
Verzorgende IG
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Leer je vaardigheden, kennis en skills verbeteren 
als Verzorgende IG!

Capabel Onderwijs • Kort & krachtig

Check de startdata van onze 
opleidingen op capabel.nl
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HOE PAK JE DIT AAN?

•   Maak een groepje van 4 tot 6 personen en lees het  

    artikel ‘‘Een zorgprofessor liet zich 72 uur lang    

    opnemen in een verpleeghuis. Dit is wat hij leerde.’’ in  

    de bijlage.

•   Maak naar aanleiding van het artikel een lijst van alle  

    taken en werkzaamheden van een Verzorgende IG die       

    werkzaam is in de VVT.

•   Bespreek met elkaar wat het effect op iemand is die  

    aangewezen is op zorg.

•   Vul daarna het invulveld met vaardigheden, kennis en  

    skills die je nodig hebt als Verzorgende IG in de VVT  

    in.

•   Na afloop presenteer je als groepje welke inzichten je  

    hebt verkregen over het beroep van Verzorgende IG.

OPDRACHT 1: TAKEN EN WERKZAAMHEDEN

Nadat je het artikel ‘‘Een zorgprofessor liet zich 72 

uur lang opnemen in een verpleeghuis. Dit is wat hij 

leerde.’’ hebt gelezen, maak je een lijst van alle taken en 

werkzaamheden van een Verzorgende IG die werkzaam 

is in de VVT.

Verzorgende IG
MBO Zorg

Als verzorgende IG help je mensen die niet meer alles zelf kunnen. IG staat voor individuele 

gezondheidszorg. Je helpt bijvoorbeeld bij het eten, wassen en aankleden. Ook geef je medicijnen. 

Je stelt een zorgplan op en voert dat uit. Je biedt zowel lichamelijke als emotionele steun. Je luistert 

goed, leeft je in, bent geduldig en speelt in op de wensen en behoeften van de mensen die je 

begeleidt. Omdat je hen goed kent, weet je wanneer er iets aan de hand is. In dat geval schakel je

bijvoorbeeld een huisarts in.

De verzorgende IG werkt in verschillende branches van de verpleging en verzorging: de verpleeg

en verzorgingshuizen en thuiszorg, de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de 

kraamzorg. De doelgroep waaraan de verzorgende IG ondersteuning en zorg verleend is zeer divers. 

OPDRACHT 2

Vul in de tabel hiernaast verder aan welke 

vaardigheden (kunnen), kennis (weten) en welke skills 

(gedrag) je nodig hebt. Stem binnen het groepje af 

wie het invulveld invult.

REFLECTIE

Noteer voor jezelf de antwoorden op onderstaande vragen;

•  Wat spreekt je vooral aan in het beroep?

•  Wat lijkt je lastig aan het beroep en/of de opleiding?

• Hoeveel deelnemers van je groepje gaan de          

 opleiding tot Verzorgende IG volgen bij

 Capabel Onderwijs denk je? Welke pluspunten zie   

 je? Welke minpunten zie je?

• Wat wil je nog vragen of zeggen?

Nummer Taak
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9
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VaardighedenOnderdeel

Ondersteunen bij
zelfredzaamheid

Kennis

Ondersteunen bij
samenredzaamheid

Begeleiden bij
behouden eigen regie

Samenwerken
met mantelzorg

Samenwerken in
multidisciplinair team

Begeleiden bij dagelijkse
activiteiten

Ondersteunen bij omgaan 
met mogelijkheden en
beperkingen

Verpleegtechnisch
handelen

Begeleiden geriatrische 
en psychogeriatrische
zorgvragers

Skills

Vraaggericht werken
Werken met een zorgplan
Stimuleren

Kennis over zelfredzaamheid
Kennis over werken met
zorgplannen

Respect
Communicatie
Begeleiden



MEERDERE STARTDATA PER JAAR  

Wij vinden het erg belangrijk dat jij je opleiding begint 

wanneer het jou uitkomt. Daarom kun je bij Capabel 

Onderwijs 4 keer per jaar starten met je erkende ver-

korte MBO-opleiding! Elk seizoen begint er een opleid-

ing die bij jou en jouw wensen past.

 

INSCHRIJVEN OF AANMELDEN  

Met een verkorte opleiding van Capabel doe je vanaf 

het begin al veel praktijkervaring op en heb je snel 

je diploma op zak. Met een MBO-diploma in zorg en 

welzijn kun je meteen aan de slag! Door het invullen 

en versturen van het inschrijfformulier op de website 

ga je een overeenkomst van opdracht aan met Capabel 

Onderwijs.

Word jij ook Verzorgende IG?

Australiëlaan 14-16
Postbus 24066
3526 AB Utrecht

088-270 12 77
opleiding@capabel.nl
capabel.nl

Schrijf je nu in!

Verzorgende IG 
MBO Zorg
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