Opleiding

Verpleegkundige MBO

EEN LEVEN LANG LEREN EN ONTWIKKELEN

Opleidingsinformatie

VERPLEEGKUNDIGE
Verkorte opleiding
NIVEAU 4
15-18 maanden
Heb je een diploma Verzorgende IG en wil jij verder leren in
de zorg en verzorging? Zie jij jezelf werken als MBOverpleegkundige?
Start deze studie en verdiep je extra in verpleeghuizen,
verzorgingshuizen en de thuiszorg.
De verkorte MBO-opleiding Verpleegkundige niveau 4 leert
je professioneel te handelen vanuit de verschillende
CanMeds rollen. Verpleegkundig redeneren en
verpleegkundige diagnoses stellen is de rode draad van
deze opleiding.
Na een uitgebreide intake maken we een inschatting of
deze opleiding iets voor jou is en of je recht hebt op
vrijstellingen.
Gedurende 15 – 18 maanden, afhankelijk van je voortgang,
ga je één keer per week naar school en daarnaast studeer
je thuis via e-learning.

Zorgcampus is een opleidingscentrum waarin jouw loopbaan centraal
staat. Vanaf de intake tot de diplomering begeleiden we je bij het groeien
in je nieuwe beroep en bij het succesvol volgen van je opleidingstraject.
Samen gaan wij graag de uitdaging aan.
Adres: Mathenesserlaan 480 3023 HL Rotterdam • Telefoon: 088 881 23 33
E-mail: info@zorgcampus.nl • Website: www.zorgcampus.nl

INHOUD
In deze verkorte MBO-opleiding leer je:
• De CanMeds rollen
• Bieden van zorg en begeleiding in het
verpleegkundig proces
• Anamnese afnemen en een verpleegkundige
diagnose opstellen
• Verpleegplan opstellen
• Verpleegtechnische vaardigheden
• Werken aan kwaliteit en deskundigheid
• Handelen in dreigende of bestaande
gezondheidsproblemen
• Verpleegkundig redeneren
• Beroepscompetenties ontwikkelen
• Rapporteren van je werkzaamheden
• Nederlands
• Engels
• Rekenen en verpleegkundig rekenen

Als beginnend verpleegkundige
• Heb je gespecialiseerde kennis van ziekteleer,
anatomie, protocollen voor
handelingen, gezondheid, hygiëne.
• Kun je verpleegkundig redeneren en
verpleegkundige diagnoses stellen.
• Heb je kennis van kwaliteitszorgsystemen.
• Heb je ruime kennis van zorg gerelateerde taken,
rollen en disciplines.
• Kun je feedbackvaardigheden, vergadertechnieken
en gesprekstechnieken goed toepassen.
• Kun je verschillende doelgroepen goed begrijpen en
begeleiden.
• Kun je kennis van beroepsethiek toepassen.
• Kun je methodische werken in complexe
zorgsituaties.

Je leert hoe je de zorgverlening kunt coördineren
en organiseren en hoe je zorgvragers kunt
begeleiden.

ONDERWIJSOPBOUW

Je werkt als MBO-verpleegkundige in gemiddeld tot
hoog complexe situaties. Je krijgt te maken met
situaties waarbij de psychische gezondheidstoestand
van de zorgvrager snel kan veranderen; situaties
waarbij intensieve behandeling, therapie of
medicatie wordt toegepast.
Deze werkzaamheden voer je zelfstandig uit in
afstemming met betrokkenen bij de zorgverlening.
Waar nodig bespreek je knelpunten met het team of
consulteer je deskundigen.
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Toelatingseisen:
- Erkende BPV-werkplek van min. 20 uur per week
of ZZP’er met complexere zorgopdrachten
- Diploma Verzorgende IG niveau 3
- Werkervaring in de zorg
Studieduur:

15 – 18 maanden

Startdatum:

Flexibel

Diploma:

Erkend diploma
MBO Verpleegkundige,
(CREBO 25655)

WAAROM ZORGCAMPUS?
Onze studenten zijn de beste ambassadeurs. Zij zijn
enthousiast over de persoonlijke manier van
begeleiden en de sfeer bij Zorgcampus. Het
Zorgcampus team trekt alles uit de kast om jou je
diploma te laten halen, tenminste als jij dat ook doet!
Bij Zorgcampus slagen studenten wel waar het elders
niet lukte.
Zorgcampus is kleinschalig en huiselijk. Een veilige
omgeving om te leren, waar je gezien en gehoord
wordt. Het kleine team maakt dat alle studenten in
beeld zijn. We zijn gek op humor en op het denken in
oplossingen. We gaan voor kwaliteit en leveren
uitstekende professionals af die methodisch werken,
onderzoeken in plaats van oordelen, kritisch zijn naar
zichzelf en zich constant willen verbeteren.

BEN JIJ GESCHIKT?
In het intakegesprek onderzoeken we of jij geschikt
bent om niveau 4 Verpleegkundige te kunnen
worden. Hiervoor hebben we vier criteria
geformuleerd:
1. Ben je in staat om kritisch naar jezelf te kijken?
Naar je eigen normen, waarden, opvattingen en
gedrag?
2. Besef je wat het verschil is tussen niveau 3 en 4 en
kun je dat benoemen?
3. Kun je je eigen passie en ambitie overtuigend
formuleren?
4. Kun je concreet persoonlijke ontwikkeldoelen
benoemen richting je nieuwe beroep van
Verpleegkundige?
Als je op minstens 3 van de 4 punten JA kunt zeggen,
ben je klaar om je aan te melden voor je intake.
Je meldt je aan bij voorkeur via de website van
Zorgcampus, via email of telefoon.

WAT KUN JE VERWACHTEN?.
1. Na aanmelding nodigt Zorgcampus je uit voor een
intake en maakt een inschatting van je niveau
rekenen en Nederlands.
2. Als je voldoet aan de toelatingseisen schrijf je je in
voor de opleiding voor 15 maanden.
3. Bij voldoende aanmeldingen start de opleiding:
één dag per week

4. Inschatting zelfstudie gemiddeld per week: 14 uur
5. Het oefenen van verpleegtechnische
vaardigheden kan op inschrijving op verschillende
dagdelen in de skills-ruimte van Zorgcampus.
6. Het toets programma bestaat uit voorwaardelijke
toetsen, rekenen/taal op 3F niveau, Engels op
B1/A2 niveau, opdrachten loopbaan en
burgerschap, opdrachten keuzedelen en proeves
in de praktijk + portfolio.
7. Verlenging van 3-6 maanden is mogelijk na 15
maanden, kosten € 317,- voor elke maand
verlenging en zo nodig kosten verlenging licenties
lesmateriaal.
8. Na positief resultaat ontvang je een Crebo erkend
MBO diploma Verpleegkundige (niveau 4)

KOSTEN
Het betalen in termijnen is mogelijk. Betaal je in één
keer dan krijg je € 577.70,-- korting.
De kosten voor de opleiding bij betaling in één keer:
Totaal: € 6.550,--,-De kosten voor de opleiding bij betaling in
termijnen:
Totaal: € 7.127,70 (= 15 termijnen van € 475,--)
Studiekosten zijn vanaf 1 januari 2022 niet meer
aftrekbaar van de belasting voor particulieren. Je
kunt STAP budget aanvragen van maximaal € 1000,-Meer informatie hierover vind je op www.stapbudget.nl
Voor ZZP’ers en andere ondernemers zijn de
studiekosten wel aftrekbaar van de belasting.

INSCHRIJVEN
www.zorgcampus.nl
Aanmelden voor een intake kan via onze website. Klik
in het menu rechtsboven op ‘Aanmelden’ en vul het
formulier in. Je bent definitief aangemeld als je het
inschrijfformulier hebt ondertekend van
Zorgcampus, die je ontvangt bij je intake.
Aanvullende studie-informatie?
info@zorgcampus.nl
088 881 23 33

