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Opleiding voor Verpleegkunde MBO 
4 jaar BOL 
 
Deze opleiding duurt 4 jaar 
 

Toelatingseisen: 
Zie website Koning Willem 1 College; www.kw1c.nl  
 

Verpleegkunde MBO 
Je kunt de opleiding volgen via de 4 jarige BOL (beroepsopleidende leerweg) variant, ook wel 
genoemd de leren-stage variant, op het Koning Willem 1 College (KW1C), meer informatie 
www.kw1c.nl  
 

Leerjaar 1 en 2 BOL 
De opleiding bestaat in het 1e jaar uit theorieonderwijs op school en twee stageperioden van 
ongeveer 10 weken in een zorginstelling. 
Tijdens de stageperiode heb je wekelijks twee lesdagen op school. 
Het is voor jou waarschijnlijk de eerste kennismaking met de zorgsector. Je oriënteert je op 
theoretisch en praktisch niveau op veel aspecten en terreinen van het verpleegkundig 
beroep. Je leert de beginselen van verpleegkundige methodieken en verkrijgt je eerste kennis 
over het verplegen van diverse patiëntengroepen: onder andere ouderen, chronisch zieken, 
kinderen, verstandelijk gehandicapten en patiënten in het algemeen ziekenhuis. 
Daarnaast besteed je heel wat uren aan het ontwikkelen van vaardigheden die een 
verpleegkundige moet hebben: samenwerkingsvaardigheden, gespreksvaardigheden, 
verpleegvaardigheden en professioneel gedrag. Op grond van deze ervaringen kun je goed 
bepalen of het verpleegkundig beroep jouw toekomst is. 
 
Het 2e  jaar bestaat uit een theorieperiode en 2 stageperioden van 10 weken,  in twee 
verschillende zorginstellingen.  
In de loop van het 2e leerjaar moet je een keuze maken in welke sector van de 
gezondheidszorg je de opleiding in het 3e  en 4e jaar wil vervolgen. Hiervoor wordt op het 
KW1C een branchemarkt georganiseerd waar alle instellingen zich presenteren, ook het 
Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aan de hand van deze informatie maak je een keuze voor een 
sector. 
 
Maak je een keuze voor het ziekenhuis, dan is er de mogelijkheid om alle stages in het 3e en 
4e leerjaar in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te doorlopen. Op school kom je dan vanaf het 3e 
leerjaar in een lesgroep op school, de ziekenhuisklas, met daarin alleen studenten die stage 
lopen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Een voordeel hierbij  is dat tijdens de lessen dieper 
ingegaan kan worden op de ziekenhuiszorg en je daardoor beter bent voorbereid op je stage. 

http://www.kw1c.nl/
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Doorgaans zijn er minder stageplaatsen beschikbaar dan er geïnteresseerde studenten voor 
het ziekenhuis zijn.  
Daarom organiseert het Jeroen Bosch Ziekenhuis een Matchingsdag. Op die dag wordt 
gekeken of er een match is tussen jou en de ziekenhuiszorg als leeromgeving. 
Studenten die geïnteresseerd zijn kunnen zich, na de Branchemarkt, hiervoor aanmelden. 
Als je voldoet aan alle voorwaarden krijg je een uitnodiging voor de Matchingsdag.  
Na de Matchingsdag krijg je bericht of je bent toegelaten tot het tweejarig stagetraject. 
 

Leerjaar 3 en 4 BOL 
Studenten die in  het 3e en 4e jaar in het Jeroen Bosch Ziekenhuis stage lopen, hebben in het 
3e leerjaar twee stages op 2 verschillende afdelingen in het ziekenhuis.  
In het 4e jaar doorlopen de studenten één stage van ongeveer 36 weken in het ziekenhuis. 
Voor de stage in het 4e jaar kun je een voorkeur opgeven voor een stageafdeling. 
Tijdens de stageperioden ga je al het geleerde in de praktijk brengen, en ga je twee dagen 
per week naar school.  
 
Je krijgt tijdens je stages professionele begeleiding door de verpleegkundige begeleiders van 
de afdelingen en bedrijfsopleiders in samenwerking met het KW1C.   
 

Aanmelden Opleiding 
De opleiding tot verpleegkundige op MBO BOL niveau start ieder jaar in september.  
Je kunt je aanmelden via de website van het Koning Willem 1 College, www.kw1c.nl . 
 

Meer informatie 
Heb je nog vragen of wil je meer informatie over het ziekenhuis kijk dan op de website van 
het ziekenhuis www.jbz.nl , voor meer informatie over de opleiding op de website van het 
Koning Willem 1 College, www.kw1c.nl 
Mocht je nog vragen hebben mail dan naar p.v.loon@jbz.nl  
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