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EEN LEVEN LANG LEREN EN ONTWIKKELEN 



 

 
 

 
  

VERZORGENDE IG  
Verkorte opleiding 

 

NIVEAU 3  

12-15 maanden 

 
Wil jij (verder) leren voor werk in de zorg en verzorging? 

Wil je ook in de toekomst voldoende werk? 
 

De verkorte MBO-opleiding Verzorgende-IG niveau 3 leert 
je hoe je ondersteuning geeft aan mensen die 

complexere zorg nodig hebben, bijvoorbeeld emotionele 
ondersteuning bieden in de terminale fase en  
verpleegtechnische handelingen verrichten. 

 

Na een uitgebreide intake bieden we je een opleiding op 

maat: lessen en begeleiding waar nodig, zelfstudie waar 
mogelijk. Heb je nog geen niveau 2 Helpende? Ook dan 

kun je je aanmelden voor Verzorgende IG. 
 

Gedurende 12 – 15 maanden, afhankelijk van je 
voortgang, ga je één keer per 2 weken naar school en 

daarnaast studeer je thuis via e-learning. 
 

Zorgcampus is een opleidingscentrum waarin jouw loopbaan centraal 

staat. Vanaf de intake tot de diplomering begeleiden we je bij het groeien 

in je nieuwe beroep en bij het succesvol volgen van je opleidingstraject. 

Samen gaan wij graag de uitdaging aan. 

 
Adres: Mathenesserlaan 480 3023 HL Rotterdam • Telefoon: 088 881 23 33 

E-mail: info@zorgcampus.nl • Website: www.zorgcampus.nl 

 



INHOUD 
In deze verkorte MBO-opleiding leer je: 

• De CanMeds rollen 
• Methodisch werken en verzorgend redeneren 
• Het bieden van zorg en ondersteuning op basis van 

het zorgplan  
• Het begeleiden van zorgvragers op basis van het 

zorgplan  
• Het uitvoeren van organisatie- en professiegebonden 

taken 

• Het trainen van verpleegtechnische vaardigheden 

• Communicatieve vaardigheden 
• Nederlands en rekenen 

• Loopbaan en burgerschap 

• Keuze uit verschillende keuzedelen  

 
Tijdens je opleiding krijg je ondersteuning van een 

studieloopbaanbegeleider. Zij helpt je bijvoorbeeld bij 
het maken van een persoonlijk ontwikkelingsplan 

(pop) en een persoonlijk activiteitenplan (pap). Deze 
plannen zijn de basis voor je beroepspraktijkvorming 
(BPV). Je voert je opdrachten zoveel mogelijk uit op je 

leerwerkplek of stageplek in een (thuis)zorginstelling 

van gemiddeld minimaal 14 uur per week. 

 

Als Verzorgende IG zorg je voor een zorgvrager op het 
gebied van gezondheid, wonen en welzijn. Je houdt je 
zorgvuldig aan de beroepscode, de normen en 

waarden, de visie en richtlijnen van de instelling waar 
je stage loopt of werkt. Vaak werk je ook samen met 

mensen uit de omgeving van de zorgvrager, zoals een 
ouder, partner of kind. Tijdens je werk bewaak je je 

eigen grenzen en die van anderen. Je wilt graag een 

verantwoordelijke baan en werkdruk is geen 
probleem voor jou. Ook onregelmatige werktijden zijn 
geen bezwaar. Je werkt graag zelfstandig, maar ook in 
teamverband kom je goed tot je recht.   

 

 
 

 

 

 

Je houdt je vooral bezig met:  

• Inventariseren van de wensen en mogelijkheden van     
   de zorgvrager 
• Mede schrijven van een zorgplan  
• Begeleiden bij zelfredzaamheid en zelfregie 

• Zorgen voor een prettige woon- en leefomgeving 

• Assisteren bij de persoonlijke verzorging 
• Signaleren van gezondheidsproblemen  
• Begeleiden van mensen met emotionele problemen  
   en gedragsproblemen 

• Geven van voorlichting, instructie en advies over  
   gezondheid en hygiëne 

• Uitvoeren van verpleegtechnische handelingen  
   volgens een protocol 
 

Je levert een bijdrage aan de professionalisering van 
het beroep en verbetert de kwaliteit van de zorg. 
Bijvoorbeeld door je eigen deskundigheid te 

bevorderen en je deskundigheid te delen met 

collega’s. 

 

ONDERWIJSOPBOUW 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 

UREN 
ZELFSTUDIE 

PER WEEK 
14 

 

 

 

Toelatingseisen: 

- Stage of werkplek in de zorg (610 BPV-uren) 
- VMBO-diploma of Helpende Zorg en Welzijn 

- Een overgangsbewijs naar havo 4 
- Een ander MBO diploma 

Studieduur:   12 – 15 maanden 

Startdatum:   Flexibel 

Diploma:   Erkend diploma Verzorgende IG, 

(CREBO 25656) 

  Keuzedelen 

 

 

Basisdeel 

DAG PER  

2 WEKEN NAAR 

SCHOOL 

UREN  

PRAKTIJK 

PER WEEK 
14 

 



WAAROM ZORGCAMPUS? 
Onze studenten zijn de beste ambassadeurs. Zij zijn 

enthousiast over de persoonlijke manier van 
begeleiden en de sfeer bij Zorgcampus. Het 
Zorgcampus team trekt alles uit de kast om jou je 

diploma te laten halen, tenminste als jij dat ook doet! 
Bij Zorgcampus slagen studenten wel waar het elders 

niet lukte.   
 
Zorgcampus is kleinschalig en huiselijk. Een veilige 

omgeving om te leren, waar je gezien en gehoord 

wordt. Het kleine team maakt dat alle studenten in 
beeld zijn. We zijn gek op humor en op het denken in 

oplossingen. We gaan voor kwaliteit en leveren  

uitstekende professionals af die methodisch werken, 

onderzoeken in plaats van oordelen, kritisch zijn naar 
zichzelf en zich constant willen verbeteren. 

 

Hoi, ik ben Nathalie en ik werkte al meer dan 10 jaar in 

de zorg voor ik begon met de verkorte opleiding 
Verzorgende IG bij Zorgcampus. Als 18-jarige ben ik ooit 

met de opleiding begonnen, maar ik heb het toen niet 

afgemaakt. Nu bleef ik maar tegen het probleem 
aanlopen dat ik geen diploma heb. Hierdoor liep ik werk 

mis en kreeg minder betaald. Nu ik mijn diploma bij 

Zorgcampus heb behaald, heb ik alle keuze uit werk en 
verdien ik veel meer. Ik zou iedereen Zorgcampus 
aanraden, het is een gezellige, kleine school in het hartje 

van Rotterdam met fijne begeleiding. 

 

 

WAT KUN JE VERWACHTEN? 
1. Je meldt je aan bij voorkeur via de website van 

Zorgcampus, via email of telefoon. 
2. Na aanmelding nodigt Zorgcampus je uit voor een 

intake en maakt een inschatting van je niveau 
rekenen en Nederlands. 

3. Je schrijft je in voor de opleiding voor 12 maanden. 
4. Bij voldoende aanmeldingen start de opleiding: 

één dag per 2 weken 

5. Inschatting zelfstudie gemiddeld per week: 8 – 14 
uur 

6. Het oefenen van verpleegtechnische vaardigheden 
kan op inschrijving op verschillende dagdelen in de 

skills-ruimte van Zorgcampus. 
7. Het toetsprogramma bestaat uit voorwaardelijke 

toetsen, rekenen/taal op 2F niveau, opdrachten 

loopbaan en burgerschap, opdrachten keuzedelen 

en proeves in de praktijk + portfolio. 

8. Verlenging van 3-6 maanden is mogelijk  na 12 
maanden, kosten  € 280,- voor elke maand 
verlenging. 

9. Na positief resultaat ontvang je een Crebo erkend 

MBO diploma Verzorgende IG (niveau 3) 

 

KOSTEN EN INSCHRIJVEN 
Studiekosten zijn aftrekbaar van de belasting.  
 
Het betalen in termijnen is mogelijk. Betaal je in één 

keer dan krijg je € 426,-- korting. 

 

De kosten voor de opleiding bij betaling in termijnen: 

  Lesgeld:  € 4.326,-- euro.  
  Studiemateriaal + licenties + examens: € 930,-- 

Totaal: € 5.256,-- (= 12 termijnen van € 438,--) 

 
De kosten voor de opleiding bij betaling in één keer: 

Lesgeld:  € 3.900,-- euro.  
  Studiemateriaal + licenties + examens: € 930,-- 

Totaal: € 4.830,-- 
 

De kosten zijn aftrekbaar van de belasting: 
˃ Rekenvoorbeeld bij betaling in één keer: € 4.830,--  

- € 250,-- (drempel 2021) = € 4.580,--. In  belastingschijf 
1 van 37,1% krijg je € 1.699,-- terug en kost je 

opleiding dus € 2.881,-- 
 
 

Meer informatie over het inschrijven vind je op de 
website.  

www.zorgcampus.nl. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Aanvullende studie-informatie? 
info@zorgcampus.nl 
088 881 23 33 


