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Inleiding 
Je staat aan de start van de opleiding Verzorgende IG. Je gaat je verdiepen in het beroep 

van de verzorgende IG. Dit doe je door lessen te volgen, vaardigheden te oefenen en stage 

te lopen in een van organisaties waar je als Verzorgende IG kan gaan werken. 

In deze studiehandleiding kun je lezen waar je dit jaar aan gaat werken.  

Hoe ziet het jaar eruit? 
Bij de opleiding Verzorgende IG krijg je een studieloopbaanbegeleider (SLB-er) 

toegewezen. In principe is deze persoon gedurende de gehele opleiding jouw SLB-er. Hij/ 

zij voert met regelmaat gesprekken met jou; hoe het met je gaat, wat goed gaat en waar 

eventueel nog verbetering nodig is.  

Op het Summa College werken we met schoolweken. Het is handig om deze schoolweken 

in je agenda te noteren. Het schooljaar bestaat dit jaar uit 39 schoolweken. Deze weken 

zijn opgedeeld in blokken van 5 weken, waarin je gaat werken aan een casus met daarbij 

doelstellingen die in deze 5 weken behaald moeten zijn. Dit noemen we “eenheden”. Elke 

eenheid staat er een bepaalde CanMEDS rol centraal, zie uitleg hierover in bijlage 1.  

Om de doelstellingen van de eenheden te behalen volg je zowel theorielessen als 

praktijklessen. Je krijgt twee keer per week een dagdeel theorieles van twee docenten. In 

deze theorielessen ga je samen met je klasgenoten en de docenten bepalen hoe je de 

doelstellingen gaat behalen.  

Je volgt ook praktijklessen. Deze vakken zijn ondersteunend aan de bovengenoemde 

eenheden. 

• Communicatie; het oefenen van verschillende gesprekstechnieken; 

• Praktijkles verpleegkunde; het oefenen van verpleegkundige vaardigheden die je 

nodig hebt in je beroep. Let op; bij dit vak krijg je een vaardighedenkaart. Op deze 

kaart worden de vaardigheden die je geoefend hebt op school afgetekend door de 

instructeur, en wanneer je deze vaardigheden in de stage voldoende hebt 

uitgevoerd, worden deze daar ook afgetekend. Deze kaart dient volledig te zijn 

afgetekend voordat je examen kunt gaan doen. Dat betekent dus dat je deze kaart 

zorgvuldig bij je dient te houden; 

• Begeleidingsactiviteiten; het kennismaken met en oefenen van de verschillende 

manieren om zorgvragers te ondersteunen in het hebben van een fijne dag; 

• Koken; je oefent om maaltijden klaar te maken aan de hand van een dieet; 

• Summa in de buurt; uit de omgeving van het Summa College komen mensen naar 

school toe om een plezierige dag te hebben. Je wordt met je klas ingedeeld om dit 

te gaan doen. 

Naast de theorie- en praktijkvakken heb je studieloopbaanbegeleiding, Nederlands, 

rekenen en keuzedelen. In deze opleiding volg je drie keuzedelen, je 

studieloopbaanbegeleider zal je hierover verder informeren. De keuzedelen zijn in de 

“tussenweken”; weken waarin geen lessen van de eenheden zijn gepland. De planning van 

deze tussenweken vind je verderop in deze handleiding. 

In dit schooljaar ga je ook stagelopen; van 23 januari 2023 t/m 6 april 2023. Voor de stage 

krijg je een aparte handleiding en dit wordt in de SLB besproken. Gedurende deze 

stageperiode kom je op woensdag naar school. 

In het overzicht op de volgende pagina zie je in een schema staan wanneer er wat 

plaatsvindt. 
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36 05 sept  1       Kennismaking 

37 12 sept  2       Ik als Verzorgende IG 
Kennismaken met de doelgroepen 
Zintuigen 
Verpleegkundige en communicatieve basisvaardigheden 
Besmetting en infectie 

38 19 sept  3       

39 26 sept  4       

40 3 okt  5       

41 10 okt  6       

42 17 okt  7       Meneer en mevrouw Clasen 
Zorgplan 
Zorg- en begeleidingsactiviteiten 
Urinewegen  
Verpleegkundige en communicatieve basisvaardigheden 
Observeren  

43 24 okt         

44 31 okt  8       

45 7 nov  9       

46 14 nov  10       

47 21 nov  11       

48 28 nov  12       Mevrouw Wong-Loi-Sing 
Zorg- en begeleidingsactiviteiten 
Spijsvertering 
Voeding en diëten 
Verpleegkundige en communicatieve basisvaardigheden 

49 5 dec  13       

50 12 dec  14       

51 19 dec  15       

52 26 dec         

1 2 jan         

2 9 jan  16       

3 16 jan  17       Toetsing, keuzedelen, mondeling VSA 

4 23 jan  18       BPV 1 van 23 januari t/m 6 april 
 
Karel 
Voortplantingsstelsel 
Meetinstrumenten 
Crisissituaties 
Intimiteiten  

5 30 jan  19       

6 6 feb  20       

7 13 feb  21       

8 20 feb         

9 27 feb  22       

10 6 maart  23       Nasir 
Zorg- en begeleidingsactiviteiten 
Luchtwegen 

11 13 maart  24       

12 20 maart  25       

13 27 maart  26       

14 3 april  27       

15 10 april  28       Toetsing, keuzedelen, schriftelijk VSA 

16 17 april  29       Maria 
Preventie, voorlichting, advies en instructie 
Zorgplan 
Zorg- en begeleidingsactiviteiten 
Circulatiestelsel  
Verpleegkundige en communicatieve basisvaardigheden 

17 24 april         

18 1 mei         

19 8 mei  30       

20 15 mei  31       

21 22 mei  32       

22 29 mei  33       

23 5 juni  34       Joop 
Zorg- en begeleidingsactiviteiten 
Onvoorziene- en crisissituaties 
Hormoonstelsel 
Medicatie  

24 12 juni  35       

25 19 juni  36     !  

26 26 juni  37       

27 3 juli  38       

28 10 juli  39       Toetsing, keuzedelen, afsluiting schooljaar 

Vakantie  
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Vakantie  

Vrij  

Tussenweek 

Tussenweek 

Vrij  

Vrij  

Afsluitende week 

1 

Schoolweek 36: BSA 

Vakantie  

Vrij  

Introductie  

Vakantie  
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Kwalificatiedossier 

De kwalificatiedossiers worden gebruikt in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in 

Nederland om aan te geven wat een student aan het eind van de opleiding moet weten en 

kunnen toepassen. Het kwalificatiedossier beschrijft de eisen waaraan je moet voldoen om 

het diploma te behalen.  
Onze vakken sluiten aan bij de eisen van het kwalificatiedossier van de door jou gekozen 

opleiding. Wij beschrijven per vak leerdoelen waar we aan werken en zo zorgen we ervoor 

dat jij aan het einde van je opleiding voldoet aan de eisen van het kwalificatiedossier. Via 

https://www.s-bb.nl/ kun je het kwalificatiedossier van jouw opleiding vinden.  

OER 

OER staat voor Onderwijs en Examenregeling. In de onderwijs- en examenregeling (OER) 

vind je informatie over de opleiding waar jij voor gekozen hebt. 

  

Je leest hierin meer over:  

1. Hoe is de opleiding opgebouwd?  

2. Wat leer je tijdens de opleiding?  

3. Welke examens krijg je?  

4. Wanneer krijg je je diploma?  

5. Met welke regelingen heb je te maken bij het Summa College?  

6. Overzicht onderwijs- en BPV-uren. 

7. Studieadvisering 

Voor meer informatie: www.summacollege.nl/student/onderwijs-en-examenregelingen  

Informatiegids 

Jaarlijks publiceert het Summa College een algemene informatiegids. In deze gids vind je 

alle informatie over studeren bij het Summa College. Wij vinden het belangrijk dat jij als 

student goede informatie krijgt over de mogelijkheden en algemene regels binnen onze 

organisatie. 
Voor meer informatie: www.summacollege.nl/student/informatiegids  
 

Studieadvies 
Als je begint aan een mbo-opleiding, krijg je in het eerste jaar een bindend studieadvies 

(BSA). Dit is een advies om door te gaan of te stoppen met de opleiding. Als het advies 

negatief is, moet je met de opleiding stoppen.  

 

In SW 36 krijg jij jouw bindend studieadvies. Deze is gebaseerd op jouw resultaten t/m SW 

30 en jouw basishouding. In totaal kun jij in de eerste fase van de opleiding 60 

studiepunten behalen. Bij 48 studiepunten en een voldoende basishouding mag jij de 

opleiding vervolgen.  

  

https://www.s-bb.nl/
http://www.summacollege.nl/student/onderwijs-en-examenregelingen
https://www.summacollege.nl/student/informatiegids
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Docententeam 
 

Docent  Afkorting  Emailadres 
Telefoonnum
mer 

Ruimte 
Werkdagen 

Ella Witlox  WIEA  
wiea@summacollege
.nl   

06-
28361026 

2.24  
Alle werkdagen 

Esther Janssen  JAES  
jaes@summacollege.
nl   

06-
31675461 

2.24  
Alle werkdagen 

Jade Peters PEJD 
pejd@summacollege
.nl 

06-
43168302 

2.15 
Di t/m do 

Jolien van Tilburg  TIJL  
tijl@summacollege.n
l   

06-
28023597 

2.15  
Ma t/m wo 

Jort van Gennip GEJR 
gejr@summacollege.
nl 

06-
43228282 

2.24 
Alle werkdagen 

Karin Swijter 
(teamleider) 

PEKA 
peka@summacollege
.nl  

06-
42061912 

2.27  Alle werkdagen 

Kayleigh Fleskens  FLKA  
flka@summacollege.
nl   

06-
15074163 

2.24  
Ma – wo - vr 

Marianne Kusters  KSMA  
ksma@summacollege
.nl   

06-
28023465 

2.15  
Di – wo- vrij 

Marieke Saris  SWMR  
swmr@summacolleg
e.nl  

06-
31675548 

2.15  
Alle werkdagen 

Marita Kerkhof KEMA 
kema@summacolleg
e.nl 

06-
43243264 

2.24 
Ma t/m wo 

Mark van der 
Heijden  

HYMA  
hyma@summacolleg
e.nl   

06-
51294017 

2.24  
Ma t/m do 

Mirjam Jespers  JEMI  
jemi@summacollege
.nl   

06-
31675541 

2.15  
Alle werkdagen 

Paul van Boven  BOPU  
bopu@summacollege
.nl   

06-
41661129 

2.24  
Alle werkdagen 

Paul van den Berg  BEPU  
bepu@summacollege
.nl   

06-
31667776 

2.24  
Alle werkdagen 

Sofie van den 
Heuvel 

HESO 
heso@summacollege
.nl 

06-
38164889 

2.24 
Di – wo - vrij 

Susanne Krekels  KRSU  
krsu@summacollege.
nl   

06-
52035196 

2.24  
Di – wo - vrij 

Wouter van der 
Staak  

STWO  
stwo@summacollege
.nl   

06-
28023515 

2.24 
Ma – di – wo - 
vrij 

 

  

mailto:wiea@summacollege.nl
mailto:wiea@summacollege.nl
mailto:jaes@summacollege.nl
mailto:jaes@summacollege.nl
mailto:pejd@summacollege.nl
mailto:pejd@summacollege.nl
mailto:tijl@summacollege.nl
mailto:tijl@summacollege.nl
mailto:gejr@summacollege.nl
mailto:gejr@summacollege.nl
mailto:peka@summacollege.nl
mailto:peka@summacollege.nl
mailto:flka@summacollege.nl
mailto:flka@summacollege.nl
mailto:ksma@summacollege.nl
mailto:ksma@summacollege.nl
mailto:swmr@summacollege.nl
mailto:swmr@summacollege.nl
mailto:kema@summacollege.nl
mailto:kema@summacollege.nl
mailto:hyma@summacollege.nl
mailto:hyma@summacollege.nl
mailto:jemi@summacollege.nl
mailto:jemi@summacollege.nl
mailto:bopu@summacollege.nl
mailto:bopu@summacollege.nl
mailto:bepu@summacollege.nl
mailto:bepu@summacollege.nl
mailto:heso@summacollege.nl
mailto:heso@summacollege.nl
mailto:krsu@summacollege.nl
mailto:krsu@summacollege.nl
mailto:stwo@summacollege.nl
mailto:stwo@summacollege.nl
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Huisregels  
 

Van ieder die “thuis” is op onze school aan de Willem de Rijkelaan wordt verwacht dat 

hij/zij de algemeen geldende fatsoensnormen hanteert in de omgang met medestudenten 

en personeel. Dit betekent o.a.: 

1. Dat we op school ieders religieuze en politieke mening respecteren, op voorwaarde 

dat de fundamentele gelijkwaardigheid van mensen gewaarborgd wordt. 

 

2. Dat je bij het betreden van het schoolterrein afstapt van je (brom)fiets en je 

(brom)fiets op slot zet in de daarvoor bestemde stalling. De school is niet 

aansprakelijk voor diefstal en/of vernieling. Iedere diefstal wordt aangegeven bij 

de politie. 

 

3. Dat je tijdig in de les aanwezig bent! Dit betekent dat je in het lokaal aanwezig 

bent voor de docent de deur dicht doet. Als je te laat bent, bepaalt de docent 

wanneer en óf je mag deelnemen aan de les.  

 

4. Dat je bij toetsen en examens op tijd aanwezig bent. Na de start van de toets of het 

examen word je niet meer toegelaten. Bij een examen neem je altijd je ID kaart 

mee. 

 

5. Dat vanaf 1 augustus 2020 alle scholen van het Summa College een rookvrij 

schoolterrein hebben. Er mag dan nergens meer op het schoolterrein worden gerookt. 

Dit geldt voor studenten, medewerkers en bezoekers. En op ieder moment van de 

dag; ook bij activiteiten die buiten de lesuren vallen of in de avond zijn. 

 

6. Dat je bij ziekmelding (onder de 18 jaar) ’s ochtends voor 8.30 uur door je ouder of 

verzorger ziek gemeld wordt bij de receptie van de school (040 - 2694090). Ook je 

studieloopbaanbegeleider moet geïnformeerd worden (i.v.m. werkafspraken etc.). 

Boven de 18 kun je jezelf ziekmelden via de receptie van school of via Eduarte. Ook 

voor studenten die ouder zijn dan 18 geldt dat zij altijd hun 

studieloopbaanbegeleider informeren bij ziekte/afwezigheid. Op stagedagen meld 

je je zowel bij het stagebedrijf als de school ziek. 

 

7. Dat je tijdens de les, in het OLC en op de werkplekken op de gangen een actieve 

werk- /studiehouding hebt. Dit betekent o.a. dat je meedoet met de les en dat je: 

-  jouw jas hebt uitgetrokken;  

-  tas van de tafel is;  

-  jouw telefoon op stil staat en niet gebruikt als dit niet nodig is in de les; 

-  geen muziek mag beluisteren en mits de docent hier toestemming voor 

 geeft; 

-  niet eet of drinkt in lokalen of gangen (alleen een flesje water); 

-  jouw lesmaterialen bij je hebt; 

-  jouw laptop gebruikt in overleg met de docent; 

-  jouw afspraken met dokter, tandarts etc. zo veel mogelijk buiten lestijden 
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 plant;  

-  je geen audio- en/of video-opnames maakt van lessen of personen, zonder 

uitdrukkelijke toestemming van de begeleidende docent; 

-  je respectvol omgaat met je medestudenten, docenten en stage; 

-  je geen berichten op sociale media plaatst waarvan vertrouwen geschaad 

 kan worden. 
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Digitale leeromgeving 
Op school werken met de digitale leeromgeving It’s learning. Hierin vind je alle informatie 

rondom de opleiding. Elke eenheid is apart benoemd. In de eerste weken krijg je hier 

uitleg over door je SLB-er. Het is belangrijk dat je dus altijd je laptop bij je hebt. 

 

Belangrijke data 
Wanneer  Wat 

Vrijdag 14 oktober 2022 Bewijslast eenheid Ik als verzorgende IG 

Vrijdag 25 november 2022 Bewijslast eenheid meneer en mevrouw Clasen 

Vrijdag 13 januari 2023 Bewijslast eenheid mevrouw Wong-Loi-Sing 

Volgens rooster in SW 17 
(16-20 januari 2023) 
 

Tussenweek 1: 
Begrippentoets 1 
Mondeling VSA (Voorlopig Studieadvies) 
Carrouseltoets verpleegkundige basisvaardigheden 

Vrijdag 3 maart 2023 Bewijslast eenheid Karel 

Vrijdag 6 april 2023 Bewijslast eenheid Nasir 

Vrijdag 15 april 2023 Opdrachten BPV 

Volgens rooster in SW 28 
(11-14 april 2023) 
 

Tussenweek 2: 
Begrippentoets 2 
Schriftelijk VSA (Voorlopig Studieadvies) 
Herkansingen 

Vrijdag 2 juni 2023 Bewijslast eenheid Nasir 

Schoolweek 36 
(19-23 juni 2023) 

Bindend studieadvies (BSA) 

Vrijdag 7 juli 2023 Bewijslast eenheid Joop 

Volgens rooster in SW 39 Afsluitende week: 
Herkansingen 

 

Vakantierooster 
 Van Tot en met 

Herfstvakantie Ma 24-10-2022 Vr 28-10-2022 

Kerstvakantie Ma 26-12-2022 Vr 06-01-2023 

Carnavalsvakantie Ma 20-02-2023 Vr 24-02-2023 

Goede vrijdag / Pasen  Vr 07-04-2023 Ma 10-04-2023 

Meivakantie  Ma 24-04-2023 Vr 05-05-2023 

Hemelvaart Do 18-05-2023 Vr 19-05-2023 

Pinksteren Ma 29-05-2023 Ma 29-05-2023 

zomervakantie  Ma 17-07-2023 Vr 25-08-2023 
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Belangrijk! 
 

Hepatitis B-vaccinatie 
Omdat je met kwetsbare doelgroepen gaat werken, is het verplicht dat je gevaccineerd 

wordt tegen hepatitis B. Hepatitis B is een zeer besmettelijke leveraandoening. De 

vaccinatie wordt via school geregeld. Je krijgt in totaal 3 keer een vaccinatie en daarna 

wordt bepaald of je voldoende antistoffen in je bloed hebt (titerbepaling).  De vaccinaties 

vinden plaats in de week van 10 oktober 2022, 7 november 2022, 17 april 2023 en de 

titerbepaling in de week van 22 mei 2023. Hoe dit precies zal gaan verlopen, hoor je via je 

SLB-er. 

Let op; wanneer je geen hepatitisvaccinaties hebt, kun je niet stagelopen, en dus ook niet 

diplomeren! 

 

Onveilige situaties  
Wanneer er een voor jou onveilige situatie plaatsvindt, kun je in gesprek gaan met de 

vertrouwenspersonen, zowel in zorgorganisaties als op school. Je kunt dit eventueel met je 

SLB overleggen. 

 

De vertrouwenspersonen op school zijn: 

- Doortje Sprangers: Dcm.sprangers@summacollege.nl / 0648430869 

- Kim Baesjou: k.baesjou@summacollege.nl / 0615957517 

 

 

Belangrijke afkortingen  
 

BBL  Beroeps Begeleidende Leerweg (je werkt en komt één dag per week naar 

  school) 

BLV   Beeldende Vorming 

BOL   Beroeps Opleidende Leerweg (je gaat naar school en loopt stage) 

BPV   Beroepspraktijkvorming 

BSA   Bindend Studie Advies 

VZ-IG  Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 

MZ   Maatschappelijke Zorg 

SLB  Studieloopbaanbegeleider 

VSA   Voorlopig Studie Advies 

VPK   Verpleegkunde (Praktijk)  

mailto:Dcm.sprangers@summacollege.nl
mailto:k.baesjou@summacollege.nl
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Bijlage 1: CanMEDS rollen  
 

Zoals aangegeven bij: “Hoe ziet het jaar eruit,” zijn de eenheden die je gaat volgen 

gekoppeld aan een bepaald thema en een bepaalde CanMEDS rol. De CanMEDS rollen 

worden gebruikt om de verschillende rollen te beschrijven die jij als zorgprofessional gaat 

vervullen. Aan elke rol hangen bepaalde competenties: een set aan kennis, vaardigheden 

en houdingen.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Zorgverlener 

Het ontwikkelen van competenties op het gebied van zorgverlening aan patiënten, cliënten 

of bewoners. 

2. Communicator 

Het ontwikkelen van competenties op het gebied van communicatie met patiënten, 

cliënten of bewoners. 

3. Samenwerkingspartner  

Het ontwikkelen van competenties op het gebied van samenwerking met patiënten, 

cliënten of bewoners, zorgverleners en zorginstellingen. 

4. Reflectieve professional 

Het ontwikkelen van competenties om te kunnen reflecteren op deskundigheid en de 

onderbouwing van het handelen. 

5. Gezondheidsbevorderaar 

Het ontwikkelen van competenties waarbij je de gezondheid van een zorgvrager kan 

bevorderen.  

6. Organisator 

Het ontwikkelen van competenties over de wijze waarop zorg wordt georganiseerd. 

7. Professional en kwaliteitsbevorderaar 

Het ontwikkelen van competenties zodat je kwalitatief goede zorg kan verlenen.  

 


