Meest gestelde vragen (FAQ)
voor het Leerling zij-instroom traject
Ik heb geen zorg achtergrond kan ik wel een zorg opleiding doen?


De opleiding verzorgende IG-MZ praktijkroute is juist bedoeld voor kandidaten zonder zorg achtergrond. Dus je
kan deze opleiding zeker doen.

Wanneer kan ik starten?


Wij starten twee keer per jaar met een groep leerlingen, in februari en in september. Voor de eerstvolgende
selectie, voor een start in februari 2022, kun je vanaf eind augustus weer solliciteren via de website.

Welke opleidingstrajecten bieden jullie?



De opleiding verzorgende IG-MZ bieden wij 2 maal per jaar (september en februari) voor mensen zonder
zorgachtergrond.
De opleiding verzorgende IG doorstroom bieden we aan indien je in het bezit bent van het diploma helpende.

Ik wil graag de opleiding helpende doen kan dat?


Op dit moment bieden we geen leerplaatsen voor de opleiding helpende voor externe kandidaten. Wel bieden we
de opleiding verzorgende IG wat allicht ook een optie is.

Op welke locatie ga ik werken als ik ben aangenomen?



Voor de opleiding verzorgende IG-MZ voor zij-instromers hebben we diverse leerlocaties. Voor de start van
februari 2022 zijn dat 3 leerlocaties in Heemskerk en Heiloo.
Andere opleidingstrajecten worden afhankelijk van de open leerplaatsen op diverse locaties aangeboden.

Waar is de leslocatie?



Het opleidingscentrum van ViVa! Zorggroep is De Grote Hout - Parlevinkerstraat 23 - 1951 AR Velsen Noord 5e
verdieping.
We werken samen met het Nova College, maar de lessen zelf vinden volledig plaats op onze eigen leslocatie of in
een van de leerhuizen.

Hoelang duurt de opleiding?


De opleiding verzorgende IG-MZ duurt 3 jaar. Waarbij iemand er soms iets langer over doet, maar mogelijk ook
iets korter.

Contract




Je krijgt een contract voor de duur van de opleiding, een leer-arbeidsovereenkomst.
Je krijgt een contract van 28 uur. Waarvan je 24 uur werkt en 4 uur vergoed krijgt voor de lesdag.
Na diplomeren bieden we een baangarantie binnen ViVa! Dus mogelijk kun je niet werken op de locatie waar je
de opleiding gedaan hebt, maar er zijn voldoende vacatures binnen een van onze andere locaties of wijkteams.

Kan ik ook meer of minder werken dan 28 uur?





Je ontvangt een contract van 28 uur. Indien je iets meer of minder wil werken zal dit afgestemd moeten worden
op de locatie waar je gaat werken. Maar met een contract van 28 uur, je lesdag en je huiswerk is de week al
aardig vol. Daarnaast kun je af en toe wat extra werken als je daar ruimte voor hebt.
Het minimale contract is 23 uur (20 uur werken en 3 uur vergoeding voor je lesdag).
Een contract van 36 uur is niet mogelijk.

Werktijden en rooster
Zorg wordt 24/7 gegeven. Dus er zijn diensten voor overdag, avond en nacht, weekenden en feestdagen. De dagdiensten
beginnen vroeg, het is belangrijk hier goed over na te denken of dit in je privé situatie past en de kinderopvang bijvoorbeeld
goed geregeld kan worden.





Als beginnende leerling ben je eerst voornamelijk overdag werkzaam tussen 7.00 en 16.00. Soms hele dagen en
soms halve dagen, ook in het weekend en feestdagen.
Later in de opleiding werk je ook avonddiensten en daarna ook nachtdiensten.
Het rooster is een cyclisch rooster dat zoveel mogelijk 3 maanden van tevoren bekend is. Afhankelijk van de
bezetting en bijvoorbeeld vakantieperiodes kan het zijn dat dit niet altijd lukt.

Wat ga ik verdienen?




Bepalen van het uurloon wordt gedaan aan de hand van je laatste loonstrookje. Er wordt gekeken of je op basis
daarvan een leerling salaris gaat ontvangen of dat een zijinstroom salaris beter past (CAO VVT schaal 30). We
proberen altijd zo dicht mogelijk bij je huidige salaris te komen. Dit wordt dus per persoon bepaald.
Na diplomeren kom je in CAO VVT schaal 35.

Krijg ik reiskosten vergoeding?




ViVa! heeft een groot werkgebied, dat betekent dat er soms een grotere afstand zit tussen je woonplaats en
werkplek. Je ontvangt hiervoor een reiskostenvergoeding volgens de CAO VVT afspraken. Dit geldt ook voor de
lesdagactiviteiten.
Indien je verder dan 1 uur woont van de leerlocatie dan wordt dit besproken of dit een wenselijke situatie is.
Mogelijk zijn er ook andere zorgorganisaties die zich dichter in jouw woonomgeving bevinden. Dat heeft de
voorkeur.

Opleidingskosten


ViVa! betaalt de opleidingskosten die bestaan uit de leermiddelen en het lesgeld. Een laptop valt daar niet onder.

Terugbetalingsregeling



Omdat de opleidingskosten vergoed worden, hanteren we een terugbetalingsregeling. Dat betekent dat wanneer
je binnen 2 jaar na diplomeren uit dienst gaat je een deel van de kosten terugbetaald.
Indien je stopt met de opleiding, hangt het van de reden af of de terugbetalingsregeling toegepast wordt.

Selectie procedure







Nadat je gesolliciteerd hebt op de vacature leerling verzorgende IG-MZ word je sollicitatie bekeken.
We starten met de brieven selectie, daarna volgt een selectiegesprek.
Om te bepalen of het opleidingsniveau en de opleiding bij je past, vindt er een online AMN test plaats waar er
naar het niveau van taal en rekenen gekeken wordt, je leerbaarheid en persoonlijkheidskenmerken. Taal en
rekenen niveau is bij voorkeur niveau 2F. Indien dit lager is gaan we in overleg.
Er vindt een matchgesprek met een collega van de locatie plaats (kennismaking).
Daarna volgt het arbeidsvoorwaardengesprek en word je in dienst gemeld.

Hoeveel tijd ben ik kwijt aan huiswerk?


Een opleiding vraagt een belasting voor de privé situatie en eigen investering. Het is goed om hier bewust bij stil
te staan. Hoe ziet je privé eruit en hoeveel ruimte heb je om ongeveer 8 uur per week privé aan je opleiding te
besteden. Daarnaast werk je 24 uur en ga je 1 dag naar school (4 uur betaald).

Blijf ik 3 jaar op 1 werkplek?


Je start je opleiding in een van de leerhuizen maar ViVa! hanteert een overplaatsingsbeleid om de leerlingen met
meer locaties en doelgroepen te laten kennismaken. Hoe dat er precies voor jou uit gaat zien hoor je op de
kennismakingsmiddag.

Met welke scholen werken jullie samen?



De opleiding verzorgende IG-MZ (praktijkroute) werkt samen met het Nova College, maar de leslocatie is bij ViVa!
Indien je al helpende bent en een tweejarig traject verzorgende IG gaat doen, dan kan dit bij zowel het Nova
College als bij het Horizon College.

Hoe ziet het sollicitatieproces eruit?

SOLLICITEREN

Je kan solliciteren tussen 23 augustus en 19 september

SOLLICITATIES
BEOORDELEN

We beoordelen de
sollicitaties

Een collega van
recruitment belt of
mailt je
uiterlijk 1 oktober

Zijn we enthousiast?
Dan word je
uitgenodigd voor een
selectiegesprek

SELECTIEGESPREK

Je hebt een
selectiegesprek op
het hoofdkantoor
tussen
4 - 12 oktober

Je krijgt feedback per
mail of telefoon
binnen een week

Zijn we enthousiast?
Dan word je
uitgenodigd voor de
Talentscan.

TALENTSCAN

Vóór 24 oktober mag
je de scan online &
thuis maken

Je krijgt feedback per
mail of telefoon
uiterlijk 28 oktober

Zijn je resultaten
positief? Dan nodigen
we je uit voor
meekijken in de
werkzaamheden

ERVARINGSCARROUSEL

Je krijgt een inkijkje
in het werk in de
periode
28 oktober tot
5 november

Je krijgt feedback per
mail of telefoon
uiterlijk op
9 november

Zijn we positief? Dan
ben je welkom op de
Informatiebijeenkom
st over het contract
bij ViVa en school

INFORMATIEBIJEENKOMST

AANBIEDING
ViVa! ONLINE

INTRODUCTIE
DAG

Op 11 of 12 november
ben je welkom op het
hoofdkantoor om al je vragen te
stellen over de leerarbeidsovereenkomst

In het portaal staat
uiterlijk 17 november
je aanbieding klaar

Heb je getekend? Dan ontvang je een
aanbieding om in dienst te treden bij
ViVa!

Heb je een akkoord gegeven? De
personeelsadministratie rond je
indiensttreding af.

We ontvangen je graag begin december (datum nog te bepalen)
op kantoor om je welkom te heten.

