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MBO-certificaat Individuele basiszorg verlenen
Het mbo-certificaat individuele basiszorg verlenen op mbo-niveau 2 richt zich op zorg ondersteunende werkzaamheden. Deze
werkzaamheden leveren een belangrijke bijdrage aan het welzijn van (kwetsbare) ouderen.

Inhoud
Kennis van ziektebeelden Specifieke werkzaamheden
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Dementie
Reuma
CVA, hart- en vaatziekten
Astma, COPD en diabetes mellitus
Depressie en delier
Handen wassen volgens protocol
Tandenpoetsen en gebitsverzorging
Scheren
Bed opmaken met en zonder zorgvrager
Transfer, houdingen, in en uit bed
Ondersteunen bij mobiliteit (gebruik rolstoel)
Aan- en uitkleden van de zorgvrager
Wassen van de zorgvrager (bed, wastafel, douche)
Hulpmiddelen in de zorg, o.a. glijzeil
Ondersteunen bij uitscheiding (inclusief gebruik van po/urinaal/schuitje)
Eten geven (slikken/verslikken)
Steunkousen aan-en uittrekken

Doel
Het certificaat biedt een afgerond geheel aan kennis en vaardigheden, nodig om ingezet te kunnen worden ter ondersteuning bij
persoonlijke zorg en ADL. Na het behalen van het certificaat kan de medewerker aan zorgvragers adequaat basiszorg verlenen.
Dat betekent dat de medewerker eenvoudige, routinematige werkzaamheden kan uitvoeren in laagcomplexe, stabiele en veelal
langdurige situaties. In meer complexe situaties werkt hij/zij in teamverband en assisteert hij/zij collega’s bij de persoonlijke
verzorging van zorgvragers.

Toelatingseisen

•
•
•

Voor de leereenheid op niveau 2 dient de deelnemer minimaal in het bezit te zijn van een VMBO-diploma (BB)
De deelnemer is in ieder geval reeds twee weken in dienst bij een zorginstelling.
De werkgever is bereid om de deelnemer door middel van een werkbegeleider te begeleiden gedurende het opleidingstraject.

Praktische info
Binnen 4 maanden worden deelnemers onder leiding van een vakdocent opgeleid tot individuele basiszorg verlener. Ze gaan aan
de slag met 10 trainingsmodules van 3 uur, praktijkopdrachten in de zorgorganisatie en huiswerkopdrachten. Dit mbo-certificaat
heeft een studiebelasting van gemiddeld 6 uur per week en heeft een doorlooptijd van 3 á 4 maanden.
Deze scholing kunt u ook aanvragen als incompany training. U kunt hiervoor een offerte of een intakegesprek met de docent
aanvragen via ons contactformulier.

Lesdata
Open inschrijving
Lesdata voor de open inschrijving worden zo spoedig mogelijk gepland.

Aanmelden
Aanmelden voor een scholing verloopt via de website van de Nationale Zorgklas. Om in aanmerking te komen voor een officieel
erkend MBO certificaat zul je je ook bij Albeda moeten aanmelden.
De Nationale Zorgklas werkt nauw samen met het landelijke initiatief Extra Handen voor de Zorg. Als je graag in de zorg aan de
slag wil maar nog geen werkgever in de zorg hebt, meld je dan eerst bij hen en geef aan dat je beschikbaar bent als hulpkracht in
de zorg. Als er een zorgwerkgever voor je is gevonden, kun je bij De Nationale Zorgklas een intake plannen om te kijken of je in
aanmerking komt voor een scholing.

Vragen of opmerkingen?

Locaties

•
•

•

Albeda Zorgcontract, 06 479 49 521
Marijke Groeneweg, 06 46944386

Aanmelden

Haastrechtstraat, Rotterdam

Crebo

25498

Niveau

2

Duur

3 tot 4 maanden

Kosten

nog niet bekend

Certificering

erkend MBO-certificaat

Startmoment(en)

najaar 2022

