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Verzorgende IG & Maatschappelijke Zorg
- Verzorgend Begeleider
Deze 2-jarige verkorte opleiding op maat leid je op tot begeleider maatschappelijke zorg of verzorgende
individuele gezondheidszorg. Je leert cliënten te begeleiden en ondersteunen bij hun begeleidingsbehoefte. Je
leert in de praktijk en in het onderwijs om met een welzijnsgerichte en/of belevingsgerichte bril naar de cliënt te
kijken en te handelen via de aangeboden praktijkopdrachten. Je leert met en van elkaar. Deze opleiding is flexibel
en praktijkgericht. Je kunt op elk moment van het schooljaar instromen. Op zoek naar onderwijs op maat? Pak je
eigen regie!
Het opleidingstraject bepaal je helemaal zelf. Op basis van je kennis en vaardigheden stel je je opleiding zo samen
dat er een persoonlijk programma ontstaat. Dat noemen wij gepersonaliseerd leren. Met je docent en
werkbegeleider maak je een plan waar je zelf de studievolgorde en het tempo bepaalt. Het onderwijs wordt
'blended' aangeboden. Dat betekent dat je op school, op je werkplek en op afstand aan de slag gaat met
praktijkcases, opdrachten, e-learnings, artikelen en examens. Ook ga je in gesprek met studiegenoten en
werkbegeleiders over je ontwikkeling, je voortgang en uitdagende onderwerpen die richting geven aan jouw
opleidingstraject.
Lees snel verder over de mbo-opleiding Verzorgende IG & Maatschappelijke Zorg - Verzorgend Begeleider!

Studiefeiten
WAT LEER JE?
Binnen de sector Zorg en Welzijn is de kijk op ziekte en gezondheid veranderd. Dit vraagt van de

werknemers een omslag van zorgen voor naar zorgen dat. Mensen worden ouder en blijven langer
in de eigen leefomgeving wonen. Het functioneren van de mens, welbevinden en eigen regie staat
centraal. De opleiding wordt daarom ook wel Verzorgend Begeleider genoemd.
Vóór je opleiding of tijdens de opleiding kies je samen met de instelling voor een richting:
Verzorgende IG of Maatschappelijke Zorg. Ook bestaat de mogelijkheid om beide opleidingen te
volgen. Je stippelt een route uit die het beste past bij jou en de visie van de instelling en maakt
daar een individueel opleidingsplan voor. De docenten helpen je daarbij. Hierbij zijn
praktijkopdrachten leidend. De praktijkopdrachten die je leert en uitvoert op je werk, bereiden je
voor op het examen. De volgorde van de examens bepaal je zelf. 
Tijdens de opleiding maak je praktijkopdrachten die zijn onderverdeeld in de volgende thema’s:
• houding, persoonlijkheid en ontwikkeling als professional
• gezondheidsveranderingen en het welzijn van cliënten
• de cliënt en zijn naasten
• methodisch werken
• activiteit en begeleiding
• werken met groepen
• kwaliteit en werkbegeleiding
• kwaliteit en deskundigheid
Je krijgt ook Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap.
Naast de praktijkopdrachten volg je op de opleiding een halve dag doorlopende lessen
communicatie en verpleegtechnische vaardigheden. Kies je voor de uitstroom Maatschappelijke
Zorg dan krijg je aanvullende thema’s gericht op maatschappelijke begeleiding i.p.v.
verpleegtechnische vaardigheden aangeboden.

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding is gericht op een traject van 2 jaar, maar dit bepaal je uiteraard zelf.
De studiebelasting is 1000 uur per jaar (200 uur onder begeleiding van een
trajectbegeleider/docent en minimaal 800 uur in de praktijk). Daarnaast moet je rekening houden
met 500 uur per jaar aan voorbereiding, verwerking en praktijkopdrachten die je buiten school en
werk/stage moet voorbereiden en/of maken.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: cursusgeld (BBL)
• onderwijsbenodigdheden*: € 1.000,- (exclusief de aanschaf van een laptop)
• voor je opleiding heb je een laptop (minimaal Windows 10) nodig. Zie ook 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.

Let op: je kunt voor de BBL-opleiding het STAP-budget inzetten om de kosten (deels) te dekken.
Als je je aanmeldt voor deze opleiding, vraag dan het STAP-aanmeldbewijs op
via: stap@horizoncollege.nl. Deze heb je nodig bij het aanvragen van het STAP-budget.
Meer weten? Lees hier meer.

AANVULLENDE INFORMATIE
Voor deze BBL-route moet je werken bij een erkend leerbedrijf. Aanmeldingen verlopen via een
instelling waar je gaat werken/leren. Je moet minimaal 20 uur per week bij een
zorg/welzijnsinstelling werken. Je gaat 1 dag per week naar school. Bij voldoende aanmeldingen
start de opleiding in Alkmaar en in Hoorn
Werk je niet bij zo'n bedrijf, dan bieden we je hulp bij het vinden van een geschikte leerwerkplek.
Je gaat zelf op zoek, maar wij geven je een aantal tips waar je kan solliciteren.
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)
• vwo 3 (met overgangsbewijs)
• diploma mbo basisberoepsopleiding niveau 2
Het is belangrijk dat je vakken uit de sectoren Zorg en Welzijn in je pakket hebt gehad.
Vervolgopleiding
• Verpleegkundige mbo niveau 4
• Maatschappelijke Zorg niveau 4
Crebo: 25656

IN WELKE WERKOMGEVING KUN JE TERECHT KOMEN?
Je werkt met cliënten in verschillende werkvelden. Dat kan zijn in verpleeg-, verzorgingshuizen,
kleinschalige woonvoorzieningen, gehandicaptenzorg, thuiszorg en op revalidatiecentra. Je kunt
ook werken als persoonlijk begeleider in een dagactiviteitencentrum, een trainingscentrum of als
persoonlijk begeleider in het vrije bedrijf.
Tijdens deze mbo-opleiding leer je mensen helpen met dingen die zij zelf niet meer kunnen.
Bijvoorbeeld bij het eten, activiteiten ondernemen, maar ook met inname van
medicijnen. Je leert ook hoe je mensen met een meervoudige verstandelijke of lichamelijke
beperking begeleiden. Dat doe je op het gebied van persoonlijke ontwikkeling/opvoeding,
verzorging, wonen, vrije tijd, school en/of werk. Je werkt met mensen met een meervoudige
problematiek, vooral in de ouderen- en gehandicaptenzorg zitten ze te springen om mensen die dit

kunnen.

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.



Aanmelden en vragen
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