Goed te weten

• Dit Gilde leidt op voor het officiële mbodiploma Verpleegkundige niveau 4.
• De selectie gebeurt op grond van
motivatie, geschiktheid en leerbereidheid.
• Je ontvangt vanaf het derde leerjaar wel
een stagevergoeding maar geen reiskosten.
• Je bent boventallig (‘extra’ op de
afdeling) en werkt dagelijks samen met je
begeleider.
• Je bent bereid onregelmatige diensten
te draaien.
• Je hebt, net als medewerkers van het
UMCG, toegang tot alle UMCG-faciliteiten.
• Je zit in de klas met studenten van de
drie ROC’s.

Nieuwsgierig
geworden?
Wil je meer weten over het UMCG Gilde
Verpleegkundige niveau 4? Stel je vragen
aan de BPV-coördinator, SLB-er of coach van
jouw ROC.
Neem contact op met het Studentenbureau
UMCG. (e) stages@umcg.nl
Of ga naar www.werkenbijumcg.nl/
gildeverpleegkunde voor meer informatie en
ervaringen van studenten.
In dit Gilde werken het UMCG en de ROC’s
Alfa-college, Menso Alting en Noorderpoort
samen.
Het UMCG is als erkend leerbedrijf aangesloten
bij het S-bb, het S-bb is ook partner in dit Gilde.
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Jouw praktijkroute
naar verpleeg
kundige niveau 4

Het Gilde-traject is gestart in schooljaar 20172018 en is voortdurend in ontwikkeling. Aan de
informatie in deze folder kun je dan ook geen
rechten ontlenen.

In dit Gilde werken het UMCG en de ROC’s uit Groningen samen.
Het UMCG is als erkend leerbedrijf aangesloten bij het S-bb, het S-bb is dan ook partner in dit Gilde.

Het UMCG Gilde biedt jou de mogelijkheid om de
tweede helft van je opleiding binnen het UMCG te doen.
Dat geldt niet alleen voor de praktijk. Ook je lessen
vinden hier plaats. Iedere dag is er een docent aanwezig
in het leerhome. En de praktijk? Die leer je van de
UMCG-collega’s.

Wenckebach Instituut

Samen leren
in de praktijk

Theorie sluit aan
op de praktijk

Dit Gilde is een nauwe samenwerking
tussen student, praktijkdocent en -opleider.
Want leren in de praktijk, dat doe je samen.
Binnen het UMCG Gilde hebben we dat op
deze manier voor je geregeld:

Ook als je kiest voor het Gilde, blijft theorie
een onderdeel van je opleiding. Alleen iets
anders dan hoe je het op school gewend
bent: de theorie sluit aan op de praktijk.
Dat doen we als volgt:

• Je krijgt altijd begeleiding van deskundige
professionals.

• Je lessen vinden plaats in ons leerhome.

• Je staat in nauw contact met je
begeleiders en docenten.
• Alle onderdelen van je opleiding komen
in de praktijk aan bod.

• Je krijgt les van docenten van
verschillende ROC’s.
• Je krijgt speciale lessen en workshops van
zorgprofessionals.
• Je docenten ondersteunen je ook tijdens
je werk op de afdeling.
• Een deel van je schoolopdrachten kun je
tijdens je stage doen.
• Waar je in de praktijk mee te maken
krijgt vormt de basis voor de afgestemde
opdrachten en keuzedelen.

Waarom kies je voor het
UMCG Gilde Verpleegkundige?
• Je leert vooral in de praktijk van een dynamisch ziekenhuis.
• Je krijgt les van verschillende docenten en zorgprofessionals.
• Je bent ervan verzekerd dat alle onderdelen van je opleiding in de praktijk aan bod komen.
• J e collegegeld van het 3e en 4e leerjaar wordt vergoed (betaling achteraf, bij goed resultaat
en zonder verdere verplichtingen).
• Dit traject vergroot je kans op een baan bij het UMCG
• W
 il of kun je niet in het UMCG aan het werk, dan bieden we je extra coaching bij sollicitaties
na je opleiding.
• En mooi meegenomen: een periode bij het UMCG staat ook gewoon heel goed op je CV.

Opleidingsjaar

Welke rol UMCG?

1

Voorlichting over het Gilde
Eerste selectie door het ROC
Kennismaken en snuffeldagen in het UMCG

2

Oriënterende stage in het UMCG
Selectie voor het derde opleidingsjaar door ROC en UMCG

3 en 4

Jaarstage waarin theorie en praktijk wekelijks aan bod komen met diverse beoordelingsmomenten

