Verpleging & Verzorging

ZORG
IN HET LAND VAN

VERPLEGING & VERZORGING
De zorg is volop in beweging. Dat kan ook niet anders nu onze
maatschappij zo snel verandert. Denk aan de vergrijzing en dat nieuwe
begrip: ‘participatiemaatschappij’. Zorg verschuift daardoor van aanbod
naar vraag. En de nadruk ligt steeds meer op technologie en het
voorkomen van ziekten. Dat vraagt ook om een nieuwe generatie
zorgprofessionals. Die een moderne opleiding heeft gevolgd. Aan
het Koning Willem I College bijvoorbeeld.

BEN JIJ EEN MENSENMENS?
In de zorg draait alles om mensen. Vind jij het interessant hoe het
menselijk lichaam werkt? Hou jij van mensen? Wil je hen graag helpen,
ook als ze bijzonder zijn of vreemd doen? Ben je ook gedreven, precies
en stressbestendig? En kun je goed communiceren met de meest
uiteenlopende mensen? Denk dan zeker aan een opleiding op onze
afdeling Verpleging & Verzorging.

VAN AANDACHT TOT TECHNIEK
Op onze opleidingen leer je alle vaardigheden die je straks nodig hebt.
Van het aandacht geven aan zieke of demente mensen tot het uitvoeren
van vaktechnische handelingen en ingrepen. Denk aan injecteren. Beroepspraktijkvorming is een heel belangrijk onderdeel van het studieprogramma.
Tijdens stages breng je wat je geleerd hebt meteen in de praktijk.

WERKEN OF DOORSTUDEREN
Je kunt na je studie meteen gaan werken. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis,
binnen de gehandicaptenzorg, psychiatrie of thuiszorg. Of je gaat verder
met studeren. Als Verzorgende-IG kun je dan een mbo-opleiding Verpleegkundige doen. Of je gaat je specialiseren via cursussen. Als Verpleegkundige
kies je voor hbo-Verpleegkunde. Met je mbo-diploma Verpleegkundige kun
je je trouwens al inschrijven in het BIG-register.

KOM KENNISMAKEN
Kom eens langs bij Verpleging &
Verzorging. Tijdens onze Open Dag of
de informatiemomenten bijvoorbeeld.
Kijk voor meer informatie op kw1c.nl.
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kw1c.nl
info@kw1c.nl
073 624 9 771
073 624 9 600 (opleidingeninfo)

DE OPLEIDINGEN VAN VERPLEGING
& VERZORGING
1.	
Verzorgende-IG/Medewerker
maatschappelijke zorg
2. Mbo-Verpleegkundige

