
Verzorgende-IG niveau 3 

Leerjaar 1 

Periode 1 en 2: Volledig school 

In leerjaar 1 leg je de basis voor het vak 
van verzorgende-IG. In de vakken leer 
je op  professionele wijze persoonlijke 
zorg te verlenen, te communiceren en 
op je handelen te reflecteren.  

Periode 3: Stage 

Leerjaar 2 

Periode 1 en 2: Stage 

Leerjaar 3 

Als je  aan het eind van het derde leerjaar alles                  

afgerond hebt, ontvang je je diploma! Daarna kun je na een  

doorstroomprogramma starten met jaar 3 Verpleegkunde 

Op school verdiep je je in de verpleeghuis- en thuiszorg (VT), de  gehandicaptenzorg (GHZ), de 

geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de kraamzorg (KZ). Daarnaast leer je meer over 
het coördineren van zorg.  

Periode 1: Volledig school Periode 2 en 3: Stage 

Als verzorgende-IG ben je breed opgeleid. In dit leerjaar kies je het werkveld waarin je de 
laatste stage wilt doen.  

Periode 3 en 4: Volledig school 

Periode 4: Volledig school 

VT GHZ GGZ KZ 

De inhoud van de opleiding is gericht op: 

Sociale              

vaardigheden 

Basiszorg 

Dagbesteding en ac-

tiviteiten plannen 

Verpleegtechnische 

handelingen 



Verpleegkunde niveau 4 

Leerjaar 1 

Periode 1, 2 en 3: Volledig school 

In het eerste jaar leg je de basis voor het  

beroep van mbo-verpleegkundige. Je leert 

op professionele wijze verpleegkundige 

zorg en begeleiding te verlenen. 

Periode 4: Stage 

Leerjaar 2 

Periode 1: Volledig school 

Periode 2 en 3: Stage 

Leerjaar 3 

Als je  aan het eind van het vierde leerjaar alles                  

afgerond hebt, ontvang je je diploma! 

ZH 

Op school verdiep je je in de ziekenhuiszorg (ZH), 

de verpleeghuis- en thuiszorg (VT), de gehandicap-

tenzorg (GHZ) en de geestelijke gezondheidszorg 

(GGZ). Daarnaast leer je meer over het coördineren 

van de verpleegkundige zorg. Je kunt van leerjaar 

2 naar leerjaar 3 overstappen naar de BBL-variant.  

Periode 1 en 2: Stage Periode 3 en 4: Volledig school 

De praktische en theoretische kennis die je hebt opgedaan in de eerste twee leerjaren pas 

je toe bij het vak klinisch redeneren. Hierbij worden alle kanten van de zorg belicht.  

Periode 4: Volledig school 

Leerjaar 4 

In het vierde leerjaar word je opgeleid tot beginnend beroepsbeoefenaar.  

Periode 1 en 2: Volledig school Periode 3 en 4: Stage 

VT GHZ GGZ 

De inhoud van de opleiding is gericht op:  

Verpleegkundige 

zorg 

Sociale       vaar-

digheden 

Samenhang     the-

orie en praktijk 

Klinisch         

redeneren 


