Werken, leren
en stage lopen
bij Parnassia Groep

Ben jij onze nieuwe stagiaire
of leerling?
Mensen hulp bieden bij het aanpakken
van hun psychische problemen, dat
is waar de ruim 13.500 collega’s van
Parnassia Groep zich dagelijks met
hart en ziel voor inzetten. Iedereen,
van jong tot oud, kan terecht bij onze
verschillende zorgbedrijven, zoals
verslavingszorg, volwassenenpsychiatrie of kinder- en jeugdpsychiatrie.
Bij zo’n grote instelling heb je volop
stage- en leermogelijkheden in verschillende regio’s.

Werken, leren en stage
lopen in de ggz is zo
gek nog niet
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Als stagiaire of leerling word je begeleid
door gediplomeerde werkbegeleiders
met dezelfde (beroeps)achtergrond. Zij
ondersteunen je met stageopdrachten
en persoonlijke leerdoelen.
Stagiaires ontvangen een stagevergoeding volgens de stageregeling CAO
GGZ. Als je kiest voor werken-leren
ontvang je een salaris op basis van je
leerarbeidsovereenkomst. Je kunt
gebruik maken van de verschillende
faciliteiten van Parnassia Groep. Zo kun
je deelnemen aan lezingen over het vak
en gebruik maken van de bibliotheek met
veel vakliteratuur. Je hebt ook toegang
tot het Leerportaal van de Parnassia
Groep Academie met een ruim aanbod
aan online trainingen en cursussen,
waarmee je jouw kennis op het gebied
van de geestelijke gezondheidszorg
(ggz) kan verbreden en verdiepen.

Unieke
kansen

bij innovatieve
leerprojecten
Parnassia Groep biedt je
de mogelijkheid om samen
met je medestudenten
praktisch onderzoek te
doen om de zorg aan onze
patiënten te verbeteren.
In de regio's Haaglanden en
Noord-Holland kun je deelnemen
aan innovatieprojecten waar mboen hbo-studenten Verpleegkunde,
agogen, docenten, begeleiders,
lectoren en zorgprofessionals
elkaar treffen. Je voert met elkaar
in twintig weken een onderzoek uit
en presenteert de resultaten tijdens
een afsluitend symposium aan
bestuurders, werkbegeleiders,
studenten en docenten.
Andere mogelijkheden zijn onder
andere Praktijkgestuurd Leren (PGL)
in de regio Rijnmond en projecten

waarin leerlingen en studenten de
afdeling leren regisseren. Je werkt
dan in een team van medestudenten
en zorgprofessionals aan oplossingen
voor vraagstukken uit de zorgpraktijk.
Je leert van elkaar en zorgt er samen
voor dat de zorg nog beter wordt.
Als student krijg jij een uniek aanbod
van onderwijs in de praktijk waarbij
je al doende jouw creatieve en innovatieve talent ontwikkelt.
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Stagebureau
Als je stage wilt lopen bij Parnassia
Groep, dan kun je terecht bij het
Stagebureau van de Parnassia Groep
Academie. In overleg met jou, je
opleiding en de stagebegeleiders bij
de zorgbedrijven zoeken we naar een
stageplaats die het beste bij jouw
ambities en competenties past.

Mogelijkheden
We bieden stageplaatsen voor studenten van onder andere de volgende
beroepsopleidingen:
• verzorgende en verpleegkunde
opleidingen, niveau 3 t/m 6
• agogische opleidingen niveau 3
t/m 6 (o.a. HBO TP, Social Work,
MZ, agogisch medewerker GGZ )
• ervaringsdeskundige niveau 4 t/m 6
• administratieve opleidingen (ICT,
secretarieel)
• fysiotherapie, sport en bewegen
• psychologie, orthopedagogiek
• overige (o.a. beveiliging, diëtetiek,
HRM)

Wat je doet,
doet ertoe
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De stageplaatsen van Parnassia Groep
voor mbo-opleidingen (niveau 3 en 4)
zijn officieel erkend als leerbedrijf door
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Scholieren
Parnassia Groep biedt ook plaatsen aan
middelbare scholieren die een maatschappelijke of beroepsoriënterende stage
moeten lopen. Tijdens de stage doe je
vrijwilligerswerk binnen een van de zorgbedrijven. Je maakt kennis met medewerkers en patiënten en leert wat werken in
de geestelijke gezondheidszorg inhoudt.

Wat doen we
nog meer?
Het Stagebureau en de Verpleegkundige
en Agogische Opleidingen organiseren
rondleidingen, werkbezoeken en bijeenkomsten om stagiaires, studenten en
andere geïnteresseerden kennis te laten
maken met de zorgbedrijven en met het
werk binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ook geven we gastcolleges, verzorgen
diverse trainingen zoals de werkbegeleiderstraining en de training didactische
vaardigheden en vind je ons op stage- en
beroepenmarkten. Daarnaast zijn we
actief betrokken bij overleg met diverse
onderwijsinstellingen.

Verpleegkundige
en Agogische
Opleidingen (VAO)
Binnen Parnassia Groep zijn opleidingsmogelijkheden voor de opleiding
verpleegkunde niveau 4 en 6. In de
regio Rijnmond hebben we ook agogische opleidingsplaatsen op mbo- en
hbo-niveau. Tijdens jouw opleiding kun je
leren en werken combineren en krijg je
een gevarieerde leerroute aangeboden
binnen Parnassia Groep. Zo maak je
kennis met verschillende doelgroepen.
Je gaat regelmatig naar school en je
ontvangt salaris. Tijdens de praktijkleerperiodes word je begeleid door

ervaren en enthousiaste werkbegeleiders op de afdeling.
De opleidingsfunctionarissen zetten
zich actief in om een bijdrage te leveren
aan het leren van en met elkaar. Ze ondersteunen afdelingen bij het creëren en
behouden van een veilig en inspirerend
leerklimaat. Daarnaast ondersteunen
ze werkbegeleiders bij het begeleiden
en beoordelen van stagiaires en leerlingen tijdens hun verpleegkundige
of agogische opleiding.
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Heb je interesse?
Wil je in aanmerking komen voor
een stage of opleidingsplaats bij
Parnassia Groep?
Kijk op
www.parnassiagroep-academie.nl voor
• informatie over stages en
verpleegkundige en agogische
opleidingen;
• vacatures.
Je begint met het uploaden van je C.V.
Vergeet hierbij niet je sollicitatiebrief
toe te voegen. Wanneer wij in jou een
potentiële stagiaire of leerling voor
Parnassia Groep zien, nodigen we je
uit voor een sollicitatiegesprek.
Voor meer informatie over Parnassia
Groep en onze zorgmerken kun je kijken
op www.parnassiagroep.nl
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Parnassia Groep
Academie
Stagebureau
T 088 357 03 37
E stagebureau@parnassiagroep.nl

Verpleegkundige en
agogische opleidingen
T 088 357 03 36
E opleidingenvaohaaglanden@parnassiagroep.nl (regio’s Haaglanden,
Noord-Holland, Rijnmond en Zuid-Oost)

Notities

Wist je dat? 1 op de 4
mensen te maken krijgt
met psychische klachten…
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November 2019
De Parnassia Groep Academie is
onderdeel van Parnassia Groep

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op
www.parnassiagroep-academie.nl
en volg ons op social media

De personen op de foto's zijn
modellen. De foto's zijn alleen
bedoeld ter illustratie.
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