
ZORG & WELZIJN

Maatschappelijke zorg & Verzorgende-IG  BBL, niveau 3 (gecombineerd traject) 

» INHOUD VAN DE OPLEIDING
Als gecombineerd verzorgende-IG en 
begeleider specifieke doelgroepen:
• bied je zorg en ondersteuning aan 

cliënten en stimuleer je hun zelf
redzaamheid: uitgangspunt is dat 
cliënten zoveel mogelijk zelf bepalen 
wat zij prettig vinden en wat belang-
rijk is in hun leven;

• help je cliënten bij het wassen, 
aankleden en eten;

• ondersteun je hen bij hun dagelijkse 
bezigheden en begeleid je hen bij 
recreatieve activiteiten;

• ontwikkel en organiseer je 
activiteiten zodat cliënten zich 
blijven ontwikkelen;

• verricht je verpleegtechnische 
handelingen en geef je medicijnen;

• zorg je samen met je collega’s voor 

een prettige woonsfeer op de afdeling 
of binnen de woongroep.

» BEROEPSPRAKTIJKVORMING 
(BPV)
Je werkt volgens contract minimaal 24 
uur per week bij een instelling in de 
ouderenzorg of de gehandicaptenzorg. 
Je gaat één dag per week naar school 
bij het Regio College.

» WAAR WERK JE?
Je kunt gaan werken in een instelling 
voor ouderenzorg of een instelling 
voor mensen met een beperking. Denk 
bijvoorbeeld aan een verzorgings of 
verpleeghuis of een woongroep of 
woonvoorziening.

» VERDER LEREN?
Mogelijke vervolgopleidingen zijn:
• Persoonlijk begeleider gehandi

captenzorg niveau 4;
• Persoonlijk begeleider specifieke 
 doelgroepen niveau 4;
• Mboverpleegkundige niveau 4.

Toelating
•	vmbo-diploma	kl,	gl	of	tl;

•	overgangsbewijs	van	3	naar	4	havo;	

•	mbo-diploma	Helpende	zorg	en	

	 welzijn	niveau	2.

Startdatum Januari	2017

Duur 3	jaar  
Plaats Zaandam

z.o.z.

Zowel	binnen	de	ouderenzorg	als	binnen	de	gehandicaptenzorg	wordt	steeds	meer	de	nadruk	gelegd	

op	de	combinatie	van	wonen,	welzijn	en	zorg.	Dit	vraagt	van	medewerkers	dat	zij	niet	alleen	goede	

zorg	kunnen	verlenen,	maar	ook	dat	zij	cliënten	kunnen	helpen	om	hun	dagelijks	leven	op	een	zinvolle	

manier	in	te	vullen.	Vooral	in	kleinschalige	(woon)voorzieningen	is	het	dus	prettig	als	medewerkers	

	allround	zijn	opgeleid.	Dat	is	precies	wat	deze	gecombineerde	opleiding	doet.	Aan	het	eind	van	het		

traject	heb	je	twee	diploma’s:	Verzorgende-IG	VVT	(Verpleeg-	en	Verzorgingshuizen	en	Thuiszorg)	en		

Begeleider	specifieke	doelgroepen	(Maatschappelijke	zorg).	Daarmee	sta	je	sterker	op	de	arbeidsmarkt.

Neem voor meer informatie contact op met het Servicecentrum: Cypressehout 99, 1507 EK Zaandam, 
telefoon (075) 681 90 01, e-mail servicecentrum@regiocollege.nl. Of kijk op www.regiocollege.nl. 

OPLEIDINGEN

Binnen drie 

jaar twee 

diploma’s!
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Neem voor meer informatie contact op met het Servicecentrum: Cypressehout 99, 1507 EK Zaandam, 
telefoon (075) 681 90 01, e-mail servicecentrum@regiocollege.nl. Of kijk op www.regiocollege.nl. 

Kosten
•	cursusgeld	€	573	(vanaf	18	jaar);

•	opleidingsgebonden	leermiddelen	

±	€	300	(incl.	VOG);

•	aanschaf	laptop;

•	vrijwillige	bijdrage	€	25.

In	veel	gevallen	betaalt	je	werkgever	

de	kosten	van	de	opleiding.

Aanmelden
Je	kunt	je	digitaal	aanmelden	via	onze	

website,	www.regiocollege.nl.	

Na	aanmelding	word	je	uitgenodigd	

voor	een	digitale	intaketest,	gevolgd	

door	een	intakegesprek.	


