
Welkom bij de opleiding  Verzorgende IG 



Wie zijn wij



Heb je vragen?

Stel ze gerust



Wie ben jij?

• Jij hebt oog en hart voor de 
medemens, jij bent flexibel en wil 
graag iets betekenen voor mensen 
die niet helemaal voor zichzelf 
kunnen zorgen.

• Een zorgtype?



Zorgtype

• Maak je het graag gezellig met je collega’s

• Steel jij het hart van cliënten

• Werk je graag zelfstandig of juist in een 
team

• Bouw je graag aan een vertrouwensband

• Houd je van aanpakken

• Werk je graag aan kwaliteitsverbetering in 
de zorg

• Werk je graag met ouderen

• Of juist in de kraam 

• Of met gehandicapten



En spreekt dit jou aan?

Als verzorgende-IG 
ondersteun je zorgvragers bij: 
persoonlijke verzorging zoals 
wassen, aankleden en 
medicijnen innemen. 

Voer je verpleegtechnische 
handelingen uit.

Werk je aan preventie.



Ook begeleid je de zorgvrager in het dagelijks 
leven:

Je zorgt voor een goede structuur, biedt 
activiteiten aan en helpt bij 
dagbesteding. 

Je maakt gebruik van technologische 
hulpmiddelen. 

Je bent verantwoordelijk, sociaal en kunt 
goed communiceren

In je werk heb je te maken met 
verschillende zorgvragers, hun netwerk 
en andere zorgverleners.



Opleiding  verzorgende IG

Je wilt dus graag voor mensen zorgen

Je hebt een groot hart voor de zorg

Je staat graag klaar voor de ander

Je bent creatief, geduldig en je zoekt 
uitdaging

Kijk dan snel verder!!





Wie zijn wij?

• Een grote school maar opgedeeld 
in sectoren.

• Gezondheidszorg:

Verpleegkunde en Verzorgende IG

• Een fijne school  met betrokken 
docenten veelal uit het werkveld



De studie

BOL 3 jaar

elk jaar stages in het 
werkveld

BBL 3 jaar

werken bij een leerbedrijf en 
1 dag in de week naar 
school eerste periode 2 dagen

VE 2 jaar

BBL 21+ of na helpende +



Wat ga je dan o.a. leren?
Generieke vakken:

Nederlands, rekenen, burgerschap

Godsdienst, LOB

Beroepsgerichte vakken:

Persoonlijke zorg, anatomie, 
communicatie, kennis van 
ziektebeelden, verpleegtechnisch 
handelen, verplaatsingstechnieken, 
zorgtechnologie, preventie, 
weerbaarheid  en nog veel meer.



Stages in de BOL opleiding

• In ieder leerjaar een stage.

• In leerjaar 1 10 weken

• In leerjaar 2 20 weken

• In leerjaar 3           20 weken



Hoe ziet een schooldag
er uit?

• Eerste lesuur 8.30 uur

• Dagopening

• Maximaal  9 lesuren van 50 
minuten

• Vaardigheden en theorielessen

• Pauzes



Leermateriaal

• Alle studenten werken met een 
eigen device 

• Leermateriaal via Studers

• De opleidingsmanager



Persoonlijke begeleiding

• Betrokken docenten

• LOB docent tijdens schooltijd

• BPV docent tijdens stagetijd



En na je studie doorstuderen?

• MBO Verpleegkunde



Of  gaan werken?

Ouderenzorg

Gehandicaptenzorg

Geestelijke gezondheidszorg

Kraamzorg



Reformatorische school

• Toegevoegde waarde

• De Bijbel als basis



Wees welkom!

• Leerwerkovereenkomst bij BBL

• Meeloopdag regelen: ltm@hoornbeeck.nl

• Aanmelden via de site*

• AMN

• Gesprek met docent

• Bijv. werken bij:

• Werken bij Cedrah - Werken bij Cedrah

* Via de decaan van je school

• Vooropleidingseisen:

• Minimaal VMBO Kader

• HAVO 3

mailto:ltm@hoornbeeck.nl
https://werkenbij.cedrah.nl/


Start van je opleiding

De opleiding start met een introductie waarbij je kennismaakt met de school, je klasgenoten, je studieloopbaanbegeleider 
en je vakdocenten



Locatie Gouda
Noordelijk Halfrond 10
Gouda

https://www.hoornbeeck.nl/

https://www.hoornbeeck.nl/

