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Aan deze cursus kunnen (examen)kosten zijn verbonden die in
rekening worden gebracht bij ouders/verzorgers. De vakdocent kan u
hierover informeren.

Positief, Respectvol en Ontdekkend!

Deze cursuswijzer is
gemaakt om informatie te
geven, aan ouders en
leerlingen, over de
verschillende branchegerichte cursussen die op
onze school worden aangeboden.

Woonhulp en activiteitenhulp
ouderenzorg

In deze cursuswijzer lees je
informatie over:
• de cursus
• competenties
• vakkenpakket
• wat wordt gevraagd

Cursuswijzer
Deze brancheopleiding duurt 1 jaar. Tijdens deze opleiding loop je stage in een
verzorgingshuis of verpleeghuis. Je bent in het bezit van een schoonmaak
certificaat of je gaat daarmee aan de slag. Als je op stage en op school goed
presteert kun je voor het examen. Slaag je voor je examen dan krijg je een
diploma Woonhulp en activiteitenhulp Ouderenzorg van Calibris
Toelating altijd in overleg met je mentor en de praktijkdocent.

Vakkenpakket:
•
•
•

Woonhulp ouderenzorg: is dit beroep iets
voor jou?
De woonhulp ondersteunt het verzorgende personeel in
een verzorgingshuis. De activiteitenhulp kan helpen bij
activiteiten.
Werkzaamheden kunnen zijn: bedden opmaken,
schoonmaken van een appartement, eten rond delen,
werken in een linnenkamer etc.

Competenties
•
•
•
•
•
•

Samen werken en overleggen
Vakdeskundigheid toepassen
Je kunt goed omgaan met ouderen
Je levert kwaliteit
Je houdt rekening met de wensen van een cliënt
Je gaat op de juiste wijze om met vertrouwelijke
informatie.

4 lesuren Z&W
2 lesuren schoonmaak
2 of 3 dagen stage in een verzorgingshuis

Naast de praktijk krijg je avo: rekenen, Nederlands en
burgerschap. Ook heb je een uur gym.

Belangrijk bij deze cursus
•
•
•
•
•
•
•
•

Je werkt graag met oudere mensen
Je kunt samenwerken
Je kunt instructies opvolgen
Je zet materialen en middelen in op de juiste wijze
Je kunt met werkdruk omgaan
Je kunt plannen en organiseren
Je houdt rekening met een cliënt
je kunt omgaan met veranderingen

