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Begeleider specifieke doelgroepen (VIG-MZ) - Niveau 3
Deze opleiding maakt deel uit van de opleiding VIG-MZ (Verzorgende en Maatschappelijke Zorg).
Het is mogelijk om in twee profielen een diploma te behalen jawel.
Richting:

Verpleging & Verzorging

Duur:

Leerweg:

bol

Startmoment(en): Eind augustus

Niveau:

3

Crebonummer:

Het beroep
Als Begeleider specifieke doelgroepen heb je direct
contact met mensen die zich niet zelfstandig in de
samenleving kunnen redden. Je ondersteunt mensen
thuis of in een hulpverlenende instelling, zoals
bijvoorbeeld in de ouderenzorg. De begeleidingsvraag
van de cliënt loopt als een rode draad door het
begeleidingsplan dat je helpt opstellen. In deze
begeleiding richt je je op meerdere terreinen:
persoonlijke verzorging, wonen, huishouden, werk,
school en vrije tijd. Je toont belangstelling voor de
cliënt en naastbetrokkenen en je bent vraaggericht
ingesteld om zo een duidelijk beeld te krijgen van de
situatie van de cliënt. Je onderzoekt mogelijkheden,
beperkingen, wensen en verwachtingen.

Toelatingseisen
diploma vmbo kaderberoepsgericht,
gemengde- of theoretische leerweg
diploma mbo niveau 2
overgangsbewijs van 3 naar 4 havo
diploma havo

3 jaar
25476

arbeidsmarkt. Het is zelfs mogelijk om in twee profielen
een diploma te behalen.
Kijk hier voor alle informatie over VIG-MZ.
Keuzedelen

Iedere opleiding biedt keuzedelen aan. Je kan zelf
kiezen welk keuzedeel jij gaat volgen.Je kunt kiezen uit
2 opties:
Verdieping in je vak (vakmanschap)
Doorstroom naar niveau 4 opleiding
Als je kiest voor vakmanschap dan krijg je de
keuzedelen: Ondernemend gedrag en Zorg &
Technologie.
Kies je voor doorstroom naar niveau 4 dan krijg je de
keuzedelen: Ondernemend gedrag, Engels en de
ouder wordende mens met een verstandelijke
beperking.
De opleiding is ook in een bbl variant te volgen

De vakken

De opleiding

Mensen blijven tegenwoordig steeds langer zelfstandig
thuis wonen en ook zorginstellingen gaan over op
kleinschalige woonvormen. Mensen willen zelf graag
de controle houden en jij helpt ze bij de dingen die ze
nog zelf kunnen.

De opleiding Begeleider specifieke doelgroepen is
opgegaan in de brede opleiding Verzorgende-IG en
Maatschappelijke Zorg (VIG-MZ). Dit is een combinatie
van opleidingen die elkaar heel goed aanvullen. De
opleiding bestaat uit drie profielen: Verzorgende-IG,
Begeleider gehandicaptenzorg en Begeleider
specifieke doelgroepen. Je schrijft je in voor één
profiel, maar de eerste twee jaar van de opleiding is
voor iedereen hetzelfde. Je krijgt zo een brede basis
aangeboden waardoor jij een streepje voor hebt op de

Tijdens je opleiding leer je hoe je cliënten helpt bij
medische zorg, persoonlijke verzorging en de zorg voor
het huishouden. Daarnaast leer je ook hoe je moet
omgaan met je cliënten en luisteren naar hun wensen
en behoeften. Zo kun je je cliënten zo goed mogelijk
ondersteunen en de zorg afstemmen op wat ze nodig
hebben. Je krijgt les over zorg voor leefomgeving en
het begeleiden van cliënten. Je krijgt ook creatieve
vakken zodat je mensen kunt begeleiden bij

Lees meer over ons toelatingsbeleid

https://www.davinci.nl/index.php/mbo/mbo-opleidingen/begeleider-specifieke-doelgroepen-bol/pdf
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verschillende activiteiten. Daarnaast krijg je de
algemene vakken Nederlands, rekenen en loopbaan
en burgerschap.

Vervolgopleiding
Na je opleiding kun je verder studeren aan een mbo-4
opleiding zoals:
Mbo-verpleegkundige
Onderwijsassistent
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
Ga je liever werken dan kun je aan de slag als
verzorgende in verpleeg- en verzorgingshuizen,
woonvormen voor gehandicapten, thuiszorg,
kraamzorg of een combinatie daarvan.

Kosten
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Verpleging & Verzorging
Als je er van houdt is een beroep in de Verpleging &
Verzorging het mooiste beroep ter wereld. Je werkt
met patiënten in de gezondheidszorg, ziekenhuizen,
instellingen. Patiënten zijn afhankelijk van jouw zorg
en van jouw vakmanschap. Om voor een beroep in
de Verpleging & Verzorging te kiezen moet je heel
erg gemotiveerd zijn. Het werk kan zowel lichamelijk
als geestelijk zwaar zijn

Locaties
Dordrecht Leerpark
Leerparkpromenade 100
Gorinchem
Mollenburgseweg 82

Voor het volgen van een opleiding maak je de
volgende kosten:
1. Het cursusgeld
De hoogte van het cursusgeld vind je via
deze link.
2. De opleidingskosten
Dit zijn kosten voor boeken en ander
lesmateriaal. Via deze link krijg je een goed
overzicht van al deze kosten.

ROC Da Vinci College
Algemene telefoonnummer: 088 65 72 657
Informatie opleidingen:
0900 78 90 789
www.davinci.nl

https://www.davinci.nl/index.php/mbo/mbo-opleidingen/begeleider-specifieke-doelgroepen-bol/pdf
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3312 KW Dordtrecht

Pagina 2 van 2

