om werken en leren te combineren. We werken 

met kleine klassen (maximaal 12 personen), vaste en zeer betrokken docenten en werkbegeleiders. 

Het opleidingstraject duurt 24 maanden. Iedere week heb je een dag(deel) les in de Evita Academie 

in Den Haag. Daarnaast investeer je nog 6 uur per week in zelfstudie. Je staat er niet alleen voor; 

samen met jouw klas, docenten en werkbegeleiders doorlopen we met jou het leerwerktraject. 

Vanaf de eerste dag van de opleiding ga je direct aan het werk. Je past de kennis en vaardigheden 

toe in praktijk, doordat de dagelijkse werkzaamheden worden afgestemd op de fase waarin jij je 

in de opleiding bevindt. Gedurende het leerwerktraject werk je tenminste 24 uur per week op een 

leerwerkplek in de ouderenzorg. Je ontvangt daarvoor een salaris conform de CAO VVT.

Het leerwerktraject
Je oriënteert je tijdens de opleiding op hoe je de zorg uitvoert, maar leert ook hoe je deze 

kunt organiseren en coördineren. Als Verpleegkundige heb je veel verantwoordelijkheid en 

daar leiden we je voor op. Het onderwijsprogramma bestaat onder andere uit communicatie, 

gezondheidsbevordering, complexe zorgvragen, verpleegtechnische vaardigheden en wijkgericht 

werken. Meer informatie over de inhoud van de vakken is te vinden in de bijlage van deze folder. 

mbo leerwerktraject Verpleegkundige



Investering
Wij bieden jou graag deze nieuwe stap in je loopbaan, maar vinden het wel heel belangrijk dat je 

heel bewust kiest voor het leerwerktraject. We vragen daarom het volgende van je: 

Iedere week heb je een hele dag les. Naast actieve deelname aan de lessen wordt van de 

deelnemers verwacht dat zij de lessen en opdrachten voorbereiden en uitwerken. Tijdens het werk 

dienen praktijkopdrachten te worden uitgevoerd. Daarnaast wordt ervan uitgegaan dat gemiddeld 

6 uur per week wordt besteed aan zelfstudie op basis van persoonlijke leerdoelen, huiswerk en/of 

studieadviezen.

Om te kunnen starten met het leerwerktraject heb je een leerwerkplek nodig. Evita Zorg en diverse 

andere Haagse zorgorganisaties kunnen jouw potentiële werkplek van morgen worden. Wij kunnen 

je hierbij helpen met ons grote netwerk in de regio Haaglanden. Het doel van het leerwerktraject is 

om na diplomering in aanmerking te komen voor een vaste baan.

 

Jouw profiel 
Het leerwerktraject is bedoeld voor mensen die een nieuwe stap willen zetten in hun carrière 

in de zorg. Je bent vanaf de eerste dag van het leerwerktraject meteen aan het werk, naast het 

volgen van de theoretische vakken en uitvoeren van praktijkopdrachten. Dat vraagt een grote 

mate van zelfstandigheid en bepaalde basiskennis. Eén van de volgende eisen/vooropleidingen is 

noodzakelijk om je aan te melden:

• Mbo-diploma Verzorgende IG, MMZ, MDGO-VZ of Verzorgende AG;

• Een diploma (minimaal mbo-niveau 4) van een aanverwante welzijnsopleiding;

Bij alternatieve diploma’s in de welzijnsrichting wordt gezocht naar een passende oplossing of 

voortraject om op het vereiste basisniveau te starten.

Daarnaast herken je je in het volgende:

• Werken en leren vraagt om een planmatig inzicht en stressbestendigheid; 

•  Je hebt inlevingsvermogen, geduld en respect voor anderen. Je snapt waarom iemand op een 

bepaalde manier reageert en kan daar op een goede manier mee om gaan; 

• Je bent sociaal vaardig en communicatief sterk; 

•  Je bent zowel mentaal als lichamelijk vitaal om het boeiende en betekenisvolle werk te kunnen 

doen; 

• Je houdt van een uitdaging en dynamisch werk;

• Je kunt goed organiseren en planmatig werken; 

•  Je vindt onregelmatig werken geen probleem. Je bent mobiel en bereid binnen de regio te 

reizen voor woon-werkverkeer. 

Een TOA-toets (Nederlands en rekenen), intakegesprek en motivatie-onderzoek maken deel uit van 

de toelatingsprocedure.



Kosten en subsidie 

De gehele opleiding kost € 11.000,- per leerling. Deze kosten betaal je zelf of neemt de werkgever 

voor haar rekening. Daarover maak je afspraken met de werkgever waarbij je tijdens het 

leerwerktraject werkzaam bent. Let op: werkgevers in Zorg en Welzijn kunnen subsidie aanvragen 

voor dit opleidingstraject, waardoor de daadwerkelijke kosten lager kunnen uitvallen.

Lesdagen en locatie
De leslocatie is de Evita Academie aan de Van Alkemadelaan 307 te Den Haag. Op 11 februari 2021 

start de opleiding met een introductiedag. Je hebt iedere week een lesdag. De diploma-uitreiking 

is in februari 2023. 

Studiemateriaal wordt aan het begin van de opleiding uitgedeeld. Er wordt gewerkt met digitale 

leermiddelen, boeken en een leerlingvolgsysteem waarin we jouw vorderingen bijhouden. Het 

is wel noodzakelijk dat je in het bezit bent van een laptop waarop een Officepakket zit en een 

geluidskaart is geïntegreerd. Binnen de Evita Academie is goede wifi aanwezig.

Evita Academie

       Van Alkemadelaan 307

       2597 AJ Den Haag

 

Aanmelding en informatie
Enthousiast geworden en zin om te beginnen? Ben jij op korte termijn beschikbaar? De 

Evita Academie is benieuwd naar jou. Stuur je cv en een persoonlijke videoboodschap 

van maximaal 1 minuut met enthousiaste motivatie uiterlijk op 30 november 2020 naar 

opleidingen@evitazorg.nl 

We verwachten dat je ons vertelt wie je bent, wat jouw unieke eigenschappen zijn, waarom 

je hebt gekozen voor werken in de zorg en waarom jij geschikt bent om theorie en praktijk 

te combineren en toe te passen middels een leerwerktraject. Geef ook aan waarom jij denkt 

de opleiding succesvol te kunnen afronden. 

Voor vragen over het leerwerktraject en de sollicitatieprocedure kun je je richten tot de 

afdeling HR van Evita Zorg, op telefoonnummer 070-3141605. Ook met vragen over andere 

leerwerktrajecten kun je hier terecht. 

 



Inhoudelijke informatie opleiding
Tijdens de opleiding Verpleegkundige (mbo niveau 4) staat welbevinden, functioneren van de 

mens en het zelfmanagement centraal. Als Verpleegkundige word je opgeleid om in alle branches 

van de verpleging en verzorging te werken, daardoor ben je breed inzetbaar. Je leert werken in 

multidisciplinaire teams. De zorg- en/of ondersteuningsbehoefte van de klant kan snel veranderen. 

Het zorgplan van de klant is gebaseerd op de wensen van de klant waarbij preventie, herstel, 

behoud en het bevorderen van gezondheid en ontwikkeling centraal staan. Je bent in staat 

om klinisch te redeneren binnen vastgestelde procedures en protocollen. De Verpleegkundige 

maakt gebruik van technologie om het zelfmanagement van de klant te stimuleren en de zorg en 

ondersteuning te verbeteren.

Kerntaken en werkprocesssen

De gemeenschappelijke kerntaken en werkprocessen voor het gehele kwalificatiedossier van de 

opleiding Verpleegkundige zijn de volgende: 

1. Bieden van zorg en ondersteuning in het verpleegkundig proces

• Ondersteunen van de klant bij persoonlijke verzorging

• Onderkennen van de bestaande of dreigende gezondheidsproblemen 

•  Stellen van een verpleegkundige diagnose en het opstellen van het individuele zorgplan van de 

klant

• Het uitvoeren van interventies

• Het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen

• Communiceren met de klant en het sociale netwerk van de klant

• Het organiseren en coördineren van de zorgverlening voor de klant en betrokkenen

• Reageren op onvoorziene- en crisissituaties

 

2. Werken aan organisatie- en vakgebonden taken 

• Zorgen voor professionele ontwikkeling

• Samenwerken met andere beroepsgroepen in de keten

• Bijdragen aan goede kwaliteit van zorg

Iedere leereenheid wordt afgesloten met een ontwikkelingsgerichte toets waarbij jouw 

beroepshouding als voldoende moet worden beoordeeld, voordat je aan het daadwerkelijke 

examen kan beginnen. Aan het begin van de opleiding krijg je hierover uitgebreide informatie.



De opleiding is opgebouwd vanuit zes centrale rollen die jij uitvoert:

• Gezondheidsbevorderaar

  Je draagt bij aan het bevorderen van de gezondheid en het welbevinden van klanten door het 

ondersteunen van hun zelfmanagement. Je denkt vanuit gedrag en gezondheid in plaats vanuit 

zorg en ziekte.

• Communicator

  Je communiceert ‘op maat’, met een groot inlevingsvermogen en op een open en respectvolle 

manier met de klant en het sociale netwerk. Je bent je bewust van de impact van verbale en 

non-verbale communicatie. De communicatie met klanten die zich niet goed kunnen uiten 

is complex en vraagt bijzondere aandacht. Het moeilijk kunnen interpreteren van zorgvragen 

door een gebrek aan communicatiemogelijkheden bij de klant kan leiden tot extra complicaties. 

Technologische middelen maken het mogelijk om ook op afstand te communiceren met klanten.

• Organisator

  Je werkt in verschillende omgevingen en in multidisciplinaire teams. De zorgvraag waarvoor 

je verantwoordelijk bent organiseer je op een ondernemende en initiatiefrijke manier. Je weet 

prioriteiten te stellen in de veelheid van werkzaamheden.

• Samenwerkingspartner

  Je werkt vanuit je eigen deskundigheid en op basis van gelijkwaardigheid samen met de klant, 

het sociale netwerk en andere betrokkenen. Je deelt kennis en informatie, bent bewust van je 

rol in de keten en werkt daarin nauw samen met andere professionals. Dit vraagt om continue 

afstemming.

• Kwaliteitsbevorderaar

  Je levert zorg die past binnen de heersende wet- en regelgeving. Je monitort de zorg 

die je levert systematisch met oog op kwaliteitsverbetering. Je levert een bijdrage aan 

kwaliteitssystemen binnen de organisatie. Het gaat daarbij om het toepassen en uitvoeren van 

kwaliteitszorg en het initiëren daarvan. 

• Reflectieve professional

  Je streeft naar het toepassen van instrumenten en interventies waarvan de doeltreffendheid en 

doelmatigheid bewezen is. Je werkt aan de ontwikkeling van de eigen deskundigheid. Je bent in 

staat om stagiaires en collega’s te begeleiden in hun ontwikkeling.

Je leert deze rollen in de praktijk. Je neemt de situaties die je lastig vindt, of juist leerzaam of mooi, 

mee naar de les en kunt die in opdrachten toepassen. Zo staan niet alleen je collega’s achter je, 

maar ook je docenten en medestudenten. Bij deze rollen heb je ook specifieke kennis nodig die 

we je in de lessen aanreiken. Je leert bijvoorbeeld hoe bepaalde ziektebeelden verlopen, maar ook 

hoe je om gaat met een steeds complexer wordende zorgvraag. Je leert concrete vaardigheden; 

zoals het coachen van collega’s en het opstellen van een zorgplan. Ook vaardigheden zoals het 

uitvoeren van risicovolle handelingen oefenen we met elkaar. Daar gebruiken we het skillslab in de 

Evita Academie voor.


