Helpende zorg en
welzijn

Jij biedt een helpende
hand
Niet iedereen redt het om zelfstandig te wonen en leven in onze
maatschappij. Sommige mensen hebben hulp nodig. Bij hun
persoonlijke verzorging, in het huishouden of bij recreatieve
activiteiten. Als helpende zorg en welzijn ondersteun je
volwassenen en kinderen. Je bent handig en biedt ze een
helpende hand toe. Pakt aan en komt met praktische oplossingen.
Bij de uitvoering van je taken houd je rekening met de
ondersteuningsbehoefte van de client/zorgvrager of het kind. Het
is namelijk de cliënt die de regie heeft over zijn eigen leven. Je
begeleidt in het stimuleren van de zelfredzaamheid van je client,
zorgvrager of kind. Soms zijn de situaties waarin je komt moeilijk.
Zowel fysiek als mentaal. Maar jij laat je niet kisten. Je staat stevig
in je schoenen en als je zelf hulp nodig hebt, dan overleg je met je
collega’s. Die help je uiteraard ook als zij eens leuke activiteiten
willen organiseren of feedback nodig hebben. Als helpende zorg &
welzijn verzorg je bijvoorbeeld de maaltijd, zet je een kopje koffie
en organiseer je activiteiten die passend zijn voor de cliënt. Ook
geldt dat je huishoudelijke taken uitvoert.Jouw werkplek kan zijn
bij cliënten thuis, in een instelling in de ouderen of
gehandicaptenzorg of in een kinderdagverblijf. Waar jij ook werkt,
jij steekt de handen uit de mouwen. Geduldig en tactvol.
Doortastend. En vooral met veel plezier.

Locaties
Maastricht, Sibemaweg
Heerlen (Campus),
Valkenburgerweg
Sittard, Arendstraat

Leerweg
BBL & BOL

Niveau
Niveau 2

Duur
2 jaar

Crebo
25498

Toelatingseisen
Om te starten met deze opleiding, heb je nodig:
een vmbo-diploma basis (basisberoepsgerichte leerweg), of;
een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo, of;
een entree of niveau 2 mbo-diploma van een andere opleiding.

Opleidingsinformatie
Als jij kiest voor deze opleiding, dan kies je voor een
basisberoepsopleiding van twee jaar. Tijdens de opleiding staan
diverse kerntaken centraal, zoals het uitvoeren van
huishoudelijke werk, het zorgen voor de ander gericht op
zelfstandig functioneren, het opstellen van een werkplan, het
begeleiden van activiteiten én het uitvoeren van organisatie- en
beroepsgebonden taken.
Wij gaan er voor zorgen dat jij - zowel op school als in de
beroepspraktijk - ervaring en kennis opdoet met het uitvoeren
van de verschillende taken die hierbij horen. Natuurlijk
begeleiden we je daar intensief bij en bieden je
vaardigheidstrainingen, praktijklessen en projecten aan. In
combinatie met de theorie stomen we je zo klaar voor de
toekomst.

Wijkleerbedrijven
Het WijkLeerbedrijf is gevestigd in Landgraaf en Maastricht, van
waaruit onze studenten zich inzetten voor wijkbewoners door het
vervullen van informele hulp- en ondersteuningsvragen. Ze doen
door leren en werken in de wijk werkervaring op die aansluit bij
hun opleiding.
Meer weten?
WijkLeerbedrijf Maastricht
WijkLeerbedrijf Landgraaf

Keuzedelen
Jouw opleiding bestaat uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of delen). Het keuzedeel - verbredend of verdiepend - maakt je
studie interessanter. Zo zorgen de keuzedelen voor een betere
aansluiting op een eventuele vervolgstudie en bieden ze
meerwaarde als je gaat solliciteren op de arbeidsmarkt.

Verder leren/werken
Na deze opleiding kun je doorstromen naar de opleidingen
Verzorgende IG (niveau 3), Pedagogisch medewerker (niveau 3)
en alle maatschappelijke zorg opleidingen. Natuurlijk kun je ook
op zoek gaan naar een geschikte baan als Helpende zorg en
welzijn.

Belangrijk om te weten
Beroepsgebonden vaccinaties
Werken in sommige beroepsgroepen (oa
zorg, maatschappelijke zorg,
pedagogiek, beveiliging, handhaving)
brengt besmettingsrisico's met zich mee
(bijvoorbeeld hepatitus b). Het werkveld
biedt medewerkers en stagiaires de
mogelijkheid om zich hiervoor in te
enten. Dit is geen verplichting maar
wordt wel aangeraden. Het is goed om je
hier bewust van te zijn als je start bij de
opleiding. De vaccinatie heeft geen
invloed op jouw toelating bij de
opleiding.
Voor deze opleiding moet je een
Verklaring omtrent gedrag (VOG)
aanvragen.

Studiekosten
Je krijgt van de opleiding informatie die
je nodig hebt voor de aanschaf van
leermiddelen, laptop, eventuele licenties
en indien van toepassing werkkleding,
werkschoenen, keukengerei,
gereedschap, kappersbenodigdheden
etc.
Er kunnen omstandigheden zijn waarin
het betalen van de directe schoolkosten
- zoals leermiddelen en materialen - een
probleem vormen. Ook kun je als
student plotseling ziek worden of door
andere bijzondere omstandigheden,
studievertraging oplopen. Je kunt dan
als student hierin, onder bepaalde
voorwaarden, financieel ondersteund
worden.

Afwijkende kosten
Aan het aanvragen van een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG) bij je gemeente
zijn kosten verbonden. Deze moet je zelf
betalen.

