Algemene informatie
Magentazorg heeft haar eigen opleidingsbureau genaamd ‘MagentAcademy’. Deze start 2x
per jaar opleidingstrajecten voor de opleiding Verzorgende IG en de opleiding
Verpleegkundige. We gaan uit van leren en werken. Dat houdt in dat je 24 uur werkzaam
bent in de praktijk, 1 dag in de week les krijgt en daarnaast middels zelfstudie opdrachten
jezelf ontwikkelt. Houd de website in de gaten voor de vacatures!

FAQ:
Welke opleidingen kan je volgen bij Magentazorg?
Bij MagentAcademy bieden wij 2 Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) opleidingen aan, de
verzorgende IG (VIG) en verpleegkunde (VPK). De verpleegkunde (VPK) opleiding duurt 2 jaar, de
VIG 3 of 2 jaar (afhankelijk van je werkervaring in de zorg en je vooropleiding). Voor de opleiding
verpleegkunde heb je een diploma verzorgende IG (VIG) nodig, voor verzorgende IG moet je
opleidingsachtergrond één van de onderstaande zijn:
-

vmbo-diploma theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg;
overgangsbewijs havo/vwo leerjaar 3 naar 4;
diploma beroepsopleiding helpende niveau 2;
diploma van een gelijkwaardige of hogere opleiding;

In onderstaand schema kan je kijken wat dit ongeveer voor jouw betekent:
Vooropleiding
VMBO/helpende

Werkervaring zorg?
Nee

Opleiding
IG 3 jaar

VMBO/helpende

Ja

IG 2 jaar

Havo, VWO
Verzorgende
Verzorgende IG

Nee
Ja
Ja

IG 2 jaar/3jaar
VPK 2 jaar
VPK 2 jaar

Anders

Nee

Individueel bekeken

Opmerking
Afhankelijk van
capaciteiten toets
Afhankelijk van
capaciteiten toets
Individueel bekeken
Individueel bekeken
Afhankelijk van
capaciteiten toets
Individueel bekeken

Wanneer starten de opleidingen?
In principe zijn er 2 startmomenten per jaar, namelijk september en februari. De precieze
invulling van een startmoment verschilt per keer. Voorafgaand aan een selectieprocedure komt
er op de website van Magentazorg een vacature voor leerling IG/VPK waarop je kunt solliciteren.

Waar volg je de opleidingen?
De MagentAcademy werkt samen met ROC Kop N-H. Je hebt dan iedere week les op een locatie
van Magentazorg of in Schagen. Volg je via het Horizon College je opleiding, dan heb je les op het
Horizon College.
Waaruit bestaat de selectieprocedure?
De selectieprocedure bestaat uit een CV en motivatiecheck, selectie dag (met speeddates,
informatie stands, gesprekken met werkbegeleiders en docenten) en een capaciteitentoets. De
toets wordt niet op de selectie dag zelf gehouden.
Hoe is de verdeling zelf studeren en in werktijd studeren?
Een deel van de studietijd valt binnen je contract, maar je moet er wel vanuit gaan dat er
daarnaast ongeveer 12 uur zelfstudie per week wordt verwacht (welke niet in je werktijd valt en
naast de lesdag). Van de 28 uur ga je 4 uur naar betaald naar school (de lesdag zelf is 8 uur) en
werk je 24 uur.
Wat wordt mijn salaris?
Het salaris betreft een leerling-salaris conform cao (voor zowel VIG als VPK). Het bedrag is
gebaseerd op een werkweek van 36 uur. Je krijgt een leer/arbeidsovereenkomst voor 28 uur per
week (=0,78FTE). De bedragen zijn zonder onregelmatigheidstoeslag.
Werkweek 36 uur

Werkweek 28 uur

1e leerjaar
€ 1334,09 bruto per maand*
€ 1037,65 bruto per maand*
Start IG 3 jaar
2e leerjaar
€ 1573,85 bruto per maand*
€ 1224,14 bruto per maand*
Instroom 2 jaar IG
e
3 leerjaar
€ 1921,61 bruto per maand*
€ 1494,62 bruto per maand*
Instroom 2 jaar VPK
4e leerjaar
€ 1921,61 bruto per maand*
€ 1494,62 bruto per maand*
Enkel VPK
* wijzigingen voorbehouden (de bedragen zijn gebaseerd op de start februari 2019).
- Als leerling mag je in beginsel geen overwerk verrichten. Je komt wel in aanmerking voor een onregelmatigheidstoeslag.
- Reiskosten: als je les hebt op een andere locatie dan je werk, mag je deze kilometers declareren.
- In de cao VVT kan je de nieuwste salaris gegevens terug vinden net als de procenten omtrent onregelmatigheidstoeslag

Ik ben al in dienst van Magenta. Wat gebeurt er dan met mijn salaris?
Mocht je salaris hoger zijn dan het leerling-salaris, dan blijf je dit salaris krijgen. Je krijgt alleen
wel een 28-uurs contract.
Voorbeeld: Wanneer je eerst een contract had van bijv. 20 uur dan ga je nu 28 uur aan het werk
voor datzelfde nominale salaris. Wanneer je eerst een contract had van bijv. 32 uur dan ga je nu
28 uur aan het werk voor datzelfde nominale salaris.
Ook staat je periodiek stil ten tijden van je opleiding.
Kan ik zelf mijn locatie kiezen waarop ik geplaatst word?
Je kunt op elke locatie van Magentazorg geplaatst worden en je wordt ook tijdens je opleiding
overgeplaatst naar een andere afdeling/locatie (na 1 jaar). Je mag voor het rouleren na je eerste
jaar wel 3 voorkeurlocaties opgeven, daar proberen we rekening mee te houden.

Hoe zit het met schoolboeken?
Je krijgt een boekenlijst met de boeken die je moet bestellen. Deze schaf je zelf aan en je krijgt
een promocode die je bij je bestelling kunt invoeren, zodat de factuur direct naar Magentazorg
gaat. Naast schoolboeken wordt er vaak verwacht dat je in het bezit bent van een laptop of
tablet pc.
Kan er in het rooster rekening gehouden worden met mijn privé situatie?
Je kunt in overleg via zelfroosteren één dag per week standaard vrijhouden. Verder wordt van je
verwacht dat je flexibel inzetbaar bent.
Moet ik tijdens mijn opleiding feestdagen werken?
Ja, dit gebeurt in overleg. Je werkt ongeveer de helft van het aantal feestdagen, maar dit is geen
vaste regel!
Moet ik tijdens mijn opleiding wisselende diensten werken en ook nachtdiensten?
Ja, je werkt dag-, avond- en nachtdiensten. Wanneer je start met nachtdiensten is afhankelijk van
de fase van de opleiding. Je moet in ieder geval minimaal 18 jaar zijn.
Door wie word ik begeleid tijdens de opleiding?
Je wordt begeleid door werkbegeleiders (begeleiding bij je leerproces op de afdeling) en jouw
teamcoach van de betreffende afdeling is de procesbewaker. Je krijgt een vaste werkbegeleider
op de werkvloer maar alle collega’s zullen in praktijk een deel van de begeleiding doen.
Krijg ik les via e-learning?
Ja, de theorie wordt geleerd via e-learning, waarna de verdieping plaatsvindt tijdens de lessen en
workshops. Je dient in het bezit te zijn van een laptop. Het is verstandig een beeldgrootte van
minstens 14 inch te nemen, dit vergemakkelijkt het lezen. Deze laptop wordt niet door
Magentazorg vergoed.
Heb ik eigen vervoer nodig?
Ja. Magentazorg heeft verschillende locaties, onder andere in gemeente Bergen, Alkmaar en
Heerhugowaard (regio Noord-Kennemerland). Lang niet alle locaties zijn bijvoorbeeld om 7.00
met openbaar vervoer te bereiken. Ook is het mogelijk dat je geplaatst wordt in de thuiszorg
waar je tussen cliënten heen en weer rijdt/fietst.
Wat gebeurt er na diplomering?
Het doel van de opleiding is dat je aan de slag kunt als VIG-er/VPK voor een lange tijd. Daarom
kun je na je diplomering solliciteren op een plek in de organisatie. We bieden je dan een baan
aan voor onbepaalde tijd (baangarantie). Als je binnen 3 jaar na diplomering ontslag wilt nemen,
dan moet je de gemaakte studiekosten die Magentazorg heeft betaald, naar rato terugbetalen.
Helaas, mijn vraag staat hier niet tussen. Wat nu?
Dan kun je altijd telefonisch of via de mail contact zoeken met HRM services, via
hrmservices@magentazorg.nl of 072 - 575 3620.

