Verzorgende IG
Maatwerk BBL (niveau 3)

Crebo: 25491
Sector: Zorg & Welzijn
Studierichting: Gezondheidszorg
Niveau: Niveau 3
Locatie: Amersfoort, Apeldoorn, Goes, Gouda, Kampen, Rijssen
(dependance), Rotterdam
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Jouw toekomst
Je wilt iets betekenen voor een andere die door en 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. Aan dit
maatwerktraject kan je deelnemen als je een contract van
minimaal 240 uur per jaar heeft bij een geaccrediteerde
werkgever.

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: Ben je verzorgende, gezinsverzorgende,
verzorgende C, kraamverzorgster of ziekenverzorgende en wil
je

graag je diploma upgraden naar verzorgende IG? Dan ben je
welkom bij onze maatwerkopleiding. Ook als je een diploma
medewerker maatschappelijk zorg hebt, kun je je aanmelden
voor deze opleiding. Je doet dan enkele onderdelen extra. De
maatwerkopleiding is een BBL opleiding waarbij je gemiddeld
12 tot 15 dagen in 1 jaar naar school gaat. Daarnaast heb je een
minimaal contract van minimaal 240 uur per jaar bij een
geaccrediteerde werkgever. Op school krijg je theorie en oefen
je vaardigheden en ben krijg je ook de algemene vakken zoals
Nederlands en rekenen. In je werk worden verder de examens
afgenomen. Daar laat je zien in hoeverre je bekwaam bent
voor verzorgende IG. Klik hier om te zien wie de
contactpersoon is van de locatie waar jij wilt studeren.

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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Kijk voor een opleidingsvideo, kostenindicatie en studie in cijfers op de website: www.hoornbeeck.nl/opleidingen
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