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Verzorgende IG
Lijkt het je mooi om persoonsgerichte zorg te verlenen in kleinschalige woonvoorzieningen? En wil je graag leren
hoe je zorg kunt afstemmen met zorgvragers, familie of andere disciplines? Lees snel meer over de Mbo-opleiding
Verzorgende IG!
Als verzorgende IG begeleid en ondersteun je mensen die permanent of tijdelijk zorg en/of verpleging nodig
hebben. Dit kan thuis zijn, maar ook in de instelling waar ze verblijven. Het gaat dan om chronisch zieken,
kraamzorg, lichamelijk gehandicapten, revaliderende, ouderen (waaronder dementerenden) en verstandelijk
gehandicapten.
Je kiest een van de volgende richtingen:
• verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg
• gehandicaptenzorg
• geestelijke Gezondheidszorg
• kraamzorg

Studenten aan de opleidingen Verzorgende IG (Woonzorgbegeleider) (niveau 3) en Verpleegkundige (niveau 4)
(alleen BOL) starten in een gezamenlijk basisjaar.

Studiefeiten
WAT LEER JE?
Je leert:
• de zorgvrager ondersteunen en begeleiden bij huishouden en wonen
• begeleiden en verzorgen van zorgvragers

• voorlichting, advies en instructie geven
• zorg afstemmen met zorgvragers, familie en andere disciplines samenwerken
• bijdragen aan de organisatie van de zorg
• bijdragen aan het plannen en evalueren van de zorgverlening
• bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening
• verpleegtechnische handelingen verrichten
• persoonsgerichte zorg in kleinschalige woonvoorzieningen.
Je krijgt ook Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap.
In de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:
• Bieden van persoonsgerichte zorg en ondersteuning op basis van het woon-zorgdossier.
• Werken aan kwaliteit en deskundigheid.

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
BOL 3 jaar en BBL 2 jaar

WAT ZIJN DE KOSTEN?
Vanaf 18 jaar: lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL)
Onderwijsbenodigdheden*: ca. € 1050,- (voor gehele opleiding)
Vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie
Voor deze opleiding wordt het bezit van een laptop (met minimaal Windows 10) geadviseerd. Zie
ook de specificatie van de boekenlijst.

AANVULLENDE INFORMATIE
BOL: na een introductieperiode van 20 weken ga je stage lopen.
BBL: je hebt een werkgever voor minimaal 24 uur en ongeveer gaat ongeveer 1 dag per week
naar school.
Om stage te kunnen lopen heb je bij veel instellingen een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)
nodig. Zonder een VOG kun je geen stage lopen en kun je deze opleiding bij ons niet succesvol
afronden.
Vooropleiding
• vmbo-kb
• havo 3 (met overgangsbewijs)
• Helpende Zorg en Welzijn
• andere diploma’s in overleg
Vervolgopleiding
mbo-Verpleegkundige
Crebo: 25656

STUDIE IN CIJFERS
Wil je informatie over onder andere de kans op een baan of stage in jouw regio? Of ben je
benieuwd naar het percentage geslaagde studenten van het afgelopen schooljaar? Bekijk ‘Studie
in Cijfers’ voor deze opleiding.
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