Mbo-verpleegkundige
BBL (niveau 4 - doorstroomvariant)
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Jouw toekomst?
Sommige mensen hebben dagelijks professionele zorg nodig.
En dat is niet altijd makkelijk. Daarom is het belangrijk om als
verpleegkundige over een flink portie inlevingsvermogen te
beschikken. Als mbo-verpleegkundige verleen je de dagelijkse
zorg aan mensen die dit door ziekte of functiebeperkingen
nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan patiënten in een
revalidatiecentrum of ziekenhuis, mensen met een
psychiatrische ziekte, mensen met lichamelijke en/of
verstandelijke beperkingen en ouderen (al dan niet thuis
wonend). Na afronding van de opleiding kun je

in alle soorten zorginstellingen gaan werken, zoals verpleegof verzorgingshuizen, thuiszorg, ziekenhuizen, psychiatrie of
gehandicaptenzorg. Daar verleen en coördineer je de
benodigde zorg en voer je allerlei verpleegkundige
handelingen uit. Wat je taken precies zijn, is afhankelijk van
de soort instelling waar je werkzaam bent. Voor deze baan is
het belangrijk dat je nauwkeurig werkt, samenwerkt met
collega’s en luistert naar de zorgvragers. Ook is het belangrijk
dat je stressbestendig bent, zodat je in noodsituaties snel en
rustig kunt handelen.

De opleiding
Tijdens de opleiding leer je hoe je zelfstandig verpleegkundige
zorg kunt uitvoeren in verschillende zorgsituaties, hoe je de
zorgverlening kunt coördineren en organiseren en hoe je
zorgvragers kunt begeleiden. Belangrijke vakken zijn
anatomie, rekenen, verpleegkunde, communicatie en
interactie. Tijdens de opleiding praten we ook veel over de
ethische dilemma's die je kunt tegenkomen in de praktijk. Zo
leer je als christen sterk te staan binnen je toekomstige
beroep en op een Bijbelse manier naar ethische kwesties te
kijken. Het Hoornbeeck College biedt de mogelijkheid om na
2 jaar Mbo-Verpleegkundige BOL over te stappen naar BBL.
Ook kun je met een diploma Verzorgende IG instromen in
deze opleiding. Je volgt dan

eerst een summerschool van een week. Vervolgens ga je twee
jaar lang 1 dag in de week naar school (en eens in de 4 weken
een extra dag) en werk je 4 dagen per week als leerlingverpleegkundige in de praktijk. Tijdens je werken in de
praktijk (beroepspraktijkvorming) doe je ervaring op en breng
je in de praktijk wat je op school hebt geleerd. Om de
opleiding Mbo-Verpleegkundige BBL te kunnen doen is het
noodzakelijk dat je een leerwerkovereenkomst met een
geaccrediteerde zorginstelling hebt van minimaal 24 uur per
week. Vooropleidingseisen: 2 jaar opleiding Mboverpleegkundige of diploma Verzorgende IG Je kunt je alleen
aanmelden als BBL-student als je op 1 augustus (startdatum
cursusjaar) 16 jaar of ouder bent.

Vervolgstudies
Na het behalen van je diploma kun je in allerlei
zorginstellingen aan de slag. (zie ‘jouw toekomst’) Ook kun je
doorstromen naar de hbo-opleiding Verpleegkunde
(kwalificatieniveau 5). Daarnaast kun je je specialiseren in
diverse richtingen. Na het volgen van interne of aanvullende
opleidingen

kun je bijvoorbeeld gaan werken als intensive care
verpleegkundige, ambulanceverpleegkundige,
kinderverpleegkundige of sociaal-psychiatrisch
verpleegkundige. Maar ook meer leidinggevende functies,
zoals praktijkopleider, coördinator of hoofd-verpleegkundige
behoren tot de mogelijkheden.
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