Verzorgende-IG
BBL (niveau 3)
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Jouw toekomst
Je wilt iets betekenen voor een ander die door een ziekte of
beperking niet helemaal meer voor zichzelf kan zorgen. Wat je
doet kan heel verschillend zijn omdat dit afhankelijk is van het
werkveld waarin je aan de slag gaat en welke beperking de
zorgvrager heeft. Belangrijk is dat je de zelfredzaamheid
zoveel mogelijk stimuleert. Je ondersteunt de cliënt(en) bij
verschillende huishoudelijke vaardigheden zoals eten koken,
zorg dragen voor een schone omgeving. Daarnaast bied je
persoonlijke verzorging zoals wassen, aankleden, medicijnen
delen en je draagt zorg voor de voeding. Naast de persoonlijke
verzorging bestaat je werk ook voor een groot deel uit het
begeleiden van cliënten bij hun dagelijks leven, hierbij zorg je
voor een goede dagstructuur, biedt je activiteiten aan help je
bij de dagbesteding. Bij werkvelden kun je

denken aan de zorg voor ouderen in b.v. verpleeghuis of
thuiszorg. Ook kun je aan de slag in de gehandicaptenzorg.
Hierbij bied je, naast begeleiding ook persoonlijke verzorging.
Met een diploma Verzorgende-IG kun je ook als
kraamverzorgende de zorg voor moeder en kind en het gezin
bieden. Daarnaast kun je ook aan de slag in de psychiatrie,
hier is echter wel weinig werkgelegenheid voor studenten met
een niveau 3-opleiding. Belangrijk is dat je goed kunt
communiceren omdat je alle zorg die je verleend moet
afstemmen met de zorgvrager, collega’s maar ook met de
mantelzorg (familie) en andere hulpverleners (bijvoorbeeld
arts, fysiotherapeut). Andere belangrijke eigenschappen zijn
inleven in de gevoelens van anderen, omgaan met feedback,
omgaan met onverwachte en lastige situaties, plannen en een
lichamelijke goede conditie.

De opleiding
Leren in de praktijk werkt vaak het best. Naast de praktijk is
het natuurlijk ook belangrijk een goede theoretische basis te
hebben. Tijdens de opleiding leer je die vaardigheden die je
nodig hebt voor je toekomstig beroep. Denk hierbij aan vragen
als 'hoe begeleid ik cliënten?' en 'hoe ga ik om met het
verschillende gedrag van cliënten?'. Ook leer je
verzorgingsaspecten zoals wassen, aankleden en
verpleegtechnische handelingen. Naast

de praktische vaardigheden ben je ook bezig met de
theoretische onderbouwing: anatomie en kennis van de
verschillende ziektebeelden maar ook Nederlands, rekenen en
burgerschap. Vooropleidingseisen: Je kunt je alleen
aanmelden als BBL-student als je op 1 augustus (startdatum
cursusjaar) 16 jaar of ouder bent of als je 12 jaren onderwijs
gevolgd hebt (let dus op als je bijvoorbeeld in havo-3 zit; dit
kan dan op jou van toepassing zijn).

Vervolgstudies
Nog niet uitgeleerd? Dan kun je doorstromen naar niveau 4 Mbo-verpleegkunde, persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg of
persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen.
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