Leren bij
Amsta
Alles over stages,
BOL- en BBL-opleidingen

Zoek jij een stageplaats?
Volg jij een MBO of HBO opleiding en ben je op zoek
naar een interessante stageplaats? Bij Amsta bieden
we stageplaatsen (beroepsopleidende leerweg - BOL)
en leerwerkplekken (beroepsbegeleidende leerweg
- BBL) aan voor onder andere de volgende opleidingen:
• Niveau 3 Verzorgende IG
• Niveau 3 Medewerker maatschappelijk zorg
• Niveau 4 Verpleegkundige
• Niveau 4 Maatschappelijke Zorg
• Niveau 5 HBO SPH
• Niveau 5 HBO Verpleegkundige
Voor de BOL- en BBL-opleidingen werken wij nauw
samen met het ROC Top, ROC van Amsterdam,
Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool InHolland.
Over Amsta
Amsta is een zorginstelling met bijna 30 locaties in de
stad Amsterdam: van woonzorgcentra tot kleinschalige
woonvoorzieningen. De locaties hebben ieder hun
eigen karakter en sfeer die samen met cliënten en
familie wordt vormgegeven. Amsta biedt zorg aan
ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en
iedere andere Amsterdammer die behoefte heeft aan
een steuntje in de rug. Met bijna 2000 medewerkers
en net zo veel cliënten, zijn wij altijd op zoek naar
gemotiveerde stagiair(e)s en leerlingen die werken
en leren bij ons willen combineren.
Welke zorg leveren wij?
Bij Amsta werken we met klantgroepen. We kijken
daarbij niet alleen naar de zorg die iemand nodig heeft,
maar ook naar leefstijl, mogelijkheden en wensen.
Dit zijn de klantgroepen:
• Leven op stadse wijze
• Leven in een kleine groep

Bij Amsta
is geen dag
hetzelfde!

• Herstel
•	Beschermd en verzorgd wonen & Ondersteuning
thuis
•	Amsta Karaad (voor cliënten met een verstandelijke beperking: van licht tot ernstig/meervoudig (VG))

kun je gebruik maken van allerlei faciliteiten van
Amsta. Wij bieden jou een interessante stage
in een organisatie met ervaren professionals.
Als je bij Amsta stage gaat lopen, word je begeleid
door een goed opgeleide werkbegeleider
en praktijkopleider.

Expertises
Bij Amsta gaan we voor topzorg. Je kunt ook op
hele specifieke vakgebieden een kijkje in de keuken
komen nemen. Bijvoorbeeld bij de volgende expertisecentra van Amsta:
•	Voor mensen met het syndroom van Korsakov;
• Jonge mensen met dementie;
• Gerontopsychiatrie;
• Mensen met een licht verstandelijke beperking.
Hier werken gespecialiseerde zorgmedewerkers en
behandelaars, die ook samenwerken met landelijke
kenniscentra.

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

Beroepsopleidende leerweg (BOL)
Amsta stelt jou als student in staat om in het
kader van je opleiding praktische ervaring op te
doen met een beroepsopleidende leerweg. Als
student ben je boventallig op de vaste bezetting.
Dit betekent dat je niet in de bezetting wordt
meegeteld. Dit geeft je de tijd om alles goed te
leren en veel te vragen. Toch zal je ook zelfstandig
werkzaamheden moeten uitvoeren omdat je
wordt opgeleid naar een zelfstandige beroepsbeoefenaar.

Als BBL-leerling word je Amsta-breed opgeleid.
Dat betekent dat jij gedurende jouw opleiding op
verschillende afdelingen en locaties zult komen te
werken. Zo leiden wij je allround op en doe jij
(werk)ervaring op met alle verschillende facetten
binnen de VG en/of V&V.
In zowel de CAO-VVT als de CAO-GHZ staan
regels over het salaris van de BBL student. Afhankelijk van je leeftijd en opleidingsjaar wordt ofwel
het minimumloon, ofwel het student-salaris toegepast. Wanneer de student al relevante werkervaring heeft opgedaan dan wordt hiermee bij
de bepaling van het salaris rekening gehouden.
Bij overgang naar een volgend leerjaar zal het
salaris opnieuw worden vastgesteld conform CAO
en wettelijke bepalingen.
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Iedere BOL-student ontvangt stagevergoeding
volgens de CAO Gehandicaptenzorg of de CAO
Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg
(VVT) afhankelijk van jouw stageplaats. Ook

Ben je gemotiveerd en nieuwsgierig, dan kun je via
een beroepsbegeleidende leerweg een opleiding
volgen waarbij je al werkend leerervaringen opdoet. Een voortdurend proces van leren en werken.
Dat vergt een bepaalde discipline, inzet en verantwoordelijkheid. De docenten, de praktijkopleiders
en de werkbegeleiders begeleiden jou tijdens de
opleiding. De opleidingen starten 2 keer per jaar.

Kwaliteit
van zorg staat
centraal
Hoe werken wij?
Bij Amsta gaan wij er vanuit dat mensen zelf
graag sturing geven aan hun leven en daar waar
mogelijk de verantwoordelijkheid voor nemen.
In kleine en grote zaken. Kom je bij ons stage lopen
of leren? Dan help je hier dus bij en ben je altijd
bezig met maatwerk. Geen dag is het zelfde!
Naast eigen regie voor onze bewoners en cliënten,
zien we graag dat jij ook de regie pakt over je eigen
werk. Je bent echt onderdeel van het team, je
geeft aan wat je al kan en waar je hulp bij nodig
hebt. Jouw frisse blik wordt door je Amsta-collega’s
gewaardeerd: heb je een goed plan, dan kijken we
meteen of we het kunnen doorvoeren en zo de
kwaliteit van zorg nog verder kunnen verbeteren.
We willen graag dat jij je thuis voelt bij Amsta.
Wat kun je verwachten van Amsta als werkgever?
Onze vier kernwaarden vormen bij alles het uitgangspunt:
• Praktisch
• Professioneel
• Persoonlijk
• Liefdevol

We zijn een organisatie waarin medewerkers
goed luisteren naar elkaar en samen overleggen.
‘Simpelweg gelukkig’ is het motto. En daarbij
staan we open voor iedereen, ongeacht geaardheid, cultuur, religie of levensbeschouwing.
Contact
Ben je gemotiveerd en enthousiast en op zoek
naar een stage of een BOL of BBL plaats? Bekijk
de BOL en BBL vacatures op de site www.amsta.nl
en maak een job alert aan! BBL vacature gevonden?
Wij ontvangen graag jouw reactie, vergezeld van je
CV, via het sollicitatieformulier.
Meer weten over opleidingen binnen Amsta
Karaad Gehandicaptenzorg? Neem contact op
met Daan Smeelen: d.smeelen@amsta.nl.
Meer weten over opleidingen binnen de sector
Verpleging & Verzorging? Neem contact op met
Tonnie Fafieanie: t.fafieanie@amsta.nl.

