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Verpleegkundige worden in een topklinisch ziekenhuis in Amsterdam. 

Werken en leren tegelijk. Iets voor jou?  

In deze brochure vind je beknopte informatie over de opleiding MBO-V 

gecombineerde leerweg in OLVG en de bijbehorende 

arbeidsvoorwaarden. 

 

Wil je na het lezen van de brochure meer weten? Kom dan naar een van onze 

informatiebijeenkomsten (voorlopig online). Hier zijn mensen uit de praktijk die je antwoord 

kunnen geven op je vragen over deze opleiding en hoe het is om de verpleegkunde opleiding 

te volgen in OLVG. De data staan op de website van OLVG.  

 

Op werkenbijolvg.nl en olvg.nl kun je een indruk krijgen van OLVG, een topklinisch 

ziekenhuis waar mensen zich thuis voelen in onze wereldstad, waar we recht uit het hart 

handelen en dat altijd in ontwikkeling is. Opleiden van professionals neemt bij ons een 

belangrijke plaats in. 

 

Op het  ROC TOP volg je de theorielessen van deze opleiding.  

 
Elise van Oppenraaij, hoofd verpleegkundige en medisch ondersteunende opleidingen: 

De MBO-V gecombineerde leerweg is een samenwerking tussen ROC TOP en  Amsterdam 

Universitair Medische Centra (Locatie VUMC), Reade en OLVG. Een mooi voorbeeld van de 

praktijk in het onderwijs en het onderwijs in de praktijk. Docenten en praktijkopleiders werken 

samen om een goed leer- en onderwijsplan neer te zetten. Zo wordt voor het theoretisch 

deel op school zo veel mogelijk gebruik gemaakt van casuïstiek uit de praktijk en geven 

inhoudsdeskundigen vanuit de praktijk les op het ROC.  

 

 

MBO-V gecombineerde leerweg in OLVG. Iets voor jou? 

De MBO-V gecombineerde leerweg is een combinatie van leren en werken, waarbij theorie 

en praktijk elkaar voortdurend afwisselen. De opleiding duurt 4 jaar. We bereiden je voor op 

een verpleegkundige functie in een topklinisch ziekenhuis. We vragen een grote mate van 

zelfstandigheid in je leerproces en het kunnen nemen van verantwoordelijkheid.  
  

https://www.werkenbijolvg.nl/
https://www.olvg.nl/
https://www.roctop.nl/vind-je-opleiding/mbo-verpleegkundige
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Inzet 
De opleiding vraagt veel van je:  

 Je bent gemiddeld 40 uur per week bezig met les, stage of werken. Hierbij hoort ook 

thuisstudie.  

 Je krijgt te maken met allerlei soorten patiënten: de hoofdlocaties van OLVG staan 

midden in een multiculturele buurt, de patiëntenpopulatie is zeer divers, van 

hoogopgeleide tot laaggeletterden. Daarbij komt dat veel Amsterdammers behoren tot de 

groep zeer mondige patiënten. Het is een hele uitdaging om hier als verpleegkundige 

goed mee om te gaan. Het ziekenhuis is een werkomgeving waar van alles tegelijk 

gebeurt, er zijn heel veel mensen met wie je samenwerkt en nieuwe ontwikkelingen 

volgen elkaar snel op. Ook de opleiding zelf blijft in ontwikkeling. Een flexibele houding 

en stressbestendigheid zijn daarom belangrijke eigenschappen die je nodig hebt.   

 Ook goed om te weten: tijdens deze opleiding draag je al snel veel eigen 

verantwoordelijkheid. Vanaf het tweede studiejaar heb je een leer-arbeidsovereenkomst 

met OLVG en draai je mee in de diensten op de afdelingen. 

 

De MBO-V gecombineerde leerweg in OLVG is vooral geschikt en succesvol gebleken voor 

studenten die al een andere opleiding hebben gevolgd, gewerkt hebben of bijvoorbeeld een 

carrièreswitch willen maken. 

 

Karin van Rooij, adviseur verpleegkundige en medisch ondersteunende afdelingen: 

Op de verpleegafdelingen loopt een grote verscheidenheid aan studenten rond, zowel 

verpleegkundig als (para)medisch. De stages op de verschillende afdelingen geven een 

goed beeld van de diversiteit van het beroep en helpen vaak een keuze te vormen voor de 

toekomst. Als adviseur loop ik een stuk mee in de ontwikkeling van studenten. Samen met 

de werkbegeleiders van de afdeling ben ik verantwoordelijk voor een goed verloop van de 

opleiding in de praktijk. Ik kan enorm genieten van de groei die ik studenten zie doormaken. 

 

 

 

Waarom kiezen voor OLVG? 

Bij OLVG zijn we allemaal een beetje eigenwijs maar op een goede manier. We steken onze 

mening niet onder stoelen of banken en communiceren open en eerlijk, met aandacht voor 

elkaar. Via korte lijnen, waarbij iedere mening telt. We zeggen op respectvolle wijze waar het 

op staat, zijn ruimdenkend, persoonlijk en oprecht. Dat past bij de onbegrensde uitdagingen 

én mogelijkheden van een wereldstad. 

 

We verleggen de bekende weg als het bijdraagt aan het resultaat. En bedenken het liefst 

hoe het nóg beter kan. Op eigen wijze. Mét elkaar. Altijd in dienst van onze patiënten, op 

betekenisvolle momenten in hun leven. Waarbij we iedere keer kijken naar de mens achter 

de patiënt. 
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Opleidingsprogramma 

Achtergrond 
Het opleidingsprogramma leidt je op tot MBO-verpleegkundige. Het programma is gebaseerd 

op het kwalificatieprofiel MBO-verpleegkundige. 

 

Op het ROC TOP wordt de opleiding uitgevoerd door inhoudsdeskundigen en docenten van 

het “team zorg”. Nieuw binnen de vakschool is dat het verwerven van kennis en 

vaardigheden altijd direct aansluit bij de concrete beroepspraktijk. Docenten en 

praktijkopleiders/adviseurs vertegenwoordigen niet langer twee gescheiden werelden, die 

van de school en die van het werkveld. In plaats daarvan komen de 

praktijkopleiders/adviseurs ook naar school en de docenten naar de werkvloer. Alles wat de 

leerlingen leren, sluit aan bij actuele handelingen in de praktijk. Werkbegeleiders en 

praktijkopleiders/adviseurs begeleiden je in de praktijk. 

 

 

Opbouw opleiding 
De MBO-V gecombineerde leerweg opleiding duurt 4 jaar: 

 Het eerste leerjaar is via de beroeps opleidende leerweg (BOL). Hiervoor heb je een 

leerovereenkomst met OLVG. Je volgt theorielessen op het ROC TOP en loopt in het 

eerste jaar drie stages. In oktober en januari een week  en in mei/juni sluit je het 

opleidingsjaar af met een stage van 8 weken.  

 Vanaf het tweede jaar volg je lessen op het ROC TOP en werk en leer je als leerling-

verpleegkundige in OLVG. Je hebt een leer-/arbeidsovereenkomst met OLVG. Je hebt 

een dienstverband van 32 uur per week en volgt één dag per week theorieonderwijs aan 

het ROC TOP; daarbij komen de praktijkopdrachten, verslagen en het leren voor de 

toetsen. In de vakantieperiodes worden er geen lesdagen ingepland en sta je voor 32 uur 

praktijk ingeroosterd. NB: Er wordt gewerkt met een JUS (jaarurensystematiek) systeem. 

Dit houdt in flexibele roosters, dus je kunt ook een week 40 uur ingeroosterd staan en 

een andere week 24. Al met al een volledige werk-studeerweek.  

 De stage in het eerste jaar én de praktijk-werkperiodes in de volgende jaren worden op 

verschillende afdelingen in OLVG gepland en houdt in dat je tijdens je opleiding op beide 

hoofdlocaties zult gaan werken. 

 

Resultaten en beoordelen 
 Portfolio: je werkt met een (digitaal) portfolio: dit geeft overzicht en inzicht in je individuele 

en professionele groei van de verpleegkundige in opleiding. Je hebt 2 x in het jaar een 

portfoliogesprek met de loopbaanbegeleider van school en de praktijkmentor van OLVG 

om de studievoortgang en -opdrachten te beoordelen. 

 Voortgangs- en beoordelingsgesprekken: op de afdeling waar je stage loopt en waar je 

vanaf het tweede jaar werkt is er een gesprekscyclus ( introductie, tussenevaluatie en 

eindevaluatie) waarin je groei wordt besproken. 

 Begeleiding: je hebt te maken met docenten, praktijkopleiders/adviseurs en 

werkbegeleiders. Zij werken nauw samen. 

 Toetsing: je krijgt theorietoetsen, praktijkopdrachten en -toetsen, maakt verslagen en 

krijgt een beoordeling van de praktijkstage (1e jaar) en praktijkwerkperiodes. 
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Aantal uren 

De totale studie- en werkbelasting is de hele opleiding gemiddeld 40 uur per week. Je hebt in 

OLVG vanaf het tweede leerjaar een contract voor 32 uur per week. Dit betekent dat je per 

week 32 uur werkt (inclusief theoretisch onderwijs). De studiebelasting is per week ongeveer 

8 uur. 

 

Praktijk 

Je werkt op verschillende afdelingen in OLVG op de locaties Oost en West. Deze worden 
centraal gepland waarbij alleen in het 4e jaar de mogelijkheid is om voorkeur aan te geven. 
Elke praktijkperiode op een afdeling duurt ongeveer een half jaar en wordt afgesloten met 
een beoordeling. 

Als niet alle competenties zijn behaald en de praktijkperiode niet met een voldoende kan 

worden afgesloten, ga je vertragen in de opleiding. Je mag 1 keer een onvoldoende 

praktijkbeoordeling krijgen. Bij een tweede onvoldoende wordt de opleiding beëindigd. In de 

praktijk wordt de voortgang bewaakt door de werkbegeleider en de praktijkopleider/adviseur. 
.   

  

Renske Heemskerk, 4e jaars leerling-verpleegkundige: 

Tijdens het eerste jaar van de opleiding ga je vier dagen per week naar school. Je doet hier 

vooral veel kennis op die je later in de praktijk kunt gebruiken. Ook loop je in het eerste jaar 

in totaal 10 weken stage, zodat je een goed beeld krijgt van het beroep verpleegkundige en 

zo ervaar je gelijk of het vak bij je past. Met volop ruimte voor je eigen manier van leren, leer 

je ook hoe je gestructureerd aan je opdrachten kunt werken. Vanaf het 2e leerjaar ga je 1 dag 

per week naar school en krijg je ieder half jaar een stageplaats op een andere afdeling op 

één van de locaties van OLVG. Zo doe je ontzettend veel ervaring op, wat een goede basis 

biedt voor de toekomst. Dit brengt je stapje voor stapje verder in de opleiding. Voordat ik aan 

de opleiding begon, had ik geen ervaring in de zorg. Toch ben ik het avontuur aangegaan en 

hoewel dat een spannende keuze was, heb ik nog geen dag spijt gehad.  

 

 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Overeenkomsten en salaris 
 

Eerste leerjaar 

De BOL-periode duurt van 1 september 2021 t/m 31 juli 2022, dus elf maanden.  

In het eerste leerjaar, het BOL-jaar, biedt OLVG je een leerovereenkomst. Je bent student en 

hebt voornamelijk theorie bij ROC TOP en een stage van totaal 10 weken in OLVG.  

 

Gedurende dit jaar ontvang je een vergoeding per maand (zie de tabel; dit is een vast bruto 

bedrag per maand, ongeacht je leeftijd).  

 

Tijdens het eerste jaar, de BOL-periode, heb je geplande herfst, kerst- en 

voorjaarsvakanties. Ook aan het eind, in juli 2021, heb je nog een korte vakantie, afhankelijk 

van eventuele herkansingen die je nog moet maken begin juli. Vanaf 1 augustus 2022 ga je 

werken op de verpleegafdeling als 2e jaars leerling-verpleegkundige. 
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Als je de gecombineerde leerwegopleiding volgt in OLVG, moet je je toetsen vóór 1 augustus 

2022 hebben behaald om je opleiding ook te kunnen vervolgen in OLVG. Tevens is je stage 

in OLVG met een voldoende beoordeeld. Als je je toetsen niet hebt behaald, wordt je situatie 

individueel beoordeeld en wordt een overgangscontract opgesteld. Bij het niet behalen van 

de toetsen wordt alsnog de opleiding beëindigd.  

 

Tweede t/m vierde leerjaar 

Het tweede leerjaar start aansluitend op het eerste leerjaar op 1 augustus 2022. 

Vanaf het tweede leerjaar ontvang je een leer-/arbeidsovereenkomst voor de duur van de 

opleiding en kom je dus officieel als werknemer in dienst bij OLVG.  

Vanaf het tweede studiejaar werk je gemiddeld 32 uur per week in OLVG. Ook de lesdagen 

vallen hieronder. 

De salarissen van het tweede tot en met het vierde leerjaar zijn berekend op basis van de 

32-urige werkweek. Als je in het tweede studiejaar 23 jaar of ouder bent, wordt het salaris 

aangevuld tot het minimumloon. Zie voor nadere informatie ‘overige arbeidsvoorwaarden’.  

 

 
 

Vergoeding bruto per maand (1 januari 2021) 36 uur/32 uur 

1e leerjaar (BOL) € 1439/1279  

 
   

 
 

Salaris bruto per maand (1 januari 2021) 36 uur/ 32 uur 

2e leerjaar € 1.608/1.429     

 

3e leerjaar € 1.825/1.622  

 

4e leerjaar € 2.030/1.804 

 

 

Proeftijd 

De eerste twee maanden van het tweede leerjaar is proeftijd. Aan het eind van deze periode 

vindt het zogenaamde eindeproeftijdgesprek plaats. Iedere werknemer start met een 

proefperiode, vastgesteld in de Cao Ziekenhuizen. Tijdens de opleiding word je hier verder 

over geïnformeerd.  

 

Vakantie 

Vanaf het tweede leerjaar heb je recht op het aantal vakantie-uren volgens de Cao 

Ziekenhuizen. Het plannen van vakanties gaat in overleg met de betrokken leidinggevende, 

rekening houdend met studie- en schooldagen en/of andere opleidingsactiviteiten. Tijdens de 

proeftijd kun je geen vakantie opnemen.  
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Lesgeld en studieboeken 

OLVG vergoedt de verplichte studieboeken tot een maximum van € 340 per studiejaar. Het 

lesgeld wordt ook vergoed door OLVG. Deze kosten moet je wel eerst zelf betalen en kun je 

jaarlijks achteraf declareren, indien voldaan aan voorwaarden. 

 

Voorwaarden vergoeding eerste jaar, BOL 

 Je hebt het eerste jaar in één keer behaald; de stage is met een voldoende beoordeeld; 

 Je bent met OLVG een leer-/arbeidsovereenkomst aangegaan voor de overige leerjaren 

van de opleiding; 

 Je hebt een positieve proeftijdbeoordeling in het tweede leerjaar. 

 

Voorwaarde voor de vergoeding van de studiekosten van de overige studiejaren is dat je alle 

studiepunten van de MBO-V gecombineerde leerweg aan het eind van het jaar hebt behaald, 

dus over bent gegaan naar het volgende leerjaar. 

  

Bij declaraties moeten altijd de originele aankoopbewijzen bijgevoegd worden! 

 

Overige arbeidsvoorwaarden 
Vanaf het tweede leerjaar kom je in dienst bij OLVG en val je onder de Cao Ziekenhuizen. 

Vanaf dat moment gelden: 

 De reiskostenregeling woon-werkverkeer van OLVG; 

 De onregelmatigheidstoeslag (afhankelijk van het aantal en soort diensten die je hebt 

gewerkt); 

 Het vakantiegeld (volgens de Cao Ziekenhuizen, in mei uitgekeerd); 

 Eindejaarsuitkering (volgens de Cao Ziekenhuizen, in december uitgekeerd). 

 

Inschrijving ROC TOP 

Met de leerovereenkomst met OLVG sta je niet automatisch ingeschreven bij de opleiding. 

Dit is iets dat je zelf moet regelen. Je bent zelf verantwoordelijk voor een correcte inschrijving 

bij ROC TOP.  Dit betekent ook dat je zelf verantwoordelijk bent voor de tijdige betaling van 

je studiegeld.  

 

Studiefinanciering 

Tijdens de opleiding ben je leerling bij ROC TOP en kun je recht hebben op 

studiefinanciering. Of je aanspraak kunt maken op studiefinanciering (en OV-jaarkaart) is 

onder andere afhankelijk van leeftijd en inkomen. 

Wil je hierover meer informatie, kijk op:  

https://www.roctop.nl/algemene-informatie/opleidingskosten/ 

 

Hoogte lesgeld 

Het lesgeld voor deze MBO gecombineerde leerweg opleiding wordt wettelijk vastgesteld.   

Het eerste jaar is BOL en de volgende jaren BBL.  

 

https://www.roctop.nl/algemene-informatie/opleidingskosten/
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Informatiebijeenkomsten 

OLVG 
Wil je kennismaken met OLVG en wil je meer informatie over het werken en leren, de praktijk 

van OLVG en de arbeidsvoorwaarden? Kom dan naar een van onze 

informatiebijeenkomsten je bent van harte welkom. Je kunt al je vragen stellen en ontdekken 

of deze opleiding aansluit bij jouw ideeën en plannen. Je kunt met studenten in gesprek gaan 

over hun ervaringen. De data vind je op werkenbijolvg. I.v.m. de COVID19 crisis vinden deze 

online plaats. 

 

ROC TOP 
Tijdens de “open-huisdagen” kun je alle informatie over de opleiding krijgen. Wij hechten er 

veel waarde aan dat je goed op de hoogte bent van het theorie-onderwijs. Zie voor meer 

informatie www.roctop.nl 

 

 

Angela Hoeflaak- Feld, 4ee-jaars leerling-verpleegkundige  

De opleiding tot verpleegkundige biedt veel mogelijkheden, er is veel ruimte voor je eigen 

manier van leren. Daarnaast is het heel prettig dat deze opleiding je veel structuur brengt, 

hierdoor ga je stapsgewijs door het leerproces heen. Met name het eerste jaar BOL was heel 

fijn doordat je veel basiskennis opdoet die je vrijwel direct kan toepassen in de praktijk. Met 

twee snuffelweken tussendoor en een lange stage op het einde krijg je een heel goed beeld 

van wat het mooie vak verpleegkundige inhoudt. Het eerste jaar is voorbij gevlogen en vanaf 

dan mocht ik mezelf in de praktijk verder ontplooien op de dynamische afdelingen van 

OLVG. 

Nu in mijn 4e jaar kijk ik uit naar mijn diplomering en sta ik nog steeds 100% achter mijn 

keuze voor deze opleiding. Hoe verder je in de opleiding komt des te leuker het wordt. Door 

de kennis en ervaring die je opdoet op de verschillende afdelingen en de theorie op school 

wordt het werken als leerling-verpleegkundige steeds interessanter.  

 

 
Sollicitatieprocedure 
Ben je enthousiast geworden over de MBO-V gecombineerde leerweg opleiding? Nadat je 

de informatiebijeenkomst hebt bijgewoond/gevolgd kun je bij ons solliciteren.  

 

Toelatingseisen middelbaar beroepsonderwijs (MBO) 
De vooropleidingseis voor de MBO-V gecombineerde leerweg is:  

 Minimaal VMBO theoretische leerweg 

 Overgangsbewijs 4 naar 5 HAVO 

 Minimumleeftijd bij aanvang leerwerkperiode moet 18 jaar zijn 

 

Wanneer je een buitenlands diploma hebt kan het niveau van het diploma worden 

gewaardeerd via het Taal- en Schakelonderwijscentrum. Verder is minimaal het 

taalvaardigheidsniveau van Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau 2 (NT2) 

vereist.  

 

https://www.werkenbijolvg.nl/opleidingen/leren-en-werken/mbo-verpleegkunde.html
http://www.roctop.nl/
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Solliciteren 
De basis voor de selectie is je CV en een ingevuld motivatieformulier MBO-V gecombineerde 

leerweg. Daarnaast stuur je je relevante diploma met cijferlijst op.  

Op www.olvg.nl en www.werkenbijolvg.nl kun je het motivatieformulier vinden en 

downloaden. 

 

Solliciteren kan alleen via de vacature MBO-V gecombineerde leerweg op 

www.werkenbijolvg.nl/vacatures.  Kies voor de button ‘solliciteer’, en je wordt door de hele 

procedure geleid. Houd bovenstaande documenten inclusief je diploma en cijferlijst digitaal 

beschikbaar om te kunnen oploaden. 

 

Het sollicitatieformulier wordt voor een deel automatisch gevuld met de informatie uit jouw 

CV. Controleer de informatie en pas het waar nodig aan. 

 

Bij Bijlage(n) - optioneel voeg je de scan van de cijferlijsten en diploma toe. Zodra je hier iets 

toevoegt, verschijnt er nog een mogelijkheid om iets toe te voegen, hier kan je eventuele 

andere bijlagen toevoegen. 

 

Zodra je op solliciteer klikt is de sollicitatie verzonden en ontvang je automatisch een 

ontvangstbevestiging. Je hoort dan binnen twee weken of je geselecteerd bent voor de 

verdere procedure.  

De werving en selectie voor de MBO-V gecombineerde leerweg opleiding vindt tussen 

januari en mei plaats. Bij onvoldoende kandidaten wordt dit verlengd. OLVG stelt jaarlijks 

vast hoeveel kandidaten kunnen worden aangenomen. Voor het jaar 2021 zijn dit totaal 12 

kandidaten. Er zijn 2 plaatsen beschikbaar voor kandidaten met een diploma Verzorgende 

IG. 

 

Selectie 
Na ontvangst van de sollicitatie- en motivatieformulieren besluit het selectieteam of je wordt 

uitgenodigd voor de verdere procedure. Het selectieteam bestaat uit teamleiders en 

adviseurs verpleegkundige en medisch ondersteunende opleidingen. Criteria waarop o.a. 

geselecteerd wordt zijn motivatie, leergierigheid en goede communicatieve eigenschappen, 

probleemoplossend vermogen, stressbestendigheid en het kunnen omgaan met de 

opleidingseisen.  

 

Indien je wordt geselecteerd, ontvang je een uitnodiging voor het maken van een AMN-test 

(talentscan) op ROC TOP én een uitnodiging voor het sollicitatiegesprek. Voor meer 

informatie over de test, zie www.roctop.nl/algemene-informatie/talentscan/ 

  

De uitslag van de AMN-test in combinatie met het sollicitatiegesprek is bepalend voor het wel 

of niet toelaten tot de opleiding. Bij aanname word je uitgenodigd voor een 

indiensttredingsgesprek. Bij indiensttreding wordt een verklaring omtrent gedrag (VOG) 

gevraagd. 

 

Ondanks de aandacht die wij hebben besteed aan de samenstelling van deze 

brochure, is het mogelijk dat de informatie niet meer juist is. Daarom kunnen aan deze 

informatie geen rechten worden ontleend. 

 

http://www.olvg.nl/
http://www.werkenbijolvg.nl/
http://www.werkenbijolvg.nl/vacatures
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Vragen? 
  
Leerhuis OLVG 
T 020 510 83 09 
E leerhuis@olvg.nl 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 
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