Opleidingen
De beste plek om de opleiding tot verzorgende IG of verpleegkundige MBO/ HBO te volgen is
in de zorgketen bij Rivas Zorggroep. Door je opleiding in onze ketenorganisatie te volgen,
ontwikkel je de kennis en vaardigheden die bijdragen aan het leveren van zorg in de
verschillende zorgvormen. Wij zijn er van overtuigd dat een Verzorgende IG of
Verpleegkundige die is opgeleid in de keten, een betere zorgverlener is. Beter voor de
patiënt, beter als professional en beter voor de organisatie. Met de ketenbrede opleiding bij
Rivas Zorggroep leg je een uitstekende basis voor het uitoefenen van je beroep

De opleiding tot Verzorgende IG (BBL-3) of tot Verpleegkundige
(BBL-4) in de keten
Rivas biedt in samenwerking met MBO Utrecht de erkende opleidingen aan, aangevuld met
extra kennis over mensgerichte zorg volgens Planetree, werken in de keten en
specialistische kennis binnen Rivas. Het klassikale onderwijs wordt door de MBO Utrecht
Zorgacademie Rivas gegeven in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem.
Tijdens je opleiding wissel je een aantal keren van werkplek, zodat je werkervaring opdoet in
de verschillende onderdelen van de zorgketen. Je leert in iedere zorgvorm speciﬁeke kennis
en vaardigheden die je meeneemt in je hele loopbaan in de zorg. Een uitstekende basis voor
een carrière in de zorg.

Toelatingseisen leerling verzorgende IG
opleiding van 2,5 jaar
vooropleiding VMBO Kader, MBO 2 of vergelijkbaar
leerarbeidsovereenkomst 32 uur
één dag per week school
24 uur per week werken in wisselende diensten
leren en werken in het verpleeghuis, woonzorgcentra en zorg thuis.

Toelatingseisen leerling verpleegkundige
opleiding van 2,5 jaar
diploma branche VVT en AGZ
vooropleiding Verzorgende IG/ MZ 4 speciﬁeke doelgroepen

leerarbeidsovereenkomst 32 uur
één dag per week school
24 uur per week werken in wisselende diensten
leren en werken in het verpleeghuis, revalidatie, zorg thuis en het Beatrixziekenhuis.

De opleiding tot Verpleegkundige HBO
Ook voor duale HBO Verpleegkunde studenten is Rivas een aantrekkelijke werkgever. In
onze ketenorganisatie kun je bij uitstek leren zorg verlenen, communiceren, samenwerken,
organiseren, onderzoeken en jezelf ontwikkelen.

Toelatingseisen leerling Verpleegkunde HBO
opleiding van 2 / 2,5 jaar
vooropleiding 2 jaar voltijd/ MBO-4 Verpleegkundige
leerarbeidsovereenkomst 32 uur
leren en werken in zorg thuis, verpleeghuis, revalidatie en het Beatrixziekenhuis.

Procedure
De opleiding tot verzorgende IG start bij voldoende deelname twee keer per jaar. De
opleidingen tot Verpleegkundige MBO/ HBO start één keer per jaar, in september. Als je een
opleiding wil volgen, moet je solliciteren naar een leerwerkplaats.
De selectieprocedure bestaat uit een brievenselectie, assessment (toets Nederlands- lezen
en rekenen voor de MBO opleidingen, assessment op HBO competenties voor de HBO
opleidingsplaatsen) en een sollicitatiegesprek. Tevens dien je in het bezit van een Hepatitis
B vaccinatie ( of je bent bereid deze te halen) en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Meer informatie
Voor meer informatie en voor vragen over de opleidingen kun je telefonisch contact
opnemen met Rivas Academie via (0183) 64 39 99, optie 2.

Solliciteren?
Ben jij enthousiast over het werken en leren bij Rivas Zorggroep? Reageer dan op de
vacature op www.werkenbijrivas.nl

