VERPLEEGKUNDIGE NIVEAU 4
De verpleegkundige opleiding is veelzijdig en vergt professionaliteit. Als
verpleegkundige heb je de verantwoordelijkheid voor de verpleging,
verzorging en begeleiding van zorgvragers. Je stelt verpleegkundige
diagnoses en je maakt verpleegplannen die je zelfstandig uitvoert.
Daarnaast help je met het organiseren van de hulpverlening.
Iets voor mij
Heb je een sterke persoonlijkheid en ga je graag met mensen om die extra
zorg nodig hebben? Sta je stevig in je schoenen? Kun je goed organiseren
en ga je verantwoordelijkheden niet uit de weg? Kun je zelfstandig en in
teamverband werken? Dan is de opleiding Verpleegkundige Verkort (2 ½
jaar) iets voor jou!
Hoe ziet de opleiding eruit
Tijdens je verpleegkunde opleiding werk je in kleine groepen. Je krijgt veel
persoonlijke aandacht. De opleiding richt zich op de zorg in verpleeghuizen,
verzorgingshuizen en thuiszorg (vvt). En daarnaast op:
- algemene gezondheidszorg (agz)
- geestelijke gezondheidszorg (ggz)
- gehandicaptenzorg (ghz)
In de uitstroomfase verdiep je je in het zorggebied waar je werkt. Bij
Zorgspectrum is dat de uitstroomrichting vvt. In het begin krijg je op school
en bij Zorgspectrum veel begeleiding. Die hulp verminderen we
stapsgewijs, zodat je uiteindelijk zelfstandig kunt leren en werken. Je start
met twee volledige lesweken. Daarna ga je één dag per week naar school
en werk je daarnaast in de praktijk (dagvariant). Je maakt toetsen op school
en legt proeven van bekwaamheid af. Dat zijn toetsen in de beroepspraktijk.
Wat leer je
Een groot gedeelte van de lesstof gaat over je beroepstaken:
- verpleegtechnische handelingen
- op basis van een verpleegplan de verpleegkundige (basis)zorg
ondersteunen

- zorgvragers en hun familie op (psycho)sociaal en maatschappelijk
gebied begeleiden
- zorgvragers en hun familie ondersteunen bij het voeren van de regie
over hun eigen leven
- professioneel omgaan met crisissituaties en onvoorziene
gebeurtenissen
- voorlichting, advies en instructie geven aan zorgvragers en hun
familie
- de zorgverlening organiseren en coördineren
Naast deze beroepstaken werk je aan het ontwikkelen van competenties op
het gebied van:
- Nederlands (lezen, schrijven, luisteren, spreken en gesprekken
voeren)
- rekenen (algemeen en beroepsgericht)
- Engels
Na je diploma kun je bij Zorgspectrum blijven werken als Verpleegkundige
of als Coördinerend Verpleegkundige (niveau 4). Met je diploma kun je ook
doorgroeien in het verpleegkundige beroep en/of een specialisatieopleiding
volgen. Ook kun je verder leren aan een verwante hbo-opleiding.
Toelatingseisen
Voor deze verkorte opleiding is een vooropleiding in de zorg een
voorwaarde. Met het diploma Verzorgende IG of gelijkwaardig ben je
meteen toelaatbaar.
Als je wilt solliciteren voor een BBL-plek bij Zorgspectrum stuur dan je
motivatie en recente CV naar opleidingen@zorgspectrum.nl. Heb je
vragen? Neem dan contact op met onze afdeling Leren en Ontwikkelen via
telefoonnummer 030-6007140.

