Het Fieldlab
De organisaties
Het Fieldlab is een opleiding die in een samenwerkingsverband
van meerdere organisaties wordt aangeboden. Op dit moment
zijn de volgende acht organisaties verbonden aan het Fieldlab:
Zorggroep Tellus, Horizon Zorgcentrum, WarmThuis, Alkcare,
Woonzorggroep Samen, Jonkerszorg, Reigershoeve en de
Pieter Raat Stichting.

Onze missie
Onze missie is je opleiden tot verzorgende IG met een focus op dementiezorg. Je leert
vanuit een praktijkgerichte opleiding en een visie waarin het welzijn van de cliënt een
belangrijke plek inneemt. We bieden liefdevolle, persoonsgerichte topzorg aan mensen
met dementie met als belangrijkste doel: ‘mensen steeds een fijne en zinvolle dag
bezorgen.’

De opleiding
Een Fieldlab is een verkorte praktijkgerichte opleiding van twee jaar. De opleiding start in
februari en september van een kalenderjaar. Je leert door te doen, te ervaren en door
feedback te krijgen tijdens het werk. De praktijk- en werkbegeleiders leren je samen
tijdens het werk de kneepjes van het vak. Je krijgt les van een docenten en
praktijkopleiders van de organisaties betrokken bij het Fieldlab. De lessen vinden zoveel
mogelijk op locatie plaats. In je lesgroep werk je samen met studenten van andere
zorgorganisaties.
In de opleiding wordt gewerkt met studiegidsen
met opdrachten. De lesinhoud van de eerste
maand ligt vast, zodat je voldoende basiskennis
hebt om aan de slag te gaan. Daarna krijg je
onderwijs op maat. Samen met je begeleiders
kies je wanneer je aan welke studiegids werkt. Er
wordt veel zelfstandigheid gevraagd tijdens het
maken van deze opdrachten. Het is belangrijk
dat je je leervragen stelt, zodat docenten,
praktijkopleiders en werkbegeleiders je kunnen
helpen in je leerproces. Er worden ook
keuzevakken aangeboden, zodat je je kan
verdiepen in voor jou relevante onderwerpen.
Naast vakinhoudelijke thema’s wordt ook
Nederlands en rekenen aangeboden, Deze
vakken zijn verplicht en worden met een examen
afgesloten. Zo nodig volg je hiervoor lessen op
het Horizon College.
Na een opleiding van 2 jaar krijg je een landelijk
erkend diploma Verzorgende IG.

De werkweek
De meeste tijd werk en leer je in de praktijk, dit heet de praktijkstage. Je werkt vanaf de
start van je opleiding gelijk mee in het werkveld in alle diensten. Je wordt in je stage
begeleid door een vaste werkbegeleider die bijvoorbeeld je opdrachten nakijkt. Daarnaast
zijn alle andere collega’s ook werkbegeleider.
Donderdagmiddag van 13.00-16.00 uur is de vaste studiemiddag, waarin je contact hebt
met praktijkopleiders en je docent. Je volgt op deze studiemiddag intervisie met andere
studenten, je kunt je leervragen stellen en werken aan opdrachten. Deze uren zijn
verwerkt in je contract. Dat betekent dat bij een contract van 24 uur, je 4 uur vaste
studietijd hebt en 20 uur praktijkstage.
Wij zoeken
Voor het Fieldlab zijn we op zoek naar mensen met passie, energie en lef, die affiniteit
hebben met het zorgen voor mensen met een dementie en die het leuk vinden om te
leren. Je bent zelfstandig en assertief en flexibel in je werkdagen en werktijden.
Belangrijk is verder dat je minimaal in het bezit bent van een mbo niveau 2 diploma. Het
bezit van een rijbewijs en auto is voor sommige locaties een vereiste in verband met
bereikbaarheid.
Arbeidsvoorwaarden
Je solliciteert bij een organisatie die bij jou past.
Als je wordt uitgenodigd voor een gesprek en wordt aangenomen, krijg je een contract
van 24, 28 of 32 uur. De eerste twee maanden krijg je een praktijkleerovereenkomst.
Als het werken en leren jou en de werkgever goed bevallen, krijg je na twee maanden
een contract of een arbeidsleerovereenkomst. Je ontvangt een maandelijkse vergoeding
volgens de FWG 30, cao zorg.
Opleidingskosten en kosten voor boeken en digitale licenties worden door de werkgever
betaald.
Meer informatie
Is je interesse gewekt?
Kijk dan op
lerenwerkenwerkenleren.nl/item/fieldlab/
Op deze website vind je alle informatie, ook kun
je hier de studiegidsen inzien waarmee in de
opleiding gewerkt wordt en het overzicht van
alle deelnemende organisaties.
Ben jij de nieuwe collega die we zoeken?
Check dan de vacatures op de websites van de
deelnemende organisatie. Je kunt ook altijd een
open sollicitatie sturen.
Neem voor meer informatie en vragen gerust
contact op met een van de organisaties die
meedoen. Je vindt de gegevens op de website.

