


Welkom



Regiocollege Purmerend



Mbo-verpleegkundige
Maatschappelijke Zorg GZ/SD

Verzorgende IG
Niveau 3 en 4



Instroomrecht
Je bent welkom als je in het bezit bent van:

Vmbo Niveau Mbo opleidingsnaam

KL, GL, TL
Havo 3 naar 4

3 Verzorgende IG
Maatschappelijke zorg 
GZ/SD (niveau 3)

KL  GL  TL
Havo 3 naar 4

4 MBO-Verpleegkundige
Maatschappelijke zorg 
GZ/SD (niveau 4)



Leerjaar 3
Diploma

Verzorgende-IG
Diploma

begeleider GZ/SD

Diploma
Persoonlijk 

begeleider GZ 
/SD 

Mbo-
Verpleegkundige

Leerjaar 2

Niveau 3 Niveau 4

Verzorgende-IG begeleider GZ/SD
Persoonlijk 

begeleider, GZ/SD

Mbo-
Verpleegkundige

Leerjaar 1
Basisjaar 

Mbo-verpleegkundige – Verzorgende- IG
Maatschappelijke Zorg

Opbouw van de opleiding 
Leerjaar 4 Diploma

Mbo-
Verpleegkundige



VERZORGENDE IG
verpleeghuis
Verzorgingshuis
Thuiszorg
Kleinschalig wonen

MAATSCHAPELIJKE 
ZORG
Gehandicaptenzorg
Wonen, dagactiviteiten

Specifieke doelgroepen
Asielzoekerscentrum
Detentie centra
Psychiatrie
Blijf-van-mijn-lijf-huis
Verslavingszorg
Dak- en thuislozen
ouderenzorg

VERPLEEGKUNDIGE
Algemeen Ziekenhuis
Verpleeghuis
Verzorgingshuis
Thuiszorg
Medisch 
kinderdagverblijf
Gehandicaptenzorg
Psychiatrie

http://www.youtube.co
m/watch?v=a0mn_jaV
_ks&feature=youtu.be

Werkvelden VIG, MZ, VP  niveau 3 en 4



Herken je jezelf? 
» Ben je goed in samenwerken? 
» Ben je flexibel, zelfstandig en sociaal?
» Ben je niet snel vies van iets?
» Hou je van gevarieerd werk, waarbij de 

tijd omvliegt?
» Wil je meer leren over gedrag en het 

menselijk lichaam?
» Heb jij verantwoordelijkheidsgevoel?
» Ben je een type dat graag de handen uit 

de mouwen steekt?

•Zorg

•Kennis / kunde

•Begeleiden 

Dan ben je van harte welkom 
bij één van deze opleidingen!



Hoe de opleiding is opgebouwd
De opleiding is een combinatie van school en stage.

1e leerjaar = basisjaar
»10 weken school
»2 weken kennismakingsstage
»8 weken school
»20 weken: 2 dagen lintstage + 3 dagen school

»Na iedere 10 weken les >>> een afsluitende toets



1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar verpleegkunde

Periode P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4

School aantal dagen (wit)
Stage aantal dagen ( zwart)



Beroeps specifiek onderwijs

Vakken gericht op het beroep
(in het basisjaar)

 Activiteiten
 Anatomie, fysiologie
 Begeleiden 
 Communicatie
 EHBO Persoonlijke zorg 
 Huishoudkunde 
 ICT- vaardigheden
 Persoonlijke zorg
 Werkveld oriëntatie 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLT90OOlhskCFUGgDgodliMACg&url=http%3A%2F%2Fwww.deweekkrant.nl%2Fpages.php%3Fpage%3D2075755&psig=AFQjCNF3C5XyMOKQy1p-PugH_JPkuZ9oPw&ust=1447259988194481




Generiek onderwijs

 Nederlands*
 Rekenen*
 Engels*  ( verplicht voor niveau 4)

 Loopbaan begeleiding 
 Burgerschap

*Landelijk vastgestelde normen voor het Mbo-onderwijs
en landelijk geëxamineerd



Wat voor leeractiviteiten krijg je 

Groepsopdrachten
 Individuele opdrachten
Praktijkgerichte opdrachten
Presentaties
Toetsen 
Simulaties
praktijklessen



Begeleiding
• Ondersteuning vanuit 

docenten

• Extra ondersteuning 
door service centrum 
medewerkers

• Aandacht voor dyslexie 
en dyscalculie





Stage
» School regelt in principe de stageplaatsen

» Je kunt zelf – in samenspraak met school –
een stageplaats regelen

» Op stage werk je mee en ben je boventallig

» Tijdens stage voer je samen met je collega’s 
werkzaamheden uit die je op school hebt 
geleerd

» Vanuit school krijg je begeleiding van je 
loopbaancoach en/of stage consulent (komt 2 
x op je stage adres)

» Vanuit stage krijg je begeleiding van een 
werkbegeleider 



Doorstroommogelijkheden
Na de opleiding Verzorgende-IG:
 Mbo verpleegkundige
 Brancheopleidingen: EVV; Eerste verantwoordelijk verzorgende

GVP; Gespecialiseerd verzorgende psychiatrie
Na de opleiding begeleider GZ/SD
- Opleiding persoonlijke begeleider GZ/SD
- Mbo Verpleegkundige * 

VERDER LEREN ?



Uitgangspunten MBO

Na de opleiding persoonlijke begeleider SD /GZ:
 HBO Social work
 HBO Toegepaste Psychologie 
 HBO Pedagogiek/ Docent Pedagogiek
 HBO Docent Zorg en Welzijn 

Na de opleiding  Mbo-Verpleegkundige:
 HBO-verpleegkunde
 Specialisatie bijv.; wondverpleegkundige/ambulance
 HBO Docent Zorg en Welzijn 



Regio College Regionaal Opleiding Centrum (ROC)

Locaties van deze opleidingen in Purmerend en Zaandam

 twee roc in een gebouw.
 Persoonlijke aandacht door klein docenten team.
 Aandacht voor veiligheid, sfeer en omgang met elkaar.
 Uitdagende lesomgeving en grote praktijklokalen.



Aanmelden 
op het Regio College

1. Aanmelden  digitaal voor 1 mei 2021. 

2. Plaatsing als vooropleiding in orde is.

3. Kennismakingsgesprek of –bijeenkomst.



Regio College en corona
» Veel geleerd van afgelopen 

schooljaar

» Volgen de richtlijnen van RIVM, 
kabinetsbesluiten 
en brancheprotocollen

» School is ingericht op 1,5 meter. 
Afwisseling lessen fysiek en online.

» Belemmeringen v.w.b. stageplekken 
lossen we gezamenlijk op: in gesprek 
met bedrijven, student en school.



Informatie

»Dank voor je aandacht, succes met je keuze.

» Weet je al wat je wilt gaan studeren, meld je dan aan via regiocollege.nl
»
» Voor vragen of hulp bij digitaal aanmelden,
» studiekeuze en extra begeleiding tijdens je studie

» www.regiocollege.nl

» kbontje@regiocollege.nl

» https://vimeo.com/456075388/a8a26b4e88 film school

http://www.regiocollege.nl/
mailto:kbontje@regiocollege.nl
https://vimeo.com/456075388/a8a26b4e88


Vragen?
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