
‘ DE GOEDE BEGELEIDING  
EN PRAKTIJKERVARING  
GEEFT MIJN  
ZELFVERTROUWEN  
EEN BOOST’’

TRAINEESHIP VOOR VERPLEEGKUNDIGENAVL ACADEMIE 
LEREN IN DE ONCOLOGIE

lerenbijavl.nl

https://lerenbijavl.nl/


 “ Dit Traineeship is perfect als je als net afgestudeerde zoals ik nog niet zoveel 
praktijkervaring hebt opgedaan. De goede begeleiding, de praktijkervaring en het 
feit dat ik dit op mijn eigen tempo kan doen, geeft mijn zelfvertrouwen en carrière 
een boost. De perfecte start. Aan de ene kant word ik vrijgelaten om zelf taken uit 
te voeren, tegelijkertijd is er altijd iemand waarop ik kan terugvallen. Daarbij krijg 
ik echt de tijd om mezelf te ontwikkelen en hoef ik niet direct alles goed te kunnen. 
Verder spreekt het me aan dat er dagelijks tijd is om me te verdiepen in elke 
patiënt. Dat wordt ook continu gestimuleerd. Ik merk ook dat de patiënt waardeert 
dat er tijd en aandacht is. Op die manier kunnen we echt iets betekenen.”

TRAINEEVERPLEEGKUNDIGE ROY:  
Lees het hele interview met Roy en zijn collega’s via Lerenbijavl.nl 

“ Het blijft mooi dat ik een rol mag spelen in de ontwikkeling van mijn 
collega’s door te proberen het beste bij hen naar boven te halen. 
Natuurlijk kun je uit boeken veel leren, maar het stukje praktijk is in ons 
vak echt onmisbaar. Daarbij benadruk ik altijd dat geen vraag te gek 
is. Als je iets niet weet, kan je simpelweg niet verder. Die ruimte en dat 
vertrouwen geven, helpt enorm. Ik vind het ook altijd belangrijk om bij 
een heftige casus te vragen hoe het nu voor de trainee is. Impactvolle, 
heftige situaties raken mij na veertig jaar werkervaring gelukkig ook 
nog steeds. Dat mag en dat is juist heel gezond. Het mooie vind ik dat 
trainees mij ook weer aan nieuwe inzichten helpen.”

    Werkbegeleider en oncologieverpleegkundige

 JOSE VAN DEN BERGH – WICHINK:  

https://lerenbijavl.nl/ervaringen-opleidingen/
https://lerenbijavl.nl/ervaringen-opleidingen/


UNIEK TRAINEESHIP
Leren door te doen, te falen en te slagen. De juis-
te balans tussen vrijheid en begeleiding. Talenten 
ontwikkelen waarvan je nog niet wist dat je ze 
had. Specialiseren in een vakgebied en verken-
nen waar je goed in bent en wat je leuk vindt. 
Dát is waar dit unieke Traineeship voor staat. 
Ben je klaar met je studie en benieuwd of onco-
logie bij jou past? Dan is dit Traineeship in het 
AVL misschien iets voor jou. In 14 maanden tijd 
leer je over het ontstaan van kanker, diagnostiek, 
de (nieuwste) behandelingen in de oncologie en 
de zorg die daarbij komt kijken. Een fijne manier 
om als beginnend verpleegkundige meer verdie-
ping te krijgen. 

LEER OVER DE ONCOLOGIE EN OVER JEZELF
We starten dit Traineeship met de vraag: waar 
krijg jij energie van? Op basis van jouw ervaring 
en voorkeur krijg je de keuze om aan de slag 
te gaan met het verplegen van patiënten die 
chemotherapie of pijnbestrijding krijgen, of een 
chirurgische behandeling ondergaan. Je krijgt de 
kans om zowel te leren als te werken. En doet 
zo waardevolle werkervaring op in een specialis-
tisch ziekenhuis en ontdekt hoe het is om hoog 
complexe zorg te geven. In dit Traineeship draait 
het om jouw groei en ontwikkeling: je leert niet 
alleen in het vak, maar ook over jezelf. 

LEREN IN DE PRAKTIJK: BEGELEIDING DOOR EXPERTS
Wij zijn grensverleggend in onze zorg en in ons 
onderzoek. Deze kennis delen we graag. Daarom 
word je dan ook begeleid door ervaren collega’s. 
Je staat er dus nooit alleen voor. Op jouw werk-
plek helpen we je op weg. Erg prettig als je net 
nieuw bent en op je eigen benen moet leren 
staan als zelfstandig verpleegkundige. Het geeft 
je het gevoel dat je er al bij hoort, en tegelijker-
tijd nog steeds een back-up hebt. 

ONTWIKKEL JEZELF DANKZIJ  
WAARDEVOLLE PRAKTIJKERVARING



Naast werken en coaching-on-the-job volg  
je ook een intensief opleidingsprogramma.  
Dit opleidingsprogramma bestaat uit de  
volgende onderdelen: . 

KLAAR VOOR DE START? 
Als trainee start je met een compleet inwerkpro-
gramma ‘Aan de slag bij het AVL’. Dit is een uniek 
escaperoom-achtig programma waarin je op een 
interactieve en leuke manier leert hoe systemen 
werken, en welke veiligheid je in acht moet 
nemen. Vervolgens leer je in de Skillstraat alle 
technische basisvaardigheden. Tegelijkertijd leer 
je zo andere startende collega’s kennen en ga je 
goed voorbereid de praktijk in. 

BASISCURSUS ONCOLOGIE
Na 2 maanden start je met de 4-daagse Basiscur-
sus Oncologie voor verpleegkundigen. In deze 
basiscursus leer je alles over het ontstaan van 
kanker en maak je kennis met de verschillende 
behandelingen. In deze cursus leer je ook hoe je 
oncologische patiënten zo goed mogelijk kunt 
verplegen, en hoe je hen samen met hun naasten 
goed kunt voorlichten en begeleiden. Allemaal 
volgens de laatst bewezen inzichten. 

PERSOONLIJK ONTWIKKELTRAJECT
Jouw ontwikkeling staat in dit Traineeship cen-
traal. Wij vinden dit net zo belangrijk als vakin-
houdelijke ontwikkeling. Je ontdekt tijdens re-
flectieworkshops wat voor jou belangrijk is, wat 
wel en niet bij jou past en wie jij bent als ver-
pleegkundige. Waar krijg jij juist veel en minder 
energie van? Op deze manier leer jij jezelf niet 
alleen beter kennen als zorgprofessional, maar 
ook als mens. 

INWERKPROGRAMMA: 
‘AAN DE SLAG BIJ HET AVL’

SKILLSTRAAT: OEFENEN MET  
TECHNISCHE VAARDIGHEDEN 

BASISCURSUS ONCOLOGIE 

WORKSHOPS REFLECTIE  
EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING 

WORKSHOP EIGEN GRENZEN 

WORKSHOP LOOPBAAN  
NA TRAINEESHIP 

• WAT IS KANKER?
• BEHANDELINGEN IN DE ONCOLOGIE
• IMPACT VAN KANKER
• METHODIEKEN EN VEILIGHEID 

INTENSIEF 
OPLEIDINGSPROGRAMMA



HET TRAINEESHIP DUURT: 

14 maanden

CERTIFICERING:

Na het Traineeship op beginniveau 
voor Vervolgopleiding Oncologie- 
verpleegkunde

LOCATIE:

Antoni van Leeuwenhoek
Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam

KOSTEN:

De werkgever betaalt de kosten voor 
het Traineeship.

START:

Elke maand kan gestart worden 

Vacatures zijn te vinden via: 
werkenbijavl.nl

Kosten:
• Te vinden via:
lerenbijAVL.nl

HET TRAINEESHIP IS GESCHIKT VOOR:
Afgestudeerde verpleegkundigen die zich 
persoonlijk willen ontwikkelen in het  
oncologisch werkveld.

BENODIGDE ERVARING EN DIPLOMA’S: 

MBO-V in BBL-variant met ruime 
ziekenhuiservaring

HBO-V met stageperiode van  
20 weken in alge meen ziekenhuis

https://www.werkenbijavl.nl/


NIEUWSGIERIG GEWORDEN?
Een compleet overzicht van onze CZO-opleidingen, 
workshops, masterclasses en stages vind je via: 

JIJ MAAKT HET VERSCHIL 
Wil jij je in een korte tijd specialiseren in de oncologie? 
Dan kies je voor het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Het 
AVL is naast een Comprehensive Cancer Center ook een 
oncologisch onderwijsinstituut. Hier combineren we de 
zorg voor patiënten met kanker met grensverleggend 
onderzoek. Dit maakt ons hét oncologisch onderwijs- 
instituut voor zorgprofessionals. Op basis van onze 
laatste inzichten bieden wij het best mogelijke behan-
delresultaat en een zo goed mogelijke kwaliteit van 
leven. Deze kennis delen we niet alleen met onze eigen 
collega’s, maar ook kunnen andere zorgprofessionals 
deelnemen aan onze unieke opleidingen en cursussen. 
Want topzorg en toponderzoek leveren, betekent ook 
samenwerken, zodat ook jij het verschil kan maken voor 
de oncologische patiënt.

ER IS MEER… 
Heb je de smaak te pakken en wil jij je verder ontwikke-
len in de oncologie? Dan kan je na dit Traineeship door-
stromen naar de landelijk CZO-erkende Vervolgopleiding 
Oncologieverpleegkunde. 
Een mooie manier om jezelf als verpleegkundige te 
specialiseren in hoog complexe oncologische zorg. In 
deze vervolgopleiding komen namelijk alle aspecten van 
de oncologie aan bod en ga je echt de diepte in. Door 
de combinatie van theorie en praktijk pas je alles direct 
toe op de werkvloer. Je leert echt door te doen. Zo werk 
en leer je als oncologieverpleegkundige i.o. een periode 
op een chirurgische afdeling. Ook werk je op een interne 
afdeling of dagbehandeling. Daarbij is er alle aandacht 
en ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Alles om 
van jou een ervaren oncologieverpleegkundige te maken, 
die vol kennis en zelfvertrouwen aan de slag kan.

lerenbijavl.nl

AVL ACADEMIE Als oncologisch onderwijsinstituut voor zorgprofessionals bieden 
wij innovatief en inspirerend onderwijs op het gebied van 
oncologische vakkennis en vaardigheden. Dankzij diverse 
opleidingen, cursussen en masterclasses kunnen we optimaal 
inspelen op jouw ontwikkelbehoefte. Allemaal zodat jij het verschil 
kan maken voor onze patiënten. 

AVL ACADEMIE 
VERDER LEREN?

https://lerenbijavl.nl/

