Opleiding Verpleegkundige HBO
Afdeling: Educatie Zorgsector, Directoraat Onderwijs en Opleidingen
Startdatum: september 2018
Opleiding: HBO-verpleegkunde
Dienstverband: 36 uur per week
Vacaturenummer: C.17.RB.MP.36
Sluitingsdatum: 23 december 2017
Toelatingseisen:
•
•
•
•
•

Je studeert verpleegkunde aan de Hogeschool Leiden;
Je start in september 2018 met het derde jaar van de opleiding;
Je hebt je propedeuse behaald;
Alle toetsen van het tweede jaar heb je voor september 2018 met een voldoende afgerond;
Je laatste stage heb je met een voldoende afgerond.

Opleiding
Wil je graag als student verpleegkunde leren én werken in de praktijk? In het derde jaar van je HBOstudie verpleegkunde kun je bij het LUMC een duaal traject volgen. Je leert het vak verpleegkunde in
de praktijk, het theorie-onderwijs volg je één dag per week aan de Hogeschool Leiden.
De HBO-opleiding verpleegkunde leidt jou op tot verpleegkundige op kwalificatieniveau 5. De totale
opleiding duurt 4 jaar. Vanaf het derde jaar werk je als student verpleegkunde in het LUMC.
Kies je voor het LUMC als opleidingsplaats? Dan besluit je om in een dynamische, academische
omgeving te werken, die bovendien vernieuwend is. De afdeling Educatie Zorgsector biedt jou
hiervoor goede begeleiding en individueel advies om zo het beste uit jezelf te halen.
We verwachten van jou een actieve rol in je eigen leerproces. Je stuurt je eigen proces aan, bewaakt
dit en je evalueert hoe het gaat. Je analyseert problemen en situaties. Je bent bereid je handelen te
verantwoorden en te verbeteren. Omdat ontwikkelingen in de zorg snel gaan sta je er voor open om
je ‘leven lang te leren’.
De afdeling
Tijdens het praktijkonderwijs in het LUMC word je begeleid door werkbegeleiders. Dit zijn de
verpleegkundigen op de verpleegafdeling waar je werkt. Tijdens je opleiding kom je te werken op
verschillende verpleegafdelingen binnen het ziekenhuis. Daarnaast word je ook begeleid door
praktijkopleiders. Zij zijn gespecialiseerd in het praktijkleren en helpen je de brug te slaan tussen
theorie en praktijk.
Het profiel
Om toegelaten te worden tot de opleiding dien je minimaal te voldoen aan de bovengenoemde
toelatingseisen.
Ons aanbod
Het LUMC biedt jou een leerarbeidsovereenkomst in het derde en vierde jaar van je opleiding. Je
ontvangt dan een leerlingen salaris volgens de CAO voor Universitair Medische Centra. Bij aanvang

bedraagt dit € 1758,- bruto per maand. Verder krijg je een leerarbeidsovereenkomst voor 36 uur per
week voor de duur van de opleiding.
Het LUMC biedt zeer gunstige arbeidsvoorwaarden volgens de CAO voor Universitair Medische
Centra. Zo betalen wij je opleidingskosten, inschrijfgeld en boekengeld. En heb je recht op 8%
vakantiegeld, een eindejaarsuitkering, een pensioenregeling bij het ABP en een
onregelmatigheidstoeslag (indien van toepassing). Daarnaast kun je deelnemen aan de gunstige
collectieve ziektekostenverzekering.
Bovendien biedt het LUMC goede faciliteiten op het gebied van scholing, kinderopvang en
loopbaanadvies, en kun je gebruik maken van diverse verlofregelingen etc.
Informatie
Wil je meer over een opleidingsplaats in het LUMC weten en/of over de opleiding? Neem dan
contact op met het Onderwijs Service Centrum van het LUMC, 071-5268370.
Solliciteren
Ben je geïnteresseerd in een opleidingsplaats voor verpleegkundige hbo en voldoe je aan het profiel,
dan nodigen wij je uit om te solliciteren. Je kunt tot de sluitingsdatum reageren. Dit kan alleen met
behulp van het sollicitatieformulier. Sollicitaties via e-mail of sollicitaties die wij ontvangen na de
sluitingsdatum worden niet meegenomen in het selectieproces. Met het sollicitatieformulier kun je
bijlagen meesturen zoals je motivatiebrief en je cv. Laat in je brief en/of cv duidelijk zien dat je
voldoet aan de criteria zoals genoemd in de vacature.
Als we van plan zijn om je in dienst te nemen vragen wij om een Verklaring omtrent het gedrag
(VOG). Een assessment maakt onderdeel uit van het selectieproces.
Voor sollicitanten die al een afgeronde HBO opleiding hebben is de instroom beperkt.
Klik hier om direct te solliciteren: sollicitatieformulier

