Voortraject
Verzorgende
IG
Mbo + Taal
voor statushouders
Mbo + Taal is een succesvolle samenwerking van de
Gemeente Amsterdam en het ROC van Amsterdam,
waarbij statushouders hun entree-diploma halen in
combinatie met hun inburgeringstrajecten en
vervolgens doorstuderen op mbo niveau 2 of 3.

rocva.nl

Werk je graag met ouderen?
Volg de Mbo + Taal opleiding Voortraject
Verzorgende IG voor statushouders.
Voor wie is deze opleiding?

Intensieve Taal Scholing (ITS)

• Je bent een statushouder en je
hebt affiniteit met de zorg
• Je bent vijf dagen per week
beschikbaar
• Je Nederlands is op minimaal
niveau A2/bijna B1 en je wilt je
Nederlands verbeteren
• Je helpt graag anderen, je bent
gemotiveerd, leergierig, flexibel
en lichamelijk fit

Je start met een verplichte training ter
voorbereiding op de opleiding. De ITS is
een intensief programma van vier weken,
waarin hard wordt gewerkt aan verschillende vaardigheden in de Nederlandse
taal gericht op de zorg.

Hoe ziet de opleiding er uit?
De opleiding Voortraject Verzorgende
IG is een 1 jarige Entree-opleiding met
extra taal. Dit traject start in augustus
en in februari. IG betekent Individuele
Gezondheidszorg. Je werkt met ouderen
met dementie en/of met lichamelijke
problemen. Vaak zijn dat patiënten met
langdurige gezondheidsproblemen.
Het persoonlijke contact is erg belangrijk.
Naast de verzorgende taken praat je
met ouderen over wat zij nodig hebben.
In het begin ben je vooral gastheer /
-vrouw, bereid je eten voor en doe je huishoude- lijke taken. Halverwege het jaar
leer je om bewoners te wassen en
te douchen.
Met dit diploma en je Nederlands op
B1 kun je direct doorstromen naar de
mbo-opleiding Verzorgende IG op niveau
3 BBL(werken en leren). Als je Nederlands
niet voldoende is dan stroom je door naar
Helpende niveau 2 BBL.

Voortraject verzorgende
Je gaat direct twee dagen per week stagelopen. Daarnaast twee dagen per week
mbo-les en één dag extra Nederlands
(inburgering).

een verpleeghuis of een kleinschalige
woonvorm. Eén dag per week blijf je mboles volgen. Je blijft ook drie uur per week
extra Nederlandse les volgen.

De opleiding bestaat uit de volgende
onderdelen:
• Beroepsvaardigheden: hygiëne,
voeding, ziektebeelden, ontwikkelingspsychologie, sociale vaardigheden,
werknemersvaardigheden, praktijklessen en stage
• Nederlands en rekenen
• Vaktaal
• Inburgering
• Begeleiding door een coach van
de gemeente

Je helpt ouderen met dingen die zij zelf
niet (meer) kunnen. Jij helpt ze met wassen, aankleden en eten. Maar je voert
ook verpleegtechnische handelingen
uit. Als verzorgende luister en praat je
veel met de mensen voor wie je zorgt.
Je overlegt met andere hulpverleners
zoals verpleegkundigen en fysiotherapeuten. Het blijven oefenen met de taal
is daarom erg belangrijk.

Waar kun je gaan werken?

Ná de opleiding mbo 3 Verzorgende IG
kun je eventueel nog verder doorstuderen
voor mbo 4 Verpleegkundige.

Na het Voortraject start je met de mbo 3
opleiding Verzorgende IG BBL. Je gaat
leren en werken tegelijk. De opleiding
duurt drie jaar. Je krijgt een contract (met
salaris) voor minimaal 28 uur. Je bent
bereid om dag-, avond-, en nachtdiensten
te werken en om de week in het weekend
te werken. Je werkplek is bijvoorbeeld

Voorlichting
Er worden diverse voorlichtingen

gegeven voorafgaand aan de opleiding.

Aanmelden
Meld je aan via:
zwo@amsterdam.nl
Vermeld hierbij je naam, e-mailadres,
telefoonnummer en of je een uitkering
ontvangt van de Gemeente Amsterdam.
Je ontvangt een uitnodiging per mail.
Aanmelden kan ook via:
r ocva.nl/mbotaal

Meer info?
mboplustaal@rocva.nl

Locaties
V
 oortraject Verzorgende IG:
Laan van Spartaan 2,
1061 MA Amsterdam
I ntensieve Taal Scholing:
Postjesweg 1, 1057 DT Amsterdam

Mbo + Taal Voortraject Verzorgende IG wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband met de volgende
zorginstellingen: Cordaan, Amstelring, Amsta, Vivium, Zorggroep Amsterdam Oost, Zonnehuisgroep en
De Zorgcirkel. Daarnaast wordt de samenwerking ondersteund met expertise vanuit UAF.

