Doorstroomopleiding
Verzorgende IG- Verpleegkundige 2022
Doelgroep
Je hebt een diploma Verzorgende IG en bent minimaal 22 uur per week werkzaam in
de zorg voor ouderen of in de thuiszorg. Daarnaast heb je de mogelijkheid om
minimaal 8 uur per week te besteden aan de opleiding. Tevens krijg je voldoende
begeleiding (van een verpleegkundige) om de opleiding te kunnen volgen en de
organisatie kan de praktijkexamens afnemen.

Opbouw
Startmoment: 8 september 2022. Locatie: Statenlaan 4 Tilburg.
Onze opleiding is ingericht op basis van het actuele, landelijk vastgestelde
kwalificatiedossier voor MBO verpleegkundigen en de landelijke richtlijnen met
betrekking tot doorstroom. De opleiding bestaat uit vijf modulen en twee
keuzemodulen. Totaal 48 lesdagen.
Module A: Interventies en communicatie
Module B: Verpleegtechnische handelingen
Module C: Methodisch werken, klinisch redeneren
Module D: Samenwerken en coördinatie van zorg
Module E: Kwaliteitszorg, deskundigheid
Keuzemodule: NAH
Keuzemodule: Palliatieve zorg

Wijze van leren
Wij werken vanuit het Waarderend Perspectief en zien de praktijk als de meest
krachtige leeromgeving.
Tijdens de opleiding gebruik je voortdurend eigen ervaringen en vraagstukken uit je
werksituatie om met en van elkaar te leren. Dat doe je door middel van
praktijkopdrachten. Hierdoor worden de lesstof én de vaardigheid in de praktijk
(in)geoefend.
Tevens werk je tijdens de beroepspraktijkvorming aan de ontwikkeling van de
beroepsrollen en de benodigde competenties. Hierover reflecteer je in gesprekken
met je werkbegeleider, maar ook in de lesgroep en tijdens intervisie.
Tijdens de opleiding wordt zichtbaar welke ontwikkeling je doormaakt en wat dit
betekent voor de kwaliteit van leven van de cliënt/bewoner.

Begeleiding en examinering
Tijdens de opleiding heeft iedere deelnemer een mentor vanuit de opleiding en een werkbegeleider
vanuit de zorgorganisatie. De werkbegeleider begeleidt de deelnemer in de praktijk middels het nakijken
en feedback geven van de praktijkopdrachten en het persoonlijk plan. De werkbegeleider heeft minimaal
hetzelfde opleidingsniveau of hoger.
De examinator beoordeelt de examens en is opleidingsadviseur, trainer, praktijkopleider of assessor.
Indien dat niet mogelijk is, biedt Bureau G&D een assessorentraining aan van 2 dagdelen
(www.gdnet.nl) .

Digitaal portfolio
Tijdens de opleiding werk je met een digitaal portfolio. Met dit portfolio toon je aan wat je hebt gedaan,
hoe je dit hebt gedaan en welke ontwikkeling je hebt doorgemaakt.

Diploma
De toetsing van de verworven vakinhoudelijke competenties vindt plaats door middel van landelijke
examens van het Consortium. Daarnaast doe je examen in enkele keuzedelen en in de algemene
verplichte vakken Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan en Burgerschap. Na het behalen van
deze examens krijg je het landelijk OC&W-erkende diploma MBO Verpleegkundige.

Investering doorstroomopleiding
De opleiding telt in totaal 48 lesdagen en duurt minimaal 1 jaar en 9 maanden. Daarnaast moet je er
rekening mee houden dat de studiebelasting voor zelfstudie en het werken aan opdrachten ook
ongeveer acht uur per week kost.

Kosten
De kosten voor de opleiding bedragen € 5.800,-. Dit is een all-in prijs, geen BTW.
Voor meer informatie over de opleiding kunt u terecht bij Moniek Hensing, telefoon 06 -17420087. U kunt
ook mailen: m.hensing@gdnet.nl.

Bureau G&D
Wij zijn een voor OC&W erkende opleidingsorganisatie voor:
- MBO – Verzorgende IG
- MBO – Verpleegkundige
- MBO – Maatschappelijke Zorg
- Helpende Zorg en Welzijn
Daarnaast verzorgen we o.a. voor de VVT branche, door CZO erkende opleidingen:
- Eerst Verantwoordelijk Verzorgende;
- Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie;
- Gespecialiseerd Verzorgende Revalidatiezorg;
- Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek;
- Gespecialiseerd Verzorgende Gerontopsychiatrie.
Onze ambitie is om (aankomend) medewerkers zodanig te motiveren en zich te laten ontwikkelen dat ze
een kwalitatieve bijdrage kunnen leveren aan het belangrijke en mooie werk in de zorg.
Voor meer informatie zie onze site: www.gdnet.nl.

