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K0119 VERPLEGENDE & VERPLEEGTECHNISCHE 

HANDELINGEN 

 

Bedrijfsopleidingen GWS Gezondheidszorg, Welzijn & Sport  

 

Verplegende en Verpleegtechnische Handelingen 
(Keuzedeel K0119) 
 

Duur:  10 bijeenkomsten van 6 uur 
Thuisstudie: Ca 50 tot 60 uur 
Locatie: Alkmaar of Hoorn/incompany 
Afsluiting: Landelijk erkend MBO- 

Certificaat 
 

Doel van het keuzedeel 
Dit keuzedeel helpt om zorg- en welzijn organisaties 

om haar medewerkers (bij) te scholen om alle noodza-

kelijke verplegende en verpleegtechnische (genoemd in 

het keuzedeel Verplegende en Verpleegtechnische Handelingen) 

voorzorgsmaatregelen, procedures en voorschriften 

volgend geldende protocollen uit te voeren. 

 

Medewerkers leren over: gegevens verzamelen over de 

gezondheidstoestand, gegevens verwerken in het on-

dersteuningsplan, dreigende en bestaande gezond-

heidsproblemen onderkennen, passende zorg bieden, 

verpleegtechnische handelingen uitvoeren en zorgverle-

ning evalueren en vastleggen. 

 
Het onderwijs is een mix van zelfstudie, klassikaal en in 
groepsopdrachten, waarbij de begeleidingsvaardighe-
den van een zorgvrager geïntegreerd worden, met be-
hulp van casuïstiek. Daarnaast wordt de skillslab-me-
thode ingezet voor het aanleveren van vaardigheden. 
 

Voor wie? 
Medewerkers van zorg- en welzijn instellingen die in 

het bezit zijn van een niveau 3 of 4 diploma. De mede-

werker werkt voor minimaal 16 uur per week binnen de 

instelling/organisatie exclusief lesdagen. 

 

Vooropleiding/voorkennis 
Elk niveau 3 of 4 diploma is toereikend, de student 

werkt voor minimaal 16 uur in de praktijk. 

 

Werkgever 
De opdrachtgever dient een door SBB erkend leerbe-

drijf te zijn. 

 

 

 
i Tot en met december 2021. Vanaf januari worden de prijzen 

opnieuw berekend. Exclusief boekengeld. 

Is uw organisatie nog niet erkend? 

https://www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning/leerbedrijf-worden 

 

Een praktijkopleider/werkbegeleider is verantwoorde-

lijk voor de praktijkbegeleiding 

 

Kosten 
Open inschrijving: €1575,- per studenti. 

Incompany:  Op aanvraag. 

 

Data open inschrijving 

G
ro

ep
  

Locaties Alkmaar of Hoorn 

Data St
at

u
s 

1 06-09-21/20-09-21/04-10-21/01-11-21/15-11-21/ 

29-11-21/06-12-21/20-12-21/24-01-22 

02-02-22 skills examen / 07-03-22 Diplomering 

Tijd: 13.30 – 20.30 uur inclusief 1 uur pauze. 

VOL 

2 09-11-21/23-11-21/07-12-21/11-01-22 / 25-01-22/ 

01-02-22/01-03-22/15-03-22 / 29-03-22 

14-04-22 skills examen / 24-05-22 Diplomering 

Tijd: 13.30 – 20.30 uur inclusief 1 uur pauze. 

 

3 10-01-22/25-01-22/14-02-22/28-02-22/14-03-22/ 

28-03-22/11-04-22/09-05-22/23-05-22/ 

20-06-22 Skills examen / 11-07-22 Diplomering 

Tijd: 09.00-16.00 uur inclusief 1 uur pauze 

 

4 05-04-22/19-04-22/17-05-22/31-05-22/14-06-22/ 

28-06-22/30-08-22/13-09-22/27-09-22 

11-10-22 Skills examen / 08-11-22 Diplomering 

Tijd: 13.30 – 20.30 uur inclusief 1 uur pauze. 

 

 

Aanmelden of vragen? 
Stuur een mail naar: 

bedrijfsopleidingengws@horizoncollege.nl 
U ontvangt van ons een digitaal aanmeldformulier of 
een antwoord op uw vragen van ons. 

 

Bijzonderheden 
Open inschrijving en incompany. 
 

Uitgebreide informatie keuzedeel Verzorgende en Ver-

pleegtechnische handelingen: 

https://www.s-bb.nl/onderwijs/kwalificeren-en-examineren/keuzedelen 

https://www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning/leerbedrijf-worden
mailto:bedrijfsopleidingengws@horizoncollege.nl

