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Heb je al een mbo-diploma verzorgende niveau 3 of een vergelijkbaar  
diploma, dan kun je in februari starten met de opleiding Verpleegkunde  
niveau 4 BBL*. Na twee jaar heb jij je diploma niveau 4 op zak.

Onderdelen opleiding
Tijdens de opleiding komen de volgende onderdelen aan bod:
- Verpleegtechnische handelingen
- Anatomie, fysiologie en pathologie
- Klinisch redeneren
- Kwaliteitszorg
- Professionalisering
- En nog meer beroepsgerichte vakken

Schooldagen
De eerste vijf weken van de opleiding ga je twee keer per week naar school.  
Na vijf weken ga je nog een dag per week naar school. Een voorwaarde om te 
starten met de opleiding is dat je een baan bij een gecertificeerde  
zorginstelling hebt van tenminste 16 uur per week.

Beroepspraktijk
In de beroepspraktijk voer je opdrachten uit waarmee je aan je competenties 
werkt als beginnend verpleegkundige. Naast het beroepsgerichte onderwijs 
volg je ook generieke vakken, als Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & 
Burgerschap.

Aanmelden
Ben jij toe aan een volgende stap? Meld je dan aan via www.a12.nl/aanmelden
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeanette Feddes,  
j.feddes@roca12.nl  of telefoonnummer 0318-455500.

*Bij voldoende aanmeldingen
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