Toelatingseisen

FM- Academy

Tot de opleiding Algemeen verpleegkundige
kunnen worden toegelaten, zij die in het bezit
zijn van één van de volgende diploma`s:
• Het Diploma Ziekenverzorgende
• Het MAVO diploma of VSBO-TKL
• Het diploma L.T.S. T-stroom (VSBO-TKL)
Leeftijd :
De minimale leeftijd voor deze opleiding is 15
jaar
Inschrijvingsprocedure:
1) Toelatingsgesprek
2) Gezondheidsverklaring
3) Bewijs van goed gedrag
De kosten voor deze opleiding zijn op te
vragen bij de :
Fundashon Mariadal Academy
Kaya L.D. Gerharts # 17
Telefoon:
+599 715-8900 ext 1151 of 1157
E-mail :
NPiar@fundashonmariadal.org
SThode@fundashonmariadal.org

Algemeen Verpleegkundige

Niveau 4
www.fundashonmariadal.com

Algemeen informatie
Deze opleiding stelt zich ten doel het opleiden
van werkers in de gezondheids-zorg op een
zodanige wijze dat door het ontwikkelen van
kennis, inzicht, vaardigheid en attitude het
zelfstandig functioneren als beroepspersoon
in de verschillende velden van de
gezondheidszorg mogelijk wordt gemaakt te
weten :
• Extramurale gezondheidzorg
• Psychiatrisch ziekenhuis of instelling
• Verstandelijk gehandicapten zorg
• Algemeen ziekenhuis
• Verpleeg/verzorgingsinstelling
• Verslavingszorg

Duur en inhoud van de opleiding
De opleiding tot Algemeen Verpleegkundige
is een 4 jaar durende dagopleiding.
Vanaf 2011 is Fundashon Mariadal, doordat
deze zich heeft blijven ontwikkelen, een
nauwe samenwerking aangegaan met
ROC-ASA (Nederland.) Die sinds augustus
2012 ROC-Top is geworden. ROC-Top staat
voor Regional Onderwijs Centrum – Theorie
ontmoet praktijk.
De basis opleidingen op FM Academy worden
verzorgd aan de hand van het opleidingsplan
van ROCTop.
De opleiding is opgezet volgens het
competentiegericht onderwijs. Competentie
gericht onderwijs heeft tot doel mensen te
leren om hun kennis, vaardigheden en
houding te combineren tot zichtbaar
succesvol gedrag.

Als algemeen Verpleegkundige ben je
verantwoordelijk voor het zelfstandig
uitvoeren van het verpleegkundig proces. Je
organiseert en coördineert de zorg rondom
de zorgvrager.

Het gaat niet alleen uit van de vraag wat
iemand moet weten, maar ook van de vraag
wat iemand moet kunnen en hoe hij moet
handelen om zijn beroep succesvol uit te
kunnen oefenen.

De opleiding is volgens BBL –traject uitgezet
(Beroeps Begeleidende Leerweg). Dat
betekent al werkend leren . Je volgt 1 week
theorie op school en 3-4 weken loop je stage
in de praktijk. Gedurende de opleiding doe
je mede ervaring op door verplichte stages
in het buitenland, m.n. Aruba en Curaçao, te
lopen.
Het Diploma
Aan het eind van de opleiding wordt een
diploma uitgereikt door het FM Academy
en ROCTop, volgens de Nederlandsse
Wetgeving voor zorgberoepen Crebo Nr 95520
BBL Verpleegkundige

