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Verpleegkundige
Persoonlijke zorg bieden, preventief handelen, voorlichting geven en verpleegtechnische handelingen verrichten;
dat leer je bij de mbo-opleiding Verpleegkundige!
Als verpleegkundige werk je in een algemeen ziekenhuis, een psychiatrisch ziekenhuis, de thuiszorg, een woon- en
leefgemeenschap voor gehandicapten of de verpleeghuiszorg.
Je kiest één van de volgende richtingen:
• ziekenhuiszorg (ZH)
• verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg (VVT)
• geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
• gehandicaptenzorg (GHZ)

Studiefeiten
WAT LEER JE?
Je leert:
• bieden van persoonlijke verzorging en begeleiden van de zorgvrager
• preventief handelen
• voorlichting, advies en instructie geven
• zorgverlening coördineren en organiseren
• bijdragen aan de organisatie en het beheer van de werkeenheid
• bijdragen aan het bevorderen van kwaliteit van de zorgverlening
• het verrichten van verpleegtechnische handelingen

Je krijgt ook Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap.
In de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:
• bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces
• werken aan kwaliteit en deskundigheid

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De BOL-opleiding duurt 4 jaar.
De BBL-opleiding duurt 2 - 2,5 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: lesgeld (BOL)of cursusgeld (BBL)
• onderwijsbenodigdheden*: € 1150,- (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 op de boekenlijst.
* We benoemen de kosten van het eerste jaar, tenzij anders is vermeld. De genoemde kosten zijn
onder voorbehoud, ze kunnen dus nog veranderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
BOL: na een introductieperiode van 20 weken ga je stage lopen.
BBL: je hebt een werkgever voor minimaal 24 uur per week en gaat gedurende 2 - 2,5 jaar, 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, vmbo-gl en vmbo-tl
• havo 3 (met overgangsbewijs)
• mbo niveau 2
• mbo niveau 3
• verzorgende IG (alleen BBL-traject toelaatbaar)
Vervolgopleiding
• hbo verpleegkunde
• specialisaties binnen het ziekenhuis zoals kinderaantekening of IC-verpleegkundige
Crebo: 25655

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.



PUNT VAN AANDACHT
Zij-instroom
Ben je iemand die al aan het werk is, maar wil je graag het beroep van verpleegkundige
uitoefenen? Via het Horizon College kun je het juiste diploma halen!
Het is belangrijk dat je werkzaam bent of gaat werken bij een instelling die dit
opleidingstraject aanbiedt, voordat je je aanmeldt.
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