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WERKEN IN_HUISARTSPRAKTIJK_TANDARTSPRAKTIJK_AP	OTHEEK

Als doktersassistent 
voer je in opdracht 

van de huisarts  
eenvoudige medische 

handelingen uit.

Iets	voor	jou?
Je vindt het leuk om met mensen 

om te gaan, want als assistent(e) 

heb je met veel verschillende men-

sen te maken. Sommige patiënten 

zijn gespannen of zenuwachtig. 

Daar moet je goed mee om  kunnen 

gaan. Je kunt mensen op hun 

gemak stellen. Je bent vriendelijk, 

behulpzaam en kunt goed luiste-

ren. Je kunt nauwkeurig werken, 

hebt verantwoordelijkheidsgevoel 

en je raakt vooral niet snel in de 

stress! Op drukke momenten houd 

jij het hoofd koel. Je doet vaak veel 

verschillende dingen tegelijk, dus je 

moet goed kunnen schakelen.
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WERKEN IN_HUISARTSPRAKTIJK_TANDARTSPRAKTIJK_AP	OTHEEK

Werken als 
assistent(e)
Als assistent(e) in de gezondheidszorg ben je 

een belangrijke schakel tussen de patiënt of 

cliënt en de huisarts, tandarts of apotheker. 

Als je ziek bent ga je naar 

de huisarts. Medicijnen 

haal je op bij de apotheek. 

Regelmatig ga je voor con-

trole naar de tandarts. Wie 

helpt jou daar als eerste? 

Dat is de assistent(e). De 

assistent(e) maakt een 

afspraak voor je bij de 

dokter. Hij of zij vertelt je 

bijvoorbeeld wanneer en 

hoe vaak je een medicijn 

moet innemen of stelt je 

gerust als je zenuwachtig 

bent voor de tandartsbehan-

deling. De assistent(e) is een 

belangrijke schakel tussen 

de patiënt of cliënt en de 

huisarts, tandarts of apothe-

ker. Daarnaast assisteert hij 

of zij de arts of apotheker 

bij de werkzaamheden.
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OPLEIDINGEN_ASSISTENTEN	GEZONDHEIDSZORG
_kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.regiocollege.nl

Doktersassistent

	 	 BOL,	niveau	4

	 	 3	jaar

	 		 Zaandam	

»	Als	doktersassistent:
- organiseer je het spreekuur van de huisarts 

en maak je afspraken;

- beoordeel je of de patiënt met spoed 

behandeld moet worden of dat de klacht nog 

even kan wachten (triage);

- geef je voorlichting en advies, bijvoorbeeld 

over medicijnen, onderzoeken en 

behandelingen;

- assisteer je de arts bij een behandeling en 

leg je instrumenten klaar;

- voer je eenvoudige medische handelingen 

uit, zoals bloeddruk meten en injecties 

geven.

»	Waar	werk	je?
Je kunt aan de slag in een huisartsenpraktijk, 

een gezondheidscentrum of een polikliniek 

van een ziekenhuis, bij een arbo- of gezond-

heidsdienst, in de jeugdgezondheidszorg of in 

een laboratorium.

»	Mogelijke	vervolgopleidingen
- hbo (Fysiotherapie, Lerarenopleiding, 

Logopedie, Operatieassistent, Verpleegkunde, 

Voeding en diëtetiek);

- specialiseren tot praktijkondersteuner.

»	Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl;

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

- mbo-diploma niveau 2* of 3, bij voorkeur van 

een vergelijkbare vooropleiding.

Apothekersassistent

	 	 BOL,	niveau	4

	 	 3	jaar

	 		 Zaandam

»	Als	apothekersassistent:
- geef je voorlichting over het gebruik van 

geneesmiddelen en hulpmiddelen;

- verzorg je de uitgifte van geneesmiddelen en 

voer je medicatiebewaking uit;

- geef je advies over zelfzorggeneesmiddelen 

en verzorg je de verkoop;

- overleg je met artsen, doktersassistenten, 

thuiszorg en ziekenhuismedewerkers;

- ben je hulpvaardig en integer, en kun je je 

goed inleven in anderen.

»	Waar	werk	je?
Je kunt aan de slag in een gewone apotheek 

of  ziekenhuisapotheek, een gezondheids-

centrum, bij een geneesmiddelengroot handel, 

in de farmaceutische industrie of bij een 

ziektekostenverzekeraar.

»	Mogelijke	vervolgopleidingen
- hbo (Farmakunde, Farmaceutisch consulent);

- voortgezette opleiding apothekersassistent 

(in het ziekenhuis).

»	Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl;

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

- mbo-diploma niveau 2* of 3, bij voorkeur van 

een vergelijkbare vooropleiding.

* Met niveau 2 moet je wel een AMN-test doen.
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»	Toelating	BBL
- 18 jaar of ouder;

- leerwerkovereenkomst bij een erkend 

leerbedrijf;

- diploma vmbo-tl, bij voorkeur sector Z&W;

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

- mbo-diploma niveau 2* of 3, bij voorkeur van 

een vergelijkbare vooropleiding;

- gelijkwaardig opleidingsniveau en/of 

relevante werkervaring.

Tandartsassistent

	 	 BOL/BBL,	niveau	4

	 	 3	jaar 

	 		 Zaandam

»	Als	tandartsassistent:
- beheer je de agenda’s en plan je de 

werkzaamheden;

- leg je de juiste instrumenten klaar en 

assisteer je bij een behandeling;

- voer je bepaalde tandheelkundige 

behandelingen uit;

- desinfecteer en steriliseer je de 

instrumenten;

- geef je voorlichting en poetsinstructie;

- beheer je de voorraad en houd je de 

administratie bij;

- kun je je goed inleven in patiënten en stel je 

hen zo nodig gerust.

»	Waar	werk	je?
Je kunt aan de slag in een tandartspraktijk, bij 

een orthodontist of bij een kaakchirurg in een 

ziekenhuis.

»	Mogelijke	vervolgopleidingen
- hbo (Mondzorgkunde, Verpleegkunde, 

Logopedie, Fysiotherapie);

- Preventieassistent (nascholingscursus).

»	Toelating	BOL
- vmbo-diploma kl, gl of tl;

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

- mbo-diploma niveau 2* of 3, bij voorkeur van 

een vergelijkbare vooropleiding.

* Met niveau 2 moet je wel een AMN-test doen.
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WERKEN IN_VERPLEGING_VERZORGING

Als verpleegkundige 
in het ziekenhuis 

begeleid je mensen 
naar operaties en 
doe je de nazorg.

Iets	voor	jou?
Je vindt het leuk om met mensen 

om te gaan, want in de zorg heb je 

met veel verschillende mensen te 

maken. Je bent sociaal, flexibel, zelf-

standig ingesteld en beschikt over 

een behoorlijke dosis verantwoor-

delijkheidsgevoel. Sommige cliënten 

zijn gespannen of zenuwachtig. 

Daar moet je goed mee om kun-

nen gaan. Je kunt mensen op hun 

gemak stellen. Je bent vriendelijk, 

behulpzaam en kunt goed luisteren. 

Je kunt nauwkeurig werken en raakt 

niet snel in de stress. Op drukke 

momenten houd jij het hoofd koel. 

Je doet vaak veel verschillende 

dingen tegelijk, dus je moet goed 

kunnen schakelen. Natuurlijk sta je 

sterk in je schoenen, want werken 

in de zorg is niet voor iedereen 

weggelegd. Je bent een doorzetter. 

Meestal werk je nauw samen in een 

team, maar dat ligt jou wel. 
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WERKEN IN_VERPLEGING_VERZORGING

Als een cliënt niet 
zelfstandig uit bed 
kan komen, is een 
tillift erg handig.

Zorg voor zorg
Kiezen voor de zorg is kiezen voor werk dat er 

echt toe doet. Je werk draait om de dagelijkse 

zorg aan mensen.

In de zorg is geen enkele 

dag hetzelfde. Je kunt in veel 

verschillende werkvelden 

aan de slag, zoals in een zie-

kenhuis, verpleeg- of verzor-

gingshuis, in de thuiszorg of 

in de zorg voor mensen met 

een verstandelijke beperking 

en de gehandicapten zorg. 

Als verzorgende bied je 

hulp en ondersteuning aan 

mensen die niet of niet hele-

maal voor zichzelf kunnen 

zorgen. Dat kunnen ouderen 

zijn, kinderen of  jongeren, 

chronisch zieken of mensen 

die revalideren na een ziekte 

of ongeval. Het accent ligt 

op het verlenen van lichame-

lijke zorg en het begeleiden 

van cliënten daarbij, maar je 

doet voor een deel ook huis-

houdelijke werkzaamheden. 

Als mbo-verpleegkundige 

ligt het accent in je werk op 

het bieden van verpleegkun-

dige zorg. Ook coördineer 

je de activiteiten rond het 

verpleegproces en breng 

je verslag uit aan andere 

zorgverleners.
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In dit werk leer je jezelf 
goed kennen. Je leert wat 
jouw sterke punten zijn, 

maar ook waar je 
grenzen liggen.

Basisjaar	in	de	BOL
Je start het eerste jaar in een 

gezamenlijk basisjaar met de 

opleidingen Maatschappelijke 

zorg en Verpleging & verzorging 

niveau 3 en 4. Het basisjaar 

wordt aangeboden in Zaandam 

en Purmerend. Na het eerste jaar 

kies je een van deze richtingen en 

krijg je advies om op niveau 3 of 

niveau 4 de studie af te ronden. 

Dit advies wordt bepaald door je 

resultaten, je studiehouding en je 

beroepshouding in de bpv.

Tweede	jaar
Vanaf het tweede jaar kan het 

voorkomen dat een opleiding op 

één locatie, alleen in Zaandam 

of alleen in Purmerend, wordt 

aangeboden. Dit wordt tege-

lijk met het opleidingsadvies 

bekendgemaakt.B
O

L
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VERPLEGING_VERZORGING

OPLEIDINGEN_VERPLEGING_VERZORGING

Persoonlijk	begeleider	
gehandicaptenzorg

	 	 BOL/BBL,	niveau	4

	 	 3	jaar	

	 		 Zaandam	(BOL)	en	Purmerend	(BOL/BBL)

»	Als	persoonlijk	begeleider		
gehandicaptenzorg:

- begeleid en ondersteun je mensen op het 

gebied van persoonlijke verzorging, wonen 

en huishouden, werk, scholing en vrije tijd;

- help je hen bij het leren accepteren van de 

beperkende omstandigheden en richt je je 

op het behouden en vergroten van de eigen 

mogelijkheden;

- stel je het ondersteunings- en activiteiten

plan op;

- coördineer je de begeleiding/zorg samen met 

de cliënt;

- voer je verpleegtechnische handelingen uit;

- coördineer je activiteiten en 

werkzaamheden;

- werk je zelfstandig, maar wel in nauw 

overleg met cliënten, hun naasten en je 

collega’s.

»	Waar	werk	je?
Je kunt aan de slag bij instellingen voor mensen 

met een verstandelijke, lichamelijke of zintuig-

lijke beperking. 

»	Mogelijke	vervolgopleidingen
Hbo, bijvoorbeeld SPH, Culturele en maat-

schappelijke vorming of Maatschappelijk werk 

en dienstverlening 

»	Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl;

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

- mbo-diploma niveau 2 of 3, bij voorkeur van 

een vergelijkbare vooropleiding (mogelijke 

instroom in leerjaar 2);

- je bent 18 jaar of ouder (alleen voor BBL).

Begeleider	gehandicaptenzorg

	 	 BOL/BBL,	niveau	3

	 	 3	jaar

	 		 Zaandam	(BOL)	en	Purmerend	(BOL/BBL)

»	Als	begeleider	gehandicaptenzorg:
- begeleid je mensen van alle leeftijden met 

een beperking en andere problematiek;

- help je hen bij het leren leven met de 

beperking;

- ondersteun je hen bij hun dagelijkse 

bezigheden;

- ontwikkel en organiseer je activiteiten, 

zodat deze mensen zich blijven ontwikkelen;

- maak je een inschatting welke 

ondersteuning cliënten nodig hebben;

- voer je verpleegtechnische handelingen uit.

»	Waar	werk	je?
Je kunt aan de slag bij instellingen voor 

mensen met een verstandelijke, lichamelijke 

of zintuiglijke beperking.

»	Mogelijke	vervolgopleiding	
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 

niveau 4 

»	Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl;

- mbo-diploma niveau 2;

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

- je bent 18 jaar of ouder (alleen voor BBL).
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OPLEIDINGEN_VERPLEGING_VERZORGING

Persoonlijk	begeleider		
specifieke	doelgroepen

	 		 BOL,	niveau	4

	 	 3	jaar	

	 		 Zaandam

»	Als	persoonlijk	begeleider	specifieke	doel-
groepen:

- begeleid en ondersteun je mensen op het 

gebied van persoonlijke verzorging, wonen 

en huishouden, werk, scholing en vrije tijd;

- help je hen bij het leren accepteren van de 

beperkende omstandigheden en richt je je 

op het behouden en vergroten van de eigen 

regie over hun dagelijks leven;

- stel je het ondersteunings- en activiteiten-

plan op;

- coördineer je de begeleiding en zorg samen 

met de cliënt;

- coördineer je activiteiten en werkzaamheden;

- werk je zelfstandig maar wel in nauw overleg 

met cliënten, hun naasten en je collega’s.

»	Waar	werk	je?
Als je de opleiding succesvol hebt  afgerond, 

kun je gaan werken bij verpleeg- en 

 verzorgingshuizen, maar ook bijvoorbeeld 

bij psychiatrische instellingen of andere 

i nstellingen voor specifieke zorg.

»	Mogelijke	vervolgopleidingen
Hbo, bijvoorbeeld SPH, Culturele en maat-

schappelijke vorming of Maatschappelijk werk 

en dienstverlening 

»	Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl;

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

- mbo-diploma niveau 2 of 3, bij voorkeur van 

een vergelijkbare vooropleiding (mogelijke 

instroom in leerjaar 2).

Begeleider	specifieke		
doelgroepen

	 	 BOL,	niveau	3

	 	 3	jaar	

	 		 Zaandam	en	Purmerend

»	Als	begeleider	specifieke	doelgroepen:
- begeleid en ondersteun je mensen van alle 

leeftijden die te maken hebben met 

 problemen zoals dak- en thuisloos of 

 verslaafd zijn, op het gebied van persoonlijke 

verzorging, wonen en huishouden,  

werk, scholing en vrije tijd;

- ontwikkel en organiseer je activiteiten, zodat 

deze mensen zich blijven ontwikkelen;

- maak je een inschatting welke 

ondersteuning cliënten nodig hebben.

»	Waar	werk	je?
Als je de opleiding succesvol hebt  afgerond, 

kun je gaan werken bij verpleeg- en 

 verzorgingshuizen, maar ook bijvoorbeeld 

bij psychiatrische instellingen of andere 

 instellingen voor specifieke zorg.

»	Mogelijke	vervolgopleiding	
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen 

niveau 4

»	Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl;

- mbo-diploma niveau 2;

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo.
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VERPLEGING_VERZORGING

Basisjaar	in	de	BOL
Je start het eerste jaar in een 

gezamenlijk basisjaar met de 

opleidingen Maatschappelijke 

zorg en Verpleging & verzorging 

niveau 3 en 4. Het basisjaar 

wordt aangeboden in Zaandam 

en Purmerend. Na het eerste jaar 

kies je een van deze richtingen en 

krijg je advies om op niveau 3 of 

niveau 4 de studie af te ronden. 

Dit advies wordt bepaald door je 

resultaten, je studiehouding en je 

beroepshouding in de bpv.

Tweede	jaar
Vanaf het tweede jaar kan het 

voorkomen dat een opleiding op 

één locatie, alleen in Zaandam 

of alleen in  Purmerend, wordt 

aangeboden. 
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Je start het eerste jaar in een 

gezamen lijk basisjaar met de 

 opleidingen Verpleging & verzorging 

en Maatschappelijke zorg niveau 3 en 

4. Na het eerste jaar kies je een van 

deze richtingen en krijg je het advies 

om op niveau 3 of niveau 4 de studie 

af te ronden. Dit advies wordt bepaald 

door je resultaten, je studiehouding 

en je beroepshouding in de bpv.

basisjaar 
  in de BOL

Als verzorgende bied je 
zorg en ondersteuning aan 
cliënten die dat zelf niet 

goed meer kunnen. 



_kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.regiocollege.nl

OPLEIDINGEN_VERPLEGING_VERZORGING

15

Verzorgende-IG	op	maat
(verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg)

	 	 BBL,	niveau	3

	 	 flexibel	
	 	 (afhankelijk van vooropleiding en werkervaring)

	 		 Zaandam

Ben je in het bezit van relevante diploma’s en 

werkervaring in de zorg? Dan kom je mogelijk 

in aanmerking voor een programma Op Maat. 

Op basis van een zelf te maken portfolio bekij-

ken we of en zo ja, voor welke vrijstellingen je 

in aanmerking komt. Vervolgens spreken we in 

overleg met jou en je werkgever een traject af 

dat is afgestemd op je eigen niveau, tempo en 

ervaring. Zo kun je sneller je diploma halen.

»	Waar	werk	je?
Het Regio College verzorgt deze opleiding 

samen met een aantal zorginstellingen in de 

regio, waaronder o.a. Evean, De Zorgcirkel, 

Mennistenerf, zorgcentrum Saenden, 

Pennemes en de Prinsenstichting.

»	Wat	vraagt	de	opleiding	van	jou?
- een proactieve houding en een portie 

flexibiliteit;

- zelfstandig kunnen leren en planmatig 

werken. 

»	Mogelijke	vervolgopleiding
Mbo-verpleegkundige niveau 4

»	Toelating
- een van de volgende diploma’s: 

Verzorgende AG of C/D, MDGO-VZ, SPW3, 

Bejaardenverzorgende,     

 Kraamverzorgende of Doktersassistente;

- mbo-diploma niveau 2, bij voorkeur   

  Helpende zorg en welzijn.

Verzorgende-IG	
(verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg)

	 	 BOL/BBL,	niveau	3

	 	 3	jaar 

	 		 Zaandam	en	Purmerend

»	Als	verzorgende-IG:
- bied je zorg en ondersteuning aan cliënten 

en stimuleer je hun zelfredzaamheid;

- help je cliënten bij het wassen, aankleden en 

eten en begeleid je hen bij recreatieve 

activiteiten;

- verricht je verpleegkundige handelingen en 

geef je medicijnen aan bewoners;

- voer je observaties uit en rapporteer je 

gegevens;

- zorg je samen met je collega’s voor een 

prettige woonsfeer op de afdeling.

»	Waar	werk	je?
Je kunt aan de slag in de thuiszorg of in een  

verzorgings- of verpleeghuis.

»	Mogelijke	vervolgopleiding
Mbo-verpleegkundige niveau 4 (je kunt, in 

overleg, in het tweede jaar instromen)

»	Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl;

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo; 

- mbo-diploma niveau 2, bij voorkeur   

  Helpende zorg en welzijn.

V
E
R

P
LE

G
IN

G
 V

E
R

ZO
R

G
IN

G
V

E
R

P
LE

G
IN

G
  V

E
R

ZO
R

G
IN

G



16

Je start het eerste jaar in een 

gezamen lijk basisjaar met de 

 opleidingen Verpleging & verzorging 

en Maatschappelijke zorg niveau 3 

en 4. Na het eerste jaar kies je een 

van deze richtingen en krijg je het 

advies om op niveau 3 of niveau 4 

de studie af te ronden. Dit advies 

wordt bepaald door je resultaten, je 

studiehouding en je beroepshouding 

in de bpv.

basisjaar 
  in de BOL
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VERPLEGING_VERZORGING

»	Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl;

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

- mbo-diploma niveau 2, bij voorkeur   

  Helpende zorg en welzijn.

»	Je	kunt	je	digitaal	aanmelden	via	onze	
website:	www.regiocollege.nl

- geef je op voor de opleiding Verzorgende-IG;

- geef aan dat je gebruik wilt maken van het 

  gecombineerde traject.

Gecombineerd	traject		
Verzorgende-IG	/		
Maatschappelijke	zorg		
(begeleider	specifieke		
doelgroepen)

	 	 BOL/BBL,	niveau	3

	 	 3	jaar 

	 		 Zaandam,	Purmerend

Zowel binnen de ouderenzorg als de gehan-

dicaptenzorg en de begeleiding specifieke 

doelgroepen wordt steeds meer de nadruk 

gelegd op de combinatie van wonen, welzijn 

en zorg. Dit vraagt van medewerkers dat zij 

niet alleen goed zorg kunnen verlenen, maar 

ook dat zij cliënten kunnen helpen om hun 

dagelijkse leven op een zinvolle manier in 

te vullen. Vooral in de kleinschalige (woon)

voorzieningen en bij individuele begeleiding 

van cliënten is het dus prettig als medewer-

kers 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 verzorgings-

huizen en thuiszorg) en Maatschappelijke zorg 

(begeleider specifieke doelgroepen). Daarmee 

sta je sterker op de arbeidsmarkt.

»	Waar	werk	je?
Je kunt aan de slag in de thuiszorg of in een 

verzorgings- of verpleegtehuis, of je gaat 

werken met psychiatrische en psychogeri-

atrische cliënten of met mensen met een 

beperking.

»	Mogelijke	vervolgopleidingen
- Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 

niveau 4;

- Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen 

niveau 4;

- Mbo-verpleegkundige niveau 4.

basisjaar 
  in de BOL
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Mbo-verpleegkundige	op	maat
(ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingstehuizen en 

thuiszorg)	

	 	 BBL,	niveau	4

	 	 Afh.	van	vooropleiding	en	werkervaring

	 		 Zaandam	

Ben je in het bezit van relevante diploma’s en 

werk ervaring in de zorg? Dan kom je mogelijk 

in aanmerking voor een programma Op Maat. 

Op basis van een zelf te maken portfolio bekij-

ken we of en zo ja, voor welke vrijstellingen je 

in aanmerking komt. Vervolgens spreken we in 

overleg met jou en je werkgever een traject af 

dat is afgestemd op jouw eigen niveau, tempo 

en ervaring. Zo kun je sneller je diploma halen 

(de reguliere opleiding duurt vier jaar).

»	Waar	werk	je?
Het Regio College verzorgt deze opleiding in 

samenwerking met o.a. het Zaans Medisch 

Centrum, Evean, het Waterlandziekenhuis en 

de Zorgcirkel.

»	Wat	vraagt	de	opleiding	van	jou?
- een proactieve houding en een portie 

flexibiliteit;

- zelfstandig kunnen leren en planmatig 

werken. 

»	Mogelijke	vervolgopleidingen
Hbo, zie de linkerkolom voor voorbeelden.

»	Toelating
Een van de volgende diploma’s:

- Verzorgende-IG;

- een niet-afgeronde opleiding HBO-V;

- MDGO-VZ; 

- Z-verpleegkundige;

- Doktersassistente.

Mbo-verpleegkundige	
(ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingstehuizen en 

thuiszorg)	

	 	 BOL/BBL,	niveau	4

	 	 4	jaar (met diploma Verzorgende-IG: 3 jaar)

	 		 Zaandam	en	Purmerend	

»	Als	verpleegkundige:
- doe je opnames, stel je verpleegkundige zorg 

vast en voer je die uit;

- voer je verpleegtechnische handelingen uit;

- geef je voorlichting aan zorgvragers en voer 

je gesprekken met zorgvragers en familie;

- begeleid je leerlingen;

- onderhoud je contacten met andere 

disciplines, zoals artsen;

- rapporteer je gegevens en verwerk je ze in 

het verpleegkundig dossier.

»	Waar	werk	je?
Je kunt aan de slag in een algemeen zie-

kenhuis, de thuiszorg en in verpleeg- en 

verzorgingstehuizen.

»	Mogelijke	vervolgopleiding
Hbo, zoals HBO-V, Fysiotherapie, Logopedie, 

Diëtetiek, SPH, Maatschappelijk werk en 

dienstverlening, Lerarenopleiding.

»	Toelating
- vmbo-diploma kl, gl of tl;

- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo;

- diploma Verzorgende-IG niveau 3;

- diploma Ziekenverzorging of SPW;

- 18 jaar of ouder (BBL).

Instellingen bepalen mede de toelatingseisen 

voor BBL’ers. 
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Werken in een ziekenhuis  
is heel afwisselend.  

Als verpleegkundige zorg je 
ervoor dat patiënten  

gewassen zijn, verzorg je  
hun wonden, verwijder je 

drains en deel je medicijnen 
uit. Ook vertel je de arts hoe 

het met de patiënt gaat.

Je start het eerste jaar in een 

gezamen lijk basisjaar met de 

 opleidingen Verpleging & verzorging 

en Maatschappelijke zorg niveau 3 

en 4. Na het eerste jaar kies je een 

van deze richtingen en krijg je het 

advies om op niveau 3 of niveau 4 de 

studie af te ronden. Dit advies wordt 

bepaald door je resultaten, studie-

houding school en je beroepshouding 

in de bpv.
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