Dienstverlening Helpende zorg en
welzijn (Maatwerk) (bbl)
Hulpvaardig voor de medemens
huishoudelijk werk | hulpverlening | mensen verzorgen |
omgaan met mensen | samenwerken | wisselende diensten
Werken als Dienstverlening Helpende zorg en welzijn is daarom echt iets voor jou,
want jij staat graag voor anderen klaar. Ouderen, zieken of mensen met
beperkingen die thuis hulp nodig hebben, zijn bij jou in goede handen. Je helpt
mee in het huishouden, bij activiteiten, verzorgt eenvoudig administratief werk
en andere dienstverlenende taken.Dit maatwerktraject is met name bedoeld voor
bedrijven met meerdere medewerkers die aantoonbare werkervaring hebben op
het gebied van zorg en welzijn, hospitality of schoonmaak.

Niveau 2
bbl
2 jaar
Startmoment: februari
Crebo: 25498

Interessegebied(en)
Zorg en Welzijn

Summa Maatschappij &
Gezondheid
Willem de Rijkelaan 3, Eindhoven

Dienstverlening Helpende zorg en welzijn (Maatwerk)
(bbl)
Wat word je?
Met het diploma dienstverlening helpende zorg en welzijn ga
je helpen in een zorginstelling, buurthuis, ziekenhuis,
dagopvang of bij mensen thuis. Je kunt ook verder leren met
een mbo-3 opleiding.

Hoe ziet je opleiding eruit?
Op school leer je wat je in de praktijk nodig hebt. Dat kan in
theorielessen maar vooral ook door praktisch bezig te zijn.
De opdrachten hebben altijd te maken met de
beroepspraktijk.
Je volgt 1 dag per week lessen op school. Daarnaast werk je
minstens 20 uur per week bij een erkend leerbedrijf, met
minimaal 150 uur aan zorggerelateerde taken.

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde cursusgeld voor schooljaar
2020-2021 bedraagt 250 euro. De kosten voor boeken en
leermiddelen zijn maximaal € 250,-.
LaptopBij veel opleidingen kun je als student niet zonder
computer. Kijk in het overzicht of dit voor jouw opleiding
geldt en download de juiste specificaties.

Keuzevakken
Je krijgt vakken die je voor het beroep opleiden en
standaard lessen als Nederlands en rekenen. Daarnaast kies
je een of meerdere keuzedelen om je te verbreden of
verdiepen. Bijvoorbeeld ondernemend gedrag en assisteren
bij facilitaire diensten. Tijdens je opleiding krijg je meer
informatie over de keuzedelen die jij kunt volgen. Je sluit
elk keuzedeel af met een examen.

Welke vooropleiding heb je nodig?
Om te worden toegelaten tot deze opleiding heb je minimaal
nodig:
• diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg of;
• diploma mbo entreeopleiding (niveau 1).
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Op deze pagina vind je de volledige wettelijke
vooropleidingseisen voor een niveau 2 opleiding. Het is
belangrijk dat je je zowel mondeling als schriftelijk kunt
uitdrukken in de Nederlandse taal.

Meer informatie
Meer weten? Neem contact op met Summa Maatschappij &
Gezondheid via 040 269 57 40 of via e-mail.

