
Welkom… 
toekomstige studenten!



Mbo-verpleegkundige
Maatschappelijke Zorg

Verzorgende IG
Niveau 4 en 3



Het beroep in beeld

» MBO Verpleegkundige

» Verzorgende IG

» Maatschappelijk Zorg

https://www.youtube.com/watch?v=_yEBRalgoJM
https://www.youtube.com/watch?v=cC0oH9O9UsU
https://www.youtube.com/watch?v=QFpKGwdfBeM


Regio College in beeld

»Ik neem je mee 
naar de lokalen!



MBO - Verpleegkundige
» Ze stelt de zorgvrager en diens vraag centraal en is in staat vanuit de 

regie van de zorgvrager professioneel te handelen. 
» Zorgt voor de benodigde zorg en ondersteuning in situaties waarin de 

zorgvrager professionele zorg nodig heeft en/of geen eigen regie meer 
kan voeren. 

» De zorg en ondersteuning is gericht op de wensen van de zorgvrager 
waarbij preventie, herstel, behoud en het bevorderen van gezondheid 
en ontwikkeling centraal staat. 

» De werkzaamheden van de mbo-verpleegkundige variëren van het 
stellen van de verpleegkundige diagnose en opstellen van het 
individuele plan van de zorgvrager tot het uitvoeren van interventies, 
organiseren en coördineren van de zorgverlening en het uitvoeren van 
verpleegtechnische handelingen.



Verzorgende IG
» Zorgt voor de benodigde zorg en ondersteuning in situaties waarin de 

zorgvrager professionele zorg nodig heeft en/of geen eigen regie 
meer kan voeren. 

» De zorg en ondersteuning is gericht op de wensen van de zorgvrager 
waarbij preventie, herstel, behoud en het bevorderen van het 
functioneren centraal staat. 

» De werkzaamheden van de verzorgende-IG variëren van mede zorg 
dragen voor het individuele plan van de zorgvrager en het adviseren 
en instrueren over preventie tot het uitvoeren van zorg-
/begeleidingsactiviteiten en verpleegtechnische handelingen.



Maatschappelijke Zorg (niveau 3 en 4)

» Ondersteunt cliënten van alle leeftijden met (chronische) ziekten zoals 
psychiatrische en psychogeriatrische stoornissen. 

» Is in staat de zelfredzaamheid van cliënten te stimuleren en het 
zelfstandig functioneren te herstellen, behouden of ontwikkelen. 

» Hij biedt vraaggerichte ondersteuning en zorg op het gebied van de 
persoonlijke verzorging, wonen, huishouden en dagbesteding. 

» Ondersteunt cliënten zowel individueel als in groepsverband. 
» Hij is in staat veranderingen in het gedrag of fysieke gesteldheid van 

cliënten te signaleren en hierop te anticiperen. 
» Heeft een helikopterview, houdt landelijke ontwikkelingen in de gaten 

en werkt op meso- en macroniveau (niv.4) 
» Hij werkt in een team samen met andere begeleiders (niv.3)



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 
(niveau 3)

KL  GL  TL
Havo 3 naar 4

4 MBO-Verpleegkundige
Maatschappelijke zorg 
(niveau 4)



Leerjaar 3
Diploma

Verzorgende-IG
Diploma

MZ ( begeleider)
Diploma

(Persoonlijk 
begeleider)

Mbo-
Verpleegkundige

Leerjaar 2

Niveau 3 Niveau 4

Verzorgende-IG MZ ( begeleider) MZ 
(Persoonlijk 
begeleider)

Mbo-
Verpleegkundige

Leerjaar 1
Basisjaar 

Mbo-verpleegkundige – Verzorgende- IG
Maatschappelijke Zorg

Opbouw van de opleiding 
Leerjaar 4 Diploma

Mbo-
Verpleegkundige



Opbouw van de opleiding
Basisjaar

Mbo-Verpleegkundige -Verzorgende-IG -Maatschappelijke Zorg

 Mbo-Verpleegkundige totaal 4 jaar niveau 4
 Verzorgende- IG          totaal 3 jaar niveau 3
 Persoonlijk begeleider totaal 3 jaar niveau 4
 Begeleider totaal 3 jaar niveau 3

Kwalificatiedossiers
Deze zijn vertaald naar het onderwijs.



Hoe is de opleiding 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



Organisatie van het onderwijs

Een schooljaar heeft 4 periodes van 10 weken

Periode1 Periode 2 Periode 3     Periode 4

Voor elk schooljaar een periodewijzer

 Welke vakken 
 Welke inhoud

1e 2e 3e 4e

toets toets toets toets

A & B & C

Resultaten
 Via Cum Laude



Beroeps specifiek onderwijs

Vakken gericht op het beroep

 Anatomie
 Begeleiden
 Communicatie
 Huishoudkunde
 Tillen en ergonomie
 Persoonlijke zorg 
 Werkveld oriëntatie
 Activiteiten
 ICT- vaardigheden

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://www.deweekkrant.nl/pages.php?page%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 opdrachten krijg je 

Groepsopdrachten
 Individuele opdrachten
Praktijkgerichte opdrachten
Presentaties
Excursies 



Overige activiteiten; bijvoorbeeld

»Bezoek aan Bodyworlds
»Bezoek aan verschillende werkvelden ( werkveld 

oriëntatie )
»Bezoek aan de snijzaal(AMC)



Studenten aan het woord

» Hoe ervaren zij de opleiding?

» Waar lopen ze stage?

» Waarom het Regio college?



Verpleeghuis
Verzorgingshuis
Thuiszorg
Kleinschalig wonen

Gehandicaptenzorg
Ouderenzorg
Kleinschalig wonen
Detentie centra
Blijf-van-mijn-lijf-huis
Verslavingszorg
Dak- en thuislozen

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



Stagemogelijkheden

Leerjaar 1 VIG/MZ/VP Verpleeghuis, verzorgingshuis, 
kleinschalig wonen, 
gehandicaptenzorg, medisch 
kinderdagverblijf, Thomashuis

Leerjaar 2 en 3
VIG/MZ/VP

Thuiszorg, verpleeghuis, ziekenhuis 
verzorgingshuis, psychiatrie, 
gehandicaptenzorg, Leger des Heils, 
medisch kinderdagverblijf, 
verslavingszorg, detentie centra, 
Blijf-van-mijn-lijf-huis

Leerjaar 3 of 4 VP Algemeen ziekenhuis, 
Verpleeghuis, verzorgingshuis of
thuiszorg



Stage
»Je regelt zelf, in samenwerking met de stage consulent 

van school, een stageadres.

»Je krijgt vanuit school begeleiding van je loopbaancoach 

en de stage consulent 

»Je krijgt vanuit de stage begeleiding van een 

werkbegeleider. 

»Je leert kennis en kunde op school en op je stage ga je 

hier verder ervaring op doen



Herken je jezelf? 
»Heb je interesse in het verzorgen en begeleiden van 

(afhankelijke) mensen?
»Ben je goed in samenwerken? 
»Ben je flexibel en 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?

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



Uitgangspunten MBO

• De praktijk van het beroep is de rode draad in je 
opleiding.

• Van docent gestuurd naar leerling gestuurd.

• Je bent zelf de belangrijkste factor voor je succes binnen 
je opleiding.



Begeleiding

• Coachgesprekken individueel
• Coachen  in groep
• Ervaringsleren, intervisie
• Werkbegeleiding op de stage
• Stagebegeleiding vanuit school
• Ondersteuning bij taal en rekenen

Servicecentrum:
» Xtra
» Empowermenttraining / faalangsttraining
» School maatschappelijk werk



Regio College Regionaal Opleiding Centrum (ROC)

Locaties van deze opleidingen in Zaandam en Purmerend

 Een “klein” ROC in je eigen regio.
 Persoonlijke aandacht door klein docenten team.
 Aandacht voor veiligheid, sfeer en omgang met elkaar.
 Extra zorg/ondersteuning als dit nodig is.
 Uitdagende lesomgeving en praktijklokalen.
 Basisjaar!



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

GVP; gespecialiseerd verzorgende psychiatrie

Na de opleiding Maatschappelijke Zorg:
 HBO Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
 HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
 HBO Toegepaste Psychologie 
 HBO Pedagogiek/ Docent Pedagogiek
 Docent Zorg en Welzijn 

Na de opleiding  Mbo-Verpleegkundige:
 Hbo-verpleegkunde
 Specialisatie bijv.; wondverpleegkundige/ambulance
 Docent verpleegkunde

VERDER LEREN ?



Aanmelden 
op het Regio College

1. Aanmelden  digitaal voor 1 mei.    

2. Plaatsing als vooropleiding in orde is.

3. Uitnodiging documentendagen volgt.



Proefstuderen
» Wil je een dagje 

meelopen met de 
opleiding voor meer 
informatie?

» Opleiding in één dag.

» Aanmelden op de site!



Informatie

»www.regiocollege.nl

»www.mijnopleidingjouwopleiding.nl

»www.beroepeninbeeld.nl

»www.mbostad.nl

http://www.regiocollege.nl/
http://www.mijnopleidingjouwopleiding.nl/
http://www.beroepeninbeeld.nl/


Wij willen onze studenten graag zo goed mogelijk begeleiden
Studiesucces bepaal je zelf !



Vragen?
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