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Beste lezer,    
 
Naar aanleiding van uw verzoek om meer informatie met betrekking tot onze diensten doen wij u informatie 
toekomen.   

Wij zijn een team van verpleegkundigen, docenten en verpleegkundig specialisten die gemiddeld (of meer dan) 20 
jaar ervaring hebben binnen de zorgsector en/of het onderwijs. Dit kan zijn ziekenhuiszorg, revalidatiezorg, 
verpleeghuiszorg, (gespecialiseerde) thuiszorg, basis onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. 
Alle praktijkopleiders, werkbegeleiders en assessoren zijn tevens ook werkzaam in het veld en zijn daarom altijd up-to-
date op het gebied van de ontwikkelingen in de zorg. De docenten die bij ons werkzaam zijn hebben een expertise 
zodat alle klanten optimaal bediend kunnen worden. Door ons diverse team van begeleiders zijn wij zelfverzekerd dat 
wij de meeste hulpvragen kunnen oplossen. 

Wij leveren onze diensten aan: 
 Zorgstudenten niveau 2 tot en met niveau 6 
 Volwassenen en ouderen 
 Zorginstellingen 
 Zorgverleners die zelfstandig willen oefenen in de skills ruimte 
 Gediplomeerde zorgverleners 
 ZZP-er in de zorg 
 Bemiddelingsbureaus 

 
Tarieven (geldig tot en met 31 december 2022) 

Dienst  Abonnementskosten / tarief 
Externe MIC/MIM Commissie  voor ZZP-ers en Zorginstellingen - excl. Btw per maand  voor het analyseren van maximaal 20 MIC 

Meldingen per kwartaal, adviezen, verbetervoorstellen en dagelijkse 
bereikbaarheid voor vragen. 

 - excl. btw per maand voor het analyseren van maximaal 40 MIC 
meldingen per kwartaal, adviezen, verbetervoorstellen en dagelijkse 
bereikbaarheid voor vragen. 

 - excl. btw per maand voor het analyseren vanaf 80 MIC meldingen 
per kwartaal, adviezen, verbetervoorstellen en dagelijkse bereikbaarheid 
voor vragen 

 - excl. btw 
per uur 

Huiswerkbegeleiding voor zorgverleners in opleiding tot helpende, 
verzorgende, verpleegkundige 4 en verpleegkundige 5/6 
 

Afhankelijk van de opleiding, de begeleidingsvraag en de intensiteit. 
variëren de abonnementskosten excl. btw per 
maand.  Voor gemiddeld 3 tot 8 uur per week, gelden de onderstaande 
tarieven. 

 200 per maand 
Verzorgende IG 300 per maandag 
Verpleegkundige 4   
Verpleegkundige 5/6 420 per maand 
Het betreft dan begeleiding naar behoefte van maandag t/m vrijdag 
tussen 9:00 en 17:00 en onbeperkte toegang tot de geplande klinische 
lessen en intervisie. 
Heeft u meer begeleiding nodig dan 8 uur per week, dan gelden 
afwijkende tarieven. Vraag dan een offerte op. 

Intervisie voor externe zorgverleners - excl. btw per bijeenkomst per deelnemer met V&VN 
accreditatiepunt.  

Bijscholingen en trainingen voor externe zorgverleners Alle scholingen (RVT, VBH) -  excl. btw per les de les wordt 
gegeven bij een minimale aanmelding van 3 deelnemers  tot een 
maximaal van 10 deelnemers. Betreft externe aanmeldingen. 

Skillslab voor zorginstellingen en ZZP-ers Het vast tarief voor de huur van de skills ruimte - excl. Btw per uur  
en het éénmalig - excl. Btw voor materialen 
gebruik. 
Hierin zit inbegrepen, Wifi, onbeperkt koffie en thee, boeken vanaf een 
uur, modern apparatuur, beschikbare transferliften, toegang tot de 
Vilans protocollen en beschikbaarheid van 9:00 -17:00 van maandag t/m 
zaterdag. Zondag op verzoek. 

Heeft u vragen over een aanmelding, wilt u zich aanmelden voor één/meer van onze diensten of wilt u een offerte 
opvragen, mail dan naar administratie@leergroepzv.nl  

Met vriendelijke groet, 
Team Leergroep Zorg en Verpleging 


