
Hoe leer je Wat leer je

Tijdens de cursus oefen je met handelingen als 

•  Wondverzorging (basis)

•  Medicatie toedienen (oraal, druppelen, zalven) 

•  Controleren van vitale functies. 

Je leert deze handelingen volgens de protocollen uit te voeren en weet 

wanneer je de expertise van andere deskundigen moet inroepen.

Je bereidt je voor op de lesdagen via onder andere e-learning. Daarnaast 

is de praktijk waarin je werkt onlosmakelijk verbonden aan je leertraject. 

Voorbeelden uit je eigen praktijk neem je mee naar de cursusdagen. 

Met het keuzedeel Helpende Plus, waarvoor je een officieel landelijk erkend 

certificaat ontvangt, maak je de eerste opstap als helpende naar verzorgende. 

Je kan en mag méér en dat maakt je interessant voor werkgevers. Een echte plus 

op je diploma en op je werkzaamheden als helpende.

Helpende Plus

De inhoud

•  Wet en regelgeving

•   Steunkousen Reuma, CVA en Parkinson

•   Uitscheiding, microlax, katheterzakjes 

 verwisselen

•  Aandoening aan de zintuigen en huid 

 COPD Diabetes oog, oor en neus 

 druppelen

•  Dementie

•  Oncologie, chemotherapie en bestraling

•  Wondverzorging

•  Palliatieve zorg sterven en rouw

•  Omgaan met onbegrepen gedrag en 

 acute situatie

Start februari-maart
De cursus start bij minimaal 12 

deelnemers. Aanmeldingen worden 

behandeld op volgorde van binnen-

komst. Bij te veel inschrijvingen 

kom je op een wachtlijst voor de 

volgende cursus. We nemen in 

dat geval contact met je op.



Toelating
Om toegelaten te worden heb je 

een relevante werkplek in een 

verpleeg- of verzorgingshuis, een 

instelling voor verstandelijk of licha-

melijk gehandicapten of in de thu-

iszorg. Je bent in het bezit van het 

diploma Helpende Zorg & Welzijn.

Beoordeling 
Je sluit de cursus af met een 

examen in de vorm van een proeve 

van bekwaamheid.

In het kort

Informatie 
Voor meer informatie of voor 

een gratis vrijblijvend studie-/

loopbaangesprek kun je terecht 

bij FC Studenten Service:

T 088 - 060 30 00

E adviescentrum@fcroc.nl

Aanmelden
frieslandcollege.nl/volwassenen

diploma

mbo-certificaat 
Helpende Plus

lesmoment

Nog niet bekend

sector

Zorg, Service & Welzijn

duur

12 weken

studiebelasting 
8 dagdelen van 4 lesuren
praktijk: afhankelijk van 
ervaring
zelfstudie: 2-4 uur per week

studievorm 
Cursus/mbo-keuzedeel

kosten

€ 875,00 incl. materiaal en 
examen. Soms betaalt je werk-
gever een deel van de kosten.

locaties 
• Heerenveen 
    (Abe Lenstra boulevard 29)
•  Leeuwarden (Julianalaan 97)
•  In company op aanvraag

code 

K0905

Diploma
Als je aan alle eisen hebt 

voldaan, ontvang je het landelijk 

erkend mbo-certificaat Helpende 

Plus.


