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Vijf redenen om Werken & Leren te combineren 

Werken voor je geld maar wel blijven leren? Dat kan! Bij AristoZorg kun je leren en 

werken combineren door het volgen van een opleidingstraject. Net gestart aan een 

opleiding, afgestudeerd of al actief in de zorg. Je bent nooit te oud om te leren! Wij 

geven je alvast vijf goede redenen waarom je dit bij AristoZorg moet doen. 

 

1. Je wordt klaargestoomd voor een toekomst in de (ouderen)zorg 

De zorg altijd al interessant gevonden? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.  Wij 

hebben uitdagende meewerkstages en werk- en leeropleidingen. Bij ons kan je werken 

en leren combineren. Zo heb je toch een salaris en kun je je voorbereiden op een 

carrière in de zorg. 

 

2. Begeleiding door ervaren praktijk- en werkbegeleiders 

Een goede leraar is iemand die de kneepjes van het vak kent. Wie beter dan onze eigen 

praktijk- en werkbegeleiders om jou wegwijs te maken in de zorg? Hebben zij daar tijd 

voor? Ja zeker! Door  leerlingen op te leiden kunnen zij zelf ook doorgroeien en hun 

ambities waarmaken. Zo werk je als BBL-er drie/vier dagen in de praktijk en je gaat één 

dag in de week naar school.  

 

3. Ontdek zelf waar je interesses liggen 

Dat de zorg veel te bieden heeft, weten wij maar al te goed. Maar wat het beste bij je 

past weet alleen jij. Binnen het werk- en leertraject rouleer je tussen diverse teams en 

locaties. Zo word je binnen 3 of 4 jaar opgeleid tot Verzorgende of Verpleegkundige. 

Spreek je ambities daarom uit. Wij helpen jou deze waar te maken. 

 

4. Je krijgt een salaris en wij betalen je studiekosten 

Werken om je studiekosten af te betalen? Dat hoeft bij ons niet. Want wanneer je start 

aan een werk– en leertraject treed je direct bij ons in dienst. En dat betekent dat je 

salaris krijgt. Net als alle andere zorgmedewerkers. Je begint met een startsalaris dat 

past bij jouw leeftijd en opleidingsniveau. En uiteraard groeit het salaris met jouw 

ontwikkeling mee. 

 

5. Zelfstandig aan de slag 

Jij neemt de beslissingen. En wij vertrouwen je daarin. Jij bent tenslotte de toekomst van 

de zorg! Wanneer je start aan een werk- en leertraject heb je al een diploma op zak. De 

basis is er dus al.  

 

 

Tijd om alles op een rij te zetten. 

Geld verdienen door te werken. Je diploma behalen én zelfstandig werken. Start met ons 

werk- en leertraject. Heb je nog vragen? Stel je vragen aan José van der Wijk, 

telefoonnummer: 072-531 40 01. 


