
 

 
 
 

Leerwerkplek voor zij-instromers met betaalde opleiding  
Verzorgende 3 IG/Maatschappelijke zorg niveau 3 en werkgarantie! 
 

Ben jij toe aan een carrièreswitch en heb jij hart voor de zorg? Pak dan deze kans! 
 
Als een van de samenwerkende ouderenzorgorganisaties in Gelderland bieden wij betaalde leer-
werkplekken aan voor mensen met en zonder zorgachtergrond (zij-instromers). Zo kunnen zij-instromers 
een diploma halen als verzorgende-3 IG gecombineerd met Maatschappelijke Zorg niveau 3 en hierin 
meteen aan de slag te gaan.  
 
Wat houdt het werk van een Verzorgende/Begeleider in? 
Samen met jouw team binnen Kalorama ben je verantwoordelijk voor het verlenen van de zorg aan en/of 
begeleiding van ouderen. Je bent eerste aanspreekpunt, coördineert, verzorgt, begeleidt en verricht medisch-
verpleegtechnische handelingen, zoals bijvoorbeeld medicatie delen, injecteren, bloeddruk meten en 
dergelijke. Een belangrijk deel van de functie bestaat uit het verlenen van de basiszorg zoals het begeleiden 
van de bewoners bij hun persoonlijke verzorging (wassen, aankleden etc.). 
 
Hoe ziet het traject eruit? 
Je wordt opgeleid tot Verzorgende 3 IG/Begeleider niveau 3. De opleiding duurt twee jaar. Afhankelijk van je 
opleidingsniveau en ervaring kan het eventueel sneller. Je werkt minimaal 20 uur per week in de praktijk en 
daarnaast ga je één dag in de week naar school.  
 
Tijdens het leer-werktraject breng je wat je leert direct in de praktijk. Je doet werkervaring op op verschillende 
afdelingen. Je wordt ondersteund en begeleid door je begeleider van Kalorama. De begeleider coacht en 
stimuleert je om een zelfstandige en professionele beroepshouding aan te leren en de vaardigheden eigen te 
maken.  
 
Wat is van belang? 

- Ervaring in de zorg is niet vereist. 
- Je bent in staat om op niveau 3 een verkorte opleiding te volgen. (je hebt bijvoorbeeld een diploma op 

MBO niveau 3 buiten de zorg) 
- Je wilt jezelf graag ontwikkelen en je wilt loopbaan verder vormgeven binnen de zorg. 
- Je bent op korte termijn beschikbaar, er zijn door het jaar heen verschillende instroommomenten. 

 
Wat bieden wij jou?  

- Een arbeidsovereenkomst met studiefaciliteiten (leer-/arbeidsovereenkomst) en werkgarantie. 
- Je opleiding en boeken worden betaald door de organisatie. 
- Na het behalen van je diploma krijg je een vaste aanstelling.  
- Salaris: afhankelijk van (voor)opleiding en werkervaring bedraagt je salaris ca. €1.700,00 – €2.700,00 

(bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur). 
 
 



 
 

 
Hoe ziet de werving- en selectieprocedure eruit? 
Na de eerste brievenselectie, ontvang je van ons bericht of je wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek. Ben 
je geselecteerd dan volgt daarna een meeloopdag. Daarna volgt een basis reken- en taaltest om je capaciteit 
voor de functie te toetsen. Gaat dit allemaal goed, dan volgt vóór aanname als laatste een 
arbeidsvoorwaardengesprek.    
 
 
Ben je na het lezen van bijvoorbeeld een vacature ervan overtuigd dat het werken in de zorg iets voor jou is? 
Wacht dan niet langer en stuur je CV en motivatiebrief naar PenO@kalorama.nl onder vermelding van 
leerwerkplek. 
 
Meer informatie 
Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op. Bel (024) 684 77 77 en vraag naar Koos van 
Bindsbergen, Vanessa Bender of Lieke van Moerkerk.  
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