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Inhoud

Werkprocessen*

Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied
Stelt (mede) het zorgplan op
Biedt persoonlijke verzorging
Voert verpleegtechnische handelingen uit
Begeleidt een zorgvrager
Geeft voorlichting, advies en instructie
Reageert op onvoorziene en crisissituaties
Stemt de zorgverlening af met alle betrokkenen
Evalueert en legt de zorgverlening vast
Werkt aan de eigen deskundigheid
Werkt samen met andere beroepsgroepen in de zorg
Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers

Biedt ondersteuning gericht op zelf- en samenredzaamheid
Werkt verbindend samen met naastbetrokkenen en andere zorgverleners
Biedt zorg in de woonsituatie
Begeleidt een individu of een groep zorgvragers bij dagelijkse activiteiten
Keuzedelen

Keuzedeel A: Wijkgericht werken (code SBB: K0186)
Keuzedeel B: Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (code SBB: K0067)
Keuzedeel C: Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking (code SBB: K0082) of:
Keuzedeel D: Ernstig meervoudige beperkingen (code SBB: K0233)

Overzicht opleiding Verzorgende-IG
Module

Inhoud

Externe stage

De externe stage heeft een duur van drie maanden en vindt plaats in een andere zorgcategorie dan de
categorie zorgvragers/cliënten waar de deelnemer mee werkt tijdens de opleiding mbo-Verpleegkundige en
bij voorkeur ook bij een ander leerbedrijf/locatie, 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 en zorgvragers met psychiatrische ziektes
en/of stoornissen.

Nederlandse taal

Rekenen

Loopbaan en burgerschap

Lezen niveau 2F
Luisteren niveau 2F
Schrijven niveau 2F
Gesprekken voeren niveau 2F
Spreken niveau 2F
Getallen niveau 2F
Verhoudingen niveau 2F
Meten en meetkunde niveau 2F
Verbanden niveau 2F
Kritische denkvaardigheden en bevorderen van de eigen weerbaarheid hierin
De politiek-juridische dimensie
De economische dimensie
De sociaal-maatschappelijke dimensie
De dimensie vitaal burgerschap
Loopbaan

* Vrijstelling voor werkproces ‘Ondersteunt bij het voeren van de regie bij wonen en huishouden’

