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Breed opleiden, waarom?
Binnen breed opleiden word je als bol-student Mbo-verpleegkunde bij vier verschillende 
werkvelden opgeleid. In dit opleidingstraject is veel aandacht voor verbindend samenwerken 
in de ketens en het ontwikkelen van een onderzoekende, kritische en blijvende lerende 
houding. Hiermee sluit je aan op ontwikkelingen en veranderingen in de zorg.   

Dit vraagt van jou?
Dit vraagt van jou, als student Mbo-verpleegkunde, dat je kunt handelen bij complexe 
zorgvragen en een brede kennis hebt van de vier verschillende werkvelden. De zorg en 
ondersteuning is gericht op de wensen van de zorgvrager waarbij preventie, herstel, behoud 
en het bevorderen van gezondheid, zelfmanagement en ontwikkeling centraal staat. Je 
gebruikt de CanMedsrollen om je kennis en vaardigheden te delen binnen de zorgketens met 
collega’s, zodat zij samen met jou mee leren.

Wie ben jij? 
Jij bent een student die:
• minimaal een VMBO-T diploma heeft;
• interesse heeft in het brede vak van verpleegkunde;
• de opgedane kennis wil en kan toepassen, zodat de ketens met elkaar verbonden worden;
• beroepssituaties meeneemt naar de les en bespreekt met medestudenten;
• durft te communiceren en samen te werken met collega’s, zorgvragers en naastbetrokkenen;
• ambitieus, gefocust, doel- en ontwikkelingsgericht is; 
• flexibel en vindingrijk is - en zich makkelijk aanpast; 
• een onderzoekende, kritische en blijvend lerende houding heeft; 
• pro-actief, nieuwsgierig en leergierig is naar alle werkvelden;
• zelfstandig invulling geeft aan zijn/haar leerproces.

De opleiding
Breed opleiden vindt voor een groot deel plaats in de instellingen, waarbij alle werkvelden 
aan bod komen. Tijdens de lesdag wordt theorie direct gekoppeld aan jouw vragen vanuit je 
werkpraktijk 
•  in het 2e en 3e leerjaar ben je bol-student in een vaste opleidingsgroep;
• je volgt twee dagen onderwijs;
• je doorloopt een studentenreis binnen de vier ketens en wisselt ieder halfjaar van werkveld;
• in het 4e jaar maak je de overstap naar de bbl. Je solliciteert aan het einde van het  

3e leerjaar naar een leerwerkplek waar je na aanname het laatste jaar als bbl-student de 
opleiding afrondt;

• vanaf het het 3e leerjaar bestaat de mogelijkheid dat je onregelmatige diensten gaat 
draaien.

Meer informatie of aanmelden? Stuur een mail naar trajectbreedopleiden@albeda.nl of neem 
een kijkje op de site (werken/leren) van de betreffende organisatie.   
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