SWITCH TO CARE - CARE TO SWITCH

Carrièreswitch naar
hbo verpleegkundige?
Stop met dagdromen en stap dit traject in!
Altijd al in de zorg willen werken en nu de switch willen maken?
Dan is dit je kans! Heb je een andere hbo of wo opleiding afgerond
dan kun je in 2 jaar en 8 maanden verpleegkundige worden. Dit
leer/werktraject start in oktober 2020 en is voor jou kosteloos.
Wie ben jij?
Je werkt nog niet in de zorg, maar je wilt dit
wel graag. Je hebt werk- en levenservaring
opgedaan waarin je capaciteiten hebt
kunnen ontwikkelen die van pas komen
als verpleegkundige. Je schrikt niet van
onvoorspelbare situaties, je kunt goed
organiseren en je bent mensgericht.
Bewust switchen
We weten dat een carrièreswitch niet
niks is. Daarom ga je gedurende de
eerste twee maanden van het traject

ontdekken of jij en de zorg een juiste
match zijn. In deze periode krijg je les
in verpleegkunde en basisvaardigheden
voor verpleegkundigen. Dit zijn vakken
uit de opleiding Bachelor of Nursing.
Het onderwijs valt op zaterdag, zodat
je geen hinder hoeft te ondervinden in
je huidige werk. Hiernaast loop je een
korte oriëntatiestage. We sluiten af met
een kennistoets, een presentatie en een
vaardighedentoets. Aan het eind weet jij
of deze stap goed voelt en wij of jij dit
mooie vak in je hebt.

Het werk
Zeggen we allebei ja? Dan kun je de
opleiding Bachelor of Nursing afmaken.
Hierin word je zelfstandig gemaakt in
het stellen van een verpleegkundige
diagnose vanuit kennis van anatomie,
fysiologie en pathologie. Je bent dan
in staat te bepalen welke behandeling
of ondersteuning een zorgvrager nodig
heeft. Je zet dit in als verpleegkundige
bij één van de Rijnmondse ziekenhuizen,
voor 32 tot 36 uur per week. Al deze
ziekenhuizen hebben een moderne
visie op zij-instroom en leveren
hoogwaardige zorg.

Benieuwd?
Meld je dan aan voor dit traject en kom
naar één van de voorlichtingsbijeenkomsten
op zaterdag 15 (10.00-12.30 uur) of
woensdag 19 februari (19.00-21.30 uur)
2020. Deelname aan de voorlichtingsbijeenkomst is een verplicht onderdeel van het
selectieproces. Hier kan je je vragen kwijt bij
vertegenwoordigers van het Ikazia, Van Weel
Bethesda ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis,
Rijndam Revalidatie, het Oogziekenhuis en
Franciscus Gasthuis & Vlietland. Ook de
Breederode Hogeschool stelt zich aan je
voor. Het voortraject van twee maanden (de
voorbereidende fase) start in mei.
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Aanmelden voor de
voorlichtingsbijeenkomsten via

Miriam Maenhaut
miriam.maenhaut@drz-projecten.nl

