
Duaal leertraject
binnen Amarant

Je komt in aanmerking voor een 
duaal leertraject binnen Amarant 
als HBO-student wanneer je in je 
3e of 4e jaar zit van je opleiding 
richting zorg en welzijn. Je krijgt een 
leerarbeidsovereenkomst en gaat 
direct de praktijk in. Vanaf dag 1 werk 
je dus al met cliënten op één van onze 
voorzieningen. En daarnaast ga je nog 
naar school. 

Op de volgende pagina lees je wat je kunt verwachten van Amarant.

Waar werk gelukkig maakt

Interesse in een duaal leertraject bij Amarant? 
Houd de vacatures in de gaten op werkenbijamarant.nl

https://werkenbijamarant.nl


We willen graag dat jouw leerwerktraject een succes wordt. Daarom zoeken we naar de 
ideale match voor jou. Op welke voorziening pas jij het best? Dat onderzoeken we via de 
selectiegesprekken en een meeloopdag. De manager van de voorziening of groep biedt 
je vervolgens een leerarbeidsovereenkomst aan. Ben je jonger dan 21 jaar? Dan krijg 
je een leerlingsalaris conform CAO. Ben je 21 jaar of ouder dan wordt je ingeschaald 
in FWG 35.1 - 35.3. Indien je gaat werken op een complexe voorziening ontvang je een 
extra toeslag van 2 periodieken. Start de opleiding nog niet maar wil je wel al van start? 
Dan kun je alvast als aspirant leerling aan de slag. We kijken dan welke voor de locatie 
benodigde scholingen je al kunt volgen.

Je krijgt bij de start een onboardingprogramma, net als alle nieuwe medewerkers. Hierin 
leer je Amarant als organisatie beter kennen. Op jouw leer-/werkplek is ook een 

inwerkprogramma. Deze is gericht op kennismaking, verbinding 
en opbouw van werkzaamheden en leeractiviteiten specifiek 
voor jou. Je kunt gebruik maken van het scholingsaanbod 

van Amarant en deelnemen aan intervisie. En last but not 
least: je collega’s, de manager, de werkbegeleider en de 

adviseur praktijkopleiding zijn er om jou zo goed mogelijk 
te begeleiden.

Zo word je 
ingewerkt

In de eerste periode werk je boventallig op de groep en draai je pas een dienst alleen 
wanneer je er echt klaar voor bent. De manager van jouw team kijkt goed naar 
jouw competenties en bekwaamheden alvorens hiervoor groen licht te geven. Na 
10 dagen tot maximaal 2 maanden draai je mee in het rooster. Als je van locatie 
wisselt, werk je de eerste periode opnieuw boventallig op de groep. Om goed 
voorbereid te zijn op de uitdagingen die jouw plek met zich meebrengen volg je 
een aantal locatie-verplichte en gewenste scholingen via de Amarant Academie.

En nu echt 
aan de slag!

Voor alle leerlingen die bij ons het duaal leertraject volgen, bieden wij baangarantie. 
Nadat je je diploma hebt behaald, krijg je bij ons een baan aangeboden voor onbepaalde 
tijd. Deze baan is voor minimaal 24 uur per week. Bij Amarant maakt werk gelukkig. Het 

maken van een goede match tussen jou en onze vacatures heeft dan ook onze hoogste 
prioriteit!

Duaal leertraject 
afgerond, en nu?

Student

Collega’s en werkbegeleider

Manager
Adviseur praktijkopleiding

Gefeliciteerd, 
je hebt een leer-/

werkplek!


