Praktische informatie
leerwerktraject Severinus
Welkom!
Wat leuk dat jij hebt gesolliciteerd op één van onze leerplekken! Opleiden zorgt ervoor
dat we in ontwikkeling blijven, dat mensen groeien en kansen krijgen op de
arbeidsmarkt. Hier leveren wij als organisatie en als Severinus Academie graag een
steentje aan bij, door het aanbieden van BBL-trajecten. Met deze folder geven we je
graag meer praktische informatie over de opleiding zelf. Zo ben jij goed voorbereid op
jouw eerste kennismakingsgesprek met Severinus. Natuurlijk is er tijdens het gesprek
voldoende ruimte om vragen te stellen.

Wie zijn wij?

op je persoonlijke ontwikkeling in combinatie met de

De Severinus Academie leidt leerlingen op tot

carrièreswitch die je hebt gemaakt. Je volgt één dag

verpleegkundige en/of persoonlijk begeleider

per week het onderwijs. Daarnaast werk je je overige

gehandicaptenzorg. Leerlingen ontvangen aan het

uren binnen één van onze werkplekken. De opleiding

einde van hun studie een landelijk erkend

is zo vormgegeven dat de lessen aansluiten bij de

mbo-niveau 4 diploma. Een opleiding voor en door

praktijk.

Severinus van 4 jaar of 2 jaar en 3 maanden, in
samenwerking met ROC de Leijgraaf. Je

Leerling plekken en doelgroepen

werkervaring en vooropleidingen bepalen voor welke

Wanneer je bent aangenomen voor de opleiding en

opleiding je in aanmerking komt. Bekijk de

een leerwerkplek binnen Severinus, word je

informatie in de vacature, om erachter te komen

geplaatst binnen één van onze woonhuizen. We

welke opleiding voor jouw situatie passend is.

kijken hierbij naar jou persoonlijkheid en waar we
denken dat je de meest optimale leeromgeving hebt.

Het vak persoonlijk begeleider

De duur van deze leerplaats is minimaal 1 jaar. Bij

We vinden het belangrijk dat je een bewuste keuze

de reguliere opleiding heb je drie verschillende

maakt voor de opleiding en het vak waarin je dadelijk

leerplaatsen en bij de carriereswitch opleiding heb je

gaat werken. Wij kunnen je natuurlijk vertellen hoe

er twee.

leuk het is om als persoonlijk begeleider te werken
bij Severinus, maar ook jij moet dit gevoel ervaren.

We hebben binnen Severinus verschillende

Om je alvast een indruk te geven over wat het werk

doelgroepen. Ons doel is om je een zo breed en goed

inhoudt en hoe het is om als persoonlijk begeleider

mogelijk beeld te geven van de doelgroepen binnen

te werken bij Severinus, kun je de onze filmpjes

Severinus en dus word je ook op deze verschillende

bekijken: werken bij Severinus of persoonlijk

doelgroepen geplaatst. Uiteraard kijken wij hierbij

begeleider voor één dag. We zijn benieuwd wat je

altijd naar jou als persoon om een zo goed mogelijke

hiervan vindt!

match te maken. Je hebt na je eerste leerplaats ook
de mogelijkheid om aan te geven wat je wens is in je

Hoe ziet de reguliere opleiding eruit?

volgende doelgroep.

De reguliere opleiding is een 4-jarige opleiding die
je, na behalen van de opleiding, twee diploma’s

Les en begeleiding

oplevert. Namelijk die van verpleegkundige niveau 4

Ons docententeam verzorgt de lessen. Wij werken

en persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau

samen met ROC de Leijgraaf. Het team bestaat dan

4. Je volgt 1 dag per week het onderwijs. Daarnaast

ook uit docenten van Severinus en ROC de Leijgraaf.

werk je je overige uren binnen één van onze

Je hebt twee docenten die je begeleiden tijdens de

werkplekken. De opleiding is zo vormgegeven dat de

opleiding, zowel in onderwijs als in gesprekken in de

lessen aansluiten bij de praktijk.

praktijk. De lesdagen staan in het teken van een
thema of een casus en vooral je eigen leerervaringen

Hoe ziet de carrièreswitch opleiding eruit?

binnen de praktijk. Zo maken we het leren actueel en

De carrièreswitch opleiding duurt 2 jaar en 3

gericht op de realistische beroepssituatie. Severinus

maanden. Deze versnelde opleiding levert je het

heeft een eigen lesgebouw waar de lesdag gegeven

diploma persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

wordt. Gezien de huidige situatie rondom covid-19

niveau 4 op. De eerste drie maanden steken vooral in

bestaat de kans dat lessen digitaal gegeven worden.
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Mbo intake

Meeloopdagen/aspiranten periode

In sommige gevallen is een mbo intake verplicht om

Als je solliciteert naar het reguliere traject, start je

te maken voor de start van de opleiding. Deze mbo

voorafgaand aan de opleiding enkele maanden als

intake geeft een advies over het wel of niet starten

aspirant leerling. Zo krijg je een goed beeld van de

van de opleiding. Met name wanneer je niet

praktijk en kun je alvast wennen aan de combinatie

voldoende vooropleiding hebt en wij wel zien dat je

van werken en leren.

de juiste competenties bezit, zal deze mbo intake
ingezet worden. Bij voorkeur doen wij dit voor de

Ook voor het carrièreswitch traject bieden we een

start van de opleiding. De mbo intake duurt 1

paar meeloopdagen aan op het moment je de twee

dagdeel en wordt online afgenomen. Hierbij kijken

selectiegesprekken met een positief resultaat bent

we naar persoonlijke competenties, zoals

doorgekomen. Je ziet dan van dichtbij wat het werk

leerbaarheid en sociale omgevingsfactoren, maar

inhoudt en hoe de zelforganiserende teams binnen

ook naar niveau op generieke vakken zoals

Severinus werken. Ook maak je kennis met onze

Nederlands, Engels en rekenen.

leuke en lieve cliënten! Dit doen we om er zeker van
te zijn dat jij en wij de juiste keuze maken en zonder

Studiebelasting en uren werken

zorgen de opleiding kunnen gaan starten!

Je krijgt een contract voor een bepaald aantal uren
variërend van 24 tot 28 uur. In deze uren zit ook een

De meeloopdagen zijn gepland in de week van 4 april

vergoeding voor de lesdag. Wanneer je fulltime zou

en 16 mei. We gaan er vanuit dat je in deze week

werken is dat 50%. Dit wordt naar rato berekend bij

minimaal 3 diensten meeloopt, maar bij voorkeur 5

parttime contracten. De overige 50% van de lesuren

diensten. We plannen de dagen dan samen in

is voor eigen rekening. Deze uren worden van je

overleg met de werkplek. Ook avond- en/of

contract afgehaald en de rest van de uren werk je in

weekenddiensten kunnen in overleg worden

de praktijk.

ingeroosterd.

Bijvoorbeeld: je hebt een contract van 28 uur. Dan

Dan krijg je ook het beste beeld van het werken in de

krijg je naar rato lesuren. In dit geval is dat 3,1 uur

zorg en in onregelmatigheid. Het wil niet zeggen dat

voor de lesdag die vallen binnen de 28 uur op

je op deze werkplek ook geplaatst gaat worden. Na

contract. De overige 24,9 uur werk je in de praktijk.

deze meeloopweek gaan we samen kijken hoe je het

De overige uren van je lesdag plus de uren voor de

hebt ervaren en of we beiden verder willen gaan met

thuisstudie, komen bovenop de 28 uur die je bij

de procedure.

Severinus op contract aanwezig bent. De
studiebelasting is natuurlijk per individu
verschillend. De één heeft 6 uur thuisstudie nodig
per week en de ander 10 uur. Je moet er in ieder
geval vanuit gaan dat naast school, ook thuis nog tijd
besteed moet worden aan de studie.
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Arbeidsvoorwaarden

Wij vergoeden 50% van jouw lesuren bij een

Fijn werk, een goede werksfeer en goede

fulltime contract. Dit wordt naar rato verrekend bij

arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk als het gaat om

parttime contracten.

jouw nieuwe baan. Zodra je gaat starten kun je

Een onregelmatigheidstoeslag voor de uren die je

rekenen op prima arbeidsvoorwaarden.

in de avond en/of in het weekend maakt

Uitgezonderd van het primaire basissalaris ontvang

Pensioenopbouw

jij dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden als onze

Vakantie- en PBL-uren conform de CAO

medewerkers. Deze staan omschreven in de CAO

gehandicaptenzorg, naar rato van je

gehandicaptenzorg. Want ook jij bent direct één van

dienstverband. Onze leerlingen krijgen net als

onze waardevolle medewerkers!

onze medewerkers vakantiedagen. Tijdens de
reguliere schoolvakanties zijn er geen lessen en

Wij bieden de volgende arbeidsvoorwaarden aan:

kan je in overleg met je team doorwerken of

Een volledig betaalde opleiding inclusief

vakantiedagen opnemen.

boekengeld. Wel geldt er een

Een eindejaarsuitkering conform de CAO

terugbetalingsregeling, waarin je 1/24 deel per

Een reiskostenvergoeding

maand moet terugbetalen op het moment je er

Goede en praktische begeleiding op de werkvloer

zelf voor kiest om eerder te stoppen met de

en gedurende de opleiding.

opleiding. De kosten per jaar bedragen ongeveer

Een goede werksfeer!

840 euro per schooljaar
Een reguliere leerling ontvangt elke maand het

Severinus regelt het!

leerlingensalaris conform de CAO

Als je bij ons in dienst bent en een opleiding volgt

Een carrièrewwitch leerling kan (bij minimaal 5

dan zorgen wij er voor dat alles rondom je opleiding

jaar ervaring in een andere betaalde baan) in

goed geregeld is. Uiteraard gaat alles in overleg met

aanmerking komen voor een salaris conform FWG

jou.

35/4
Baanzekerheid! Na het afronden van je opleiding
gaan we samen in gesprek en krijg je een vaste
baan aangeboden bij één van onze woonhuizen

Wij kijken er naar uit om jou te
ontmoeten!

en/of andere locaties
Een leer-/werk overeenkomst voor 24 of 28 uur
per week voor de periode van de studie
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