
Minister Edith Schippers is duidelijk: 
‘Het aantal banen in de zorg zal tot 
aan 2020 groeien ten opzichte van 
2015. Ook verandert het soort werk’ 
schrijft zij aan de Tweede Kamer. 

De minister komt met een heldere 
analyse van de zorgmarkt en 
legt uit voor welke uitdagingen 

we in Nederland staan: hoe zorgen we 
voor voldoende goed opgeleide en 
gekwalificeerde zorgverleners? ‘De vraag 
naar professionals in de zorg neemt 
niet alleen toe maar verandert ook’ zegt 
Schippers. ‘Onder andere omdat de zorg 
complexer wordt, de samenleving en de 
voorkeuren van mensen veranderen en 
de technologie zich verder ontwikkelt. 

Ook leidt de omslag in de langdurige 
zorg tot een toenemende en verande-
rende vraag naar personeel op andere 
plekken in de zorg, zoals in de eerstelijns 
en de acute zorg. De groei in werkgele-
genheid wordt daarom vooral verwacht 
onder middel en hoger opgeleid perso-
neel. Dat leidt tot twee uitdagingen voor 
de komende jaren. 

VEEL BANEN IN ZORG  
VOOR MBO-STUDENTEN

1) Hoe bieden we nieuw perspectief aan 
lager opgeleid personeel? 
2) Hoe zorgen we voor voldoende 
adequaat opgeleid personeel?’

De opleidingen van de afdeling 
Gezondheidszorg MBO College 
Hilversum zijn het antwoord op deze 
vragen! mbocollegehilversum.nl

Verzorgende Individuele 
Gezondheidszorg (IG)
Bij de opleiding Verzorgende IG is persoonlijk contact 
erg belangrijk: als verzorgende luister en praat je 
veel met de mensen voor wie je zorgt. Vaak zijn dat 
patiënten met langdurige gezondheidsproblemen. 
Zoals ouderen en verstandelijk beperkten. Je overlegt 
veel met verpleegkundigen, fysiotherapeuten of 
andere hulpverleners. Je werkplek is bijvoorbeeld een 
verpleeghuis, instelling voor verstandelijk beperkten, 
thuiszorg of een kleinschalige woonvorm. 
Wil je liever werken in de kraamzorg, dan bieden wij 
ook die mogelijkheid!!

VERZORGENDE 
IG

BOL / BBL
3 jaar

Combitraject Verzorgende 
IG en Maatschappelijke Zorg
Met het gecombineerde traject Verzorgende IG/
Maatschappelijke Zorg haal je niet 1, maar 2 diploma’s: 
Maatschappelijke Zorg én Verzorgende IG. Je wordt 
opgeleid tot allround medewerker in de zorg. Daarmee is 
de kans nog groter dat je een baan vindt die bij je past. 
We hebben deze opleiding samen met zorgorganisaties 
ontwikkeld. Je werkplek is bijvoorbeeld de thuiszorg, een 
verpleeghuis of je zorgt voor mensen met een beperking. 
Je leert mensen begeleiden bij hun dagelijkse activiteiten 
en vrijetijdsbesteding, zodat de mensen voor wie jij werkt 
een plezierige en ontspannen dag hebben.  

Precies, in het ziekenhuis. Het MBO 
College Hilversum start daarom 
samen met het Tergooi Ziekenhuis een 
praktische opleiding verpleegkunde.
Wie de opleiding wil volgen meldt zich
niet aan bij het MBO College Hilversum,
maar solliciteert bij het Tergooi Zieken-
huis en komt daar ook in dienst. De op-

MBO Verpleegkundige
Als verpleegkundige zorg je voor mensen die ziek of be-
perkt zijn. Je kunt terecht in bijvoorbeeld een ziekenhuis, 
een verpleeghuis, de psychiatrie, de thuiszorg/wijkzorg of 
in kleinschalige woonvormen. Er zijn allerlei cursussen of 
vervolgopleidingen om je verder te specialiseren.
Wij geloven dat het onderwijs ‘levensecht’ moet zijn en zo 
dicht mogelijk bij de praktijk moet staan. Daarom orga-
niseren wij ons onderwijs in nauwe samenwerking met 
regionale bedrijven organiseren, zodat wij jou optimaal 
voorbereiden op de dynamische markt in de gezond-
heidszorg. De opleiding MBO Verpleegkunde kent vier 
verschillende routes.

BOL 
4 jaar

stage variant 
waarbij school 

en stage worden 
afgewisseld

BOL / BBL 
2,5 tot 3 jaar

Mogelijk wanneer  
je al een  

verzorgende IG 
diploma hebt

BBL 
4 jaar

Werken leren  
variant, waarbij je 
in dienst bent bij 
een werkgever

NIEUW 
2,5 tot 3 jaar
Wanneer je een 
havo of mbo 4 
diploma hebt

COMBITRAJECT VERZORGENDE IG 
EN MAATSCHAPPELIJKE ZORG 

BOL / BBL
3 jaar

WAAR LEER JE HET BESTE HOE JE ZIEKEN MOET VERPLEGEN?
leiding wordt door het ziekenhuis en de 
mbo-opleiding samen gegeven. Nieuw 
is ook dat vanaf het eerste begin van de 
opleiding de studenten behalve colleges 
volgen bij het MBO College Hilversum, 
ook lessen gaan volgen in het ziekenhuis. 
Leren in de praktijk staat bij deze nieuwe 
opleiding dus voorop. De opleiding is 

toegankelijk voor iedereen met een havo 
of een mbo niveau 4 diploma en het 
traject zal korter zijn dan op de ‘gewone’ 
mbo-opleiding Verpleegkunde. 
De opleiding start na de zomer en  
studenten kunnen zich nu al 
aanmelden bij het Tergooi Ziekenhuis.
tergooi.nl


