
 

Feestelijke diplomering studenten Zorgprofessional+  

“Ik kreeg meteen een baan aangeboden!” 

Afgelopen donderdag 14 juli mochten in totaal 10 kersverse zorgprofessionals hun 

diploma in ontvangst nemen tijdens een feestelijke uitreiking in Vivium De Zandzee. 

Helpende plus Lorraine Amelo is enorm trots op het resultaat: “Het was hard werken, 

maar ik ben ervoor gegaan en nu heb ik dat diploma gewoon op zak. Nu eerst 

genieten!”  

 

Zorgprofessional+ 

De verschillende studenten volgden allemaal volgens hun eigen leerroute de opleiding 

Zorgprofessional+, een co-creatie van Vivium Academy en MBO College Hilversum. Erika 

Pieters, leercoach van de opleiding licht toe; “De opleiding wordt op maat ingericht voor de 

student. Studenten staan voor de uitdaging zich voor te bereiden op een snel veranderende 

en nog onbekende toekomst. Dit vraagt een proactieve houding om voortdurend passende 

vaardigheden te verwerven. Zicht krijgen op hóe je leert, wie je bent en welke keuzes je 

maakt, is hierbij van cruciaal belang.” 

Persoonlijke leerroute 

Ook voor Lorraine was het een uitkomst dat ze een route op maat kon volgen. “Ik was 

gestart met de opleiding tot Verzorgende-IG, niveau 3. Door privéomstandigheden lukte het 

mij helaas niet om dit goed af te ronden. Ik zag het hierdoor even niet meer zitten, maar ik 

heb toen zoveel steun gekregen van mijn leercoach. Zij gaf mij het vertrouwen dat het niet 

aan mij lag en dat het zonde zou zijn om op te geven.” Erika Pieters licht toe dat er bij 

Zorgprofessional+ meerdere mogelijkheden zijn om alsnog af te studeren in je eigen tempo. 

“We vinden het vooral belangrijk om naar de persoonlijke mogelijkheden en omstandigheden 

van studenten te kijken. De leeftijd van de studenten die vandaag hun diploma krijgen 

varieert van 22 tot 63 jaar en ze hebben allemaal verschillende achtergronden, dus iedereen 

heeft andere leerbehoeften. We proberen samen altijd het beste uit de studenten te halen.”  

Vaste baan 

Lorraine beaamt dit met een grote glimlach; “Ik zag mezelf niet meer in de schoolbanken 

zitten, dus deze opleiding was voor mij ideaal. Het was zwaar, maar uiteindelijk heb ik nu 

toch een diploma op zak voor Helpende Zorg en Welzijn plus en ik heb ook meteen een 

vaste baan aangeboden gekregen bij Vivium! Ik ben zo blij dat ik toch heb doorgezet! En ik 

ben zeker nog niet uitgeleerd, dus dat niveau 3 diploma komt er uiteindelijk vast ook nog wel 

een keer, maar eerst ga ik hier nu even volop van genieten!” 


