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Dienstverlening, profiel Helpende zorg & welzijn - Niveau 2
Bij de opleiding Dienstverlening: Helpende Zorg & Welzijn word je opgeleid voor een mooi beroep
in de zorg. Je hebt van nature interesse in mensen, van jong tot oud. Je bent zorgzaam. Je kunt
goed praten en luisteren. Je houdt rekening met wat een cliënt zelf kan en helpt waar nodig. Je
werkt nauwkeurig en bent stressbestendig Ook kun je goed samenwerken met collega's. Je voert je
werkzaamheden uit op de afgesproken tijden en volgens de afgesproken protocollen.
Richting:

Helpende Zorg & Welzijn

Duur:

Leerweg:

bol

Niveau:

2

Startmoment(en): Bij voldoende aanmeldingen
2x per jaar
25498
Crebonummer:

Het beroep
Na de opleiding Dienstverlening: Helpende Zorg &
Welzijn kun je gaan werken met verschillende
doelgroepen. Gezonde mensen of mensen met een
(chronische) ziekte of een handicap. Dit kunnen
ouderen zijn, volwassenen of kinderen. Je werkt in
teamverband of onder begeleiding bij mensen thuis of
in een instelling zoals een verpleeghuis of een
woonvorm voor mensen met een verstandelijke
beperking. Je ondersteunt bij de persoonlijke
verzorging, je helpt bij huishoudelijke taken en je
begeleidt dagelijkse activiteiten. Je kunt ook gaan
werken in de kinderopvang, zoals op een
peuterspeelzaal of in de buitenschoolse opvang.

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

De opleiding
Ben jij een doener en weet je van aanpakken? Doe jij
graag iets voor een ander en kunnen mensen op jou
rekenen? En wil je goed voorbereid de arbeidsmarkt op
gaan? Schrijf je dan in voor de opleiding
Dienstverlening. Je wordt opgeleid tot alleskunner.
Omdat er op de arbeidsmarkt steeds meer vraag is
naar flexibele medewerkers besteden we veel

2 jaar

aandacht aan de ontwikkeling van brede
basisvaardigheden. Je leert dus om dienstverlenend te
werken. Hierbij ontwikkel je belangrijke
communicatieve vaardigheden, maar is er ook
aandacht voor gastvrijheid en het omgaan met
verschillende soorten doelgroepen. Tijdens de
opleiding staat de ontwikkeling van jouw talenten
centraal.
De opleiding Helpende Zorg en Welzijn is onderdeel
van de brede opleiding Dienstverlening en is
opgebouwd uit de volgende richtingen:
Medewerker Facilitaire dienstverlening
Helpende Zorg en Welzijn
Medewerker Sport en Recreatie
In het eerste jaar volg je een aantal
gemeenschappelijke vakken. en gericht op jouw
beroep het vak: skills. Je gaat wel direct in je eigen
richting aan de slag.
Je leert naast je vaardigheden voor het beroep van
Helpende extra vaardigheden. Hierdoor worden je
kansen op een baan straks groter.
Tijdens de opleiding leer je zaken als huishoudelijke en
verzorgende vaardigheden, je leert hoe je moet helpen
bij sociale en creatieve activiteiten en hoe je iemand
kan begeleiden. Ook het bieden van zorg en
ondersteuning van cliënten komt aan de orde tijdens je
opleiding.

De vakken
De opleiding bestaat uit een algemeen basisdeel, een
profieldeel en keuzedelen. Het profieldeel van de
opleiding is gericht op de werkomgeving van Helpende
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Zorg en Welzijn. Binnen je profieldeel ga je stage lopen
bij zorginstellingen en kinderopvangcentra, of bij een
van onze eigen leerbedrijven. De hele opleiding word
je begeleid door een studieloopbaanbegeleider.

Vervolgopleiding
Na de opleiding Dienstverlening Helpende Zorg &
Welzijn kun je doorstromen naar een niveau 3
opleiding of je gaat werken.

Kosten
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Helpende Zorg & Welzijn
Je houdt ervan om met mensen te werken, je bent
zorgzaam, geduldig en je vindt het fijn om goed voor
cliënten en patiënten te zorgen. Je hebt enige
medische kennis. Je hebt van nature interesse in
mensen, van jong tot oud. Je bent zorgzaam. Je
kunt goed praten en luisteren. Je houdt rekening
met wat een cliënt zelf kan en helpt waar nodig. Je
werkt van nature nauwkeurig en bent
stressbestendig. Je kunt goed samenwerken met
collega's. Je voert je werkzaamheden uit op de
afgesproken tijden.

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.

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
Dordrecht Leerpark
Leerparkpromenade 100
Gorinchem
Mollenburgseweg 82
Barendrecht
Dierensteinweg 4c

ROC Da Vinci College
Algemene telefoonnummer: 088 65 72 657
Informatie opleidingen:
0900 78 90 789
www.davinci.nl
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Leerparkpromenade 100
3312 KW Dordtrecht

Pagina 2 van 2

