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Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
Vind je het een uitdaging om mensen met een beperking op een motiverende wijze te ondersteunen? Heb je een goed
inlevingsvermogen, ben je zorgzaam, sociaal, zelfstandig en kun je handelen in snel wisselende en onverwachte
omstandigheden? Ben jij degene die ervoor zorgt dat mensen met een beperking zo prettig en zelfstandig mogelijk kunnen
leven? Dan is de opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg echt iets voor jou!
Bekijk hier het filmpje over de opleiding

Meer info over de opleiding
In deze opleiding ben je het grootste deel van de week op school. Daarnaast ga je in de praktijk aan de slag in je stage.
De opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en een aantal keuzedelen.
In het basisdeel leer je hoe je met een ‘cliënt’ een plan maakt hoe je hem of haar kunt helpen. Je leert hoe je iemand kunt
begeleiden bij zijn of haar persoonlijke verzorging, zelfstandig wonen, het huishouden of het invullen van een dagbesteding. Ook
leer je hoe je moet omgaan met crisissituaties, hoe je moet overleggen met verschillende betrokkenen en hoe je kunt werken aan
je eigen professionaliteit.
In het profieldeel krijg je lessen over hoe je cliënten (bijvoorbeeld mensen met het syndroom van Down) motiveert en
ondersteunt bij diverse activiteiten en hoe je familieleden hierover informeert of adviseert. Ook leer je hoe je verpleegkundige
zorg geeft, bijvoorbeeld hoe je medicijnen controleert of hoe je eerste hulp geeft als iemand zich verslikt of verwondt.
Als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg voer je coördinerende taken uit en begeleid je nieuwe collega's, stagiaires en/of
vrijwilligers.
Bij de keuzedelen kun je je kennis verbreden of verdiepen op een aantal onderwerpen, bijvoorbeeld werken in de wijk of
zorginnovaties en technologie. Een keuzedeel vergroot de arbeidsmarktkansen of vergemakkelijkt de doorstroom naar een
vervolgstudie. Naast beroepsgerichte lessen krijg je de vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. Met je
studieloopbaanbegeleider (slb'er) praat je over je voortgang en eventuele problemen.
Verkort traject
Welzijnswerkers, medewerkers in de zorg of maatschappelijke zorg die een deel van de opleiding eerder hebben gedaan en
daar bewijzen van hebben kunnen mogelijk een verkorte opleiding volgen. Dit geldt ook voor studenten met afgebroken
opleiding binnen SPW 3&4, VIG, VIG/MZ, MZ 3&4.
Je kunt dan instromen in het eerste, tweede of derde leerjaar. Met die bewijzen kan je vrijstelling krijgen op onderwijs, zodat je
bepaalde vakken of onderdelen niet hoeft te volgen. Je moet wel alle examens doen. De duur en de kosten van je opleiding zijn
afhankelijk van het aantal vrijstellingen dat je krijgt.

Wat kan ik hiermee worden?
Als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg kun je bijvoorbeeld aan de slag als:
•
•
•

Persoonlijk begeleider in de gehandicaptenzorg (in een instelling, woongroep etc.);
Begeleider in de thuiszorg;
Activiteitenbegeleider.

Toelatingseisen

Toelatingseisen
Je kunt met een middenkaderopleiding (niveau 4) starten als je een van volgende vooropleidingen hebt:
•
•
•
•
•

diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg of gelijkwaardig;
diploma mbo niveau 2 (basisberoepsopleiding);
diploma mbo niveau 3 (vakopleiding);
overgangsbewijs van 3 havo / vwo naar leerjaar 4;
ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Welke vaardigheden moet je hebben?
Als persoonlijk begeleider in de gehandicaptenzorg speel je een grote rol in het leven van mensen met een geestelijke en/of
lichamelijke beperking. Het is vooral belangrijk dat je je goed kunt inleven in deze mensen en dat je je bij hen betrokken voelt.
Om hen goed te kunnen begeleiden moet je heel goed kunnen luisteren, betrouwbaar zijn en goed kunnen samenwerken.
In deze werkomgeving functioneer je het beste als je flexibel bent, je grenzen goed kunt bewaken en overeind blijft in
conflictsituaties. Ook moet je duidelijk kunnen zijn en voor jezelf kunnen opkomen. In lastige situaties kun jij degene zijn die snel
oplossingen bedenkt en die kunt verantwoorden.
Verder is het belangrijk dat je er netjes uitziet, dat je goed kunt plannen en organiseren en dat je informatie over de cliënten goed
begrijpt zodat je hen, je collega's of andere betrokkenen advies kunt geven. Daarbij is het nodig dat je je mondeling en schriftelijk
goed kunt uitdrukken.

Opleidingskosten
De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het cursusgeld bij. Onderstaande
bedragen gelden voor het cursusjaar 2018/2019.
Kosten bbl jonger dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het cursusjaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen cursusgeld.
Kosten bbl ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het cursusjaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het cursusgeld € 582,-.
Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.
Overige verplichte kosten
Voor deze opleiding betaal je in totaal ongeveer 836 euro aan boeken en licenties.
Op de pagina 'uitleg over de opleidingskosten' vind je een uitgebreide uitleg over de verschillende kosten en een eventuele
tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Aanmeldprocedure
Na je aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de intake. Je bent verplicht om hieraan mee te doen.
Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het goede e-mailadres en het goede postadres hebt doorgegeven
bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af.
Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.
Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
•
•
•

je meldt je uiterlijk 1 april aan;
je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
je neemt deel aan de verplichte intake-activiteit(en).

Ook als je je na 1 april aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een
intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van jouw keuze. Albeda doet haar best
om je toch te plaatsen bij de opleiding van jouw keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere

opleiding bij je past.

Leerwerk- en stagebedrijven
Je moet voor deze opleiding stage lopen bij een SBB-erkend leerbedrijf. Voor informatie over erkende leerbedrijven kun je kijken
op stagemarkt.nl .

Vervolgopleidingen
Je kunt met dit diploma doorstromen naar:
•
•

Een opleiding op hbo-niveau;
Een associate degree traject (Ad). Het Ad-traject is een 2-jarig hbo-opleiding met een wettelijk erkend diploma.

Ik zoek net even iets anders
Zoek je eigenlijk net iets anders? Dan past een van de volgende opleidingen misschien ook bij jou:
•
•
•
•
•
•
•

Begeleider specifieke doelgroepen (niveau 3);
Begeleider gehandicaptenzorg (niveau 3);
Thuisbegeleider (niveau 4);
Agogisch medewerker GGZ (niveau 4);
Pedagogisch medewerker kinderopvang (niveau 3);
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (niveau 4);
Onderwijsassistent (niveau 4).

Vragen of opmerkingen?

Locaties

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Mevrouw M. Mendonca, 06 468 63 367
De heer S. van Seters, 0187 49 75 55
De heer G. van der Mast, 0181 47 54 10
Mevrouw M. Siebel, 010 455 53 33
Mevrouw K. Gilijamse, 06 469 44 514
Mevrouw A. Bervoets, 06 160 84 226

Aanmelden

Crebo

25477

Niveau

4

Traject

bol

Duur bol

3 jaar

Startmoment(en)

augustus 2019

Rosestraat, Rotterdam
Slingeplein, Rotterdam
Koningin Julianaweg, Middelharnis
Thorbeckelaan, Spijkenisse
Prins Alexanderlaan, Rotterdam
Buys Ballotlaan, Vlaardingen

