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Wil jij als verpleegkundige werken 
in het Elkerliek ziekenhuis?
Dit is je kans!

Start van de VIO-opleiding
De opleiding start twee keer per jaar: 

1. In februari. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in november. 

2. In augustus. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in mei. 

Minimale opleidingseisen
Je hebt een MAVO-diploma met zes vakken op D-niveau of een  

VMBO-diploma waarbij de voorkeur uitgaat naar de theoretische- 

en gemengde leerweg. Heb je vragen over de opleiding of  

aanmelding? Bezoek onze website www.elkerliek.nl

Geen dag is 
hetzelfde.“ ”



Kies jij voor een stage als Verpleegkundige In Opleiding?

Het Elkerliek ziekenhuis biedt stageplaatsen aan studenten  

verpleegkundige niveau 4. De opleiding duurt in totaal vier jaar. 

De eerste twee jaar van de opleiding volg je via de beroepsoplei-

dende leerweg (BOL) bij een onderwijsinstelling. Je gaat naar school 

en je loopt stage. In deze twee jaar leer je de basisvaardigheden die 

je als verpleegkundige niveau 4 moet kennen. Je oriënteert je op 

de inhoud van het beroep en leert welke zorgsetting en doelgroep 

bij jou past. Aan het eind van het tweede jaar maak je de keuze om 

bijvoorbeeld in de gehandicaptenzorg of de wijkverpleging te gaan 

werken. Of je kiest voor het Elkerliek ziekenhuis en je solliciteert 

naar een stageplaats als Verpleegkundige in Opleiding (VIO). 

Sollicitatie

Wil je als VIO aan de slag, dan kun je solliciteren voor een stage-

plek. Als je wordt aangenomen, ga je in het derde en vierde jaar 

aan de slag in het Elkerliek ziekenhuis. Je gaat twee dagen per 

week naar school en je doorloopt je leerroute vervolgens op drie 

verschillende verpleegafdelingen. Op elke verpleegafdeling werk

 je twintig weken. Zo leer je praktijk te koppelen aan theorie. Je  

ontvangt tijdens de stages een stagevergoeding.

Uit de praktijk

Merel en Laura zijn derde jaar studenten Verpleegkunde In 
Opleiding in het Elkerliek ziekenhuis. 

Merel: “Ik wil heel graag werken in een ziekenhuis. Tijdens de 

eerste twee jaar van mijn opleiding heb ik ook stage gelopen in de  

gehandicaptenzorg en verpleeghuiszorg. Dat vond ik leuk, maar 

ziekenhuiszorg spreekt me toch het meeste aan. In het zieken- 

huis werk je met patiënten van alle leeftijden met de meest uiteen- 

lopende ziektebeelden.” Laura: “Ik heb het erg naar mijn zin. De 

afwisseling werken en leren is fijn. De variatie en hectiek vind ik 

erg leuk. Geen dag is hetzelfde. Het is fijn om een hele tijd op drie  

verschillende afdelingen van het ziekenhuis te werken. We krijgen 

veel verantwoordelijkheid en je leert ontzettend veel!” 

Na de inwerkweken mogen de VIO’s vrij zelfstandig aan de slag. 

Merel en Laura draaien helemaal mee in het verpleegkundig team. 

Als ze deze twee jaar hebben afgerond en hun diploma op zak  

hebben, hebben zij de mogelijkheid om te solliciteren op een baan 

in de flexpool van het ziekenhuis.

De afwisseling werken 
en leren is fijn.“ ”


