
 

 

  

OPLEIDINGSINFORMATIE 
OPLEIDING VERZORGENDE IG OP MAAT – VERPLEEGKUNDIGE, 

CURSUSSEN EN TRAININGEN 

EEN LEVEN LANG LEREN EN ONTWIKKELEN 



 

 

 
  

VERZORGENDE 
IG OP MAAT 
NIVEAU 3 
Wil jij verder leren in de zorg en verzorging?  
De MBO-opleiding Verzorgende-IG op maat leert je hoe je 
ondersteuning geeft aan mensen die zorg nodig hebben, 
bijvoorbeeld hulp bij de persoonlijke verzorging of bij 
verpleegtechnische vaardigheden. 
 
Na een uitgebreide intake bieden we je een opleiding op 
maat, geheel aangepast aan jouw ervaring en niveau: 
lessen en begeleiding waar nodig, zelfstudie waar 
mogelijk. 
 
Zorgcampus biedt deze opleiding in drie varianten aan: 
• Verzorgende IG 
• Verzorgende IG voor ZZP’ers 
• Opleiding van AG naar Verzorgende IG (VIG) 
 
Gedurende 6 tot 12 maanden, afhankelijk van het traject, 
ga je één keer per 2 weken naar school en daarnaast 
studeer je thuis via e-learning. 



 

 

INHOUD 
In deze verkorte MBO-opleiding leer je: 
• 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 huishoudelijke en verpleegtechnische 
vaardigheden 
• Communicatieve vaardigheden 
• Nederlands en rekenen 
• Loopbaan en burgerschap 
 
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 hebt een leerwerkplek of stageplek in een 
(thuis)zorginstelling van minimaal 20 uur per week of 
krijgt een stageplaats bij bijvoorbeeld een 
thuiszorgorganisatie in Rotterdam. 
 
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 
• Schrijven van een zorgplan  
• Helpen bij het schoonmaken 
• 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 nieuwe collega’s te begeleiden. 
 

KOSTEN EN INSCHRIJVEN 
Studiekosten zijn aftrekbaar van de belasting. Ben je 
ZZP’er, in loondienst of ontvang je een WW-uitkering? 
Ontvang tot €2400 retour.  Meer informatie over de 
prijzen en het inschrijven vind je op de website 

www.zorgcampus.nl. 
 

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

DAG SCHOOL 
PER 2 WEKEN 1 
UREN ZELFSTUDIE 
PER WEEK 8 

    PRAKTIJK        THEORIE       ZELFSTUDIE 

Toelatingseisen: 
- Stage of werkplek in de zorg (610 BPV-uren) 
- VMBO-diploma 
- Meer afhankelijk van gekozen traject 

Studieduur:   6 tot 12 maanden 

Startdatum:   Bij voldoende aanmeldingen 

Vooropleiding:  (Basis)opleiding in de zorg 

Diploma:    Verzorgende IG, MBO 3-diploma 



 

 

  

VERPLEEG- 
KUNDIGE 
NIVEAU 4 

Zie jij jezelf werken als MBO-verpleegkundige?  
Wil jij opgeleid worden om in alle branches van de zorg te 
kunnen werken? Start deze studie en verdiep je daarnaast 
extra in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de 
thuiszorg. 
 
Gedurende ongeveer 13 tot 16 maanden ga je één dag per 
week naar school en op de SBB-erkende leerwerkplek 
breng je alle vaardigheden in de praktijk. 



 

 

INHOUD 
In deze verkorte MBO-opleiding leer je: 
• Bieden van zorg en begeleiding in het 
verpleegkundig    proces 
• Anamnese afnemen en een verpleegkundige 
diagnose    
  opstellen 
• Verpleegplan opstellen 
• Verpleegtechnische vaardigheden 
• Werken aan kwaliteit en deskundigheid 
• Handelen in dreigende of bestaande gezondheids-                
problemen 
• Beroepscompetenties ontwikkelen 
• Rapporteren van je werkzaamheden 
• Nederlands 
• Engels 
• Rekenen en verpleegkundig rekenen 
 
Je leert hoe je de zorgverlening kunt coördineren en 
organiseren en hoe je zorgvragers kunt begeleiden.  
 
Je werkt als MBO-verpleegkundige in gemiddeld tot 
hoog complexe situaties. Je krijgt te maken met 
situaties waarbij de psychische gezondheidstoestand 
van de zorgvrager snel kan veranderen; situaties 
waarbij intensieve behandeling, therapie of medicatie 
wordt toegepast.  
 
Deze werkzaamheden voer je zelfstandig uit in 
afstemming met betrokkenen bij de zorgverlening. 
Waar nodig bespreek je knelpunten met het team of 
consulteer je deskundigen.  
 
 
 
 

 
 

 

Als beginnend verpleegkundige: 
• Heb je gespecialiseerde kennis van protocollen voor  
   gezondheid, hygiëne, en dergelijke. 
• Heb je kennis van kwaliteitszorgsystemen. 
• Heb je ruime kennis van zorggerelateerde taken, 
rollen en disciplines. 
• Kun je feedbackvaardigheden, vergadertechnieken 
en gesprekstechnieken goed toepassen. 
• Kun je verschillende doelgroepen goed begrijpen en  
   begeleiden. 
• Kun je kennis van beroepsethiek toepassen. 
 

ONDERWIJSOPBOUW  
 
Keuze-onderdeel 
 

 
VVT-kwalificatie 
 
 
Brede basiskwalificatie 
 
 

KOSTEN EN INSCHRIJVEN 
Studiekosten zijn aftrekbaar van de belasting. Ben je 
werkzoekend? Ontvang tot €2400 retour van het UWV. 
Meer informatie over de prijzen en het inschrijven vind 
je op de website.  

www.zorgcampus.nl. 
 

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

  

DAG SCHOOL 
PER WEEK 1 
UREN ZELFSTUDIE 
PER WEEK 8 

    PRAKTIJK        THEORIE        ZELFSTUDIE 

Toelatingseisen: 
- Erkende BPV-werkplek van min. 20 uur per week 
- Vooropleiding Verzorgende IG niveau 3 

Studieduur:   13 tot 16 maanden 

Startdatum:   Bij voldoende aanmeldingen 

Vooropleiding:  MBO-Verzorgende IG niveau 3 

Diploma:    Verpleegkundige, MBO 4-diploma 



 

 

  

KORTE 
TRAININGEN 
 Wil jij meer vaardigheden leren in de zorg, bijvoorbeeld 
omdat je sinds kort mantelzorger bent?  
Naast verkorte opleidingen biedt Zorgcampus ook 
keuze uit verscheidene korte trainingen en cursussen. 
Op deze pagina’s staan enkele van zulke trainingen 
genoemd. De studieduur is slechts 2 tot 3 dagen en bij 
voldoende aanmeldingen kan je direct van start. 
 
 

ADL-BASISVAARDIGHEDEN 
STUDIEDUUR: 2 DAGDELEN 
 
Sommige dingen die voor jou normaal lijken, zijn niet voor 
iedereen vanzelfsprekend en normaal. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan het zelf kunnen eten en drinken of je 
verplaatsen naar waar je wilt. Deze dagelijkse handelingen 
worden ook wel Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen 
(ADL) genoemd. Het begrip ADL wordt in de zorgsector 
gebruikt om te bepalen in hoeverre iemand zelfredzaam is. 
Iemand die weinig ADL-activiteiten zelf kan doen, heeft 
daarbij ondersteuning nodig. 
 
Na het volgen van deze cursus weet je hoe je iemand kunt 
helpen bij basis ADL-activiteiten. 
 
Dagdeel 1 en 2 
• Persoonlijke hygiëne 
• Het helpen bij persoonlijke verzorging, eten, drinken,  
   uitscheiding 
• Het stimuleren van de zelfredzaamheid van een  
   zorgvrager 
• Het bewegen en verplaatsen van de zorgvrager met  
   hulpmiddelen 



 

 

MEDICATIE 
STUDIEDUUR: 6 DAGDELEN 
 
Ben je al werkzaam in de zorg en wil je (opnieuw) leren 
medicatie te verstrekken met de daarbij behorende 
medische handelingen? Schrijf je dan nu in voor deze 
Cursus Medicatie waarmee je wordt bevoegd tot het 
verstrekken van medicatie. In deze cursus leer je de 
belangrijkste protocollen om veilig en verantwoord 
met medicijnen om te gaan. Een diploma Helpende 
Zorg en Welzijn, niveau 2 is een minimaal vereiste voor 
deze cursus.  
 
 

EHBO VOOR MANTELZORGERS 
STUDIEDUUR: 3 DAGEN 
 
Wil je weten hoe te handelen in noodsituaties? Dan is 
de cursus EHBO voor mantelzorgers (eerste hulp, 
reanimatie, AED en verbandleer) iets voor jou. Je leert 
direct te handelen bij ongevalssituaties, hartstilstand, 
ademstilstand, verbranding en andere letsels. We 
zetten LOTUS-slachtoffers in om ongevalssituaties en 
ziektebeelden levensecht na te bootsen. 
 
Het weten hoe te handelen in dit soort situaties geeft 
zowel jezelf een veilig gevoel als ook de zorgvrager. 
 
 

PALLIATIEVE ZORG 
STUDIEDUUR:  2 DAGDELEN 
 
Palliatieve zorg is zorg die gegeven wordt aan cliënten 
wanneer er geen genezing van een ziekte meer 
mogelijk is. Dan kun je denken aan kanker, wanneer 
die uitbehandeld is. Maar ook dementie, COPD of 
hartfalen zijn ziekten waar mensen niet van kunnen 
genezen. 
 
Omdat iemand niet meer kan genezen en nog wel een 
(soms lange) tijd met deze ziekte leeft, is het primaire 
doel om de kwaliteit van leven te behouden en waar 
mogelijk te verbeteren. In de palliatieve zorg is 
aandacht voor lichamelijke, sociale, psychische en 
spirituele dimensies. Daarnaast ondersteun je de 
naasten van deze persoon. 

SOLLICITATIETRAINING 
STUDIEDUUR: 3 DAGEN 
 
De arbeidsmarkt is aan het veranderen. Schreef je 
voorheen een sollicitatiebrief op een vrijgekomen 
vacature, tegenwoordig is dat alleen niet meer 
toereikend. Het hebben van een netwerk, een goed cv 
en je kunnen presenteren is een vereiste om aan een 
leuke baan te komen. 
 
Ben je op zoek naar een baan of ben je op zoek naar 
een nieuwe uitdaging, dan ben je bij Zorgcampus aan 
het juiste adres. 
 
 

EXCELLEREN KUN JE LEREN 
STUDIEDUUR: 3 DAGEN 
 
Ben jij zo’n duizendpoot die zorgt dat het spreekuur 
goed is voorbereid, alle (digitale) dossiers op orde zijn, 
die de hele dag communiceert met patiënten, 
afdelingen, specialisten en nog vele anderen? Dan zal 
je ook af en toe behoefte hebben aan een opfriscursus 
waar je weer nieuwe inzichten krijgt om verder te 
groeien,  je werk nog leuker te maken en nog beter te 
excelleren. 
 
Zorgcampus biedt een cursus voor medisch 
secretaresses gebaseerd op de competenties 
beschreven in de kwalificatiedossiers van Ecabo. In 
deze cursus ontmoet je collega’s die in dezelfde sector 
werken als jij en die begrijpen waar jij het over hebt: 
patiënten die steeds mondiger worden, de dagelijkse 
druk  om alle (digitale) dossiers op orde te houden, 
meer doen met minder geld, afspraken inplannen in 
een overvolle agenda, adhoc vragen en overlegjes, 
facturen en declaraties voorbereiden en dan nog alle 
telefoontjes afhandelen… 
 
In deze 3-daagse cursus sta je stil bij wat je tot nu toe 
hebt ontwikkeld en leer je hoe je je competenties kunt 
versterken, verdiepen of verbreden. In een prettige 
vrolijke sfeer onderzoek je je ontwikkelwensen en –
mogelijkheden en leer je hoe je verder kan groeien in je 
vak. Gun jezelf een adempauze om daarna te 
excelleren in je vak. 
 



 

 

 

  

GEACCREDITEERDE 
TRAININGEN 
 Wil jij verder leren in de zorg, bijvoorbeeld omdat je al 
werkzaam bent, maar enkele onderdelen wilt opfrissen?  
Naast eenjarige opleidingen biedt Zorgcampus ook keuze 
uit verscheidene korte trainingen en cursussen. Op deze 
pagina’s staan enkele van zulke cursussen genoemd. De 
studieduur is 3 tot 11 dagen en bij voldoende 
aanmeldingen kan je direct van start. Deze cursussen 
leveren punten op van het kwaliteitsregister V&V en 
register Zorgprofessionals. 
 
 

VERPLEEGTECHNISCHE 
VAARDIGHEDEN 
STUDIEDUUR:  2 DAGDELEN 
V&V-PUNTEN: 28 
 
Verzorgenden en verpleegkundigen hebben in hun 
dagelijkse werk te maken met verpleegtechnische 
vaardigheden. Om bevoegd en bekwaam te blijven voor de 
BIG vaardigheden, kun je bij Zorgcampus een scholing 
volgen om vaardigheden, zoals die vallen onder de Wet BIG, 
te oefenen. Na deze scholing ben je in het kader van de wet 
BIG bevoegd en bekwaam in het uitvoeren van specifieke 
verpleegtechnische vaardigheden. 
 



 

 

INDICEREN EN ORGANISEREN  
STUDIEDUUR:  2 DAGEN 
V&V-PUNTEN: 14 
 
De korte cursus  Indiceren en Organiseren voor de 
Wijkverpleegkundige leidt verpleegkundigen op voor 
hun nieuwe indicatierol in de wijk. 
 
De wijkverpleegkundige moet kennis en inzicht 
hebben in het indiceren en organiseren van de zorg, 
ook in complexe zorgsituaties, alsmede goed kunnen 
samenwerken met verschillende partijen en 
belanghebbenden. Het klinisch redeneren is de basis 
van het indiceren. 
 
 

WIJKVERPLEEGKUNDIGE 
STUDIEDUUR: 90 DAGEN (1X OM DE 14 DAGEN) 
V&V-PUNTEN: 60 
 
De intensieve cursus  Wijkverpleegkundige leidt 
verpleegkundigen op voor hun nieuwe rol in de wijk; 
een veelzijdige en complexe functie met veel 
verantwoordelijkheden. 
 
De wijkverpleegkundige is als regisseur de spin in het 
web en moet zowel kennis en inzicht hebben in het 
indiceren en organiseren van de zorg, ook in complexe 
zorgsituaties, alsmede goed kunnen samenwerken 
met verschillende partijen en belanghebbenden. 
 
Als wijkverpleegkundige ken je de wijk als geen ander 
en weet partijen (wonen, zorg, welzijn) aan elkaar te 
verbinden en (preventieve) zorgprojecten te 
coördineren.   
 
 

DIABETES & INJECTEREN 
STUDIEDUUR: 11 DAGDELEN (1X OM DE 14 DAGEN) 
V&V-PUNTEN: 36 
 
Vanaf niveau 3: Wil je je kennis over diabetes en je 
vaardigheid met bloedsuiker meten en injecteren van 
insuline opfrissen, dan is deze cursus iets voor jou. 
 
Voor HZW: Deze cursus biedt je de mogelijkheid een  

tijd- en plaatsgebonden bekwaamheidsverklaring te 
verkrijgen voor deze voorbehouden handeling. 
 
In deze cursus diabetes en subcutaan injecteren leer je 
je kwalitatief goed voor te bereiden op alle aspecten 
met betrekking tot deze voorbehouden handeling. Je 
organisatie beslist uiteindelijk of je in aanmerking 
komt voor een tijds- en plaatsgebonden 
bekwaamheidsverklaring. Het certificaat van deze 
cursus is één jaar geldig. Ieder jaar herhaal je de 
theorie- en praktijktoets. 
 
 

SIGNALERING 
OUDERENMISHANDELING 
STUDIEDUUR: 3 DAGDELEN 
V&V-PUNTEN: 10 
 
Ouderen zijn kwetsbaar en kunnen met mishandeling 
te maken hebben. Dit kan gebeuren door de eigen 
kinderen (oudermishandeling) of door mantelzorgers 
of zorgverleners (ouderenmishandeling). 
 
Nu ouderen steeds langer thuisblijven en afhankelijk 
zijn van mantelzorgers is de prognose dat dit aantal 
toe zal nemen. Het gaat om geestelijke, lichamelijke en 
seksuele mishandeling, maar ook om financiële 
uitbuiting.  Zorgverleners die met ouderen werken zijn 
vaak de eerste die signalen van mishandeling kunnen 
oppakken en tijdig actie kunnen ondernemen. In deze 
cursus leer je de signalen herkennen, wat daarmee te 
doen en het hanteren van de meldcode huiselijk 
geweld. 
 
  



 

 

 

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 

EEN LEVEN LANG LEREN EN ONTWIKKELEN 


