
Je kookt voor ‘jouw’ kinderen, eet met hen en brengt hen naar bed. Maar je denkt 

ook mee over de juiste hulp en houdt dossiers bij. Het werken binnen een jeugd- 

of opvoedhulpinstelling is altijd anders. In dit keuzedeel leer je er alles over. Na 

afronding ontvang je een certificaat. Daarmee heb je echt wat extra’s op je diploma 

staan. Je kunt zelfs doorstromen naar een hbo-opleiding.

Keuzedeel Jeugd- en opvoedhulp K0159

Hoe leer je?

Je volgt lessen en brengt deze in de 

praktijk op je stageplaats. Tijdens 

de cursus bouw je een portfolio op. 

Je sluit het keuzedeel af met een 

mondeling examen.

Wat ga je leren?

Kinderen en jongeren die in een instelling wonen, hebben veel behoefte 

aan structuur en regelmaat. Ga jij hen dat bieden? Je gaat werken 

binnen een instelling voor jeugd- en opvoedhulp. Dat kan bijvoorbeeld 

een gezinsvervangend tehuis, zorgboerderij of jongerencentrum zijn. 

In dit keuzedeel ontdek je hoe je kinderen en jongeren het beste kunt 

begeleiden en motiveren. Je kijkt hierbij naar het groepsproces, maar 

ook naar de individuele kinderen en jongeren. Je werkt hierbij meestal 

ondersteunend en altijd vraaggericht. Dit keuzedeel is een mooie 

voorbereiding op een hbo-opleiding.
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frieslandcollege.nl/aanmeldenvolwassenen

Niveau
• Mbo-keuzedeel niveau 4

Praktische informatie

in

Duur
• 60 weken

• 720 SBU

Start
• September

• Februari 

• Andere startdata in overleg mogelijk vanaf 

 een groepsgrootte van 12

Lesmoment
• Woensdagmiddag

• Donderdagmiddag 

• Of op aanvraag

 (schoolvakanties uitgezonderd)

Beoordeling
• We verwachten je aanwezigheid tijdens de lessen 

 en een actieve houding.

• Je sluit de cursus af met een mondeling examen 

 en een portfolio waarin je aantoont wat je hebt geleerd.

Erkenning
• Als je aan alle voorwaarden hebt voldaan, ontvang je het 

 mbo-certificaat Jeugd- en opvoedhulp K0159.

Toelating
• Je hebt kennis van algemene pedagogiek en   

 ontwikkelingspsychologie.

• Een stage- of werkplek, verwant aan jeugd- en opvoedhulp.

• Je bent in het bezit van een mbo-diploma op niveau 2.

Locatie
• Friesland College Heerenveen (Abe Lenstra Boulevard 29)

• Friesland College Leeuwarden (Julianalaan 97)

• Of op aanvraag

Studiebelasting
•  Theorie: 3 uur per week

•  Praktijk: 8 uur per week

• Zelfstudie: 3 uur per week

Kom langs, bel, chat of mail

Voor meer informatie of een gratis vrijblijvend studie-/loopbaangesprek

kun je terecht bij FC Leven Lang Ontwikkelen:

T 088 - 060 20 20

E levenlangontwikkelen@fcroc.nl

Of chat via de website: www.frieslandcollege.nl/aanmeldenvolwassenen

Pedagogisch Werk en Onderwijs

is onderdeel van school D’Drive 

van het Friesland College

Creatief denken en grenzen verleggen ligt aan de basis 

van leren bij D’Drive. We gebruiken alle mogelijkheden 

van media en techniek om vorm te geven aan ideeën, 

verbeelding en verhalen. Kritisch denken, samenwerken, 

ict basisvaardigheden, computational thinking en 

mediawijsheid integreren we daarom in ons onderwijs. 

Onze studenten laten zich niet beperken door 

bestaande kaders, maar denken in echte oplossingen 

voor het werkveld.

Onze creativiteit gebruiken we om eigen producten of 

lesmateriaal te maken voor het onderwijsveld. Door 

iets te maken, leren studenten concrete problemen 

oplossen, de wereld beter begrijpen én deze te 

beïnvloeden.

wwww.frieslandcollege.nl/aanmeldenvolwassenen

