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Welkom bij de 
opleiding
Verzorgende IG



 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?
 Dan ben jij een zorgtype!

Heb jij oog en hart voor je medemens, ben jij flexibel en wil je 
graag iets betekenen voor mensen die niet helemaal voor 
zichzelf kunnen zorgen?



 En …...
 Houd je van aanpakken?
 Werk je graag aan 

kwaliteitsverbetering in de zorg?

 Dan is het vak Verzorgende IG 
iets voor jou!



Een verzorgende IG

 Is onmisbaar voor cliënten en 
zorginstellingen.

 Heeft unieke kennis.
 Heeft intensief contact met cliënten.

Waaruit bestaat je werk als 
verzorgende dan?



Je werk als verzorgende-IG:

 Wassen, douchen, aankleden en medicijnen innemen. 
 Wondzorg, injecteren, katheters wisselen en sondevoeding 

aansluiten.

 Je werkt aan preventie.
 Je biedt een luisterend oor.
 Jij geeft warme zorg.
 Jij helpt mensen na een operatie zodat zij weer zelfstandig verder 

kunnen.



 Ouderenzorg zoals verpleeghuis, wijkverpleging
 Gehandicaptenzorg
 GGZ
 Kraam
 Ziekenhuis
 Revalidatie

Waar kan je allemaal aan de slag als 
Verzorgende IG?



BOL 3 jaar
 Ieder jaar stages in het werkveld

BBL 3 jaar
 Werken bij een leerbedrijf 
 1 dag in de week naar school (eerste periode 2 dagen)

VE 2 jaar
 BBL, 21+ of na HZW

De opleiding Verzorgende IG





Een grote school maar opgedeeld in sectoren.
Gezondheidszorg:
 Verpleegkunde 
 Verzorgende IG

Een fijne school met:
 betrokken docenten 
 veelal uit het werkveld

Hoornbeeck College?



Wat je zoal gaat leren?

Beroepsgerichte vakken

• Persoonlijke zorg
• Anatomie
• Communicatie
• Kennis van ziektebeelden
• Verpleegtechnisch handelen
• Verplaatsingstechnieken
• Zorgtechnologie
• Preventie
• Weerbaarheid 
• En nog veel meer.

Generieke vakken

• Nederlands
• Rekenen
• Burgerschap
• Godsdienst
• LOB



 8.30 uur start eerste lesuur
 Dagopening
 Max. 9 lesuren van 50 minuten
 Vaardigheden en theorielessen
 Pauzes

Hoe ziet je lesdag er uit?



 Alle studenten werken met een eigen device 
 Leermateriaal via Studers
 Licenties ThiemeMeulenhoff

Lesmateriaal



 Betrokken docenten
 LOB docent tijdens schooltijd
 BPV docent tijdens stagetijd
 De Bijbel als basis

Begeleiding



Heb je vragen over extra 
ondersteuning tijdens je 
studie?

In de aula staat een
kraam van het 
ondersteuningsteam.
Van harte welkom!



 Studie MBO Verpleegkunde
 Gaan werken in:

Na je studie



 Minimaal VMBO Kader
 HAVO 3
 HZW

Vooropleiding



 Aanmelden via de site*
 AMN
 Gesprek met docent

 Leerwerkovereenkomst bij BBL
 Meeloopdag regelen: aanmelden via de site

 * Via de decaan van jouw reformatorische school

Aanmelden



We zien uit naar 
jouw komst!



Locatie Gouda
Noordelijk Halfrond 10
2801 DE  GOUDA
www.hoornbeeck.nl
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