VERZORGENDE IG NIVEAU 3
Hoe belangrijk het welzijn van mensen is, merk je tijdens de opleidingen
zorg: als verzorgende individuele gezondheidszorg (verzorgende IG) help je
klanten met zelfstandig en zelfredzaam zijn. Je biedt professionele hulp aan
mensen bij hun dagelijkse verzorging en je bent er ook voor meer
specialistische zorg, zoals wondverzorging. Je begeleidt cliënten, je stemt
de zorgbehoefte af met cliënten en eventuele mantelzorgers en je
signaleert gezondheidsproblemen.
Iets voor mij
Ben je zelfstandig en kun je ook in teamverband werken? Kun je omgaan
met verantwoordelijkheid en gaat een goed gesprek voeren je gemakkelijk
af? Vind je het leuk om mensen te verzorgen? Dan is de opleiding
Verzorgende-IG (Individuele Gezondheidszorg) iets voor jou!
Hoe ziet de opleiding eruit
De opleiding Verzorgende-IG V duurt twee of drie jaar. In het eerste half
jaar leer je de basisvaardigheden voor het beroep van verzorgende.
Daarna leer je hoe je deze vaardigheden kunt toepassen bij verschillende
zorgvragers:
• oudere zorgvragers
• chronisch zieke zorgvragers
• zorgvragers met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap
• zorgvragers met een psychische problematiek
We verwachten dat je in toenemende mate zelfstandig leert en werkt.
Natuurlijk begeleiden de docenten je op school en wij op je werkplek. De
eerste twee weken van de opleiding heb je twee lesdagen. Daarna ga je
een vaste dag per week naar school. Op overige dagen in de week ben je
24 uur beschikbaar voor werk.
Wat leer je
Tijdens de opleiding Verzorgende-IG V leer je:
- zelfstandig zorg en begeleiding te bieden aan zorgvragers uit twee
categorieën. Bijvoorbeeld psychogeriatrie en somatiek.
- in opdracht van een arts verpleegtechnische vaardigheden uitvoeren
- een bijdrage leveren aan de organisatie van de zorg, het beheer en
het verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening

Na de opleiding kun je bij ons werken als Verzorgende-IG. Je kunt als je
een jaar ervaring hebt opgedaan als Verzorgende IG ook doorstromen naar
de opleiding Verpleegkundige niveau 4. Deze opleiding bestaat voor een
groot gedeelte uit dezelfde leerstof. Dit betekent dat je in aanmerking komt
voor vrijstellingen: je studeert 2 ½ jaar om het diploma Verpleegkundige
VVT niveau 4 te halen.
Toelatingseisen
- vmbo-opleiding kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische
leerweg
- overgangsbewijs havo of vwo 3 naar 4
- diploma mbo-niveau 2
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.

