
VERPLEGINGDIT IS WAT VOOR MIJ

Kies je voor een beroep in de verpleging, dan verleen je
niet alleen zorg, maar draag je ook bij aan de 
behandeling van de zorgvrager. Daarnaast coördineer je 
de juiste zorg en ben je de schakel tussen bijvoorbeeld 
arts, fysiotherapeut, mantelzorgers en verzorgende. 

JOUW OPLEIDING

KIJK OP DE WEBSITE

Scan mij

en ontdek nog meer over 
deze opleiding!



JOUW LOCATIE

DIT IS BIJZONDEROnze medewerkers voelen zich betrokken bij de 
studenten, cursisten en deelnemers. We vinden 
het belangrijk dat je je thuis voelt bij ons op 
school. Daarom bieden we je een veilige, 
vertrouwde en sfeervolle leeromgeving; licht, 
ruim en met moderne onderwijsfaciliteiten.

Locatie J.F. Kennedylaan
 Ligging vlakbij centrum van Doetinchem 
 Moderne, open entree in het hart van de 
 school met zitjes en luxe koffiebar en 
  gezonde schoolkantine 
 Kleinschalig: aparte vleugel voor de 
 opleidingen zorg en welzijn 
 Onderwijsleercentrum (OLC), voorzien van  
 alle gemakken

Groenlo, Schralenstein
 Goed bereikbaar met openbaar vervoer
 Bijzondere combinatie van oude en nieuwe 
 architectuur
 Kleinschalig en sfeervol
 Creatieve ruimten, waaronder muziek-, 
 handarbeid- en kooklokaal
 Onderwijsleercentrum (OLC), voorzien
 van alle gemakken

In een wijkleercentrum combineer je theorie en 
praktijk op een bijzondere manier. Als student krijg 
je direct hulp bij vragen of problemen die je tijdens 
je stage tegenkomt van je eigen docenten; die zijn 
namelijk aanwezig op je stage-adres! Ook ontmoet 
je er je medestudenten, niet alleen van je eigen 
jaar en opleiding, maar ook uit andere leerjaren en 
andere opleidingen. Ook van hen kun je leren; zij 
kijken soms op een heel andere manier tegen din-
gen aan en hebben eigen oplossingen voor vragen 
waar jij in je stage tegenaan loopt.

Lessen op school, maar 
ook op je stage-adres!

Haal het maximale 
uit jezelf in het 
Onderwijsleercentrum
Het Onderwijsleercentrum (OLC) is dé plek 
waar je het maximale uit jezelf en je studie 
kunt halen. Je kunt er zelfstandig werken, 
alleen of in groepjes. Er zijn faciliteiten die het 
makkelijker maken om efficiënt te studeren, 
zoalsbijvoorbeeld creatieve ruimtes, een 
presentatie/opnameruimte, computers en 
een bibliotheek. Als je het nodig hebt is er 
begeleiding van onderwijsassistenten maar 
specifieke begeleiding, bijvoorbeeld van het 
rekenteam, is ook mogelijk. 



Opleiding Profiel Niveau Duur Leerweg

Verpleging Mbo-Verpleegkundige 4 4 jaar

2,5 - 3,5 jaar

bol en bbl

bol en bbl

DIT KIES JIJ?

RICHTING ZORG

Heb je de knoop doorgehakt? Wil je je 
aanmelden voor een opleiding bij het 
Graafschap College? Doe dat dan via het 
digitaal aanmeldformulier. Dat vind je op onze 
website op de pagina van het profiel van jouw 
keuze. Als je aan alle voorwaarden voldoet, 
zul je meestal worden toegelaten tot de 
opleiding van je keuze. Kijk goed naar de 
toelatingseisen en –procedure op de web-
site, want voor sommige opleidingen is een 
bepaalde activiteit, zoals een gesprek, 

(fysieke) test, opdracht of  bijeenkomst 
verplicht. Ons streven is om je zo snel 
mogelijk te berichten over je toelating. 

Wanneer je het dringende advies krijgt om 
een andere opleiding te kiezen, biedt het 
Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met 
een van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het 
vinden van een opleiding die beter bij je past.

AANMELDEN DOE JE ZO

Via deze knop op de website bij 
het profiel van jouw keuze.




