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ARBEIDSVOORWAARDEN OPLEIDING TOT VERPLEEGKUNDIGE KWALIFICATIENIVEAU 4
De opleiding wordt verzorgd door het regionaal opleidingscentrum (ROC) "de Leijgraaf" te
Veghel.
Vooropleiding:

MAVO met 6 vakken op D-niveau afgerond, VMBO theoretische
leerweg, of gelijkwaardig diploma.
Indien je geen toelatende vooropleiding hebt en je bent ouder als 21
jaar moet je deelnemen aan de toelatingstoets. Als je hiervoor
slaagt, voldoe je alsnog aan de vooropleidingseisen.

Beroepsvoorbereidende periode
Duur:
1e leerjaar, je gaat fulltime naar school inclusief praktijkstage.
Vorm:

leerovereenkomst op basis van een 36 urige werkweek
Voor het volgen van de opleiding en stage dien je 40 uur per week
beschikbaar te zijn.

Zakgeld:

bruto minimum (jeugd-)loon. (1)
Je bent géén werknemer; geen opbouw pensioen, geen
vakantietoeslag en geen eindejaarsuitkering.

Beroepspraktijkvorming
Duur van de opleiding:

1e, 2e, 3e praktijkleerjaar (na beroepsvoorbereidende periode).

Vorm:

leer-arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van de
opleiding.
Bij aanhoudend onvoldoende studie- en/of stageresultaten wordt het
dienstverband tussentijds beëindigd.
Bij diplomering en goed functioneren volgt een vaste aanstelling als
verpleegkundige 4.

Omvang dienstverband:

32 - 36 uur per week
Inclusief lestijd (2 dagen per 2 weken)

Proeftijd:

Wettelijk 2 maanden, gedurende deze periode is het niet geoorloofd
om vakantiedagen op te nemen.

Salaris:

1e praktijkleerjaar
2e praktijkleerjaar
3e praktijkleerjaar

€ 1.182 bruto per maand
€ 1.394 bruto per maand
€ 1.802 bruto per maand

Indien het minimumloon hoger is dan de hierboven vermelde bedragen wordt het bruto
minimumloon betaald, deze bedragen zijn gebaseerd op een fulltime-dienstverband:
22 jaar en ouder € 1.578,00 bruto per maand
21 jaar
€ 1.341,30 bruto per maand
20 jaar
€ 970,45
bruto per maand
19 jaar
€ 828,45
bruto per maand
18 jaar
€ 718,00
bruto per maand
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(1)

: Ontvang je gedurende de 9 maanden voorafgaand aan de opleiding een structureel inkomen uit
arbeid of uitkering, dan wordt het salaris tijdens de gehele opleiding afgestemd op je inkomen
(x rato van een 36-urig maanddienstverband), met als maximum (inpassingstabel 10) € 1.814
bruto per maand bij een fulltime dienstverband.

Algemeen (beroepsvoorbereidende periode én beroepspraktijkvorming)
Reiskostenvergoeding:

Tijdens leer-arbeidsovereenkomst ontvang je een
onkostenvergoeding reiskosten woon-werkverkeer conform regeling
cao-GGZ, hetgeen gebaseerd is op de daadwerkelijk gemaakte
reisbewegingen. Op een lesdag wordt de postcode van het
opleidingsinstituut in het rooster opgenomen, zodat de juiste
vergoeding woon-werkverkeer berekend wordt.
Indien je als toekomstig MBO-student een ov-jaarkaart ontvangt,
wordt voor woon-schoolverkeer gebruik gemaakt van deze ovjaarkaart.

Onderstaande is van toepassing per startdatum leerarbeidsovereenkomst
Vakantietoeslag:

8 % van het bruto jaarsalaris.

Eindejaarsuitkering:

8,33 % van het bruto jaarsalaris.

Vakantiedagen:

166 uren per kalenderjaar op basis van een fulltime dienstverband.

Levensfasebudget:

35 uur per kalenderjaar op basis van een fulltime dienstverband.

Onregelmatige dienst:

Volgens dienstrooster en percentages CAO GGZ.

Pensioenfonds:

Bij indiensttreding volgt aanmelding bij PFZW.

Ziektekostenverzekering:

Tijdens de propedeuse (1e leerjaar) niet mogelijk.
Bij aanvang van de leer-arbeidsovereenkomst kun je kiezen voor de collectieve
zorgverzekering IZZ.

Lestijd:

Wordt beschouwd als werktijd.

Lesgeld:

Lesgeld wordt vergoed door werkgever.

Leermiddelen:

Je bestelt zelf de boeken conform boekenlijst van betreffend
studiejaar en declareert de kosten hiervan bij GGZ Oost Brabant. De
boeken blijven eigendom van GGZ Oost Brabant en worden
ingeleverd bij tussentijds beëindigen van de opleiding.
De benodigde laptop voor de studie wordt gedeeltelijk door GGZ
Oost Brabant vergoed. Er kan maximaal een bedrag van € 400,-
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gedeclareerd worden in het eerste leerjaar. Je bent verplicht tot
terugbetaling van de gehele of gedeeltelijke aan jou verleende
tegemoetkoming van € 400,-. Het maximaal terug te betalen bedrag
wordt met 1/48 deel verminderd voor elke maand dat de opleiding
na start leerovereenkomst heeft voortgeduurd.
Informatie
- Inhoud van de opleiding:
- Arbeidsvoorwaarden:
Leerjaar
Praktijkleerjaar

Team Beroepspraktijkvorming, telefoonnummer 0492-844575
Afdeling HR, telefoonnummer 0492-846121

: het totaal aantal jaren dat de opleiding duurt
: jaren vanaf start leer-arbeidsovereenkomst ofwel
indiensttreding bij GGZ Oost Brabant
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