
Zorg verlenen op basis van het cliëntendossier? Als Verzorgende 
Individuele Gezondheidszorg is dat het uitgangspunt voor de 
kwaliteit van jouw zorgverlening en deskundigheid.

Het belang van jouw kennis 

Als Verzorgende IG weet jij door je kennis van het 
lichaam en verpleegkundige handelingen precies hoe 
je zorg verleent aan cliënten die zichzelf (tijdelijk) niet 
kunnen redden. Zeker als je wilt werken in verpleeg-  
en verzorgingshuizen of in de thuiszorg, is deze  
opleiding een ideale basis om kwalitatieve zorg te  
mogen verlenen. 

Wat ga je doen?

De opleiding bestaat uit een aantal thema’s en is 
opgedeeld in zelfstudie, klassikale lessen en praktijk-
leren. Daarbij ga je in op thema’s als Zorg voor wonen en 
huishouden, Verpleegtechnisch handelen en Anatomie/
fysiologie. Je leert hoe je vanuit het cliëntendossier zorg 
en ondersteuning biedt aan cliënten en hoe je de kwaliteit 
en deskundigheid van de zorg verhoogt. De praktijk-
opdrachten voer je op de eigen werkplek uit, zodat je 
het geleerde direct in de praktijk kunt toepassen.  
Je krijgt bij de uitvoering van je opdrachten onder-
steuning van een praktijkbegeleiding.

Programma 

Afhankelijk van je vooropleiding kun je deze BBL  
opleiding in 12 tot 18 maanden doorlopen. De opleiding 
‘verzorgende IG’ is opgebouwd aan de hand van de  
volgende kerntaken: 

Kerntaak 1:   Bieden van zorg en ondersteuning  
op basis van het zorgdossier

Kerntaak 2:  Werken aan kwaliteit en deskundigheid
Kerntaak 3:  Bieden van zorg en ondersteuning  

in de VVT

Binnen deze drie kerntaken ga je je verdiepen in onder  
andere de volgende thema’s, die aansluiten op actuele markt-
ontwikkelingen en maatwerkvragen van jouw organisatie: 
• Organisatie van de gezondheidszorg
• Zorg voor wonen en huishouden
• Voorlichting, advies en communicatie
• Persoonlijke zorg bieden
• Anatomie/fysiologie
• Begeleiden, plannen en afstemmen
• Verpleegtechnisch handelen
• Generieke delen Nederlands en Rekenen

Opleiding

Verzorgende IG  
Niveau 3 | BBL
Zorg & Welzijn



Tevens zitten er een aantal verplichte keuzedelen in de 
opleiding. Deze worden afgestemd met de onderwijs-
instelling. Hierbij kun je bijv. denken aan Ondernemend 
gedrag en Inspelen op innovaties.

Het resultaat

Deelname aan de training levert jou het volgende op:
• Het erkende diploma Verzorgende IG niveau 3 

Studiebelasting

Je volgt min. 850 uur praktijkgeïntegreerde* scholing 
per jaar, waarvan min. 200 uur begeleide onderwijstijd; 
dit is gemiddeld 1 keer per week een dagdeel les. De 
overige scholingsuren worden aangevuld met Beroeps-
PraktijkVorming (onder begeleiding oefenen in de praktijk). 
Afhankelijk van je ervaring en vooropleiding besteed je 
gemiddeld 10 tot 16 uur per maand aan zelfstudie.

* Praktijkgeïntegreerd houdt in dat het opleidingstraject zoveel  

mogelijk aansluit en plaatsvindt binnen de dagelijkse werkzaam

heden van de pedagogisch medewerker.

Voor wie?

Deze praktijkgeïntegreerde opleiding is speciaal ontwik-
keld voor medewerkers die al werkzaam zijn in de zorg. 
Met een van deze vooropleidingen kom je in aanmerking 
voor de opleiding:
• Ziekenverzorgenden
• Begeleiders niveau 3
• Helpende Zorg en Welzijn niveau 2
• Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3

Beschik je over een andere vooropleiding, vraag dan 
naar de voorwaarden en mogelijkheden voor toelating. 
Daarnaast ben je minimaal 16 - 20 uur werkzaam bij een 
erkend leerbedrijf. Dit kan ook je werkplek zijn. Voor de 
start van de opleiding houden we een intake met je om 
je motivaties, persoonlijke omstandigheden en niveau 
bespreken.

Examens  

Alle werkprocessen binnen het kwalificatiedossier 
worden geëxamineerd via Proeven van Bekwaamheid. 
Deze voer je uit op de werkplek en worden beoordeeld 
door beoordelaars van de onderwijsinstelling en waar 
mogelijk van de organisatie zelf.

Kosten

De kosten van deze opleiding zijn mede afhankelijk van 
de looptijd en op aanvraag beschikbaar.

Subsidiemogelijkheden
Voor deze opleiding wordt een voorinvestering 
gevraagd van je werkgever. Deze investering wordt 
vervolgens terugbetaald via de subsidie Praktijk-
leren. Hiervoor is maximaal € 2.700,- per student 
per studiejaar beschikbaar. Wij adviseren je graag 
over de mogelijkheden. Bekijk het subsidie- 
overzicht op onze site.

Aanmelden

Kijk voor beschikbaarheid en locaties op onze website: 
www.werkendleren.nl. Hier kun je je ook direct inschrijven.

Deze opleiding wordt ook in-company verzorgd.

Meer informatie? Bel naar 088  28 27 000 of mail naar info@werkendleren.nl.

Overzicht van lesdagen, startdata en locaties: www.werkendleren.nl


