Verkorte opleiding MBO Verzorgende IG
Jij als Verzorgende-IG in de
VVT
Als verzorgende-IG in de VVT biedt je zorg en
ondersteuning op basis van het zorgdossier.
Je werkzaamheden variëren van een zorgplan
opstellen en de gezondheidstoestand
observeren tot persoonlijke verzorging bieden
en verpleegtechnische handelingen uitvoeren.
Je voert de zorg uit in een vertrouwelijke sfeer
en bouwt een relatie op met de zorgvrager en
naastbetrokkenen. De zorg is ondersteunend
aan de zorg die de zorgvrager en
naastbetrokkenen zelf uitvoeren. Met de
dillema’s die voortkomen uit deze
vertrouwensband kan je goed omgaan. Als
verzorgende-IG in de VVT stimuleer je de zelfen samenredzaamheid en heb je een vraag
gestuurde houding. Je sluit de zorgverlening
zoveel mogelijk aan op de wensen en
gewoonten van de zorgvrager. De zorg draagt
bij aan de kwaliteit van leven van de
zorgvrager. Je zet je in om de zorgvrager met
beperkte communicatiemogelijkheden zoveel
mogelijk zijn wensen kenbaar te laten maken.

Verkorte opleiding
Uniek aan onze opleiding Verzorgende-IG is de korte
studieduur van tussen de 12 en 15 maanden. Je diploma
is een investering in je toekomst en is erkend door het
Ministerie van OCW. Je diploma is waardevast en
herkenbaar op de arbeidsmarkt. Je kan er meteen mee
aan de slag.
Je gaat op éën vaste dag per week naar school, en de
overige dagen ben je bezig met zelfstudie en het opdoen
van praktijkervaring.
De verkorte MBO opleiding van PureCare Campus
bestaat uit een basisdeel en keuzedelen.
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Studieprogramma
✓ De onderkenning van de
gezondheidstoestand

✓ Persoonlijke zorg
✓ Verpleegtechnische handelingen
✓ Opstellen van een zorgplan
✓k Begeleiden bij emotionele verwerking
✓ Ondersteunen bij wonen en huishouden
✓ Voorlichting, advies en instructie
✓ Kwaliteitszorg
✓ Onvoorziene en crisissituaties
✓ Communicatie, afstemming en
samenwerking met de zorgvrager, het
sociale netwerk en de keten van
zorgverleners

✓ Nederlands 2F
✓ Rekenen 2F
✓ Loopbaan en Burgerschap (LB)
✓ keuzedelen

Opbouw van de opleiding
Naast de beroepsgerichte vakken zijn ook de generieke
vakken een onderdeel van je diploma. Het gaat om de
vakken Nederlands, rekenen en loopbaan en
burgerschap.
De vakken worden ook online aangeboden door middel
van colleges, er is altijd een docent online beschikbaar
waaraan je vragen kunt stellen.

Keuzedelen
Keuzedelen bieden je de gelegenheid voor verdere
verdieping in onderdelen van het vak waarin jij je verder
wilt ontwikkelen. Wij bieden de volgende keuzedelen;
•
•
•
•

Wijkgericht werken
Gezonde leefstijl
Complementaire zorg
Palliatieve zorg

Beroepspraktijkvorming
De BPV vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding de nadruk ligt hier op het leren van en oefenen op
competenties binnen de eigen werkplek of stageplek.
Het is belangrijk dat het bedrijf door stichting Bedrijfsleven en Beroepsonderwijs (SBB) erkend is als leerbedrijf
voor jouw opleiding.
PureCare Campus wordt zoveel mogelijk vanuit Thuiszorg PureCare BV voorzien van BPV plekken. Daarnaast
onderhoudt de opleiding nauwe contacten met andere organisaties die erkend zijn als leerbedrijf.
De BPV start nadat het leerbedrijf, de student/deelnemer en PureCare Campus een Praktijkovereenkomst
(POK) hebben ondertekend. De BPV dient zo veel mogelijk binnen één leerbedrijf plaats te vinden. In de
ontwikkelingsgerichte fase word je begeleid door een werkbegeleider en in de kwalificerende fase wordt je
beoordeeld door je praktijkbeoordelaar.
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Niveau en leerweg
PureCare Campus biedt twee leerwegen aan namelijk Beroepsbegeleidende leerweg (BBL )en Derde Leerweg
(OVO). De inhoud van de opleiding is niet anders, maar de manier waarop de opleiding gevolgd kan worden kan
verschillen. Voor de leerweg BBL moet de student/deelnemer minimaal 1 dag in de week op de
opleidingslocatie aanwezig zijn voor het theoretische gedeelte en daarnaast werk je minimaal 2 dagen in de
week in de beroepspraktijk. Bij een BBL-opleiding heb je een verplicht aantal lesuren dat je moet voltooien en
een verplicht aantal stage/werkuren waaraan voldaan moet worden.
Bij de Derde leerweg stellen wij feitelijk geen aanwezigheidsplicht. Er wordt een zekere mate van
zelfstandigheid van je verwacht en kan op eigen tempo aan de lesstof gewerkt worden. PureCare Campus wijkt
hier echter van af en stelt toch een minimale aanwezigheidsplicht en biedt daarbij aan de student /deelnemer de
gelegenheid om deel te nemen aan de geplande theorielessen en praktijkdagen in de skillslab.

Beroepsbegeleidende
leerweg BBL

12 maanden

Derde
leerweg
OVO
BOT
400

BPV
1220

TOTAAL
1620

10 maanden

BOT
180

BPV
*320

TOTAAL
500

Toetsing en examinering

Startdata

Tijdens de opleiding beoordelen we regelmatig je
studievoortgang met studieloopbaangesprekken,
voortgangstoetsen en opdrachten. Zo weet je
steeds waar je reeds bekwaam in bent en waar je
nog aan moet werken. Zo kun jij je gericht
voorbereiden op de examens.

Iedere laatste vrijdag van de maand is er bij
voldoende interesse een informatieavond. Houd de
website in de gaten.
Zaterdag 12 december 2020
Zaterdag 13 maart 2021
Zaterdag 12 juni 2021

Verzorgende IG verkort 2020- 2021
▪
▪
▪
▪
▪

€ 4.500,- ( Termijnbetaling, eerste betaling € 500,- en 11 maanden x € 364,-)
Inschrijving en Dossiervorming € 50,Het lesgeld kan in maandelijkse termijnen betaald worden of in een keer.
Bij betaling in een keer krijg je € 500 korting op het totaalbedrag.
De opleidingen van PureCare Campus zijn btw-vrij

*Geen verplichte urennorm, dit is een indicatie.
Vragen ? Bel 085- 8330010 bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur. Of mail naar
administratie@purecare-campus.nl

Meld je nu aan op www. purecare-campus.nl
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