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Leerling helpende+ (mbo 2)

Leerling verzorgende IG (mbo 3)

Leerling verpleegkundige (mbo 4)

Zorggroep Maas & Waal is een innoverende zorginstelling die 
diensten biedt op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Dit 
doen we met ruim 1500 medewerkers en vrijwilligers vanuit 
verschillende locaties in het land van Maas & Waal. Het is onze 
passie cliënten te ondersteunen zodat ze zoveel mogelijk het 
leven kunnen (blijven) leven dat ze graag willen. Cliënten die 
welzijn, leefplezier en comfort ervaren ondanks hun beperkingen. 
Dat is onze missie. Dit doen wij vanuit de kernwaarden 
vakmanschap, samenspel, gastvrijheid en openheid.

Wil jij ook verfrissend anders leren?
Voor meer informatie over verfrissend anders leren kijk op
www.werkenbijzmw.nl/leren-en-werken of bij de vacatures.

Ons aanbod
Zie jij jezelf werken als zorgprofessional, of werk je al in de zorg 
en wil je een stap verder komen? Zoek je een prettige en open 
werk- en leeromgeving met leuke collega’s? Dan komen we graag 
met je in contact. Je kan starten in september of februari. Als 
BBL leerling krijg je een contract van 24 tot 28 uur per week in 
de praktijk en ga je één dag in de week naar school. Er staat voor 
elke opleiding een mooi lesprogramma klaar in het eerste jaar. 
Zo kun jij je vakmanschap ontwikkelen. 

Tijdens je opleiding heb je 4 uur in de week waarin je niet 
ingeroosterd bent zodat je deze tijd kunt 
besteden aan studie en begeleiding op 
de werkvloer. Wij betalen je salaris, een 
gedeeltelijke vergoeding voor je lesdag, 
het cursusgeld en je studieboeken. Daarnaast 
ontvang je een vergoeding voor de aanschaf 
van een laptop.

Meer weten over de 
verschillende mogelijkheden?
Neem contact op met 
recruitment.  
Bel of app ons gerust, 
06 – 824 01 770 of mail naar 
recruitment@zmw.nl.

We horen graag van je!
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Verfrissend 
anders leren!



Verfrissend anders leren  
bij zorggroep Maas & Waal
In- en extramuraal
Verfrissend anders en kleurrijk leren. Bij zorggroep Maas & Waal 
geloven we in ontwikkeling. Dit betekent dat je ruim de kans krijgt 
om te ontdekken hoe het is om in de ouderenzorg aan de slag te 
gaan. Heb je geen ervaring in de zorg dan word je bij ons niet direct 
ingeroosterd maar krijg je 6 maanden de tijd om te wennen, te leren 
en je thuis te voelen. Want dat vinden we belangrijk! Daarna draai 
je pas mee in de reguliere bezetting. Verfrissend anders!

Wij zijn op zoek naar aanpakkers. Elk jaar in september en februari starten wij met een 
nieuwe groep leerlingen. Kandidaten die nog geen ervaring in de zorg hebben en die 
graag een van deze prachtige beroepen willen leren nodigen wij van harte uit om met 
ons in gesprek te gaan. Volg je op dit moment een BOL opleiding in de zorg, werk je in de 
zorg en wil je je ontwikkelen? Ook dan vragen we je om ons in gesprek te gaan. Middels 
gepersonaliseerd leren bij het ROC kan je je opleiding versneld afronden. Er zijn veel 
mogelijkheden. We kijken graag met jou wat er voor jou mogelijk is! 

Wat ga je doen leerling zorgprofessional bij zMW?
Als zorgprofessional in opleiding zorg je voor onze bewoners. Vanuit onze kernwaarden 
vakmanschap, samenspel, openheid en gastvrijheid bied jij zorg en welzijn. Jij geeft het 
leven van onze bewoners kleur. In de functie van leerling combineer je dus werken en 
leren. Daarvoor hebben we verschillende mogelijkheden:
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Leerling helpende+ (mbo 2)

Als leerling helpende + ga je aan de slag op een afdeling. Hier leer je het vak 
en kun je het geleerde direct in de praktijk gaan brengen. Als helpende + voer 
je verzorgende taken uit. Je helpt onze bewoners zo zelfstandig mogelijk te 
functioneren. Je stimuleert ze daar in. Je werkt veel samen met collega’s en 
assisteert de andere zorgverleners waar nodig. Als helpende+ zie je hoe het gaat 
met je bewoner. Je signaleert eventuele veranderingen en bespreekt ze met de 
juiste collega’s. Tijdens je opleiding en werkzaamheden krijg je ook begeleiding 
en ondersteuning van je eigen praktijkopleider. Ook is het mogelijk dat je na 
het behalen van je diploma doorgaat met je studie als Verzorgende IG. We 
investeren bij zMW graag in jouw ontwikkeling.

Leerling verzorgende IG (mbo 3)

In de functie van leerling verzorgende combineer je dus werken en leren. Bij 
ons word je breed opgeleid wat betekent dat je tijdens je opleiding op diverse 
woongroepen en doelgroepen wordt ingezet, zodat je alle ins en outs van het 
vak leert.

Je kerntaken in de opleiding zijn het leren verplegen, verzorgen en begeleiden 
van de bewoner of cliënt op basis van de afspraken in het zorgplan. Zo doe jij er 
alles aan om ervoor te zorgen dat jouw cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen 
leven. Je ondersteunt hen op een manier die zij nodig hebben. Daarnaast ben jij, 
na het behalen van je diploma, het aanspreekpunt van de familie en soms van 
derden, zoals een fysiotherapeut of arts. Tijdens je opleiding tot verzorgende IG 
krijg je begeleiding en ondersteuning van je eigen praktijkopleider.

Leerling verpleegkundige (mbo 4)

Als leerling mbo-verpleegkundige verleen en coördineer je de nodige zorg en 
begeleiding aan cliënten. Dat doe je door het verrichten van verpleegkundige 
en verpleegtechnische handelingen. Naast lichamelijk onderzoek, hoort ook 
het geven van voorlichting en instructies bij je werk. Je wordt bij ons breed 
opgeleid als verpleegkundige. Je gaat werken op de revalidatie, in de thuiszorg, 
als afdelingsverpleegkundige en je draait me met onze 24 uurs verpleegkundige 
dienst. Natuurlijk gooien we je niet in het diepe. De eerste twee weken word je 
niet  ingeroosterd op de formatie. Tijdens je opleiding tot MBO verpleegkundige 
krijg je begeleiding en ondersteuning van je eigen praktijkopleider.


