Ruimte voor
stagiaires en
opleidingsplaatsen
Natuurlijk wil je de theorie

in de praktijk brengen.

Zorggroep Maas & Waal biedt je daar graag de ruimte
voor. Zowel in de zorg als daarbuiten

begeleiden

wij leerlingen en stagiaires van opleidingen via de
beroepsopleidende leerweg (BOL) en beroepsbegeleidende leerweg (BBL).
Binnen de dienst

Verpleging en Verzorging

gaat het om de opleidingen voor zorghulp, helpende,
verzorgende, verpleegkundige en maatschappelijke zorg.

Daarnaast ben je

van harte welkom

Verken je
mogelijkheden!

als je bij

ons stage wilt lopen als student hbo-v, fysiotherapie,
ergotherapie of logopedie, als huisarts in opleiding of
specialist ouderengeneeskunde in opleiding. Ook bieden
wij regelmatig

stageplaatsen voor ondersteunende

functies, zoals personeelsconsulent of secretaresse.

Werken en leren bij
zorggroep Maas & Waal

Nieuwsgierig
geworden?
Wil je meer weten over onze mogelijkheden op
het gebied van

werken en leren?

Neem dan contact op met de afdeling HRM &
Organisatie van

zorggroep Maas & Waal,

telefoon (0487) 58 21 45 of via opleidingen@zmw.nl.
www.zmw.nl/professional/ik-wil-leren-bij-zmw/
zorggroep Maas & Waal
Postbus 98
6658 ZH Beneden-Leeuwen

Jezelf ontwikkelen,

ontplooien,

groeien

in je rol. Bij zorggroep Maas & Waal geven we je de
ruimte om te ontdekken waar

jouw talent ligt.

We bieden plaats aan veel jonge mensen in opleiding
via de beroepsbegeleidende leerweg. En er is volop

ruimte voor stagiaires verpleging en verzorging,
specialisten ouderengeneeskunde, en artsen en paramedici in opleiding.
Het opleiden van (toekomstige) medewerkers vinden
we belangrijk. Er komen steeds meer ouderen die zorg
nodig hebben.

Vakkundige en betrokken

mensen kunnen we dus goed gebruiken.
Wat betekent dat voor jou? We bieden je diverse opleidingsmogelijkheden, waarmee je je

eigen toekomst

kunt vormgeven. En die van zorggroep Maas & Waal!

De kracht van
praktijkgericht
leren
Binnen zorggroep Maas & Waal geloven we sterk in de

Werkend leren
in de zorg
Zorggroep Maas & Waal is een

kracht van praktijkgericht leren. Daarom hebben we
verschillende

ontwikkelafdelingen opgericht.

Voor ouderen met lichamelijke en/of psychogeriatrische
problematiek en voor ouderen die tijdelijk bij ons verblijven in verband met (geriatrische) revalidatie.

erkend opleidings-

Op deze ontwikkelafdelingen leer je samen te werken

volwaardig team. Dat doe je met leerlin-

instituut voor een flink aantal opleidingen. Elk jaar

als een

nemen we een groot aantal mensen aan die via de

gen van verschillende opleidingsniveaus (mbo en hbo)

beroepsbegeleidende

en vakgebieden (verpleging, verzorging, fysio-, logo-

leerweg (BBL) werkend

willen leren in de zorg. Naast je werk ga je één dag

en ergotherapie).

per week naar school. Daar doe je de theoretische

kennis

van je opleiding op. We werken hiervoor

nauw samen met de regionale opleidingscentra (ROC’s)

We werken nauw samen met de Hogeschool van

in Nijmegen en Tiel.

Arnhem en Nijmegen, de Radboud Universiteit en

Tijdens het volgen van een BBL-opleiding ben je in

verschillende ROC’s. Zo komen opleiding, onderzoek

dienst van zorggroep Maas & Waal. Je krijgt een zo-

en praktijk dichter bij elkaar binnen de

genoemde leer-arbeidsovereenkomst en een

salaris.

unieke

leeromgeving van de ontwikkelafdelingen.

Daarnaast betaalt zorggroep Maas & Waal alle kosten

Het met elkaar delen van kennis en vaardigheden,

voor de opleiding die je volgt.

oefenen en reflecteren is een voortdurend proces.

leerplaatsen zijn op de ontwikkelafdelingen
ook stageplaatsen beschikbaar.

Naast

Een
leven lang
leren
Ook als je eenmaal bij zorggroep Maas & Waal werkt,
houdt het leren niet op. We

investeren

flink

in training, scholing en doorstroomopleidingen. Wij
vinden het namelijk belangrijk dat je je als medewerker

ontwikkelen.
De wereld van de zorg verandert voortdurend; je
van zorggroep Maas & Waal blijft

Oude liefde roest niet

kunt dus eigenlijk niet anders.

graag in de zorg wilt werken is voor ons heel
belangrijk. Dus als je vroeger al eens in de zorg-

accreditatiepunten te halen, moedigen wij je aan om

Dat je

sector actief bent geweest, je opleiding in de zorg niet
hebt afgemaakt of uit een heel ander vakgebied komt
en wilt verkennen wat de

mogelijkheden in de

zorg zijn, ben je bij zorggroep Maas & Waal aan het
juiste adres. Samen met jou zoeken we een
(bij)scholing op maat, die kan worden afgestemd op
je specifieke vooropleiding en/of je ervaring.

Naast de verplichte scholingen in het kader van
bijvoorbeeld de Wet BIG of om de benodigde
je

ambities

om te zetten in concrete leerdoelen.

Als je wilt – en daar gaan we van uit – zijn er
diverse

loopbaanmogelijkheden.

