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Opleidingen 2022/2023
Gezondheidszorg
Niveau

Duur

Leerweg

Doktersassistent

4

3 jr

BOL

Doktersassistent

4

2 jr

BBL

Mbo-Verpleegkundige

4

4 jr

BOL/BBL*

Mbo-Verpleegkundige
voor Havisten
(flex-opleiding)

4

3 jr

BOL/BBL**

Mbo-Verpleegkundige
Intensief
(flex-opleiding)

4

Mbo-Verpleegkundige
voor VIG'ers
(flex-opleiding)

4

Persoonlijk Begeleider
Maatschappelijke Zorg

4

3 jr

BOL/BBL

Begeleider
Maatschappelijke Zorg

3

3 jr

BOL/BBL

Verzorgende-IG

3

3 jr

BOL/BBL

We werken intensief samen met
(stage)partners zoals Amsterdam UMC,
Tergooi en Vivium Zorggroep.

Verzorgende-IG/
Maatschappelijke Zorg
(Combitraject)

3

3 jr

BOL/BBL

Innovatief, belevingsgericht onderwijs.

Zorgprofessional+
Verzorgende-IG/
Maatschappelijke Zorg
(Combitraject)

3

3 jr

BOL

Waarom Gezondheidszorg
in Hilversum?

MBO College Hilversum
Je kiest voor MBO College Hilversum als je graag
de ruimte krijgt om zelf te ontdekken wie je bent, waar
je kracht ligt en welk beroep het beste bij je past.
Wij begeleiden je bij het kiezen van je eigen route.
Bij ons leer je naast een vak ook belangrijke persoonlijke
vaardigheden. Zo ben jij goed voorbereid op
je toekomst.

Wij investeren in jou, zodat je wordt
opgeleid tot een echte vakman- of
vrouw in de gezondheidszorg.
Je krijgt een eigen coach, die jou
intensief begeleidt.
Op niveau 3 kun je de opleiding
eventueel versnellen.

2,5 jr

BOL/BBL

Wij werken samen met topbedrijven en -instellingen.
Zowel in onze eigen regio als in het buitenland.
Daarnaast bereiden we veel studenten voor — al dan
niet versneld — op een vervolgopleiding op het hbo.
Hiervoor werken we nauw samen met hbo-instellingen
in zowel Amsterdam, Utrecht als Almere. Mocht je het
onverhoopt toch nog niet helemaal zeker weten, dan
is overstappen naar een andere studie binnen ons
college ook zeer eenvoudig, doordat wij werken met
meerdere kleinschalige teams.

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.

Hoe kun jij je aanmelden?
Dat is heel gemakkelijk! Je kijkt op rocva.nl voor de
opleiding die je wilt gaan doen. Ben je eruit? 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.

Verkorte doorstroommogelijkheden.
1-3 jr

BBL

Docenten met veel praktijkervaring.

Verbreed je kennis met keuzedelen.
**	Eerste 6 maanden BOL daarna BBL. Aanmeldtraject verloopt u
 itsluitend
via de werkgever (Tergooi en Vivium).

START MET GEZONDHEIDSZORG MBO COLLEGE HILVERSUM

Tijd

Donderdag 14 oktober 2021 online

16:00 – 20:00

Vrijdag 19 november 2021

16:00 – 20:00

Zaterdag 20 november 2021

10:00 – 14:00

Zaterdag 15 januari 2022

10:00 – 14:00

Donderdag 24 maart 2022

16:00 – 20:00

Meld je aan op rocva.nl

Kijk altijd op rocva.nl voor ons meest
actuele opleidingsaanbod, instroommomenten en versnelde opleidingen.
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MBO College Hilversum

Eerste druk 2021/2022

GezondheidszorgMCH
GezondheidszorgHilversum
www.ikkieszorg.nl

Datum

E-learning: in je eigen tempo op het
moment dat het jou uitkomt.
Uitstekende praktijklokalen.

Volg ons!

Open dagen 2021 / 2022

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

Jong en energiek docententeam.

IN DE PRAKTIJK

* BBL 4 jr eerste 20 weken 2 dagen school i.p.v. 1 dag.

HILVERSUM

Arena 301
1213 NW Hilversum
035 689 20 00
mbocollegehilversum@rocva.nl
mbocollegehilversum.nl/gezondheidszorg
mbocollegehilversum
MBOCollegeHilversum
mbocollege_hilversum
06 25 03 85 66

Vivium
Amersfoortseweg 1
1411 HB Naarden
035 692 49 24
Wijkleerbedrijf
Oosterengweg 44
1212 CN Hilversum
06 30 57 18 00

Ontdek zelf, leer samen.
Ontdek zelf, leer samen.
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Verzorgende IG/Maatschappelijke Zorg
(combitraject)
Omdat je met de opleiding Verzorgende IG/
Maatschappelijke Zorg (combitraject) eigenlijk twee
diploma’s haalt, word je een allround medewerker in de
zorg. Je kunt zorgen verpleegtaken uitvoeren, maar ook
activiteiten begeleiden. Je werkt bij instellingen of
woonvormen met ouderen of verstandelijk/lichamelijk
gehandicapten.
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Start met G
Geniet je van het werken met mensen en kun je je ook goed
inleven in de situatie van een ander? En houd je
van afwisselend werk? Dan zit je bij een opleiding
Gezondheidszorg op de juiste plek! Bij MBO College
Hilversum bereiden we je voor op een boeiende en betrokken
baan in de zorg. Het is zelfstandig en verantwoordelijk werk
dat veel voldoening kan geven.
Begeleider Maatschappelijke Zorg
Als Begeleider Maatschappelijke Zorg ondersteun je de
cliënt en signaleer je wat er aan (tijdelijke of langdurige)
zorg nodig is. Zelfredzaamheid en maatschappelijke
participatie van de cliënt staat hierbij voorop. Je kunt bijvoorbeeld werken bij een instelling voor mensen met
een lichamelijke of verstandelijke handicap, bij een dagopvang of een asielzoekerscentrum. Deze opleiding
wordt bij ons aangeboden in het combitraject
Verzorgende IG/Maatschappelijke Zorg.
Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg
Een Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg werkt
met cliënten die tijdelijke of langdurige ondersteuning
nodig hebben, zoals een verslaving of een psychisch probleem. Ook kun je met mensen gaan werken met een
verstandelijke of lichamelijke beperking. Je begeleidt en
ondersteunt in de zorg van de cliënt en je stimuleert zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Daarbij
heb je een ondernemende en innovatieve houding,
zodat je nieuwe ontwikkelingen signaleert en deze vertaalt naar nieuwe werkwijzen. Je geeft advies, je coördineert en je voert zelf ook allerlei taken zelfstandig uit. Je
kunt bijvoorbeeld in de geestelijke gezondheidszorg
werken, de gehandicaptenzorg of in de maatschappelijke
opvang. Ook kun je werk- of trajectbegeleider worden.
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Doktersassistent
Als doktersassistent heb je een afwisselend beroep.
Je voert veel verschillende taken uit. Zo ontvang jij
de patiënten in de praktijk en ben je vaak het eerste
aanspreekpunt. Daarnaast help je de dokter bij het
onderzoeken van patiënten. Soms voer je zelf medische
handelingen uit. Bijvoorbeeld vingerprikken, het meten
van de bloeddruk of het uitspuiten van oren.
Jij houdt ook de afspraken bij en de administratie.
Als doktersassistent hoef je niet altijd voor een huisarts
te werken. Je kunt bijvoorbeeld ook aan de slag bij
een verpleeghuis, een arbodienst of een polikliniek
van een ziekenhuis.
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 hulp
verleners en instanties. Meestal verzorg je mensen in hun
eigen omgeving. Jij helpt ze met wassen, aankleden en
eten. Maar je voert ook verpleegtechnische handelingen
uit.

Zorgprofessional+
Verzorgende IG/Maatschappelijke Zorg
(combitraject) IN DE PRAKTIJK
Ben je op zoek naar een opleiding ín de praktijk
en heb je een hart voor ouderen? Dan is de opleiding
Zorgprofessional+ iets voor jou! Deze beroepsopleiding
is een co-creatie van MBO College Hilversum en Vivium
en volg je vrijwel volledig in de praktijk van de ouderenzorg. Hoe de opleiding eruitziet, dat bespreken we met
jou. De duur is afhankelijk van jouw persoonlijke ervaring
en diploma’s. Je opleiding wordt betaald door Vivium en
biedt baangarantie. Kijk voor meer informatie op vivium.
nl/zorgprofessionalplus.

“Ik krijg bij deze
opleiding de kans om
bij veel instellingen en
ziekenhuizen stage te
lopen. Zo kan ik me goed
oriënteren op wat mij het
meeste ligt.”
Glenn Roskam
opleiding MBO Verpleegkunde

Mbo-Verpleegkundige voor havisten
(Run for Care) (flex-opleiding)
Run for Care is een versnelde opleiding
tot verpleegkundige, een co-creatie van
MBO College Hilversum, Tergooi en
Vivium. Ga van start met deze opleiding en haal in 3 jaar
jouw diploma, terwijl je leert in de praktijk bij Vivium of
Tergooi. Deze versnelde opleiding start met zes
maanden school en een aantal stagedagen. Na zes
maanden kom je in dienst bij een van de aangesloten
partners en stap je over naar het BBL-gedeelte van de
opleiding (2,5 jaar). Voor deze opleiding hanteren we een
specifieke aanmeld- en selectieprocedure. Voor meer
informatie verwijzen we je graag naar de website.
Mbo-Verpleegkundige Intensief (flex-opleiding)
Met dit unieke BOL-traject kun je in 3 jaar jouw diploma
halen. Je gaat gericht in een aantal sectoren stage lopen
om te onderzoeken welke sector het beste bij jou
aansluit. Werken in de verpleging of verzorging is
afwisselend en interessant omdat je met mensen te
maken hebt. Hiervoor is het belangrijk dat je een empathisch vermogen hebt. Ook verwachten we dat je een
proactieve en flexibele houding hebt ten aanzien van het
leer- en werkproces. Voor deze opleiding hebben we een
specifieke selectieprocedure. Voor meer informatie verwijzen we je graag naar de website.

Mbo-Verpleegkundige
Als Mbo-Verpleegkundige voer je verpleegtaken
uit en ondersteun je bij basiszorg, maar je geeft ook
advies of voorlichting. Je kunt aan de slag in een
ziekenhuis, een verpleeghuis, de psychiatrie, de
thuiszorg / wijkzorg of in kleinschalige woonvormen.
Door de tekorten op de arbeidsmarkt biedt dit traject je
veel carrièrekansen. Deze opleiding bieden we ook
versneld aan, namelijk voor VIG’ers, voor havisten (Run
for Care) en Intensief. Er zijn allerlei cursussen of
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.
Mbo-Verpleegkundige voor VIG’ers (flex-opleiding)
Heb je een diploma Verzorgende IG niveau 3? Wil
je verder groeien in je werk? Volg dan de opleiding
Mbo-Verpleegkundige voor VIG’ers (flex-opleiding).
Omdat je al een diploma hebt, krijg je vrijstellingen.
Dat betekent dat je de opleiding sneller kunt doen.
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