Informatie MBO BBL verpleegkundige
opleiding EPI/Dr. Horacio E. Oduber Hospital
Binnen het Dr. Horacio E. Oduber Hospital zijn opleidingsplaatsen 3e jaars BBL (Beroeps
Begeleidende Leerweg verpleegkundige) beschikbaar voor student verpleegkundigen die een
opleiding volgen op niveau 4. Duur van de opleiding is 2 jaar.
Het Dr. Horacio E. Oduber Hospital ondersteunt actief de ontwikkeling van haar medewerkers en wil
ook graag verder investeren in nieuwe leerlingen en studenten. Zij krijgen van ons gerichte
begeleiding, waarbij zowel het leren van het beroep als de ontwikkeling van de persoon belangrijk
is.
Bij deze opleidingsvariant werken wij nauw samen met EPI. Het eerste en tweede jaar volgt de
student verpleegkundige de opleiding als BOL student. Na het afronden van het tweede leerjaar kan
je de overstap maken naar de leren werken variant, de MBO BBL. Aan de overstap gaat een
sollicitatieprocedure vooraf.

Start opleiding
De opleiding start per 30 oktober 2017.

Duur van de opleiding
Twee jaar.

Vooropleidingseisen
De eerste twee jaar MBO-V dient met voldoende studieresultaten te zijn afgesloten. Bij
indiensttreding minimaal de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

Competenties
-

Zelfstandig kunnen leren en werken
Reflectievermogen
Goed met mensen om kunnen gaan
In teamverband kunnen werken
Verantwoordelijkheid kunnen dragen
Creatief problemen kunnen oplossen

Inhoud van de opleiding
Theoretisch deel
Het theoretisch deel van de opleiding wordt verzorgd door de EPI.
Hoofdbestanddelen: pathologie, anatomie, fysiologie, klinisch redeneren, organiseren en plannen
van zorg, verpleegtechnische handelingen. Daarnaast werk je in het kader van het zelfstandig
plannen en werken aan de diverse opdrachten op school en in de praktijk.

Praktijk
Het praktische deel van de opleiding volg je in het Dr. Horacio E. Oduber Hospital. Gedurende de
opleiding werk je op verschillende afdelingen. Een verpleegkundige wast niet alléén maar billen en
geeft niet alléén eten aan patiënten (ADL taken). Andere verpleegkundige taken zijn het verzorgen
van wonden, observaties doen en rapporteren. Daarnaast word je opgeleid tot het doen van
verpleegtechnische handelingen zoals het inbrengen van sondes of katheters, injecteren en infusen
aanleggen. Maar ook mentale zorg is erg belangrijk. Tijd nemen voor een patiënt, een luisterend oor
bieden, patiënten het gevoel geven dat ze bij jou hun verhaal kwijt kunnen.

Wij bieden
Bij aanvang ontvang je een leer-arbeidsovereenkomst van 40 uur per week. Dit is inclusief
schooldagen. Het ziekenhuis betaalt het inschrijfgeld, lesgeld en de benodigde schoolboeken (deze
zijn in bruikleen).

Studiebelasting
10-20 uur zelfstudie per week

Salaris
Per maand zal het minimumloon á Awg 1711,15 gedurende het 3e en 4e leerjaar worden uitbetaald.

Opleidingsinstituut
EPI

Functie-inhoud:
Alle taken worden onder verantwoordelijkheid van een gediplomeerd verpleegkundige uitgevoerd.
• Loopt visite met behandelaars en werkt afspraken uit;
• Voert verpleegkundige en verpleegtechnische werkzaamheden uit in laag tot complexe
situaties
• Geeft instructie en werkbegeleiding aan leerling verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden
en stagiairs en werkt nieuwe teamleden in;
• Neemt deel aan overlegsituaties, projecten, commissies en werkgroepen;

•
•

Levert een bijdrage aan de patiëntenadministratie zoals het bijhouden van patiëntendossiers,
het registreren van patiënten, het invoeren van verrichtingen in de computer;
Werkt mee aan kwaliteitsverbeteringen;

Functie-eisen:
•
•
•
•
•
•
•

Is 3e jaars student verpleegkundige aan de EPI;
Toont verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces;
Heeft discipline, nauwkeurigheid, tact, en uithoudingsvermogen;
Heeft goede sociale en contactuele vaardigheden;
Kan zowel zelfstandig als in teamverband werken;
Heeft een probleemoplossende attitude;
Kan goed omgaan met kritiek en feedback;

Arbiedsvoorwaarden
De aangenomen studenten ontvangen voor de duur van de opleiding (vier jaar) een studietoelage
gelijk aan het dan geldende minimumloon. Deze studietoelage bestaat uit kosten voor studieboeken,
schoolgeld en levensonderhoud. Dit zal geformaliseerd worden in een Studietoelage Overeenkomst
met het Hospitaal.

Informatie en Sollicitatie:
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij dhr. F. Figaroa, 5974440, f.figaroa@arubahospital.com,
F. Gumbs, 5974397, f.gumbs@arubahospital.com. Uw schriftelijke sollicitatie inclusief uw CV, kunt u
tot uiterlijk 18 oktober 2017 richten aan: Dr. Horacio E. Oduber Hospital, t.a.v. mw. D. Laveist, wnd.
HR Adviseur, d.laveist@arubahospital.com

