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Helpende Zorg en Welzijn
Als helpende zorg en welzijn is het belangrijk om mensen te stimuleren om zichzelf te kunnen redden. Kan jij dit?
En lijkt het je leuk om zowel een zelfstandig uitvoerende als een assisterende rol te hebben? Dan is de mboopleiding Helpende Zorg en Welzijn wat voor jou!
Je werkt als helpende in een verpleeghuis, een verzorgingshuis, in de gehandicaptenzorg of in de thuiszorg. Je
doet huishoudelijke taken voor mensen die zorg en begeleiding nodig hebben. Naast ondersteuning bij licht
huishoudelijk werk heb je ook verzorgende en begeleidende taken. Je ondersteunt mensen bijvoorbeeld in hun
welbevinden door activiteiten te stimuleren en werkt volgens een werkplanning en protocollen.

Studiefeiten
WAT LEER JE?
Je leert:
• huishoudelijke vaardigheden
• verzorgende vaardigheden
• helpen bij sociale en recreatieve activiteiten
• een goede beroepshouding
• begeleidende vaardigheden
Je krijgt ook Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap.
In de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:
• bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning
• ondersteunen bij het zelfstandig functioneren
• uitvoeren van organisatie- en werk gebonden taken

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
Eventueel is er een optie om de opleiding in 1,5 jaar te voltooien op locatie Hoorn.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
•vanaf 18 jaar: lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL)
• onderwijsbenodigdheden*: € 550,• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie
Voor deze opleiding is het bezit van een laptop (met minimaal Windows 10) verplicht. Zie ook de
specificatie op de leermiddelenlijst.
* We benoemen de kosten van het eerste jaar, tenzij anders is vermeld. De genoemde kosten

zijn onder voorbehoud, ze kunnen dus nog veranderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
BOL: na een introductieperiode van 10 weken ga je naast je schooldagen stage lopen en/of
wijkleren (leren in de wijk). Let op: bij voldoende aanmeldingen kun je de BOL-route ook in februari
starten.
BBL: je hebt een werkgever voor minimaal 20 uur en gaat minimaal 1 dag per week naar school.
Om stage te kunnen lopen of om wijkleren te kunnen doen heb je bij veel instellingen een VOG
(Verklaring Omtrent het Gedrag) nodig. Zonder een VOG kun je geen stage lopen of wijkleren en
kun je deze opleiding bij ons niet succesvol afronden.
Vooropleiding
Minimaal vmbo BB of Entree
Vervolgopleiding
• Verzorgende IG
• Pedagogisch Werk
• Medewerker Maatschappelijk Zorg
• Helpende Plus. Als je in het tweede leerjaar kiest voor het keuzedeel Helpende Plus en deze met
een voldoende afrondt, dan mag je instromen in het tweede leerjaar van de reguliere opleidingen
Crebo: 25498

STUDIE IN CIJFERS
Wil je informatie over onder andere de kans op een baan of stage in jouw regio? Of ben je
benieuwd naar het percentage geslaagde studenten van het afgelopen schooljaar? Bekijk ‘Studie
in Cijfers’ voor deze opleiding.



PUNT VAN AANDACHT
Wijkleercentra
Bij de opleiding Helpende Zorg & Welzijn breng je jouw geleerde vaardigheden direct in

de praktijk in een wijkleercentrum! Een wijkleercentrum is een locatie waar praktijkgericht
en innovatief les gegeven wordt. Door middel van wijkleren wordt aandacht besteed aan
praktische ondersteuning bij het dagelijks leven voor hulpbehoevende burgers. Ook krijg
je alle theorielessen in het wijkleercentrum
Op dit moment heeft het Horizon College in Alkmaar (Noord en Zuid), Avenhorn, Zwaag
en Wognum wijkleercentra. Deze wijkleercentra zijn een samenwerkingsverband tussen
gemeenten en/of zorgorganisaties en het Horizon College.

Claudia's column #1
In onze wijkleercentra in Koggenland, Medemblik en Hoorn geven studenten van de opleiding Helpende Zorg &
Welzijn lichte ondersteuning aan de wijkbewoners. Zij brengen hun opleiding direct in de praktijk. Claudia
Heerens is als wijkleermakelaar de schakel tussen wijkbewoners, studenten en gemeente. In een maandelijkse
column deelt zij wat zij meemaakt met studenten en cliënten in de wijkleercentra van het Horizon College.

Zin in
‘Het is toch wel weer even opstarten na zo’n heerlijke vakantie. Het is maandagochtend vroeg en ik maak me klaar
om naar het wijkleercentrum Hoorn te gaan. Dit centrum is vorig schooljaar geopend en vandaag komen de eerste
nieuwe studenten er aan. Best spannend voor hen.

Nuttig voelen
Terwijl ik mijn lunch in mijn keuken maak, bedenk ik dat ik deze studenten straks allemaal ga voorbereiden om de
wijk in te gaan. Die verwachtingsvolle gezichten te zien wanneer ik vertel hoeveel zij kunnen betekenen voor
mensen die zo kwetsbaar zijn. Kwetsbaar omdat ze echt eenzaam zijn en soms zeven dagen in de week niemand
anders zien dan het zorgpersoneel. Of omdat ze een lichamelijke en/of geestelijke ziekte hebben, dat ze niet meer
buiten (durven) komen. Of omdat ze ‘gewoon’ er weer toe willen doen, zich nuttig willen voelen in de maatschappij.

Mooie match
De nieuwe studenten hebben geen idee wat er allemaal achter die voordeuren afspeelt. Ik inmiddels wel. Ik weet
nu wie die kwetsbare mensen zijn en wat hun verhaal is, omdat ik al bij ze op huisbezoek ben geweest. Ze wachten
geduldig totdat ik de studenten een beetje ken en een mooie match kan maken en ze ga verblijden met een
wekelijks bezoekje van een student.

Wees jezelf
Ik doe mijn brood in mijn tas, doe mijn jas aan en stap in de auto. Onderweg bedenk ik dat er ook dit keer weer
studenten zullen zijn, die zich afvragen wat ze dan zoal moeten doen bij de bewoners. Ik antwoord dan altijd: ‘Wees
gewoon jezelf en doe waar jullie allebei gelukkig van worden’. Het klinkt simpel, maar we denken vaak veel te
moeilijk. Als ik tegen de studenten zeg dat ze gaan ondersteunen in de wijk, denken ze gelijk aan flink de handen
uit de mouwen steken en het zweet op de rug. Dat mag natuurlijk best :) maar dat is niet helemaal de bedoeling.
Het zit hem in de kleine simpele dingen van samen een kopje koffiedrinken, wandelen of de krant voorlezen.
Aandacht voor elkaar, genieten van elkaars ge

Stralende gezichten

Stralende gezichten
Ik heb er weer enorm veel zin in. Zin in de stralende gezichten van de ouderen als ik binnenkom voor de evaluatie
met de student. Zin in de gemotiveerde studenten die het doel hebben iemand te helpen. Zin in om samen met
fantastische collega's, dit concept voor de derde keer uit te rollen!’
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