Verpleegkundige
Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, niveau 4

Het traject van 12-18 maanden biedt de mogelijkheid om het erkende diploma

Soort opleidingstraject

‘Verpleegkundige’ met de specialisatie VVT te behalen.

BBL
Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) met minimaal 850 uur praktijk geïntegreerde*

Doelen en opzet

scholing per jaar, waarvan minimaal 200 uur begeleide onderwijstijd, de overige

Afhankelijk van de vooropleiding en de werkervaring kan de opleiding in 12 tot

scholingsuren worden aangevuld met Beroeps Praktijk Vorming (BPV uren).

18 maanden afgerond worden. Deze praktijk geïntegreerde opleiding is speciaal

Om het opleidingstraject praktijk geïntegreerd te kunnen aanbieden is het

ontwikkeld voor medewerkers die al werkzaam zijn in de zorg. De opleiding bestaat

noodzakelijk dat u minstens 20 uur per week werkzaam bent/ stage loopt bij een

uit een aantal modules en is opgedeeld in zelfstudie, in-company scholing en klas-

erkend leerbedrijf.

sikale lessen.

* Praktijk geïntegreerd houdt in dat het opleidingstraject zoveel mogelijk aansluit en plaatsvindt binnen de dagelijkse
werkzaamheden.

Tevens zitten er een aantal verplichte keuzedelen in de opleiding. Deze worden
afgestemd met de onderwijsinstelling. Hierbij kan gedacht worden aan:

Derde Leerweg

•

Ondernemend gedrag (voor niveau 3 en 4)

Deze beroepsopleiding kan ook vormgegeven worden middels de derde leerweg;

•

Inspelen op innovaties (voor niveau 4)

een flexibel programma zonder vastgestelde studieduur en contacturen. Ideaal
voor mensen die naast hun werk een erkende opleiding willen volgen.

Doelgroep
Medewerkers met de vooropleiding verzorgende IG komen in aanmerking voor de

Beroepspraktijkvorming

opleiding ‘Verpleegkundige’.

Onder begeleiding van een praktijkbegeleider worden verschillende opdrachten
uitgevoerd op de werkvloer, die gekoppeld zijn aan de werkprocessen en compe-

Enkele thema’s en onderwerpen

tenties van de opleiding ‘Verpleegkundige’.

•

Oriëntatie op de gezondheidszorg

•

Voorlichten, adviseren en communiceren

Examens

•

Verpleegkundige zorg bieden

Deze opleiding is beroepsgericht opgezet volgens het nieuwste kwalificatiedossier.

•

Anatomie, fysiologie en pathologie

In deze opleiding leert de deelnemer de vereiste praktische ervaring die nodig is

•

Begeleiden, plannen en coördineren

binnen het vakgebied. Alle werkprocessen uit het kwalificatie dossier zullen geëx-

•

Herkennen van dreigende gezondheidsproblemen

amineerd worden middels Proeven van Bekwaamheid. Beoordelaars komen uit de
praktijk en zijn bekend met het nieuwe kwalificatiedossier. De generieke examens

De opleiding ‘Verpleegkundige’ is opgebouwd aan de hand van de volgende

(Ned./ rek./Eng.) worden volgens de landelijke normen afgenomen.

kerntaken:
Kerntaak 1: Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces

Diploma

Kerntaak 2: Werken aan kwaliteit en deskundigheid

Indien alle onderdelen van de erkende opleiding ‘Verpleegkundige’ zijn

Kerntaak 3: Biedt verpleegkundige zorg en begeleiding in de VVT

doorlopen en met een voldoende zijn afgesloten, ontvangt u het erkende diploma

Uitvoering Onderwijs
Werkendleren werkt landelijk en uitsluitend met gecertificeerde trainers die
beschikken over praktijkervaring. Naast het aanbod van open inschrijving biedt
WerkendLeren de mogelijkheid voor incompany trajecten.
Het opleidingstraject wordt in samenwerking met een erkende
onderwijsinstelling vormgegeven en uitgevoerd. De lessen zijn gericht op
beroepsspecifieke en generieke onderwerpen (Nederlands, rekenen en Engels).

‘Verpleegkundige’ met de specialisatie VVT.
Subsidie Praktijkleren
Bij het volgen van de BBL-opleiding komt de werkgever in aanmerking voor de
subsidie praktijkleren waarmee een groot deel van de opleidingskosten gedekt
worden. Voor meer informatie over deze regeling en de eisen waaraan voldaan
moet worden, kijk op de website of neem contact op voor advies op maat.
Inschrijven
Heeft u interesse in deze opleiding, dan kunt u zich inschrijven op de website:
www.werkendleren.nl/opleidingen/Verpleegkundige/

Voordelen

WerkendLeren

•
•
•
•

7600 AV Almelo

Erkend MBO Diploma
Praktijkgericht
Specifiek voor werkenden
BBL & Derde Leerweg (flexibel)

Postbus 808

088 - 28 27 000
info@werkendleren.nl
www.werkendleren.nl

