Algemene informatie
Deze brochure geeft informatie over het verpleegkundige werkveld en de toelatingsprocedure voor de
opleiding tot verpleegkundige.
Ziekenhuis Gelderse Vallei
Medewerker van Ziekenhuis Gelderse Vallei ben je niet zomaar. Dat ben je in hart en nieren.
Receptionist, verpleegkundige of specialist: iedereen voelt zich betrokken bij het ziekenhuis. Bij de
patiënten en bezoekers. En bij je collega’s. Dat zorgt voor tevreden klanten. En dat geeft voldoening in
je werk.
Goede kwaliteit van zorg begint met duidelijke afspraken. In ons sociaal beleid hebben we afspraken
gemaakt over wat het ziekenhuis voor jou kan betekenen en wat jij het ziekenhuis te bieden hebt. Zo
zorgt het ziekenhuis voor gezond werk, een prettige werksfeer en de ontwikkeling van je talenten. Jij
op jouw beurt zorgt bijvoorbeeld voor inzet, energie en betrokkenheid bij de patiënt in het ziekenhuis.
Steeds weer de kwaliteit van zorg vasthouden en verbeteren. In het ziekenhuis hebben wij
afgesproken dat iedereen in ieder geval vier kwaliteiten heeft: klantgerichtheid, vakmanschap,
samenwerken en flexibiliteit. Of je administratief medewerker bent, specialist of verpleegkundige. Die
kwaliteiten delen wij allemaal. Die combinatie maakt ons uniek. En die willen wij vasthouden en verder
ontwikkelen.
Visie op leren
Een belangrijke pijler is het ‘leren leren’ en datgene leren wat je direct in de praktijk kunt toepassen.
Dit betekent voor jou als leerling maatwerk in de begeleiding en jouw leertraject. Er wordt jou geleerd
om in te spelen op veranderingen in het werk, zodat jij je blijvend kan ontwikkelen en aanpassen aan
de eisen die de werkgever en maatschappij stellen. Daarom is voor jou het leren in interactie met
anderen van belang. Leren en ontwikkelen is jouw eigen verantwoordelijkheid. Het is het opdoen en
verwerken van nieuwe ervaringen en begint met het open staan voor je omgeving. Je kunt het niet
aan anderen overlaten. De belangrijkste rol van alle begeleiders, is het ondersteunen van jou in het
‘leren leren’ op de werkplek.
De praktijk
Het leren in de praktijk is voor jou als leerling een unieke kans om de competenties die je nodig hebt
als beginnend beroepsbeoefenaar eigen te maken. Daarbij staat het eigen leerproces centraal en de
zorg en dienstverlening ten dienste van dit leerproces. In de praktijk wordt je begeleid door een
werkbegeleider. Deze is verpleegkundige die deskundig is in het coachend begeleiden van leerlingen.
De werkbegeleider is verantwoordelijk voor de begeleiding en beoordelen tijdens het leren in de
praktijk. Verder worden er begeleidingsactiviteiten aangeboden die uitdagend zijn en passen bij jouw
individuele leerstijl.

Jij bent de verpleegkundige
‘Een verpleegkundige wast alleen maar billen en geeft eten aan patiënten’, is een uitspraak die je
vaak hoort. Maar dat is zeker niet waar! Belangrijke verpleegkundige taken zijn het verzorgen van
wonden, observaties en rapporteren. Daarnaast wordt je opgeleid tot het doen van
verpleegtechnische handelingen zoals het inbrengen van sondes of katheters, injecteren en infusen
aanleggen. Maar ook mentale zorg is erg belangrijk. Tijd nemen voor een patiënt, een luisterend oor
bieden, patiënten het gevoel geven dat ze bij jou hun verhaal kwijt kunnen. Alleen luisteren doet al
wonderen. Als verpleegkundige moet je flexibel en empatisch vermogen hebben. Je leert om
adequaat en professioneel te handelen is verschillende situaties. Daarbij is het belangrijk dat je goed
kunt plannen en organiseren. Je werkt nauw samen met andere deskundigen zoals bijvoorbeeld de
medische specialist, fysiotherapeut, diëtist en geestelijk verzorger. Een dag is nooit het zelfde.
Daarom is het beroep verpleegkunde afwisselend en uitdagend. Gisteren is niet als vandaag, vandaag
is niet als morgen.
Informatie avond
Ziekenhuis Gelderse Vallei organiseert een informatie avond met als doel jou te informeren over leren
en werken in het ziekenhuis. Als Ziekenhuis Gelderse Vallei vinden wij het belangrijk dat je inzicht
krijgt in hoe de opleiding tot verpleegkundige er uitziet en wat wij van jou verwachten.
Sollicitatieprocedure
Medio januari/februari komt de vacature op de website om leerlingen te werven voor het
opleidingstraject. De opleiding start jaarlijks in september. Na de sluitingsdatum van de vacature volgt
zo snel mogelijk bericht omtrent een mogelijke geschiktheid van de kandidaat voor de opleiding. Als er
geen vacature op de website staat, is er geen mogelijkheid om te solliciteren.

Verpleegkundige vervolgopleidingen;
Uiteraard zijn er daarna vele mogelijkheden om je verder te ontwikkelen in Ziekenhuis Gelderse Vallei.
Bijvoorbeeld door een van de vervolgopleidingen te volgen. Ben je geïnteresseerd? Kijk dan op de
website van Ziekenhuis Gelderse Vallei. www.geldersevallei.nl
Contact
Els Kooij (coördinator verpleegkundige opleidingen) e-mail: kooije@zgv.nl

