Leren bij De Rijnhoven
Werken en leren
Wil jij werken én tegelijkertijd een mooi diploma behalen in de zorg? Solliciteer dan naar de BBLopleiding bij De Rijnhoven. Gedurende de opleidingsperiode combineer jij leren en werken. Naast
een landelijk erkend diploma heb je zicht op een vaste aanstelling bij één van onze locaties of in de
thuiszorg.
Wij bieden onderstaande leertrajecten aan studenten die willen doorgroeien en zich verder willen
ontwikkelen binnen de zorg, BOL-studenten die de overstap willen maken naar een BBL-traject
maar ook de zogenaamde zij-instromers.
• Helpende als opstap naar de VIG opleiding.
• Verzorgende IG
• Verpleegkundige niveau 4
• HBO verpleegkundige (deeltijd en duaal) voorwaarde is wel dat je al in het bezit bent van een
zorgdiploma.
Zij-instromers
Wil jij de overstap maken naar de zorg? Maar heb jij nog geen diploma op zak? Wij bieden diverse
mogelijkheden om als zij-instromer aan de slag te gaan. Hiervoor hebben wij een eigen opleiding in
huis waarbij werken en leren gecombineerd wordt. Hiervoor werken we samen met Oppstap. Je
krijgt voldoende ruimte om het vak eigen te maken, zodat je kan ontwikkelen tot een deskundige
zorgprofessional.
Begeleiding vanuit De Rijnhoven tijdens jouw opleiding
Je wordt in de woning of in de thuiszorg begeleid door een van de medewerkers van het team
(werkbegeleider). Verder krijg je ook te maken met een leercoach. De praktijkexamens worden bij
De Rijnhoven afgenomen door onafhankelijke assessoren.
Stage lopen
Wij hebben mogelijkheden voor:
• Verzorgende IG
• Verpleegkundige (niveau 4 en 5)
• Zorg en welzijn (Sociaal begeleiden en Maatschappelijke zorg)
• HBO Social Work
• Facilitair
Wij werken hierin samen met ROC Midden Nederland, MBO Rijnland en Hogeschool Utrecht, maar
ook studenten van andere opleidingsinstituten zijn welkom mits er nog stageplaatsen over zijn.
Scholingsaanbod voor medewerkers
Persoonlijke en expertise ontwikkeling vinden wij erg belangrijk bij De Rijnhoven. Wij bieden dan
ook een breed scholingsaanbod voor het bijhouden van de vakkennis en de verplichte scholingen,
De Rijnhoven Academy genoemd. Expertise gebieden waarop jij je verder kunt ontwikkelen zijn
bijvoorbeeld:
• Dementie
• Palliatieve zorg
• Digitale vaardigheden

