WijkLeerbedrijf Hilversum
MBO College Hilversum heeft in samenwerking met
Calibris Advies, diverse (zorg-)organisaties en
gemeente Hilversum een laagdrempelige
zorgopleiding ontwikkeld; WijkLeerbedrijf Hilversum.
Het WijkLeerbedrijf is speciaal opgericht om mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt een passende
opleidings- en werkervaringsplaats te geven.
Tegelijkertijd bieden zij binnen de opleiding informele
hulp aan mensen in de wijk, die een steuntje in de
rug kunnen gebruiken.
Als deelnemer van het WijkLeerbedrijf ondersteun je,
onder begeleiding van professionals, de wijkbewoners
bij verschillende activiteiten thuis of in de buurt. Naast
reguliere lessen doe je dus wekelijks veel praktische
werkervaring op. Meer weten over deze opleiding?
Neem contact op via 06-30571800 of stuur een mail
naar hilversum@wijkleerbedrijf.nl.

Run for Care
Start met dé versnelde opleiding tot
verpleegkundige. Leer direct in de praktijk
bij Vivium of Tergooi. De 3-jarige opleiding
start met zes maanden school en en twee
keer een snuffelstage binnen jouw instelling.
Na zes maanden kom je in dienst van Vivium of Tergooi.
Je werkt dan voornamelijk op de verpleegafdeling binnen
jouw instelling en je gaat 1 dag in de week naar school.
Je kunt ervan uitgaan dat je tijdens je hele opleiding op
vier verschillende afdelingen gaat werken. Het theoretische
gedeelte van de opleiding wordt verzorgd door het MBO
College Hilversum.

Info & aanmelden
MBO College Hilversum
MBO College Hilversum is een veelzijdige school met verschillende
opleidingen in 15 sectoren. Toch is het er kleiner dan je denkt.
Elke afdeling heeft zijn eigen ruimte en eigen sfeer. Je leert er
praktijkgericht. We leiden je op voor jouw toekomst. Jij kiest
de richting. Wij begeleiden je naar jouw volgende stap. Het
onderwijs is ambitieus, uitdagend en vernieuwend. De docenten
hebben oog voor iedere individuele student. Ze begeleiden je
met aandacht naar jouw diploma.
Ons schoolgebouw staat direct naast station Hilversum Sportpark.
De school is dus goed bereikbaar. Direct ernaast vind je de
Nike-atletiekbaan en de Dudok Arena sporthal. Daar krijg je sportles.
In de buurt ligt ook het Media Park, waar onze mediastudenten
vaak te vinden zijn.

Hoe kun jij je aanmelden?
Dat is heel gemakkelijk! Je kijkt op rocva.nl voor de opleiding
die je wilt gaan doen. Ben je er uit? Vul dan het online aanmeldformulier in. Het invullen van het formulier duurt ongeveer
10 minuten. Je kunt je ook aanmelden tijdens een Try-Out Day
(Open dag). Dat kan tot uiterlijk 1 april, om zeker te zijn van
plaatsing.
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HILVERSUM
Open dagen 2019 - 2020
Dag

Datum

Begintijd

Eindtijd

Donderdag

17 oktober 2019

16.00 uur

20.00 uur

Zaterdag

30 november 2019

10.00 uur

14.00 uur

Zaterdag

18 januari 2020

10.00 uur

14.00 uur

Donderdag

19 maart 2020

16.00 uur

20.00 uur

Meld je aan op rocva.nl

Kun je niet kiezen?
Kijk altijd op rocva.nl voor ons meest actuele opleidingsaanbod,
instroommomenten en versnelde opleidingen.

MBO College Hilversum
map-marker Arena 301, 1213 NW Hilversum telephone 035 689 20 00
map-marker Vivium

map-marker Wijkleerbedrijf

Amersfoortsestraatweg 1
1411 HB Naarden
telephone 035 692 49 24

Oosterengweg 44
1212 CN Hilversum
telephone 0 6 305 718 00

Loop dan een dag(-deel) mee en ontdek of de opleiding bij je
past. Kijk op ikkiesmbo.nl voor alle opleidingen en data.

mbocollegehilversum@rocva.nl
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Gezondheidszorg

Help je graag mensen?

Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg
Als Persoonlijke Begeleider Gehandicaptenzorg werk je
met gehandicapten. Jij zorgt en regelt van alles voor hen,
kijkt wat nodig is en stemt dat zo nodig af met anderen.
Je werkt heel zelfstandig. Je kunt werken bij een instelling
waar gehandicapten wonen, bij een dagopvang of een
sociale werkplaats.

Start met Gezondheidszorg

Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen
Een Persoonlijke Begeleider Specifieke Doelgroepen werkt
met volwassenen met bijzondere problemen, zoals een
verslaving of een psychisch probleem. Die begeleid je en je
zorgt en regelt van alles voor hen. Je kunt in de geestelijke
gezondheidszorg werken, of in de maatschappelijke opvang.
Ook kun je jobcoach, werk- of trajectbegeleider worden.

Vind jij het leuk om met mensen te werken en voor ze te zorgen? Kun je je goed inleven in anderen? En hou je van
afwisselend werk? Dan zit je bij een opleiding Gezondheidszorg op de juiste plek! Bij het MBO College Hilversum
bereiden we je voor op een boeiende en betrokken baan in de zorg. Als je wilt werken in deze sector moet jij je in een
ander kunnen inleven. Maar je hebt ook je gezond verstand nodig. Het is zelfstandig en verantwoordelijk werk dat veel
voldoening kan geven.

Begeleider Gehandicaptenzorg
Als Begeleider Gehandicaptenzorg ondersteun je en kijk je
wat er aan zorg nodig is. Dat overleg je met de cliënt.
Zelfredzaamheid staat hierbij voorop. Je kunt werken bij
een instelling waar gehandicapten wonen, bij een
dagopvang of een sociale werkplaats.

Opleidingen Gezondheidszorg

Niveau

Duur

Leerweg

Doktersassistent

4

3 jr

BBL

Mbo-Verpleegkundige voor VIG

4

2,5 jr

BBL/BOL

Mbo-Verpleegkundige

4

4 jr

BBL/BOL

Mbo-Verpleegkundige
voor havisten

4

3 jr

BBL/BOL*

Persoonlijk Begeleider
Gehandicaptenzorg

4

3 jr

BBL/BOL

Persoonlijk Begeleider
Specifieke Doelgroepen

4

3 jr

BBL/BOL

Begeleider Gehandicaptenzorg

3

3 jr

BBL/BOL

Begeleider
Specifieke Doelgroepen

3

3 jr

BBL/BOL

Verzorgende IG

3

3 jr

BBL/BOL

Verzorgende IG/
Maatschappelijke Zorg
(combitraject)

3

3 jr

BBL/BOL

Zorgprofessional+

3

1-3 jr

BBL

Dienstverlening
Helpende Zorg & Welzijn

2

1,5-2 jr

BBL/BOL

* BBL 4 jr eerste 20 weken 2 dagen school i.p.v. 1 dag.
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Doktersassistent
De doktersassistent assisteert een huisarts of medisch
specialist bij onderzoek, de behandeling van patiënten en
administratie. Je moet zorgvuldig werken, of het nu om
onderzoek gaat of om het bijhouden van de administratie.
Je hebt veel contact met patiënten, zowel telefonisch als
oog-in-oog. Je ontvangt patiënten en stelt ze gerust. Je kan
werken in een huisartsenpraktijk, een ziekenhuis, een
gezondheidscentrum, laboratorium of in de sociale
gezondheidszorg.

Begeleider Specifieke Doelgroepen
Als Begeleider Specifieke Doelgroepen ondersteun je en
kijk je wat er aan zorg nodig is. Dat overleg je met de cliënt.
Zelfredzaamheid staat hierbij voorop. Je werkt bij mensen
thuis, maar ook in verpleeghuizen, asielzoekerscentra of
instellingen.
Verzorgende IG
Met een diploma Verzorgende-IG (Individuele
Gezondheidszorg) kun je alle kanten op, van verpleeghuis,
gehandicaptenzorg, kraamzorg tot aan thuiszorg. Jij helpt
en verzorgt mensen die dat zelf niet (meer) kunnen.
Daarnaast geef je advies aan andere hulpverleners en
instanties.

Mbo-Verpleegkundige voor VIG
Studenten die de opleiding verzorgende IG afgerond hebben
kunnen versneld de opleiding mbo-Verpleegkundige
doorlopen. Als mbo-Verpleegkundige kan je gaan werken in
de ouderen- of gehandicaptenzorg, ziekenhuis, psychiatrie,
thuiszorg of in een wijkteam.
Mbo-Verpleegkundige
Als mbo-Verpleegkundige voer je verpleegtaken uit en
ondersteun je bij basiszorg, maar je geeft ook advies of
voorlichting. Dat kan in de ouderen of gehandicaptenzorg,
ziekenhuis, psychiatrie, thuiszorg of in een wijkteam.

Verzorgende IG/Maatschappelijke Zorg (combitraject)
Omdat je met de opleiding Maatschappelijke Zorg &
Verzorgende-IG eigenlijk twee diploma’s haalt, word je een
allround medewerker in de zorg. Je kunt zorg- en
verpleegtaken uitvoeren, maar ook activiteiten begeleiden.
Je werkt bij instellingen of woonvormen met ouderen of
verstandelijk gehandicapten.

Mbo-Verpleegkundige voor havisten (Run for Care)
Als verpleegkundige help je bij de dagelijkse verzorging
van patiënten. Daarnaast stel je verpleegkundige diagnoses,
maak je verpleegplannen en begeleid je patiënten en hun
familie. Je kunt terecht in bijvoorbeeld een ziekenhuis, een
verpleeghuis, de psychiatrie, de thuiszorg / wijkzorg of in
kleinschalige woonvormen. Er zijn allerlei cursussen en
vervolgopleidingen om je verder te specialiseren. Zo kun je
cardiac care-, kinder-, obstetrie-, oncologie- of spoedeisende
hulp verpleegkundige worden. Ook kun je met dit diploma
snel doorstromen naar het hbo.

Zorgprofessional+
Ben je op zoek naar een praktijkopleiding en heb je een
hart voor ouderen? Dan is deze nieuwe opleiding iets voor
jou! Je kiest voor een beroepsopleiding, vrijwel volledig in
de praktijk van de ouderenzorg. Je werkt en leert van
ervaren professionals binnen wijkzorg / zorg aan huis, zorg
voor mensen met dementie of geriatrische zorg. Deze
opleiding is met baangarantie bij Vivium.
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Dienstverlening Helpende Zorg & Welzijn
Als je een diploma Dienstverlening Helpende Zorg &
Welzijn hebt, kun je werk in verschillende richtingen doen.
Zo kun je als thuishulp of in een instelling of verpleeghuis
werken. Maar je kunt ook in het welzijnswerk bij
verschillende doelgroepen aan de slag. Met een diploma
kun je ook doorstromen naar een niveau 3 opleiding
Pedagogisch Werk, Maatschappelijke Zorg niveau 3 of
Verzorgende IG niveau.

Waarom Gezondheidszorg Hilversum?
• 	Wij investeren in jou, zodat je wordt opgeleid tot een
echte vakman- of vrouw in de gezondheidszorg.
• 	Al onze studenten krijgen een eigen coach, die hen
intensief begeleidt.
• 	Bij de kennismaking kijken we naar wat jij kan en wil.
Iedereen krijgt volop de kans om zich te ontwikkelen.
• 	Als je wilt of kan, mag je sneller studeren. Dit geldt niet
voor de niveau 4 opleiding (ivm de wet BIG).
• 	Je hoeft niet meteen voor een richting te kiezen, dat kan
ook later.
• 	Met je havo-diploma kan je versneld door een niveau 4
opleiding.
• 	We werken intensief samen met (stage)partners zoals
Amsterdam UMC, Tergooi en Vivium Zorggroep.
• 	De school bevindt zich op vijf minuten loopafstand van
trein of bus.
• 	Innovatief, belevingsgericht onderwijs
• 	Verkorte doorstroom mogelijkheden
• 	Bezoek aan beurzen en evenementen
• 	Docenten met veel praktijkervaring
• 	Jong en energiek docententeam
• 	Verbreed je kennis met keuzedelen
• 	E-learning: in je eigen tempo op het moment dat het
jou uitkomt.
• 	Uitstekende praktijklokalen

Volg ons op:
brand10 GezondheidszorgMCH
GezondheidszorgHilversum
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