
Opleidingen en stages bij
Zorggroep Almere 

Werken in de zorg
Echt iets voor jou!
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Is werken in de zorg echt iets voor jou? Heb jij 
interesse in een leuke baan in de zorg?
Zoek je een leuke en boeiende opleidingsplaats 
of stageplek waar jij je steentje kan bijdragen 
aan goede zorg? Zorggroep Almere biedt plaats 
aan studenten, leerlingen en stagiairs voor 
allerlei disciplines.
Wij hebben structureel stageplaatsen in:
• Wijkverpleging; 
• Intramurale ouderenzorg; 
• Huisartsenzorg; 
• Farmacie. 

Regelmatig komen ook stageplaatsen vrij bij: 
• Jeugdgezondheidszorg; 
• Psychosociale ondersteuning; 
• Fysiotherapie;
• Ondersteunende diensten.

BBL-plaatsen
Bij Zorggroep Almere kun je worden opgeleid voor een baan in de zorg door 
tegelijkertijd te leren en te werken (beroepsbegeleidende leerweg BBL).
De kosten van de opleiding en het lesmateriaal worden door Zorggroep Almere 
betaald. Dat betekent dat je een dag per week van je contracttijd les krijgt, en 
de rest van de week aan het werk bent. Je krijgt een leerarbeidsovereenkomst 
van minimaal 28 uur voor de duur van je opleiding. Daarna maak je grote kans 
om met een vast arbeidscontract bij Zorggroep Almere aan de slag te gaan. 
Tijdens je opleiding krijg je een leerlingsalaris volgens de CAO-normen.
De duur van je opleiding is ongeveer drie jaar, afhankelijk van je vooropleiding. 
Houd er rekening mee dat je in de Intramurale ouderenzorg en Wijkverpleging 
ook in de weekenden en in de avond- en nachtdienst wordt ingezet.

Zorggroep Almere biedt gedegen ondersteuning bij een opleiding in de 
zorg. Wij zijn daarvoor erkend als leerbedrijf. Wij zorgen ervoor dat je op 
verschillende afdelingen of teams het vak leert. 

Aanmelden
Heb je interesse in een BBL-plaats bij Zorggroep Almere? Vul dan het formulier 
in op onze website zorggroep-almere.nl/stages. Stuur je CV en motivatie mee.
We nemen zo snel mogelijk contact met je op. 

http://www.zorggroep-almere.nl/over-ons/stage-bij-zorggroep-almere/
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BOL-plaatsen
Zorggroep Almere heeft ook volop plaatsen voor 
stagiairs uit de beroepsopleidende leerweg (BOL).
Je krijgt een stagevergoeding volgens CAO-normen voor 
de tijd dat je bij ons het vak leert. Er zijn verschillende vormen 
van stages mogelijk, zoals in een leerteam, op een leerafdeling 
of een individuele stage. Tijdens je stage krijg je bovendien vaak de 
mogelijkheid om je werk bij Zorggroep Almere voort te zetten of uit te 
breiden met een arbeidscontract, bijvoorbeeld voor zomerwerk of een 
BBL-contract.
Houd er rekening mee dat je in de Intramurale ouderenzorg en 
Wijkverpleging ook in de weekenden en in de avond- en nachtdienst wordt 
ingezet.

Zorggroep Almere biedt gedegen ondersteuning voor stagiairs. Wij zijn 
daarvoor erkend als leerbedrijf. Wij zorgen ervoor dat je op de juiste 
afdeling(en) of team(s) wordt ingezet.

Aanmelden
Heb je interesse in een BOL-plaats bij Zorggroep Almere? Vul dan het 
formulier in op onze website zorggroep-almere.nl/stages. Je kunt ons ook 
bereiken via school. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

http://www.zorggroep-almere.nl/over-ons/stage-bij-zorggroep-almere/
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HBO- en academische stages
Voor HBO- en academische stagiairs is volop plaats bij Zorggroep Almere. 
We maken vaak individuele afspraken met studenten die een leerplek voor 
HBO-stageopdrachten, co-makerships, co-schappen of academische 
stages zoeken. 

Aanmelden
Wil je hiervoor in aanmerking komen? Vul dan het formulier in op onze 
website zorggroep-almere.nl/stages. Je kunt ons ook bereiken via je 
opleiding. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Onze waarden
Het is voor ons belangrijk dat je behalve de voor je opleiding vereiste 
competenties ook de waarden deelt die onze organisatie uitdraagt. Onze 
gedragscode RAAKT is daarbij ons uitgangspunt. Als je bij ons werkt:
• gedraag je je Respectvol, 
• stel je je Actief en Aanspreekbaar op, 
• ben je Klantgericht en 
• toon je Teamgeest.

Zo doen we dat met elkaar.
Voor veel stages is het ook een voorwaarde dat je over
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) beschikt.
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