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1. Leren en werken bij de Hartekamp Groep
In deze gids vind je informatie over de diverse opleidingsmogelijkheden voor een BBL
leerplaats bij de Hartekamp Groep. De Hartekamp Groep biedt ondersteuning aan
mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking, is een erkende
leerinstelling en biedt de mogelijkheid voor de volgende opleidingen:
- Het vierjarige BBL-traject Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg niveau 4 (PBG4)
- Het driejarige BBL-traject Verzorgende IG/ Maatschappelijke zorg niveau 3 (VZ/MZ3)
- Het vierjarige BBL-traject Verpleegkundige niveau 4 (VP4)

Beroeps-Begeleidende Leerweg (BBL)
Alle opleidingen kennen het ‘leren en werken’-principe (BBL). Je gaat één dag in de
week naar school en de overige dagen werk je met een (leer)arbeidsovereenkomst op
één van de locaties van de Hartekamp Groep. Verder ben je nog ca. 8 uur per week
bezig met huiswerk en studeren. Het is een opleiding waarbij je werkt en leert. Motivatie,
doorzettingsvermogen en zelfstandigheid zijn hierbij van belang. Het theoriegedeelte
van de opleiding volg je op het ROC Nova College in Haarlem: PBG4 op locatie
Planetenlaan, VZMZ3 en VP4 op locatie Zijlweg.

Beroepsgericht leren
De opleidingen zijn opgezet volgens het beroepsgericht leren. Hierbij gaan we uit van
zelflerende studenten. Dit houdt in dat we een grote mate van zelfstandigheid van je
verwachten. Leren en praktijk gaan hand in hand. Je werkt aan je competenties op het
gebied van kennis, vaardigheden en houding. Examinering vindt plaats op school en in
de praktijk.

Leerplekken
Als student ga je op een woonvoorziening werken. Je draait er onregelmatige diensten
tussen 7.00 en 23.00 uur, ook in weekenden en op feestdagen. Op sommige locaties
draai je slaapdiensten. De diensten kunnen variëren van werkdagen van drie tot acht
uur. Je hebt het recht op één vaste aanvraag (dagdeel) per week. Tijdens je opleiding
ben je werkzaam op twee verschillende werkplekken. BBL studenten die bij de
Hartekamp Groep worden aangenomen, zijn inzetbaar voor de hele organisatie. Je
moet rekening houden met reisafstand.

Begeleiding
Tijdens de opleiding krijg je begeleiding van verschillende mensen.
De werkbegeleider is een ervaren collega, die begeleidt bij het leren in de praktijk.
De werkbegeleider kent de cliënten en kan informatie, instructie, aanwijzingen,
waardering en feedback geven. Daarnaast heeft de werkbegeleider een
voorbeeldfunctie. Iedere student krijgt een vaste werkbegeleider toegewezen.
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De leercoach zorgt ervoor dat het leren in de praktijk zo goed mogelijk verloopt.
Ook ziet de leercoach erop toe dat er een goed leerklimaat is en dat er aan de
leervoorwaarden wordt voldaan.
Daarnaast is er je studieloopbaanbegeleider (SLB-er), deze is verbonden aan het Nova
College. Deze docent begeleidt je bij je opleiding en heeft contact met de leercoach
over je leerproces.

Start
De opleidingen starten in augustus 2019 en bij voldoende deelnemers in februari 2019.

2. Vergoeding
De studiekosten en het boekengeld worden voor je betaald. Wanneer je voor het
behalen van je diploma met de opleiding stopt of van werkgever verandert is er een
terugbetalingsregeling van toepassing. Er is een compensatieregeling voor de lestijd.
In de praktijk betekent dit dat je een contract krijgt van 75% (27 uur) waarvan je 24 uur
werkt, één dag in de week naar school gaat en drie uur lestijd vergoed krijgt.
Je krijgt eerst een jaarcontract. Wanneer je het eerste leerjaar goed doorloopt, wordt je
contract omgezet in een leerarbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding.
Als je de opleiding niet binnen de opleidingsduur behaalt, kan het zijn dat je voor de
verlenging zelf de opleidingskosten moet betalen. Als salaris-indicatie wordt de CAO
gehanteerd.

3. Solliciteren
Ben je geïnteresseerd in een opleidingsplaats bij de Hartekamp Groep? Dan kun je je
via de website solliciteren (hartekampgroep.nl/werken/leerling-vacatures/). Vermeld
daarbij duidelijk je motivatie voor de doelgroep, de opleidingsvariant en de reden dat
je kiest voor de Hartekamp Groep.
In je CV geef je duidelijk aan welke opleidingen je hebt gevolgd en of je hiervan je
diploma wel/niet behaald hebt.

Sollicitatieprocedure
De sollicitatieprocedure verloopt als volgt: selectie sollicitanten - sollicitatiegesprek persoonlijkheidstest - dagdeel meelopen op een locatie - intaketoets Nova College arbeidsvoorwaardengesprek (indien gewenst).
We adviseren je ook de open dag van het Nova College te bezoeken. Informatie
hierover kun je vinden op de website van het Nova College, evenals overige informatie
over de opleidingen: www.novacollege.nl
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Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg, niveau 4 BBL (PBG4)
Als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg ondersteun je mensen met een
verstandelijke beperking bij het wonen. Je begeleidt mensen met een beperking,
creëert een veilige en gezellige omgeving, begeleidt en stimuleert mensen tijdens
activiteiten en ondersteunt de persoonlijke verzorging. Je voert indien nodig
verzorgende handelingen uit en doet dit volgens de visie van versterkend begeleiden.
Je signaleert tijdig zorg- en gedragsproblemen en je bespreekt deze met de
verantwoordelijke
medewerker in de organisatie. Je hebt een visie op cliëntenzorg en kan deze uitdragen.
Ook heb je coördinerende taken en begeleid je cliënten met een complexe of
meervoudige beperking.
Toelatingsvoorwaarden:
• 17 jaar en 7 maanden én
• Arbeids- en BPV overeenkomst van 27 uur per week (exclusief vakantie en
verplichte vrije dagen) met een erkende praktijkplaats én
• VMBO theoretische leerweg of
• Diploma VBO met 3 vakken op C niveau waaronder Nederlands, rest B niveau, of
• Diploma mavo, of
• Overgangsbewijs 3-4 havo/vwo, of
• Bij buitenlands diploma: NT2 op niveau, 4

Verzorgende IG niveau 3 BBL (VZ3) en Maatschappelijke zorg niveau
3 BBL (MZ3)
Als verzorgende IG - Maatschappelijke Zorg ben je als allround medewerker actief in
zorg, wonen en welzijn. Je bent een verzorger die meer kan dan alleen goede zorg
bieden. Je kunt mensen ook begeleiden bij hun dagelijkse activiteiten en
vrijetijdsbesteding. Je hebt dus heel afwisselend werk: van huishoudelijke taken tot
persoonlijke verzorging, verpleegtechnische handelingen en begeleiding bij
activiteiten. Je kunt aan de slag in allerlei beroepspraktijken en zorgsituaties:
bijvoorbeeld een verzorgingshuis, woonvormen voor gehandicapten of bij
zorgvrager(s) thuis.
Je werkt voor mensen met verschillende achtergronden, zoals: oudere zorgvragers,
chronisch zieken, revaliderende zorgvragers, zorgvragers met een handicap en
zorgvragers met psychiatrische problemen. Ook werk je vaak samen met de
mantelzorgers. Dat zijn de naasten van de zorgvrager, zoals een ouder, partner, kind of
vriend. Je werkt vooral met individuele zorgvragers in hun directe omgeving.
Daarnaast richt jij je op groepen, bijvoorbeeld in een kleinschalige woonomgeving.
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Toelatingsvoorwaarden:
• 17 jaar en 7 maanden én
• Arbeids- en BPV overeenkomst van 27 uur per week (exclusief vakantie en
verplichte vrije dagen) met een erkende praktijkplaats én
• Diploma Helpende Welzijn niveau 2 én positief doorstroomadvies, of
• VMBO kader-, gemengde- of theoretische leerweg, of
• Diploma VBO met 3 vakken op C niveau waaronder Nederlands, rest B niveau, of
• Diploma mavo, of
• Overgangsbewijs 3-4 havo/vwo, of
•

Bij buitenlands diploma: NT2 op niveau 4

Verpleegkunde niveau 4 BBL (VP4)
Het beroep verpleegkundige is een beschermd beroep, volgens de Wet Beroepen
Individuele
Gezondheidszorg (BIG). Als verpleegkundige 4 houd jij je vooral bezig met het
ondersteunen van cliënten die op een aantal levensgebieden niet in staat zijn geheel
voor zichzelf te zorgen. Je speelt een belangrijke rol in de planning en organisatie van
de zorg. Je werkt in teamverband met collega’s en andere disciplines. Om dit te leren,
kun je werken op een groep waar zowel de begeleidings- als verzorgingsvragen
centraal staan. Je werkt zelfstandig, in gemiddeld tot hoog complexe en veelal
langdurende zorgsituaties, Als je kiest voor werken en leren binnen de Hartekamp
Groep dan kies je voor de differentiatie psychiatrie en verstandelijk
gehandicaptenzorg.
Toelatingsvoorwaarden:
• 17 jaar en 7 maanden én
•

Arbeids- en BPV overeenkomst van 27 uur per week (exclusief vakantie en
verplichte vrije dagen) met een erkende praktijkplaats én

•
•

Diploma Verzorgende niveau 3, of
Diploma MAVO 4 tot 6 vakken op D niveau, of

•
•

VMBO theoretische leerweg, of
Diploma VBO 4 vakken op D niveau waaronder Nederlands, rest op C niveau, of

•

Onvoorwaardelijke overgang van klas 3 naar 4 HAVO/ VWO.

Mogelijkheden, afhankelijk van beschikbare opleidingsplaats en vooropleiding:
• De eerste twee jaar heb je de opleiding VP4 als BOL-leerling gevolgd. Je maakt
•

de overstap naar de BBL-variant en stroomt in het derde jaar in.
Je hebt de opleiding VZ3 behaald. Je kan in het derde jaar van VP4 instromen.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel ze aan Haya, Frouke of
Yvonne van de Hartekamp Groep, afdeling Leren en Ontwikkelen.
Haya Hinten 06-1130 0486, Frouke Buikema 06–1187 5256 of Yvonne Ribbens, 06–5064 4287.
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