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ARBEIDSVOORWAARDEN OPLEIDING TOT VERPLEEGKUNDIGE, HBO-V duaal verkort,
kwalificatieniveau 6
Voor de HBO-duaal opleiding tot verpleegkundige werkt GGZ Oost Brabant samen met
de AVANS Hogeschool/ de Fontys Hogeschool
Toelatingseisen:

Diploma verpleegkundige kwalificatieniveau 4

Duur van de opleiding:

2,5 jaar

Dienstverband:

Leer-arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van de
opleiding. Bij diplomering en goed functioneren volgt een
vaste aanstelling op minimaal niveau verpleegkundige 4.

Beëindiging dienstverband:

Bij aanhoudend onvoldoende studie- en/of stageresultaten wordt het
dienstverband tussentijds beëindigd.

Proeftijd:

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

Omvang dienstverband:

24 tot 32 uur per week
Exclusief lestijd (1 dag per week)

Salaris:

Indien je in het bezit bent van een diploma verpleegkundige
(niveau 4) word je gedurende de opleiding gesalarieerd
volgens één van de inpassingstabelnummers behorende bij
de salarisschaal van functiegroep 45. Hierbij geldt voor als
je net gediplomeerd bent en de opleiding hebt gevolgd:
 binnen de GGZ OB, 45-1
 bij een andere GGZ-instelling, 45-0
 elders, 44-0
Binnen de opleidingsperiode worden periodieken toegekend conform het
reguliere beleid hiervoor binnen de organisatie. Indien je na diplomering
in een functie in functiegroep 50 gaat werken worden
promotieperiodieken toegepast.

Reiskostenvergoeding:

Voor de afstand woon-werkverkeer ontvang je een
vergoeding conform CAO GGZ. Voor woon-schoolverkeer
gebruik je je OV-jaarkaart. Indien je geen OV-jaarkaart hebt
ontvang je een onkostenvergoeding reiskosten woonwerkverkeer 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 woonwerkverkeer berekend wordt.

Vakantietoeslag:

8 % van het bruto jaarsalaris.

Eindejaarsuitkering:

8,33 % van het bruto jaarsalaris.

Onregelmatige dienst:

Vergoeding volgens dienstrooster en percentages CAO GGZ.

Lestijd:

Lestijd is eigen tijd (1 dag per week).

Lesgeld:

Werkgever vergoedt het wettelijk collegegeld tijdens de
leerarbeidsovereenkomst.
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Leermiddelen:

Je bestelt zelf de boeken conform boekenlijst van betreffend studiejaar
en declareert de kosten bij GGZ Oost Brabant. De boeken blijven
eigendom van GGZ Oost Brabant en worden ingeleverd bij tussentijds
beëindigen van de opleiding.

Vakantiedagen:

166 uren per kalenderjaar op basis van een fulltime dienstverband.

Levensfasebudget:

35 uur per kalenderjaar op basis van een fulltime dienstverband.

Pensioenfonds:

Bij indiensttreding volgt aanmelding bij het PFZW.

Ziektekostenverzekering:

Bij indiensttreding kun je kiezen voor de collectieve zorgverzekering IZZ.

Informatie
- Inhoud van de opleiding:
- Arbeidsvoorwaarden:
Leerjaar
Praktijkleerjaar

Team Beroepspraktijkvorming, telefoonnummer 0492844575
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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