Verzorgende IG (bol)
Jij zorgt graag voor mensen die zorg nodig hebben
afwisselend werk | huishoudelijk werk | hulpverlening |
lichamelijke verzorging | mensen verzorgen | omgaan met mensen |
organiseren | samenwerken | wisselende diensten | zorgen voor mensen
Jij staat graag voor anderen klaar. Mensen helpen en verzorgen, daar word jij blij
van. Als verzorgende IG help je mensen die niet meer alles zelf kunnen. IG staat
voor individuele gezondheidszorg.Je helpt bijvoorbeeld bij het eten, wassen en
aankleden. Ook geef je medicijnen. Je stelt een zorgplan op en voert dat uit. Je
biedt zowel lichamelijke als emotionele steun. Je luistert goed, leeft je in, bent
geduldig en speelt in op de wensen en behoeften van de mensen die je begeleidt.
Omdat je hen goed kent, weet je wanneer er iets aan de hand is. In dat geval
schakel je bijvoorbeeld een huisarts in.
Tijdens deze opleiding leer je alles wat nodig is in dit vak. Ook leer je goed
samen te werken met collega’s. Je kunt de opleiding ook volgen in combinatie
met een opleidingstraject bij Defensie of met de opleiding maatschappelijke zorg.
Opleiding bij Defensie
Je kunt deze opleiding ook combineren met de opleiding VeVa - Aankomend
medewerker Veiligheid en Vakmanschap Zorg (bol). Je loopt dan stage bij
Defensie en je hebt daar na de opleiding ook kans op een baan. Kijk voor meer
informatie op de website van Defensie.

Niveau 3
bol
3 jaar
Startmoment: augustus
40% stage
60% school
Crebo: 25491

Interessegebied(en)
Zorg, Welzijn & Uiterlijk

Summa Maatschappij &
Gezondheid
Willem de Rijkelaan 3, Eindhoven

Verzorgende IG (bol)
Wat word je?
Met het diploma verzorgende IG kun je bijvoorbeeld werken
in de thuiszorg, kraamzorg, lichamelijk gehandicaptenzorg,
in een verpleeghuis of verzorgingshuis. Je kunt ook de mbo-4
opleiding Mbo-verpleegkundige gaan doen. Of je verder
specialiseren.

Hoe ziet je opleiding eruit?
In het eerste jaar ben je hoofdzakelijk op school. Je hebt 5
weken stage. In schooljaar 2 en 3 wisselen school en stage
elkaar af.

Om te worden toegelaten tot deze opleiding heb je minimaal
nodig:
• diploma vmbo kaderberoepsgerichte, theoretische of
gemengde leerweg of;
• overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo of;
• diploma mbo niveau 2.
Op deze pagina vind je de volledige wettelijke
vooropleidingseisen voor een niveau 3 opleiding. Je wordt
uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek of
kennismakingsbijeenkomst waar je de school leert kennen en
we kijken of deze opleiding bij je past.

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde lesgeld voor schooljaar 2020-2021
bedraagt 1.202 euro. Kijk voor een inschatting van de overige
kosten voor deze opleiding op de website van Studers. Ieder
jaar worden daar uiterlijk 1 juli alle schoolkosten
bekendgemaakt voor het daarop volgende schooljaar. Voor
het daadwerkelijk bestellen moet je op de juiste manier
inloggen.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Laptop

Inenting

Bij veel opleidingen kun je als student niet zonder
computer. Kijk in het overzicht of dit voor jouw opleiding
geldt en download de juiste specificaties.

Een Hepatitis-B inenting wordt vanuit school geregeld en
vergoed. Zonder deze inenting kun je niet op stage.

Om stage te kunnen lopen heb je een Verklaring Omtrent het
Gedrag nodig. We raden je aan om vóór je aan de opleiding
begint, er zeker van te zijn dat je een VOG kunt krijgen. Dit
om te voorkomen dat je geen stage kunt lopen en mogelijk
moet stoppen met je opleiding. Meer informatie over de VOG
vind je via deze link.

Studieduurverkorting
Studie in cijfers
Studie in cijfers geeft duidelijke informatie over deze
opleiding en de kansen op de arbeidsmarkt. Wil je meer
weten over deze cijfers? Bekijk dan deze uitleg (pdf).
Grote kans op werk
Wil je na je studie graag direct aan de slag? Dan is deze
opleiding een goede keuze! Uit cijfers van een
onafhankelijke organisatie als S-BB, UWV of CentERdata
blijkt dat je met deze opleiding een grote kans op werk hebt
in de regio Zuidoost-Brabant. Het gaat hierbij om een
inschatting van de kans op werk op het niveau en binnen het
vakgebied van de opleiding, als je de opleiding afrondt
binnen de normale studieduur.

Welke vooropleiding heb je nodig?
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Met een mbo-diploma in zorg of welzijn kun je in aanmerking
komen voor studieduurverkorting. Informeer ernaar!

