


Help jij graag anderen met dingen die zij zelf niet (meer) kunnen? Dan is de 
opleiding Verzorgende IG een goed startpunt. IG betekent Individuele 
Gezondheidszorg. Als verzorgende luister en praat je veel met de mensen voor wie 
je zorgt. Vaak zijn dat patiënten met langdurige gezondheidsproblemen. 
Bijvoorbeeld ouderen en psychiatrische patiënten. Maar je kunt ook terecht in de 
kraamzorg en met baby’s werken.  
Meestal verzorg je mensen in hun eigen omgeving. Jij helpt ze met wassen, 
aankleden en eten. Maar je voert ook verpleegtechnische handelingen uit. 

Als begeleider specifieke doelgroepen sta jij klaar voor mensen die blijvend 
of langdurig ziek zijn. Dat kan zijn doordat ze lichamelijk of geestelijk ziek zijn. Je 
kunt mensen van verschillende leeftijden begeleiden. Na je opleiding kun je op veel 
verschillende werkplekken terechtkomen.  
Afhankelijk van je werkplek begeleid je mensen bij het herstellen van een ziekte. 
Soms is dat niet mogelijk. Dan help je ze juist om te leren omgaan met hun ziekte. 
Het doel is dat ze zo zelfstandig mogelijk hun leven kunnen leiden. Jij geeft advies 
en je helpt bij dagelijkse bezigheden. Bijvoorbeeld helpen wassen of het bestellen 
van medicijnen. Meestal help je collega’s die al meer ervaring hebben. Zij delen hun 

kennis zodat jij ook weer verder komt in je vak.  

Vind jij het leuk om andere mensen te helpen er zo goed mogelijk uit te zien? 
En vind je het fijn om andere mensen te kunnen helpen? Als beautyprofessional 
verleen je zorg aan cliënten met langdurige zorgvragen. Naast de persoonlijke zorg 
bied je ook ontspannende en cosmetische behandelingen aan voor bijvoorbeeld het 
gezicht of de handen. Binnen dit werk is het belangrijk dat je sociaal vaardig bent en 
daardoor met veel verschillende mensen kunt omgaan. 
Je bent gastvrij, reageert behulpzaam en oplossingsgericht op vragen van de cliënt.

Als Vitaliteitsbegeleider verleen je zorg en ondersteun je ouderen, 
gehandicapten of mensen met een chronische aandoening bij gezond leven 
en bewegen. Je stimuleert en begeleidt op het gebied van persoonlijke zorg, 
gezondheid, welzijn en bewegen. Je werkt met verschillende doelgroepen, dus 
het is heel afwisselend. Centraal staat een fit en gezond leven voor mensen met 
een beperking.

Wil jij een baan in de zorg waarmee je nog alle kanten uit kunt? Dan is de 
opleiding Mbo-Verpleegkundige helemaal voor jou! Werken in de verpleging of 
verzorging is afwisselend en interessant, omdat je met mensen te maken hebt. Daar 
komt gevoel bij kijken en je moet je in een ander kunnen inleven. Maar je hebt ook 
je gezond verstand nodig. Het is zelfstandig en verantwoordelijk werk. Reken niet op 
een baan van negen tot vijf, want de afwisseling zit ook in wisselende werktijden.



Wil je kennismaken met de zorg voor mensen die voor langere tijd ziek 
zijn en complexe zorg nodig hebben? Denk hierbij aan mensen die niet 
alleen lichamelijke problemen maar vaak ook psychische en sociale 
problemen hebben. Je leert hoe jij mensen kunt ondersteunen in hun 
dagelijkse leven. 

Wil je tijdens de opleiding pas kiezen voor een specialisatie omdat je 
nu nog niet weet waarin je wil afstuderen? Wil je in de praktijk opgeleid 
worden op een plek waar veel verschillende vormen van zorg geboden
worden? Dan is het Amsta dr. Sarphatihuis Gilde de plek voor jou om te 
starten met een brede en uitdagende opleiding. 

Welke opleidingen kun je in het Amsta dr. Sarphatihuis Gilde doen?
Je volgt een opleiding in de langdurige zorg. Tijdens de opleiding kun je 
kiezen uit vijf specialisaties: 

1. Verzorgende IG
2. Maatschappelijke Zorg
3. Beautyprofessional in de Zorg
4. Vitaliteitsbegeleider in Zorg & Welzijn
5. Mbo - Verpleegkundige





Je volgt de opleiding in het Dr. Sarphatihuis. Dit is een zorgcentrum van 
Amsta. Het ligt in Amsterdam vlak bij Artis. Het Dr. Sarphatihuis heeft 
afdelingen voor:
• mensen die lichamelijke (medische) zorg nodig hebben
• mensen met verschillende vormen van dementie
• mensen met het syndroom van Korsakov
• mensen met een kortdurend verblijf voor screening, 
 observatie en/of revalidatie
• mensen die gerontopsychiatrische zorg nodig hebben
• mensen die somatische en/of psychogeriatrische zorg behoeven en   
 graag in een LHBT- woning willen wonen. 

Tijdens de opleiding kun je dus op veel verschillende afdelingen stage lopen. Je 
maakt deel uit van de zorgteams en je krijgt hulp en coaching van een 
werkbegeleider. Tijdens de stage heb je veel contact met de docent. Ook de lessen 
krijg je in het Dr. Sarphatihuis. Alleen examens en speciale lessen (verpleegtechnische 
handelingen die in een skillslab geoefend worden) krijg je in MBO college West.

Studente Cheyenne Grampon: “Het is fijn dat 
ik niet de hele tijd in de schoolbanken zit, 
want ik leer het meeste van de praktijk.”

De gehele opleiding in de praktijk noemen we gildeleren. Het mooie van gildeleren
is dat iedereen van elkaar leert: de studenten, zorgteams, begeleiders en docenten. 
Ook krijg je les van medewerkers van Amsta, zoals ergo- of fysiotherapeuten. 
Na het afronden van de  opleiding biedt Amsta jou een baan aan. Tijdens de 
opleiding krijg je een stagevergoeding. 

Het hele jaar door loop je halve dagen stage én volg je halve dagen les. ‘Ik vind het 
heel fijn, want je wisselt hier ochtend- en avonddiensten af’, vertelt student Kim de 
Vries over haar werk in het Dr. Sarphatihuis. “Als je ochtenddienst hebt, dan begin je 
hier om acht uur, tot twaalf uur”, vertelt ze over haar rooster. ‘En dan heb je van half 
een tot half vier les in dit gebouw. En als je avonddienst hebt, begin je om vier uur,
tot acht uur.’



Ervaringen van studenten die nu al in het gilde opgeleid worden: 

‘s Ochtends helpt Kim haar collega’s onder meer met het aankleden van 
de bewoners van het verpleeghuis. ‘Mensen wassen als het douchedag 
is, of wassen aan de wastafel, ontbijtje maken als je in de keuken staat, 
en weer afruimen.’ Cheyenne Grampon noemt de opleiding
 ‘heel leerzaam’. ‘En veel leuker dan in de les zitten. Ik haal mensen uit 
bed, ik was mensen, ik houd ze bezig, praat met ze, lekker gezellig, 
broodjes smeren.’
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