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Waarschijnlijk wist je het al: Er is een groot tekort aan gediplomeerde verpleeg-
kundigen. Ook wij, ziekenhuis het Spaarne Gasthuis en ouderenzorgorganisatie 
Zorgbalans, zijn op zoek naar gemotiveerde mensen met hart voor de zorg.

Wil jij graag werken in de zorg maar heb je geen ervaring in de zorg en beschik je niet 
over de juiste opleiding? Dan is dit je kans! Je kunt nu profiteren van een unieke 
mogelijkheid en onder zeer voordelige voorwaarden een opleiding volgen. Daarna kun 
je direct als gekwalificeerd verpleegkundige aan de slag. Wacht dus niet langer en zet 
nu de stap!

• Tijdens een uniek voortraject kun je ervaren of de baan, de opleiding en de zorgin-
stelling(en) bij jou passen.

• De opleiding wordt geheel betaald.
• Je krijgt een dienstverband bij Spaarne Gasthuis of Zorgbalans.
• Je ontvangt al tijdens je opleiding een salaris.
• Het MBO 4-diploma dat je haalt, is volledig erkend.

Hoe werkt dit?
Na aanmelding volg je eerst een voortraject. Indien je dit succesvol doorloopt start de 
opleiding waarin je werken en leren combineert. Je bent dan in dienst van Spaarne 
Gasthuis of Zorg balans. Na afronding treed je in vaste dienst bij één van de twee 
werkgevers.

Toelating tot het voortraject
Het voortraject is een belangrijke fase vóór je kunt starten aan de daadwerkelijke 
opleiding. Tijdens het voortraject kom jij erachter of de zorg echt bij je past. Tegelijk is 
het voor je toekomstige werkgever een goede manier om zeker te zijn dat je het werk 
in de zorg aankunt. 

Om tot het voortraject te worden toegelaten, is ervaring in de zorg niet nodig. Er zijn 
wel een aantal andere eisen waar je aan dient te voldoen:

• Je beschikt over een MBO-diploma (GÉÉN Verzorgende IG – daar bestaan andere 
trajecten voor).

• Je bent 21 jaar of ouder.
• Je bent minimaal 28 uur per week beschikbaar.
• Je beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring (welk vakgebied is niet relevant).
• Je staat open voor flexibele diensten (nacht- en weekenddiensten).
• Je hebt een pro-actieve houding.

Overstappen naar de zorg? 
Wij betalen je opleiding!
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Onderdelen van het voortraject
Tijdens het voortraject volg je één module uit de LOI-opleiding MBO Verpleegkundige:  
Persoonlijke verzorging en welbevinden. Bij deze module horen drie verplichte lesdagen. 

Bij inschrijving voor het voortraject geef je aan voor welk cluster van lesdagen je beschik-
baar bent. 

Locatie Lesdag 1  
(9.30 – 17.00)

Lesdag 2  
(9.30 – 17.00)

Lesdag 3  
(8.30 – 17.00)

Cluster 1* Zorgbalans Zuiderhout 
Haarlem

Vrijdag  
20 september

Vrijdag  
25 oktober

Vrijdag  
15 november

Cluster 2 Spaarne Gasthuis 
Hoofddorp

Zaterdag  
21 september

Zaterdag  
26 oktober

Zaterdag  
16 november

Cluster 3 Zorgbalans Leidsevaart 
Haarlem

Vrijdag  
13 september

Vrijdag  
11 oktober

Vrijdag  
15 november

Cluster 4* Spaarne Gasthuis 
Hoofddorp

Zaterdag  
14 september

Zaterdag  
12 september

Zaterdag  
9 november

*bij onvoldoende aanmeldingen zal dit cluster van lesdagen vervallen

Naast het volgen van de module met de drie verplichte lesdagen, loop je ook twee dagen 
‘snuffelstage’. Tijdens de stages loop je mee met medewerkers in de ouderenzorg en het 
ziekenhuis. 

Afronding van het voortraject
Als je de module en de snuffelstages succesvol hebt afgerond, maak je kennis met bureau 
STERK. Zij toetsen je kennis van Nederlands, Engels en Loopbaan en Burgerschap. Indien 
je de toetsen succesvol afrondt, krijg je met deze toetsen vrijstellingen voor deze instel-
lingsexamens tijdens de opleiding. 

De tijd waarin je het voortraject volgt, kun je zelf indelen. De deadline voor het afronden 
van alle onderdelen van het voortraject is 1 december 2019.  
Voordat je kunt beginnen aan de opleiding MBO 4 Verpleegkunde, vindt er een selectie-
gesprek plaats met het Spaarne Gasthuis en Zorgbalans. Er wordt gekeken naar motivatie, 
het verloop van de snuffelstages, de resultaten van de module en de uitslagen van de 
toetsen bij Bureau STERK.

Om mee te doen aan het voortraject betaal je €303,- (in drie termijnen). Dit bedrag krijg  
je geheel terug als je in dienst komt bij het Spaarne Gasthuis of Zorgbalans.

MBO 4-opleiding Verpleegkundige
Het praktijkgedeelte van de opleiding volg je bij het Spaarne Gasthuis en Zorgbalans.  
De theorie wordt aangeboden via LOI Campus; hét platform om zelfstandig, flexibel en 
effectief te leren met online studietools. Ongeveer één keer per drie weken volg je een 
lesdag incompany. Tijdens de opleiding krijg je ondersteuning van ervaren docenten en 
een studieloopbaanbegeleider. 

De praktijk
Het praktijkgedeelte van de opleiding is opgedeeld in vier leer-werkperiodes: drie stages 
in de drie verschillende werkvelden, ouderenzorg, wijkzorg en ziekenhuiszorg. Daarna 
volgt één profieljaar. Tijdens de drie stages word je begeleid vanuit Spaarne Gasthuis en 
Zorgbalans. Nadat je uitgebreid bekend bent geraakt in deze drie zorgvelden, kies je de 
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richting waarin je verder wilt. Daarna volgt het profieljaar waarin je 12 maanden werkt 
en studeert in het zorgveld van je keuze, indien er een leerplaats beschikbaar is.  
De totale duur van de opleiding is daarmee 2 jaar en 9 maanden.

De theorie
Het lesmateriaal is beroepsgericht en sluit naadloos aan op de praktijk. Er is aandacht 
voor alle kennis en vaardigheden waarover een verpleegkundige moet beschikken. Zo 
leer je o.a. over het verlenen van basiszorg, verpleegtechnische vaardigheden in ver-
schillende takken van de zorg. Aan bod komt ook het opstellen van verpleegplannen. In 
het laatste jaar van je opleiding kies je een bepaald zorgveld. Uiteraard sluiten je lessen 
daarop aan. Het lesmateriaal voldoet aan de meest recente eisen vanuit de overheid.

Mocht je na het voortraject niet worden geselecteerd om verder te gaan met de opleiding 
bij het Spaarne Gasthuis of Zorgbalans, kies er dan voor om de reguliere LOI-opleiding 
MBO Verpleegkundige te volgen. Je start al met een vrijstelling. 

Meer informatie of direct inschrijven? Zo doe je dat
Wil je meer weten over het opleidingstraject? Kom dan naar de voorlichtingsbijeenkomst 
op:
• Woensdag 26 juni om 19.00 uur in Hoofddorp (Spaarne Gasthuis, Spaarnepoort 1) of
• Donderdag 29 augustus om 19.00 uur in Haarlem (Spaarne Gasthuis, Boerhaavelaan 22)
Meld je op https://www.loi.nl/zakelijk/zij-instroom/aanmelden-voorlichtingsavond aan 
voor de bijeenkomst van je keuze.

Ben je al zeker dat je je wilt inschrijven voor het voortraject? Vul dan op  
https://www.loi.nl/zakelijk/zij-instroom het volledige inschrijfformulier in.  

 

LOI is dé opleider waar je verder mee komt
De LOI heeft jarenlange ervaring met het opleiden voor tal van zorgfuncties. Volledige en 
verkorte trajecten, werken en leren tegelijk, bij de LOI kan het. Je krijgt persoonlijke bege-
leiding van topdocenten. Je opleiding is altijd prima te combineren met een baan of gezin.

 “  De zorg heeft me altijd  
aangesproken, maar de 
opleiding was voor mij  
tot nu toe niet mogelijk.”

Daniëlle Hagemans,  
student MBO Verpleegkunde


