
      

 

Werken en leren voor Helpende bij Archipel 

Archipel biedt vele vormen van zorg en behandeling. Dat doen we thuis en in onze zorgcentra en 

verpleeghuizen. Voor inwoners van Eindhoven, Nuenen, Best, Son & Breugel en Veldhoven 

(Oerle). De zorgverlening van Archipel varieert van behandeling aan huis, van zorg met verblijf tot 

gespecialiseerde verpleeghuiszorg en Geriatrische Revalidatie. 

 

Onze locaties in Eindhoven. Onze locatie in Nuenen. Onze locatie in Veldhoven. 

Archipel Dommelhoef  Archipel Akkers   Archipel Lindehof 

Archipel Passaat 

Archipel Landrijt    Onze locaties in Best  Onze locatie in Son 

Archipel Eerdbrand  Archipel Kanidas  Archipel Berkenstaete 

Archipel Zuiderpark  Archipel Nazareth 

 

Doelgroepen Archipel 

Somatiek  

Psychogeriatrisch 

Huntington 

Parkinson 

Jonge mensen met dementie 

Korsakov 

Geriatrische revalidatie 

Gerontopsychiatrisch 

Multiple sclerose 

Niet Aangeboren Hersenletsel  

 

Je opleiding vindt plaats op een van de locaties van Archipel en duurt gemiddeld 40 schoolweken. 
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https://www.archipelzorggroep.nl/behandeling/behandelingen
https://www.archipelzorggroep.nl/zorg/zorg-met-verblijf
https://www.archipelzorggroep.nl/verwijzers/gespecialiseerde-zorg
https://www.archipelzorggroep.nl/verwijzers/gespecialiseerde-zorg/geriatrische-revalidatie


      

 

Wat Archipel verwacht van een leerling Helpende Plus 

• Je kunt goed omgaan met mensen en je vindt dit ook leuk om te doen; 

• Je kunt je verplaatsen en inleven in andere mensen; 

• Je hebt geduld en je kunt goed luisteren; 

• Je kunt problemen oplossen en neemt verantwoordelijkheid; 

• Je staat stevig in je schoenen en kunt opkomen voor jezelf; 

• Je neemt initiatief; 

• Je bent digitaal vaardig; 

• Je kunt werken in weekenden, avonden en op feestdagen vanaf de start van de opleiding; 

• Je vervoer is zodanig geregeld dat je alle diensten kunt draaien op de locatie waar je werkt; 

• Je naaste omgeving staat achter je keuze om te gaan werken en leren. 
 

De selectieprocedure 

De selectieprocedure bestaat uit een speeddate, een talentscan en een sollicitatiegesprek. Met de 

volgende diploma’s krijg je toegang tot de opleiding helpende: 

• vmbo diploma met minimaal basisberoepsgerichte leerweg; 

• diploma zorghulp of Entree (MBO niveau 1); 

• diploma LBO/VBO (alle vakken op tenminste B niveau). 

 

Ben je 21 jaar of ouder en ben je niet in het bezit van bovenstaande diploma’s? Na de 

selectieprocedure wordt aan de hand van een intredetoets bepaald of je toegelaten kunt worden tot 

de opleiding. 

 

Voldoe je aan deze eisen of heb je eerder verworven competenties, én ben je 17 jaar of ouder, dan 

zijn wij hét adres voor een mooie opleidingsplaats tot helpende. 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Wat kun je van Archipel verwachten? 

 Lessen worden verzorgd door het Archipel College in Eindhoven (samenwerking Archipel en ROC 

de Leijgraaf; 

 Kosten van de opleiding en leermiddelen zijn voor rekening van Archipel; 

 Vanaf de start van de opleiding krijg je een salaris en reiskostenvergoeding volgens 

 CAO VV&T sector; 

 Werkbegeleider op de afdeling; 

 Regelmatig begeleidingsgesprekken met werkbegeleider en de opleidingsadviseur; 

 Archipel leidt op tot het diploma helpende met uitstroomvariant: helpende plus. 

 

Leerarbeidsovereenkomst 

Je ontvangt een leer-arbeidsovereenkomst voor de duur en aard van de opleiding. Mocht je 

voortijdig moeten/willen stoppen met de opleiding dan eindigt ook je arbeidsovereenkomst. 

Bij het voortijdig beëindigen van de opleiding is er sprake van een terugbetalingsregeling. 

De studiekosten bedragen per leerjaar ongeveer € 250,-  

 

 

 

De omvang van de leerarbeidsovereenkomst bedraagt minimaal 22,22 uren per week en maximaal 

31,11 uren per week. Je gaat 1 dag per week naar school. 

Hiervan ga je 4 uren in eigen tijd en 4 uren werktijd (bij parttime-contract naar rato). 

Voorbeeld: een leerling heeft een leer-arbeidsovereenkomst van gemiddeld 26,67 uren per week. 

De leerling wordt voor gemiddeld 24 uren per week ingezet op een afdeling en krijgt per week 

2,67 uren lestijd vergoed 

 

Diploma 
Na diplomering ontvang je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

Wanneer je binnen twee jaar na diplomering, op eigen verzoek, met ontslag gaat dan wordt een 

evenredig deel van de studiekosten in rekening gebracht. 

 

Salaris  



      

 

Leerling Helpende Plus 

Het salaris van leerlingen Helpende Plus van 21 jaar en ouder is € 2025,02 per maand 

(zijinstroomperiodiek 25), op basis van een 36-urige werkweek. In onderstaand tabel is het salaris 

van 

leerlingen onder 21 jaar te zien. 

 

Salaris leerling tot 21 jaar – vanaf maart 2022 

leeftijd per maand per periode per uur 

16 654,67 601,92 4,18 

17 749,65 689,76 4,79 

18 948,75 872,64 6,06 

19 1138,50 1.046,88 7,27 

20 1518,00 1.396,80 9,70 

 

 

Archipel vraagt je om een kopie van je diploma aan ons te overhandigen, waarmee je kunt 

aantonen dat je vooropleiding overeen komt met de eisen die we stellen. 

 

Meer weten over werken bij Archipel? 

Je kunt meer achtergrondinformatie terugzien in onze Archipel College infofilm: 

https://youtu.be/Y2FSX8azU9A  

 

Een impressie van hoe het werken en leren in de praktijk eruit ziet, kun je zien in een aflevering 

van de serie Mensenwerk waarin een leerling verzorgende IG een dag is gevolgd: 

https://youtu.be/PuHpaiaTh08  en vanuit het perspectief van een werkbegeleider waarbij je ook 

de leerling verzorgende IG in actie ziet: https://www.youtube.com/watch?v=A-ugKFc_kks  

 

Vragen? 

Wij beantwoorden ze graag! Je kan ons bereiken via: 040-2654822 of via: 

wervingenselectie@archipelzorggroep.nl.  

 

https://youtu.be/Y2FSX8azU9A
https://youtu.be/PuHpaiaTh08
https://www.youtube.com/watch?v=A-ugKFc_kks
mailto:wervingenselectie@archipelzorggroep.nl

