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1 Inleiding 

Je hebt bij het Maasstad Ziekenhuis gesolliciteerd naar de functie van leerling-
verpleegkundige niveau 4, de BBL-opleiding. 
 
Met dit document informeren wij je over de sollicitatieprocedure. 
 
Elk onderdeel van de sollicitatieprocedure is een selectiemoment. Wij kunnen op dat 
moment besluiten de procedure met jou te beëindigen. 
 
 

2 Taal- en rekentoets 

2.1 Informatie vooraf 

Richtlijnen van de overheid maken het wenselijk om het instroomniveau van onze 
leerling-verpleegkundigen op het gebied van taal en rekenen te bepalen. 
 
Wij maken hiervoor gebruik van de taal- en rekentoets. 
 
Het maken van de toets is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het 
vervolg van de sollicitatieprocedure.  
 

 Wij vertrouwen erop dat je voor het maken van de toets alleen gebruik 
maakt van je eigen kennis en vaardigheden. Na een positief verloop 
van de sollicitatieprocedure worden deze toetsen bij de start van de 
opleiding opnieuw door de onderwijsinstelling afgenomen.  
Wij wijzen je er nadrukkelijk op dat het een reden is om het 
dienstverband in de proeftijd te beëindigen, mocht blijken dat hierbij 
afwijkende toets resultaten te zien zijn. 

2.2 Technische eisen 

Om Studiemeter.nl goed te laten werken op een computer, is er een aantal 
technische eisen waaraan de computer moet voldoen: 
 

 De computer moet een stabiele verbinding hebben met het internet; 

 De internetbrowser moet cookies toelaten; 

 Een recente versie van Flash Player moet geïnstalleerd zijn op de computer; 

 Javascript moet ingeschakeld zijn; 

 De pop-up-blokkering moet uitgeschakeld zijn. Deze is onder andere nodig 
voor het openen van de certificaten en voor het downloaden van de 
resultaten. 

2.3 Inloggen 

Omdat het Maasstad Ziekenhuis een inlogcode voor je aangevraagd heeft, ontvang 
je jouw inloggegevens via de Maasstad Academie. Je logt daarmee in op 
http://www.studiemeter.nl  
 

 Het veld, waarin je het wachtwoord invoert, is hoofdlettergevoelig! 

http://www.studiemeter.nl/
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2.4 Je weg vinden binnen Studiemeter.nl 

Wanneer je aan het werk bent op Studiemeter.nl, is het belangrijk dat je alleen de 
knoppen van Studiemeter.nl zelf gebruikt. Wanneer je, bijvoorbeeld om terug te gaan 
naar de vorige pagina, de knoppen van de browser gebruikt, word je automatisch 
uitgelogd op Studiemeter.nl. Je moet dan opnieuw inloggen om verder te gaan. 
Gegevens die niet opgeslagen zijn, gaan dan verloren. 
 
Een aantal knoppen op Studiemeter.nl wordt hieronder in het kort uitgelegd. 

2.5 Methodes 

Onder deze knop vind je de beschikbare testen: TNT 2.0 en RNT 2.0. waar je 
toegang tot hebt op Studiemeter.nl.   
 
Om een methode te openen, klik je op de knop Methodes. Vervolgens klik je op het 
plaatje van de gewenste methode. 
 

 

2.6 Berichten 

Onder deze knop kun je berichten sturen naar de servicedesk van Studiemeter.nl.  
 
Vriendelijk verzoek om geen gebruik te maken van deze mogelijkheid en alleen 
berichten te sturen aan Petra Kramp via krampP@maasstadziekenhuis.nl 
  

mailto:krampP@maasstadziekenhuis.nl
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2.7 Uitloggen 

Met deze knop word je uitgelogd op Studiemeter.nl. Als je tijdens een oefening op 
deze knop klikt en daarmee de oefening stopt, blijven je behaalde resultaten 
bewaard. De volgende keer dat je inlogt om dezelfde oefening te maken, gaat de 
oefening verder waar je gebleven was. 
 

 

2.8 Niveautoets: TNT 2.0 en RNT 2.0 

Met behulp van TNT 2.0 en RNT 2.0 test je welk niveau jij beheerst op het gebied 
van Nederlands (TNT 2.0) of rekenen (RNT 2.0). 
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2.9 Aan de slag met de niveautoetsen TNT en RNT 

 Tijdens het maken van de TNT 2.0 mag geen woordenboek gebruikt 
worden. 
 

 Tijdens het maken van de RNT 2.0 mag geen rekenmachine gebruikt 
worden. Wel mag je pen en papier gebruiken om antwoorden uit te 
rekenen. 

 
Maak de toets in een rustige omgeving, waar je je goed kunt concentreren. 
 
Plan 2 keer maximaal 45 minuten in voor het maken van de toets.  
 
Als je de toets op een bepaald moment onderbreekt en later weer oppakt, gaat de 
toets verder met de vraag waar hij gebleven was. 

2.9.1  Het maken van de tests 

1. Je gaat naar http://www.studiemeter.nl 
2. Je logt in met je persoonlijke gebruikersnaam en je wachtwoord. 
3. Je klikt op de knop “methodes” boven in de menubalk. 
4. Je kiest voor de methode TNT of RNT. 
5. Je beantwoordt de vragen zo goed mogelijk. 
6. Je bent klaar als je de niveautoetsen taal (TNT) en rekenen (RNT) allebei 

hebt gemaakt. 

2.9.2  De afronding van je toetsen bevestigen 

 
Na het maken van beide testen, mail je naar Petra Kramp via 
krampP@maasstadziekenhuis.nl het bericht dat je beide tests hebt afgerond. 
 
In het mailbericht staat de uiterste verzenddatum van deze mail vermeld. 
 
De toets resultaten zijn voor het Maasstad Ziekenhuis zichtbaar. Hierna wordt 
beoordeeld of de procedure zal worden vervolgd.  
 
Als het besluit positief is, dan word je uitgenodigd voor het maken van een AMN 
intaketest. In het andere geval ontvang je ook een mailbericht over onze beslissing. 
  

http://www.studiemeter.nl/
mailto:krampP@maasstadziekenhuis.nl
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3 AMN Talentscan 

De talentscan kan voor jou duidelijkheid scheppen over de juistheid van jouw keuze 
om de opleiding tot verpleegkundige te volgen. Voor het Maasstad Ziekenhuis is de 
talentscan een middel om te bekijken of je in principe over voldoende capaciteiten 
beschikt om de opleiding te volgen. 
 
De talentscan test je op allerlei gebieden die voor het vak verpleegkunde van belang 
worden geacht en bestaat uit de volgende onderdelen:  

 persoonlijke gegevens 

 leerintelligentie (numerieke aanleg, ofwel rekenen en verbale aanleg, ofwel 
taal) 

 logisch redeneren (redeneervermogen en evaluatievermogen) 

 ruimtelijk inzicht 

 competenties 

 beroepsbeeld 

Je ontvangt automatisch bericht over de exacte dag en tijd waarop jij de talentscan 
kunt maken. Het maken van de talentscan neemt ongeveer 2 a 3 uur in beslag. Voor 
aanvang van de test moet je je kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs 
(paspoort of ID kaart).  

3.1 Voor je aan de test begint… 

Nog een paar dingen om op te letten: 
 

 Neem een flesje drinken mee 

 Ga voor de tijd naar het toilet 

 Mocht je tijdens het maken van de talentscan hinder ondervinden, dan 
vraag ik je dit te melden binnen 24 uur via de mail aan Petra Kramp via 
krampP@maasstadziekenhuis.nl 

 Denk eraan dat de tijd voor de test beperkt is. Je kunt dus niet zelf bepalen 
hoelang je over de test doet. Ook aan het beantwoorden van vragen kan 
een tijdslimiet zijn gesteld.  

 Tijdens de test kan de tijd niet stopgezet worden. 

 Het gebruik van een rekenmachine en/of mobiele telefoon is niet 
toegestaan. 

 Persoonlijke vragen met vragen over je gezondheid hoeven niet 
beantwoord te worden. 

 Het rekengedeelte is gebaseerd op basis-rekenen en niet op verpleegkundig 
rekenen. Hieronder volgt een aantal voorbeeldvragen, zoals je die tegen 
kunt komen in de test. 

  

mailto:krampP@maasstadziekenhuis.nl
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3.2 Voorbeeldvragen talentscan 
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3.3 Routebeschrijving Maasstad ziekenhuis 

 
 

Adres gegevens: 

Maasstad ziekenhuis 
Maasstadweg 21 
3079 DZ Rotterdam 
010-2913356 

De locatie waar je de test gaat maken is het Maasstad ziekenhuis bij de Maasstad 
Academie – C1.13H.03. De ingang van de Maasstad Academie bevindt zich op de 
zorgboulevard (dus niet in het ziekenhuis). Neem hier ingang 3 (halverwege de 
ingang van het ziekenhuis en de weg naar de parkeergarage) en ga naar de 1e 
verdieping. Als je de lift uitstapt, ga je links en vindt je de ingang van de Maasstad 
Academie na ongeveer 15 meter aan je linkerkant. 
Voor een filmpje van de routebeschrijving: https://youtu.be/skEu37ulz9k  
 
Met de auto 
 
Klik op onderstaande link voor meer informatie. 
 
https://www.maasstadziekenhuis.nl/service-contact/op-bezoek/parkeren/ 
 
Met openbaar vervoer 
 
Klik op onderstaande link voor meer informatie. 
 
https://www.maasstadziekenhuis.nl/service-contact/op-bezoek/route-met-het-ov/ 

 

  

https://youtu.be/skEu37ulz9k
https://www.maasstadziekenhuis.nl/service-contact/op-bezoek/parkeren/
https://www.maasstadziekenhuis.nl/service-contact/op-bezoek/route-met-het-ov/
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4 Meeloopochtend 

 
De meeloopochtend maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure en volgt voor 
of na het sollicitatiegesprek, dit verschilt per procedure. 
 
Een maximaal aantal geselecteerde kandidaten wordt hiervoor via e-mail 
uitgenodigd. Je sollicitatie, de uitkomsten van de taal- en rekentoets en de 
uitkomsten van de AMN talentscan bepalen onze keuze. 

4.1 Meeloopochtend  

Dit is een ochtend waarbij je meeloopt op een verpleegafdeling. Je kan meelopen 
met een verpleegkundige of een ouderejaars leerling-verpleegkundige. De invulling 
hiervan wordt door de afdelingen bepaald en kan daarom verschillen. 
 
Na de meeloopochtend ontvang je via e-mail bericht over een eventuele voortzetting 
van de sollicitatieprocedure. 
 

5 Sollicitatiegesprek 

Afhankelijk van of de meeloopochtend voor of na het sollicitatiegesprek plaats vindt 
wordt een aantal kandidaten uitgenodigd om de sollicitatieprocedure te vervolgen 
met een sollicitatiegesprek. 
 
Voordat het sollicitatiegesprek gestart wordt, is het nodig dat de sollicitatiecommissie 
je identiteitsbewijs in kan zien. 
 
Het gesprek duurt ongeveer 45 minuten. In het gesprek praten we met elkaar over 
jouw motivatie om de opleiding tot verpleegkundige te volgen en over jouw 
verwachtingen van het werken en leren in het Maasstad Ziekenhuis. We kunnen 
terugkomen op je sollicitatie, je testresultaten en de selectiebijeenkomst. Daarnaast 
is er voor jou gelegenheid om vragen te stellen. 
 
Na het sollicitatiegesprek kun je binnen een afgesproken termijn telefonisch contact 
met ons opnemen om de uitkomst van het sollicitatiegesprek en het vervolg van de 
procedure te vernemen. Deze uitkomst wordt daarna via de e-mail aan je bevestigd. 
 
In het geval wij hebben besloten om de procedure niet met je voort te zetten stellen 
wij je, voor nadere toelichting over het besluit, in de gelegenheid om telefonisch 
contact op te nemen met een lid van de sollicitatiecommissie. Deze informatie helpt 
je mogelijk bij een volgende sollicitatie. 
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6 Arbeidsvoorwaardenbijeenkomst 

 
Alle kandidaten die wij willen aannemen worden via e-mail uitgenodigd voor een 
arbeidsvoorwaardenbijeenkomst. Aan de kandidaten vragen wij een aantal 
formulieren ingevuld mee te nemen naar de bijeenkomst en kennis te nemen van 
digitale informatie over onze organisatie. 
 
Tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid tot vragen stellen en ontvang je 
eventueel aanvullende informatie over de opleiding, inschrijving voor de opleiding 
en onze arbeidsvoorwaarden. 
 
Ook dient er een verklaring omtrent gedrag (VOG) aangevraagd te worden. Via onze 
afdeling HR ontvang je een mailbericht voor de aanvraag van deze verklaring. De 
verklaring dient uiterlijk zes weken na indiensttreding te zijn ingeleverd. Het 
ontbreken van de verklaring is aanleiding om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. 
 
 

7 CV OK 

Sollicitanten die uitgenodigd worden voor een arbeidsvoorwaardengesprek, worden 
na dit gesprek gescreend door CV OK.  
 
Deze screening bestaat uit de volgende stappen: het nagaan van referenties en het 
toetsen van de authenticiteit van identiteitspapieren en diploma's.  
 
We gaan ervan uit dat je wilt deelnemen aan deze screening als je solliciteert op 
deze vacature. Zonder screening is het helaas niet mogelijk om in dienst te treden 
als leerling-verpleegkundige. 


