
LEER DOOR!  
MBO-CERTIFICAAT  
HELPENDE PLUS

www.alfa-college.nl/scholing-voor-volwassenen

Dorien,  
haalde in april 2021 haar  

mbo-certificaat Helpende Plus: 
 

Mijn werkgever bood me dit aan en ik  
was meteen enthousiast, want ik  

ontwikkel me graag verder. De zorg voor ouderen  
wordt steeds complexer en met Helpende Plus kan  

ik meer zorgtaken zelfstandig uitvoeren, hoeven  
cliënten minder te wachten en kan ik tijdens  

overleggen beter input geven. Ik raad dit iedereen 
aan die meer uit het vak wil halen en 

meer voor cliënten wil betekenen!
 

Lees het hele verhaal van Dorien op  
alfa-college.nl/helpende-plus



Wil jij doorleren of iets heel anders leren? Meld je nu aan en haal je 
mbo-certificaat Helpende plus!  
Het Alfa-college biedt omscholings- en bijscholingsmogelijkheden. Het certificaat 
Helpende Plus is een van de mogelijkheden voor werkenden en werkzoekenden. 
Meld je snel aan, want vol is vol!  

Wat leer je
Met de cursus Helpende Plus maak je de eerste opstap van helpende naar  
verzorgende. Je kan en mag méér. Je oefent met het controleren van vitale  
functies, o.a. het meten van de pols en temperatuur. Verder leer je hoe je  
medicatie toedient: oraal, druppelen en zalven. Je kunt deze handelingen volgens 
de protocollen uitvoeren. Ook weet je wanneer je de expertise van anderen moet 
inroepen. En dat maakt jou interessant voor werkgevers. Na de cursus ben je 
breder inzetbaar op je werk. En als je wilt, kun je verder leren om verzorgende te 
worden. Dit is een echte plus op je diploma Helpende Zorg en Welzijn (MBO-2).  

Alle pluspunten op een rij:
 Zelfstandiger werken, meer eigen regie
 Meer verantwoordelijkheden
 Makkelijker doorgroeien naar Verzorgende (niveau 3) of  
 mbo-verpleegkundige (niveau 4)
  Overleg met je werkgever over financieringsmogelijkheden, of maak gebruik 

van het STAP-budget per 1 maart 2022. Lees hierover meer op onze website
  Voor werkgevers: Faciliteer medewerkers om samen door te leren en maak 

gebruik van onze incompany mogelijkheden.

Ben je geïnteresseerd? 
Is het certificaat Helpende Plus een perfecte 
aanvulling op jouw carrièrewensen?  
Of heb je een inhoudelijk vraag?  
Neem dan contact op met Wanda Bijleveld  
via w.bijleveld@alfa-college.nl. 

alfa-college.nl/ 
helpende-plus

www.alfa-college.nl/scholing-voor-volwassenen

In het kort

Opleidingssoort
Mbo-certificaat

Duur
2 maanden

Vooropleiding
Vergelijkbaar met niveau 2

Resultaat
Mbo-certificaat Helpende Plus

Studielast
8 uur thuisstudie

Locatie
Kluiverboom 3, Groningen


