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‘Ik ben een late leerling. Nu mijn kinderen pubers 

zijn, heb ik tijd voor deze opleiding.’ Leerling  

VIG (Verzorgende Individuele Gezondheidszorg)  

Lia van Essen vertelt over haar opleiding en werk  

bij Charim. Een van de zes praktijkopleiders, 

Hennie Zandbergen, maakt het verhaal compleet. 

‘Ik ben nu anderhalf jaar bezig. In mijn eerste 

jaar ging ik een dag in de week naar school, het 

regionaal opleidingencentrum (ROC) A12.’ Maar 

die manier van leren paste haar niet. In overleg 

met Hennie is ze overgestapt naar het Hoornbeeck 

College in Amersfoort. ‘Daar doe ik de opleiding 

in blokken: zes blokweken verdeeld over het 

schooljaar, waarin je ook je toetsen maakt.’ Ze 

volgt onder meer de vakken basiszorg, plannen 

van zorg, verpleegtechnische handelingen en 

zorg voor ouderen en chronisch zieken. 

Ervaringsleren
Hennie: ‘Een leerling kan meteen in dienst komen 

en aan de opleiding beginnen, maar de organisatie 

kan ook kiezen voor de “zeven maandenvariant”. 

Dan maakt een aspirant-leerling eerst kennis met 

de organisatie en de disciplines die daar zijn. Je gaat 

tweeënhalve dag naar school en komt twee dagen 

ervaringsleren. Je bent boventallig, zodat je er rustig 

in kunt komen en kunt ervaren of je geschikt bent 

voor de zorg. We hebben elke week een gesprekje. 

Voor sommigen blijkt de opleiding niet haalbaar, 

omdat ze niet de juiste houding hebben of doordat 

het te moeilijk is. Soms gaan leerlingen van wie 

wij zien dat ze het in zich hebben, toch twijfelen. 

Dan is het de kunst hen zover te krijgen dat ze hun 

schouders er weer onder zetten.’

Enthousiast 
Lia werkt het liefst op de psychogeriatrische af-

deling, de PG. Ze heeft ook driekwart jaar op de 

afdeling somatiek gewerkt, dus met mensen met 

fysieke problemen. ‘Op de somatiekafdeling kun je 

gewoon gesprekken voeren, al kan dat confronte-

rend zijn. Je wilt mensen helpen, maar je moet ze 

ook de ruimte geven om te bepalen wat er moet 

gebeuren. Op de PG-afdeling geldt: al zijn mensen 

dement, je moet ook daar uitleggen wat je doet.’ 

Later, in de gang op de PG-afdeling, duwt Lia 

een mevrouw in een rolstoel zachtjes achteruit. 

Ze buigt zich vriendelijk naar haar toe en zegt: ‘Ik 

duw u even achteruit. De fotograaf wil hier foto’s 

maken.’ Hennie: ‘Van zo iemand worden wij van de 

praktijkopleiding enthousiast!’ 

‘Mijn hart ligt bij 
de ouderenzorg’ 

DE TOEWIJDING VAN ...
In elk nummer vraagt de redactie iemand die bij 

Charim betrokken is te vertellen waaraan hij of zij 

is toegewijd.

Leren en werken in de zorg 
kan op twee manieren: 

O  Je gaat relatief veel naar school en loopt daar-

naast stage (BOL, ‘beroepsopleidende leerweg’). 

Daarvoor meld je je aan bij de opleiding. Je hebt 

recht op studiefinanciering.

O  Je werkt als leerling en gaat daarnaast naar 

school (BBL, ‘beroepsbegeleidende leerweg’). 

Daarvoor solliciteer je op een leerlingplaats bij 

een werkgever. Die betaalt de opleiding en jij ver-

dient een studentensalaris.

Zie voor meer informatie: 

www.zorggroepcharim.nl - werk en opleiding 


