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Hieronder wordt beschreven aan welke voorwaarden je moet voldoen alvorens je de opleiding 
Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 kunt gaan volgen. 
 
Voorwaarden  
De volgende voorwaarden worden gesteld aan de aanmelding voor de opleiding Helpende Zorg 
en Welzijn niveau 2:  
● Je beheerst de Nederlands taal in woord en geschrift.  
● Je kunt werken met een computer / laptop en beschikt ook over een computer of laptop. 
● Je bent minimaal 23 jaar.  
● Je werkt minimaal gemiddeld 10 uur per week bij Tzorg. 
● Je bent 1 jaar of langer in dienst bij Tzorg. 
● Je gaat akkoord met de terugbetalingsregeling en tekent bij aanvang van de opleiding een 
studieovereenkomst. De regeling houdt het volgende in:  

○ Bij voortijdige beëindiging van de opleiding op eigen initiatief, of wanneer je verwijtbaar 

niet deelneemt aan het examen, betaal je de gemaakte opleidingskosten van € 2.700,- 

terug. 

○ Ga je bij Tzorg uit dienst tijdens de opleiding, of binnen één jaar na het afronden van de 

opleiding, dan betaal je de volledige opleidingskosten van € 2.700,- terug. 

○ Ga je bij Tzorg uit dienst na één jaar en binnen twee jaar na het afronden van de 

opleiding, betaal je 50% van de opleidingskosten (€ 1.350,-) terug. 

 

Hierbij is er geen verschil of je op eigen verzoek uit dienst treedt, of wanneer het 

dienstverband door Tzorg wordt beëindigd vanwege handelen of nalaten waarvan je had 

moeten weten dat dit tot beëindiging van het dienstverband kon leiden.  

● Daarnaast sluit je nog een onderwijsovereenkomst met de opleider. 
 
Regeling vergoeding studiekosten 
De vergoedingsregeling is als volgt:  
● Je volgt de lessen en studeert buiten werktijd. Het opdoen van praktijkervaring vindt zo veel als 
mogelijk onder werktijd plaats. 
● Reistijd is eigen tijd.  
● Reiskosten worden vergoed op basis van openbaar vervoer, dan wel volgens de 
reiskostenvergoeding (conform CAO VVT).   
● De opleidingskosten, het verplichte lesmateriaal en examenkosten worden door Tzorg vergoed. 
 
Praktijkervaring 
Gedurende de opleiding ga je 40-60 uur praktijkervaring opdoen. Dit kan op dit moment nog niet 
binnen Tzorg. Voor het opdoen van deze ervaring ga je extern stage lopen en wordt een 
stageovereenkomst gesloten. Over de uren die je stage loopt, ontvang je gewoon salaris vanuit 
Tzorg.  
 
Overzicht studie-uren 

- Opleidingsduur: 6-8 maanden (inclusief vakantie); 

- 7 uur zelfstudie in de week (in eigen tijd); 

- 40-60 uur praktijkleren gedurende de hele opleiding: gemiddeld 1,5-2 uur in de week, 

afhankelijk van exacte opleidingsduur (vergoed door Tzorg); 

- 1 lesdag per twee weken (ongeveer 12 lesdagen in totaal, in eigen tijd). 

 

Voldoe je aan de voorwaarden, dan kan je jezelf aanmelden. Hierbij stuur je een motivatiebrief en 

jouw curriculum vitae mee. Vervolgens zal er een intake plaatsvinden. Naar aanleiding van het 

intakegesprek zal besloten worden of je toegelaten wordt tot de opleiding.  


