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KOM VERDER MET EEN OPLEIDING 
TOT VERZORGENDE IG VAN HET 
ALBEDA COLLEGE!
LIJKT HET JE LEUK OM IN DE VERZORGING AAN DE SLAG TE GAAN? MET EEN 
OPLEIDING VAN HET ALBEDA COLLEGE KUN JE DIRECT TERECHT BIJ ALLERLEI 
INSTELLINGEN BIJ JOU IN DE BUURT. BEN JE AL EEN TIJDJE AAN HET WERK 
EN LIJKT HET JE LEUK OM JE VAKKENNIS TE VERDIEPEN? OOK DAT KAN BIJ 
HET ALBEDA COLLEGE.

MEER WETEN?
Kijk voor meer informatie over deze en andere opleidingen op 
www.albeda.nl/gezondheidszorg 

HEB JE AANDACHT VOOR MENSEN 
EN WERK JE GRAAG SAMEN? BEN JE 
ONDERNEMEND EN FLEXIBEL? HOUD JE 
VAN AFWISSELING IN JE WERK? DAN 
IS DE OPLEIDING VERZORGENDE IG BIJ 
HET ALBEDA COLLEGE ECHT IETS VOOR 
JOU. HIER LEER JE ONDERSTEUNING TE 
BIEDEN DIE ECHT HET VERSCHIL MAAKT 
VOOR CLIËNTEN.   

JOUW TOEKOMST ALS VERZORGENDE IG

Als Verzorgende IG kun je werken met ouderen, lichamelijk of verstandelijk 
gehandicapten, psychiatrische patiënten of vrouwen die net bevallen zijn. 
Je kunt werken bij cliënten thuis of in een instelling zoals een verpleeghuis, 
of een woonvorm voor verstandelijk gehandicapten. De zorg is sterk in 
ontwikkeling. Cliënten zullen langer thuis blijven wonen en nog meer de regie 
op hun eigen leven houden. Dit betekent dat je als professional in de zorg met 
de cliënt en hun netwerk samenwerkt. Het is belangrijk dat je uitgaat van het 
behoud van de eigen regie en kracht van de cliënt, dat je ondernemend bent, 
ict-vaardig en dat je vakdeskundigheid blijft ontwikkelen. Het werken in een 
veranderende omgeving vraagt van jou aanpassingsvermogen en flexibiliteit.
In de zorg werken betekent ook dat je ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend 
kunt werken.
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DE OPLEIDINGEN

Het Albeda College biedt verschillende niveau 3-opleidingen aan tot 
verzorgende IG:

- Verzorgende IG
- Verzorgende IG verkort traject 
- Verzorgende Individuele Gezondheidszorg /Maatschappelijke zorg (VIG/MZ)

Je kunt alle opleidingen volgen in de beroepsopleidende leerweg (bol) en 
beroepsbegeleidende leerweg (bbl). 

VERZORGENDE IG

Je leert op school en in de praktijk hoe je ondersteuning biedt bij de
persoonlijke verzorging. Ook leer je om te gaan met medicatie, het verzorgen 
van wonden en een aantal verpleegtechnische handelingen, zoals bijvoorbeeld 
katheteriseren en het geven van sondevoeding. Daarnaast help je bij 
activiteiten en ondersteun je de cliënten bij het behouden van hun eigen 
regie. Je leert goed te kijken en te luisteren naar de cliënt en te bespreken 
welke ondersteuning nodig is. Je ontwikkelt de competenties die je als 
Verzorgende IG nodig hebt door middel van theorie, practicum en het leren in 
de beroepspraktijk. De beroepshouding is hier een belangrijk onderdeel van. 

Naast een basis- en een profieldeel volg je één of meerdere keuzedelen. 
De keuzedelen zijn een verbreding of verdieping van je vakmanschap. 
De juiste keuzedelen volgen, kan na je opleiding de kans op een baan verhogen 
of helpen bij het doorstromen naar een vervolgopleiding. Uit welke keuzedelen 
je kunt kiezen, verschilt per opleiding. Kijk voor meer informatie over basisdeel, 
profieldeel en keuzedelen op www.albeda.nl/opleidingen. Tijdens je opleiding 
krijg je ook vakken als Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap.

VERZORGENDE IG VERKORT TRAJECT

Als je al een opleiding in de zorg hebt gedaan, kun je de opleiding 
Verzorgende IG niveau 3 ook verkort doen. Ook met een SPW4 diploma kom 
je in aanmerking voor een verkort traject. Hoe lang de opleiding precies duurt, 
is moeilijk te zeggen. We proberen de opleiding zo veel mogelijk te laten 
aansluiten op wat jij nog moet leren. Een aantal trajecten heeft wel 
een duidelijk tijdpad. Op onze website vind je hierover meer informatie.

VIG/MZ

Deze opleiding is een combinatie van twee richtingen die elkaar prima 
aanvullen. Aan de ene kant leer je goede zorg te bieden, aan de andere 
kant leer je omgaan met het (soms moeilijke) gedrag van cliënten. 
Omdat je deskundig bent op beide gebieden, ben je voor veel werkgevers een 
aantrekkelijke werknemer. Vooral in de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg 
zijn er veel kansen voor jou op de arbeidsmarkt. 

BOL OF BBL?

Wanneer je kiest voor de bol-opleiding kom je naar school om les te volgen. 
Daarnaast loop je bepaalde periodes stage. Kies je voor de bbl-variant, dan 
volg je je opleiding vooral in de praktijk bij een erkend leerbedrijf. Je komt 
tijdens (het grootste deel van) de opleiding één dag per week naar school. 
Je zorgt zelf voor een relevante werkplek. 

VERDER LEREN?

Met het diploma Verzorgende IG kun je doorstromen naar een niveau 
4-opleiding. Bijvoorbeeld Verpleegkundige niveau 4, Maatschappelijke zorg 
niveau 4 of Praktijkopleider niveau 4.


