Mbo-verpleegkundige (bbl)
Als mbo-verpleegkundige maak jij het verschil met je
hart!
afwisselend werk | gezondheid | inleven in mensen | medische wereld |
mensen helpen | omgaan met mensen | samenwerken |
verantwoordelijk werk | verzorgen
Jij hebt een hart voor mensen. Daarom kies je voor een beroep in de
gezondheidszorg. De opleiding mbo-verpleegkundige geeft je een brede basis. Je
begeleidt en verpleegt mensen die zorg nodig hebben. Afhankelijk van jouw
voorkeur zijn dat bijvoorbeeld zieke mensen, ouderen, (pasgeboren) kinderen of
mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Je plant de zorg en
voert die uit. Je ondersteunt zowel op lichamelijk als geestelijk vlak. Daarbij
werk je samen met collega’s en andere zorgverleners. Zie je knelpunten, dan
zoek je oplossingen.Samenwerking met Ik Zorg ContactpuntBen je geïnteresseerd
in deze opleiding én heb je nog geen werkgever? Neem dan contact op met het Ik
Zorg Contactpunt voor persoonlijk advies over het vinden van een werkgever in
zorg en welzijn. Het Ik Zorg Contactpunt is voor iedereen in regio Eindhoven en de
Kempen. Of je nu herintreder, zij-instromer, scholier of al werkzaam bent in de
zorg, samen wordt bekeken welke wegen je kunt bewandelen. Ik Zorg maakt een
afspraak waarin jullie samen kijken naar wat een volgende stap kan zijn in de
zoektocht naar een baan en/of opleiding in zorg en welzijn bij een werkgever in
de regio. Dat kan bijvoorbeeld een oriëntatie- of informatiebijeenkomst zijn, een
gesprek met een loopbaancoach of een meeloopdag bij een organisatie.
Ter plekke wordt gekeken wat je nodig hebt om een goed beeld te krijgen van de
mogelijkheden om uiteindelijk een keuze te kunnen maken. Lees hier meer over
het Ik Zorg Contactpunt.

Niveau 4
bbl
2-4 jaar
Startmoment: augustus, februari
30% school
70% werk
Crebo: 25480

Interessegebied(en)
Zorg, Welzijn & Uiterlijk

Summa Zorg
Willem de Rijkelaan 3, Eindhoven

Mbo-verpleegkundige (bbl)
Wat word je?
Met het diploma mbo-verpleegkundige ga je werken in
bijvoorbeeld een ziekenhuis, een psychiatrische instelling,
een instelling voor gehandicaptenzorg, verzorgings- of
verpleeghuis of in de thuiszorg. Je kunt ook doorstuderen
aan de hbo-opleiding verpleegkunde of je verder
specialiseren in een vakgebied.

Hoe ziet je opleiding eruit?
Middels een individuele intake wordt aan de hand van
informatie over voorgaande opleidingen/bewijslast gekeken
of het traject passend en uitvoerbaar is. Ook wordt bekeken
welk traject je volgt.Regulier trajectDe reguliere opleiding
duurt 4 jaar. Je gaat de eerste 10 weken om de week drie
dagen naar school (5 keer). Daarna kom je om de week twee
dagen naar de opleiding. Maatwerkgericht traject (op basis
van vooropleiding)- Verzorgende IG: 2 jaar met 5 extra
woensdagen gedurende het eerste half jaar.- Verzorgende
(overig): 2 jaar met 10 extra woensdagen gedurende het
eerste half jaar. - Mbo zorg en welzijn: 2 jaar met 10 extra
woensdagen gedurende het eerste half jaar.De student gaat
twee dagen per twee weken naar school (en afhankelijk van
de route één extra woensdag per twee weken).Naast de
lessen op school werk je minimaal 20 uur per week bij een
erkend leerbedrijf.

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde cursusgeld voor schooljaar
2020-2021 bedraagt 606 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.
Laptop
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.

Studie in cijfers
Studie in cijfers geeft duidelijke informatie over deze
opleiding en de kansen op de arbeidsmarkt. Wil je meer
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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?
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 of niveau 3. Wij gaan altijd met je
in gesprek en adviseren je of je een goede kans hebt om de
opleiding succesvol af te ronden.
Op deze pagina vind je de volledige wettelijke
vooropleidingseisen voor een niveau 4 opleiding. Je hebt ook
een verklaring omtrent gedrag (VOG) van de gemeente nodig.
Inenting
Een Hepatitis-B inenting wordt vanuit school geregeld en
vergoed.
Werk
Tijdens een persoonlijk gesprek of kennismakingsbijeenkomst
kijken we of deze opleiding bij je past. Om deze opleiding te
kunnen volgen, moet je werken bij een erkend leerbedrijf.
Werk je niet bij zo’n bedrijf, dan bieden we je hulp bij het
vinden van een geschikte leerwerkplek. Je gaat zelf op zoek.
Kijk voor een overzicht van erkende leerbedrijven en meer
informatie over de arbeidsmarkt, stages en beroepen op
www.s-bb.nl. Je kunt ook kijken op www.brabantzorg.net.

