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Overzicht opleiding mbo-Verpleegkundige

Opleidingsniveau: 4

Leerweg: BBL

Kwalificatiedossier: Mbo-Verpleegkundige
Crebocode: 23267
Versie: Gewijzigd 2020

Kwalificatie: mbo-Verpleegkundige  
Crebocode: 25655
Opleidingsdomein: Zorg en welzijn

Toelatingseisen: Tot de SVOZ opleiding mbo-Verpleegkundige worden mensen als student toegelaten die:

• minimaal één jaar werkervaring in de zorgsector als gediplomeerd Verzorgende-IG (of 
daaraan gelijkgesteld) hebben;

• minimaal 24 uur per week werkzaam bent bij een erkend leerbedrijf (wisseldiensten, niet 
alleen nachtdiensten);

• de mogelijkheid hebben binnen de werksituatie de proeven van bekwaamheid uit te voeren;
• met een erkend leerbedrijf, opgenomen in het register erkende leerbedrijven van SBB, een 

arbeids- of stage overeenkomst hebben, met een omvang van minimaal 24 uur per week;
• de Nederlandse taal voldoende beheersen (ter beoordeling door de werkgever).

Overzicht opleiding Verzorgende-IG

Opleidingsniveau: 3

Leerweg: BBL

Kwalificatiedossier: Verzorgende-IG
Crebocode: 23268
Versie: Gewijzigd 2020

Kwalificatie: Verzorgende-IG
Crebocode: 25656
Opleidingsdomein: Zorg en welzijn

Toelatingseisen: Tot de SVOZ opleiding Verzorgende-IG worden mensen als student toegelaten die:

• minimaal één jaar werkervaring in de zorgsector als gediplomeerd Helpende Zorg & 
Welzijn, Verzorgende C, OVDB Bejaardenverzorgende of MDGO-VZ (of daaraan 
gelijkgesteld) hebben;

• minimaal 24 uur per week werkzaam bent bij een erkend leerbedrijf (wisseldiensten, niet 
alleen nachtdiensten);

• de mogelijkheid hebben binnen de werksituatie de proeven van bekwaamheid uit te 
voeren;

• de Nederlandse taal voldoende beheersen (ter beoordeling door de werkgever).

Duur: De opleiding start met een introductiebijeenkomst, gevolgd door 38 lesdagen van 8 uur, 
verspreid over anderhalf jaar (inclusief schoolvakanties).
De opleiding kan verkort worden aangeboden op basis van het diploma Helpende zorg, 
Helpende Zorg & Welzijn, Verzorgende C, OVDB Bejaardenverzorgende of MDGO-VZ (of 
daaraan gelijkgesteld). 



Overzicht Werkprocessen opleiding Verzorgende-IG

B1-K1-W1 Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied (Gezondheidsbevorderaar)

B1-K1-W2 Adviseert en instrueert over preventie (Gezondheidsbevorderaar)

B1-K1-W3 Draagt mede zorg voor het individuele plan van de zorgvrager (Zorgverlener)

B1-K1-W4 Voert zorg-/begeleidingsactiviteiten uit (Zorgverlener)

B1-K1-W5 Voert verpleegtechnische handelingen uit (Zorgverlener)

B1-K1-W6 Communiceert met de zorgvrager en het sociale netwerk (Communicator)

B1-K1-W7 Stemt de zorgverlening af met de zorgvrager en betrokkenen (Organisator)

B1-K1-W8 Reageert op onvoorziene en crisissituaties (Organisator)

B1-K2-W1 Zorgt voor professionele ontwikkeling (Reflectieve EBP professional)

B1-K2-W2 Werkt samen met andere beroepsgroepen in de keten (Samenwerkingspartner)

B1-K2-W3 Draagt bij aan goede kwaliteit van zorg (Professional en kwaliteitsbevorderaar)



Overzicht Keuzedelen opleiding Verzorgende-IG

Code SBB: K0186 Keuzedeel Wijkgericht werken

Code SBB: K0067 Keuzedeel Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Code SBB: K0082 Keuzedeel Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking

Code SBB: K0233 Keuzedeel Ernstig meervoudige beperkingen

Overzicht overige vakken opleiding Verzorgende-IG

Nederlands Algemene taalvaardigheden niveau 2F: Luisteren, Spreken, Gesprekken voeren, Lezen.

Rekenen Algemene rekenvaardigheden niveau 2F: Getallen, Verhoudingen, Meten en meetkunde, Verbanden.

Medisch Rekenen

Loopbaan en 

Burgerschap

• De politiek-juridische dimensie
• De economische dimensie
• De sociaal-maatschappelijke dimensie
• De dimensie vitaal burgerschap
• Loopbaan
• Kritische denkvaardigheden en bevorderen van de eigen weerbaarheid hierin.



Externe stage opleiding Verzorgende-IG

Bij de opleiding Verzorgende-IG volg je verplicht een externe stage met een duur van minimaal drie maanden. 

De externe stage heeft een oriënterend karakter en heeft als doel je als student Verzorgende-IG kennis te laten maken met de 

zorg voor een groep zorgvragers/cliënten binnen een andere branche, leerbedrijf of locatie en/of met een andere groep 

zorgvragers/cliënten dan waar mee je bekend bent (een andere zorgcategorie).

De externe stage verbreedt en verdiept de opleiding Verzorgende-IG. 

Eisen aan de externe stage

De externe stage vindt bij voorkeur plaats in een andere branche van de verpleging en verzorging, bij een voor de opleiding 

Verzorgende-IG erkend leerbedrijf:

• geestelijke gezondheidszorg; 
• gehandicaptenzorg.;
• Kraamzorg,

Als het organiseren van de stage in een andere branche niet lukt, dan is ook toegestaan: stage in een andere zorgcategorie dan 

de categorie zorgvragers waar je mee werkt tijdens de opleiding Verzorgende-IG

En bij voorkeur ook bij een ander leerbedrijf/locatie dan waar je werkzaam bent bij een voor de opleiding

Verzorgende -IG erkend leerbedrijf. 

De externe stage kan plaatsvinden bij de volgende zorgcategorieën: 

• oudere zorgvragers met beperkte zelfzorg, waaronder psychogeriatrische en somatische zorgvragers; 
• chronisch zieken; 
• revaliderende zorgvragers; 
• zorgvragers met een handicap; 
• klinische zorgvragers;
• zorgvragers met psychiatrische ziektes en/of stoornissen.



Overzicht opleiding Verzorgende-IG

Vrijstelling: Misschien heb je in een eerdere (afgebroken) opleiding bepaalde onderdelen van de opleiding 

Verzorgende-IG al behaald, bijvoorbeeld werkprocessen, Nederlandse taal 2F, rekenen 2F of 

Loopbaan en burgerschap. Dan kom je mogelijk in aanmerking voor vrijstelling van deze 

onderdelen. De scholing die je gevolgd hebt, moet zijn afgesloten met examinering en een 

positieve beoordeling.

Je moet dit kunnen aantonen, met bewijsstukken.

Vrijstellingen moeten bij de SVOZ Examencommissie worden aangevraagd via: 

examencommissie@svoz.nl. 

Deel opleiding in de praktijk: Je leert niet alleen op school, maar ook in de praktijk, dit wordt de BPV 

(beroepspraktijkvorming) genoemd. De BPV is een verplicht onderdeel van de opleiding. 

In de praktijk maak je praktijkopdrachten en praktijkexamens (proeven van bekwaamheid).

Begeleiding: Er  is tijdens de opleiding veel aandacht voor en begeleiding bij het leerproces.

• Begeleiding door SVOZ: De docent fungeert als begeleider van je leerproces (en tevens 
beoordelaar van je kennisexamens).

• Begeleiding in de praktijk: De begeleiders/opleiders in de praktijk fungeren als 
begeleiders van je leerproces in de praktijk in de BPV instelling (en tevens als 
beoordelaars van de proeven van bekwaamheid).

Begeleidingstijd praktijk: De begeleiders/beoordelaars besteden gemiddeld 2 – 4 uur per week aan begeleiding en 

beoordeling.

mailto:examencommissie@svoz.nl


Overzicht opleiding Verzorgende-IG

Studiebelastingsuren: Per lesdag: gemiddeld 4 huiswerkuren en 12 BPV uren. 

Klassengrootte:  Maximaal 20 studenten per lesgroep.

Lesuitval: Kenmerkend voor de opleidingen van SVOZ is de 100% lesgarantie. Mocht er onverhoopt toch 

een les uitvallen, dan wordt deze ingehaald. 

Ontwikkelmogelijkheden: • Na afronding van de opleiding Verzorgende-IG is er de mogelijkheid door te stromen 
naar een vervolgopleiding op niveau 4, mbo-Verpleegkundige.

• De verzorgende-IG kan ook doorstromen naar andere richtingen, zoals sociaal werk. 
• Na enige (jaren) werkervaring kan de verzorgende-IG zich specialiseren voor de functie 

van eerst verantwoordelijk verzorgende.

Kans op werk: Voor de kwalificatie Verzorgende-IG geldt dat de kans om direct na je diploma werk te vinden 

dat bij je opleiding past ruim voldoende is.

Bron: https://www.kiesmbo.nl/opleidingen/zorg-en-welzijn/zorg/verzorgende-ig

https://www.kiesmbo.nl/opleidingen/zorg-en-welzijn/zorg/verzorgende-ig

