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Dienstverlening, profiel Helpende zorg & welzijn - Niveau 2
Heb jij een open en sociale houding, ben je zorgzaam, zelfstandig, alert en integer? Met die
dienstverlenende instelling zou jij een aanwinst zijn voor de sector zorg en welzijn. In de opleiding
Helpende Zorg en Welzijn stomen we jou klaar om aan de slag te gaan als veelzijdige duizendpoot.
Wil je meer weten, kijk naar het filmpje over het beroep.
Richting:

Dienstverlening

Duur:

2 jaar

Leerweg:

bol

Niveau:

2

Startmoment(en): Dordrecht: sep & feb (bij
voldoende aanmeldingen)
Gorinchem: sep Versnelde
route: juni (in Dordrecht,
Gorinchem & Barendrecht)
25498
Crebonummer:

Het beroep

De opleiding

Als helpende zorg en welzijn bied je praktische hulp en
ondersteuning aan verschillende cliënten/ zorgvragers.
Gezonde mensen of mensen met een (chronische)
ziekte of een beperking, een verslaving of bijvoorbeeld
psychische problemen. Dit kunnen ouderen zijn,
volwassenen, maar ook kinderen. Je maakt schoon en
ondersteunt of begeleidt de cliënt/ zorgvrager thuis of
in een andere woonomgeving, zoals een zorginstelling
of ziekenhuis. Je kunt ook gaan werken in de
kinderopvang. Het werk is heel veelzijdig: je bent een
aanspreekpunt, verzorgt maaltijden, maakt schoon,
helpt bij persoonlijke verzorging en begeleidt bij
activiteiten.

Brede ontwikkeling
De opleiding Helpende Zorg en Welzijn is onderdeel
van de brede opleiding Dienstverlening. Deze opleiding
bestaat uit drie richtingen: Medewerker Facilitaire
Dienstverlening, Helpende Zorg en Welzijn en
Medewerker Sport en Recreatie.

Let op: Op alle locaties is een versnelde route
mogelijk. In Barendrecht bieden we alléén de
versnelde opleiding. Op basis van het
intakegesprek wordt bekeken of je in aanmerking
komt voor deze verkorte route. De opleiding start in
juni 2021. Voor de zomervakantie rond je al één
examen af.

Toelatingseisen
diploma vmbo basisberoepsgericht,
kaderberoepsgericht, gemengde- of
theoretische leerweg
diploma entreeopleiding
overgangsbewijs van 3 naar 4 havo
Lees meer over ons toelatingsbeleid

In de opleiding Dienstverlening word je opgeleid tot
alleskunner en doe je ervaring op in verschillende
werkgebieden. Omdat er op de arbeidsmarkt steeds
meer vraag is naar flexibele medewerkers, besteden
wij veel aandacht aan de ontwikkeling van brede
basisvaardigheden. Je leert over gastvrijheid,
ontwikkelt communicatieve vaardigheden en leert
omgaan met diverse soorten mensen.
Leuke projecten
De fijne kneepjes van het vak leer je op een praktische
manier van deskundige vakdocenten. Een belangrijk
onderdeel van de lessen op school is de
praktijkmiddag. Je gaat er dan op uit met een groep
medestudenten om bijvoorbeeld een voetbalclub te
runnen: de kantine draaiende houden, de kleedkamers
schoonmaken en noem maar op. Een andere keer ga
je met je klas naar een basisschool en houd je toezicht
op het plein, of help je de conciërge of de leraar in de
klas. Elke periode wissel je van organisatie. Zo kom je
te weten wat je leuk vindt en waar je talenten liggen!

Jonge moederklas
Ook jonge moeders willen we helpen bij hun studie.
Daarom starten we vanaf september 2021 speciaal

https://www.davinci.nl/index.php/mbo/mbo-opleidingen/helpende-zorg-welzijn-bol/pdf
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voor deze opleiding met een jonge moederklas. Je
hebt les vanaf 9.00 uur tot uiterlijk 15.30 uur, zodat je
de tijd hebt om jouw zoon/ dochter naar school te
brengen en weer op te halen. Ook als je stage gaat
lopen, wordt hier aan gedacht. Verder sluiten je lessen
aan op het moederschap en krijg je extra begeleiding
en ondersteuning. En het allerleukste? Je zit in de klas
met andere jonge moeders. Genoeg om over te praten
en fijn om elkaar te helpen!

Doorleren
Met de opleiding Helpende Zorg en Welzijn heb je een
goede, brede basis gelegd waarmee je kunt
doorstromen naar opleidingen op niveau 3 of 4. Ook
naar andere opleidingen binnen de sector
Gezondheidszorg en Welzijn, zoals bijvoorbeeld MboVerpleegkundige, Tandartsassistent, Sociaal Werker,
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker of
Onderwijsassistent.

Interesse? Schrijf je in voor de reguliere bol-opleiding
Helpende Zorg & Welzijn niveau 2. Na het
intakegesprek word je ingedeeld in de jonge
moederklas.

Kosten
Voor het volgen van een opleiding maak je de
volgende kosten:
1. Het cursusgeld
De hoogte van het cursusgeld vind je via
deze link.
2. De opleidingskosten
Dit zijn kosten voor boeken en ander
lesmateriaal. Via deze link krijg je een goed
overzicht van al deze kosten.

Meer informatie Jonge moederklas
Meer informatie

Systeem eisen laptops t.b.v. Opleidingen 2020 ? 2021
De opleiding is ook in een bbl variant te volgen

Dienstverlening

De vakken
De opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel
en twee keuzedelen. In het eerste jaar volg je vakken
uit het basisdeel, zoals bijvoorbeeld Administratie,
Catering, Planmatig werken en Communicatie en heb
je profielgerichte vakken zoals Skills en Wonen en
Huishouden. Ook doe je vakgerichte ervaring op in de
praktijk van een kinderopvangorganisatie, een
basisschool en Wijk Leerbedrijf Helpende Handen. In
het tweede jaar richten de vakken zich op het profiel
Helpende Zorg en Welzijn, met vakken als Anatomie
en Ziekteleer en Persoonlijke zorg en ADL.
In de vakken leer je de juiste kennis, vaardigheden en
werkhouding voor het beroep van Helpende Zorg en
Welzijn. Onderwerpen die daarin aan bod komen, zijn:
huishoudelijke en verzorgende vaardigheden, helpen
bij sociale en creatieve activiteiten, zorg en
ondersteuning van cliënten en persoonlijke
begeleiding.

Kosten
Het lesgeld voor een bol-opleiding bedraagt €1118,per jaar. De hoogte van het lesgeld wordt ieder jaar
vastgesteld. Vanaf 18 jaar ben je wettelijk verplicht
het bedrag te betalen aan de Dienst Uitvoering
Onderwijs. Naast het lesgeld zijn er ook nog
bijkomende kosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor
boeken en ander lesmateriaal.

Locaties
Gorinchem
Mollenburgseweg 82
Dordrecht Leerpark
Leerparkpromenade 100
Barendrecht
Dierensteinweg 4c

Ook heb je algemene vakken, namelijk: Nederlands,
Rekenen en Burgerschap. Deze vakken zijn belangrijk
voor je ontwikkeling en het halen van je proeve van
bekwaamheid en diploma.

Vervolgopleiding
Werken
Met een diploma Helpende Zorg en Welzijn op zak kun
ROC
Da Vinci
College
je op veel plekken aan de slag.
Zo kun
je werken
bij
Algemene
telefoonnummer: 088 65 72 657
mensen thuis, maar ook in een
andere woonomgeving,
InformatieJeopleidingen:
0900 78 90 789
zoals een zorginstelling of ziekenhuis.
kunt ook
www.davinci.nl
gaan werken in de kinderopvang, bijvoorbeeld op een
peuterspeelzaal of in de buitenschoolse opvang.

https://www.davinci.nl/index.php/mbo/mbo-opleidingen/helpende-zorg-welzijn-bol/pdf

Leerparkpromenade 100
3312 KW Dordtrecht
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