
 
De meest gestelde vragen over leren en werken bij Marga Klompé 
 
Welke voorwaarden zijn belangrijk om te kunnen werken in de zorgsector? 
Je moet beseffen dat het werken in de zorg zowel lichamelijk en geestelijk veel van je kan vragen . Een 
gezond lichaam en geest is van belang om het werk vol te kunnen houden. 
Je hebt affiniteit met ouderen, je bezit veel geduld en inlevingsvermogen. Je kunt relativeren en bent 
in staat om met werkdruk en onvoorziene zaken om te gaan. Je hebt geen probleem te werken in 
onregelmatige diensten waaronder avonden, nachten, feestdagen en weekenden.  
Je gaat werken en leren combineren. Dit zal veel energie en tijd van jezelf vragen. Het is van belang 
dat je thuis en directe omgeving hier ook achter staat en je hierin steunt. 
 
Wat wordt er van mij verwacht tijdens de sollicitatie? 
We willen graag een goed gemotiveerde brief, waarin je aangeeft waarom je de opleiding wilt volgen. 
In het gesprek willen we graag weten wat je wilt bereiken met deze opleiding. De brief, het gesprek, 
de referentie en de AMN test wegen mee bij de uiteindelijke selectie. 
Ben je werkzaam in onze organisatie adviseren je om je ambitie, wens bespreekbaar te maken met je 
leidinggevende, zodat zij je hierin ook kunnen adviseren. 
 
Waar kom ik te werken? 
Onze organisatie bevindt zich in de Oost Achterhoek met locaties in Lochem, Aalten,Bredevoort, 
Lichtenvoorde, Winterswijk, Groenlo en Beltrum. Hier kan je geplaatst worden. Tijdens je opleiding 
moet je minimaal in 2 werkvelden hebben gewerkt. Dit betekent dat je tijdens je opleiding rouleert 
van afdeling/regio. 
 
In welke werkvelden kan je komen te werken? 
Je kunt ingezet worden op afdelingen en/of groepswonen somatiek of psychogeriatrie, 
woonzorgcentrum, thuiszorg, revalidatie en afdeling specialistische psychogeriatrische zorg. 
 
Wat houdt een AMN test in? 
Wanneer het sollicitatiegesprek goed is verlopen wordt je uitgenodigd voor een AMN test.  
Dit is een digitale test. Met deze test wordt gekeken hoe we jou het beste kunnen begeleiden en/of de 
studie wel écht bij je past. Je beantwoordt vragen over je persoonlijkheid en over je capaciteiten. De 
test voer je uit op het Graafschapscollege. 
 
Wie betaalt de opleidingskosten? 
Marga Klompé betaalt voor jou de opleidingskosten, de boeken- en de reiskosten die je maakt voor de 
opleiding. 
 
Hoe ziet het werken en leren tijdens de opleiding eruit? 
Je ontvangt een leerarbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding van de SZMK. 
De leerarbeidsovereenkomst kan maximaal met de helft van de duur van de opleiding verlengd 
worden. Je gaat per week een dagdeel naar school en dagdeel naar een wijkleercentrum. In totaal 8 
uur per week(40 lesdagen per praktijkjaar). Bij een arbeidsduur van 24 uur per week krijg je 3,5 uur 
vergoed voor de opleiding, Overige uren is eigen tijd. Dit betekent dat je gemiddeld 20,5 uur in de 
week werkt en 8 uur voor de opleiding moet reserveren, of je gaat mee in het regulier leertraject 
waarbij je 1 dag in de week naar school gaat en je opleidingsduur afhankelijk is van je vooropleiding en 
ervaring. 
 
Wat is een wijkleercentrum? 



Op verschillende locaties en plekken in de regio kan je terecht in het wijkleercentrum hier zit een 
docent voor allerlei leervragen/opdrachten 
 
 
Welke uren van de opleiding worden vergoed? 

Contract uren per week Uren op jaarbasis Uren per week op basis van 40 
lesweken 

24 uur 139 3,5 uur 

28 uur 162 4 uur 

30 uur 174 4,5 uur 

32 uur 185 4,5 uur 

Tijdens de schoolvakanties werk je de volledige arbeidsduur op de afdeling. Je gaat dan niet naar 
school. 
 
Hoe wordt je begeleid in je werkveld? 
Je wordt begeleidt door een praktijkbegeleider en werkbegeleider. 
Rol praktijkbegeleider:  
De praktijkbegeleider coördineert de opleiding en de werkplek begeleiding. Zij zal ook betrokken zijn 
bij de beoordelingen.  
Rol werkbegeleider: 
Op de werkvloer heb je een werkbegeleider, dit kan een verzorgende of verpleegkundige zijn, die jou 
begeleidt en waarmee je de opdrachten bespreekt en oefent.  
Tijdens de opleiding ben je zelf je procesbegeleider in je leertraject. Van jou wordt verwacht dat je 
heldere leervragen kunt formuleren en dat je eigen regie pakt in je leerproces. 
  
Wat als ik de opleiding niet afrond of vertrekt? 
Terugbetaling van de opleidingskosten is een verplichting bij vertrek (tot 24 maanden na diplomering) 
en bij het vroegtijdig stoppen van de opleiding. 
 
Wat ga ik verdienen? 
Onze zorgsector valt onder de CAO VVT. Hierover zijn collectieve afspraken gemaakt over 
leerlingensalaris. Ze hiervoor artikel 3.16 en 3.17 CAO-VVT. 
Indien je al werkzaam bent in de organisatie behoud je het  huidige salaris en wordt je salaris bevroren 
tot einde opleiding. Wanneer het leerlingensalaris hoger is dan is dit salaris van toepassing. 
 
Heb ik na het afronden van mijn opleiding een  baan in de zorg bij Zorgcombinatie Marga Klompé  ? 
Je krijgt na het behalen van het diploma, een contract voor onbepaalde tijd voor een te nader bepalen 
aantal uren afhankelijk van aanbod te zijner tijd. 
 
Ik werk nu als helpende/verzorgende/eerstverantwoordelijke verzorgende, wat betekent dit voor mijn 
huidige functie? 
Ga je als medewerker deze opleiding volgen,dan kan dit consequenties hebben voor de functie en/of 
taken die je nu uitvoert. Zo kan het zijn dat je gedurende de opleiding deze functie en of taken niet 
meer kan uitvoeren. Als je de opleiding afgerond hebt zal gekeken moeten worden waar je in de 
organisatie werkzaam wilt zijn en waar je geplaatst kan worden. Terugkeergarantie naar dezelfde 
werkplek kunnen we niet bieden. 


