
Prins Heerlijk leren en werken 

HELPENDE PLUS
ZORG & DIENSTVERLENING



Stichting Buitengewoon leren & werken – Prins Heerlijk biedt  in samenwerking met het Summa 
College Eindhoven de scholing helpende plus aan. Centraal in de scholing staat het uitbreiden 
van kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheden voor een gediplomeerd helpende. 

Doelgroep
Om aan de scholing deel te kunnen nemen zijn de volgende voorwaarden gesteld:
	 •	 Gemotiveerd	zijn	en	graag	taken	en	verantwoordelijkheden	willen	uitbreiden	op	
  de werkplek;
	 •	 In	het	bezit	zijn	van	een	diploma	niveau	2	helpende	zorg	en	welzijn;
	 •	 Minimaal	16	uur	per	week	aan	het	werk	zijn	als	helpende	binnen	een	
  zorgorganisatie; 
	 •	 Een	werkgever	hebben	die	positief	is	over	het	starten	met	de	scholing	helpende	
  plus;
	 •	 Een	individueel	scholingstraject	nodig	hebben,	met	aandacht	voor	kleinschalig-
  heid, intensieve begeleiding en gericht op praktijkleren. 

Resultaat
	 •	 Landelijk	erkend	MBO	certificaat	helpende	plus.

Invulling
De scholing duurt minimaal zes maanden. Wanneer persoonlijke omstandigheden bij de student 
maken dat er meer tijd nodig is voor deze scholing, kan het termijn worden aangepast. Bij 
Prins Heerlijk staat leren in eigen tempo centraal. Er zijn per maand twee lesdagen van zes 
uur.	De	inhoud	van	de	scholing	is	afgestemd	op	het	landelijk	erkende	keuzedeel	helpende	plus.	
De	student	werkt	tijdens	de	lesdagen	met	een	digitale	methode.	In	de	praktijk	nemen	zij	een	
praktijkportfolio	mee.	Hierin	moeten	zij	vaardigheden	laten	aftekenen	en	reflecteren	op	hun	eigen	
handelen.	Dit	is	een	intensief	proces	tussen	de	student	en	zijn/haar	begeleiding.
De scholing is erg gericht op de praktijk. Prins Heerlijk onderhoudt nauw contact met de 
werkgevers om ervoor te zorgen dat de student de gewenste voortgang boekt en de scholing 
aan	blijft	sluiten	bij	de	huidige	praktijk.

 Doel
•	 Vergroten	van	inzetbaarheid	
 binnen zorgorganisaties

•	 Verbeteren	positie	op	de	
 arbeidsmarkt 

•	 Voldoen	aan	de	vraag	vanuit 
 de beroepspraktijk



•	 Heeft	basiskennis	van	wet-	en	regelgeving	m.b.t.	risicovolle	handelingen.

•	 Heeft	basiskennis	van	COPD,	diabetes,	dementie,	reuma,	CVA,	Parkinson.

•	 Heeft	basiskennis	over	het	omgaan	met	ziektebeelden	van	cliënten.

•	 Heeft	basiskennis	van	de	werking	en	bijwerkingen	van	veel	voorkomende	medicatie.

•	 Heeft	basiskennis	van	wondzorg.

•	 Heeft	basiskennis	van	aandoeningen	aan	de	zintuigen	in	relatie	tot	druppels	en	zalven.

•	 Heeft	basiskennis	van	de	anatomie	van	het	urinewegstelsel.

•	 Heeft	basiskennis	van	aandoeningen	aan	urinewegstelsel	in	relatie	tot	een	verblijfskatheter.

•	 Heeft	basiskennis	over	(het	omgaan	met)	oncologie,	chemotherapie	en	bestraling.

•	 Heeft	basiskennis	over	de	consequenties	voor	zichzelf	en	de	omgeving	
	 (bescherming,	schoonmaken)	bij	chemotherapie	en	bestraling.

•	 Heeft	basiskennis	van	het	stervensproces	(sterven	en	rouwen)	en	de	invloed	ervan	op	de
 verzorging en omgeving.

•	 Heeft	basiskennis	van	palliatieve	zorg.

• Kan protocollen toepassen die gelden binnen de organisatie.

• Kan beoordelen wanneer een collega geraadpleegd moet worden bij het uitvoeren van 
 eenvoudige verzorgende handelingen.

•	 Kan	cliënten	informeren	over	therapietrouw.

•	 Kan	observatiegegevens	verzamelen:	meten	van	pols,	temperatuur	(axillair,	oraal	en	oor),	
 bewustzijn en ademhaling.

• Kan bijwerkingen signaleren en herkent de interactie tussen verschillende soorten medicatie.

•	 Kan	werken	met	medicatieoverzichten	en	soorten	uitgiftesystemen/baxtersysteem.

•	 Kan	de	juiste	medicijnen	aanreiken	aan	de	cliënt.

• Kan de medicatie die haar is aangereikt controleren en registreren o.b.v. de apothekerslijsten.

•	 Kan	medicatie	toedienen	uit	uitgiftesysteem/baxtersysteem,	via	de	mond,	ogen,	huid	en	neus.

• Kan wondbehandeling uitvoeren bij een rode wond.

•	 Kan	de	huid	van	de	cliënt	zalven.

•	 Kan	ogen	van	de	cliënt	druppelen/zalven.

•	 Kan	oren	van	de	cliënt	druppelen.

•	 Kan	de	neus	van	de	cliënt	druppelen.

•	 Kan	microlax	toedienen.

• Kan een katheterzakje legen en verwisselen.

• Kan een condoomkatheter verwisselen.

•	 Kan	steunkousen	aan-	en	uittrekken	en	daarbij	rekening	houden	met	complicaties	
	 (wondjes,	eczeem,	oedeem,	kleur,	pijn).

• Kan omgaan met onbegrepen gedrag.

•	 Kan	handelen	in	acute	situaties	(zoals:	bewusteloosheid,	zorgweigering,	geen	toegang	tot	 	
	 de	woning,	mogelijk	overlijden	en	agressie).Kan	acute	situaties	rapporteren.

• Kan acute situaties bespreken met de eindverantwoordelijke. 

De beginnend beroepsbeoefenaar helpende plus:



Waar & Wanneer
De scholing start elk jaar in september en wordt gegeven bij de Prins Heerlijk in de zorg en 
dienstverlening leslocatie Tilburg en leslocatie Eindhoven. De lesdagen zijn op woensdag. 
Een	lesdag	start	om	09.00	uur	en	duurt	tot	15.00	uur.	

Kosten 
De	kosten	van	de	scholing	zijn	€1.500,-	per	student.	Dit	bedrag	is	inclusief	het	lesmateriaal	en	
de intensieve  begeleiding op school. Deze kosten komen voor rekening van de werkgever. 
Prins Heerlijk biedt ook begeleiding op locatie als dit nodig is. De intensiteit hiervan en de 
eventuele bijkomende kosten kunnen per student besproken worden.

Docenten en begeleiders
Tijdens de lesdagen zullen er altijd twee docenten voor de klas staan. Zij verzorgen samen het 
theorie-	en	praktijkgedeelte	van	de	lesdag	en	zijn	verantwoordelijk	voor	het	onderwijs.	
Zij	houden	beide	goed	de	voortgang	van	de	student	in	de	gaten	en	stemmen	indien	nodig	af	
met	de	praktijk.	Studenten	die	al	bekend	zijn	binnen	Prins	Heerlijk	en	al	een	trajectbegeleider/
jobcoach hebben, zullen deze ook behouden gedurende hun scholingstraject. 

Adressen & Contact

Leslocatie Tilburg: 
Prins	Heerlijk	in	Servicecentrum	Het	Laar,	

Generaal	Winkelmanstraat	175

Leslocatie Eindhoven: 
Prins	Heerlijk	in	Sociëteit	Andromeda,	

Firmamentlaan	1

Mail	of	bel	naar	Bart	van	der	Velden:	
bart@prinsheerlijk.nl	/	M:	06	15	07	38	16

www.prinsheerlijk.nl

In samenwerking met:


