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SVA-2 Werken in een 
(zorg)instelling

PRO Emmen
Deze cursuswijzer is 
gemaakt om informatie te 
geven, aan ouders en 
leerlingen, over de 
verschillende branche-
gerichte cursussen die op 
onze school worden aan-
geboden. 

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

gevraagd

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

Cursuswijzer
Deze branchegerichte opleiding duurt 1 jaar. 
Bij certificering voor SVA 2 ligt het accent op arbeidstoeleiding. Je gaat 
minimaal 30 dagen op individuele stage in een externe arbeidsorganisatie. 
Het examen wordt afgenomen in de beroepspraktijk door de 
docent/stagebegeleider en een examinator van het SVA-examenbureau.



Werken in een (zorg)instelling: is dit beroep iets voor 
jou?
Je werkt in een (zorgt)instelling waar een cliënt langdurig of tijdelijk 
verblijft. Je zorgt graag voor een prettige leefomgeving. Je wilt dat 
alles netjes, schoon en veilig is. Je helpt een cliënt vooral bij de 
huishouding. Als een cliënt iets niet kan, dan neem jij die 
werkzaamheden over.
Je cliënten zijn van alle leeftijden en met verschillende 
achtergronden.

Competenties

• Je kunt samen werken en overleggen.
• Je kunt vakdeskundigheid toepassen.
• Je kunt goed omgaan met cliënten.
• Je levert kwaliteit.
• Je houdt rekening met de wensen van een cliënt.
• Je gaat op de juiste manier om met vertrouwelijke informatie.

Vakkenpakket

2 lesuren Z&W 
2 lesuren schoonmaak
2 of 3 dagen 
Naast de praktijk krijg je theorievakken: rekenen, Nederlands en 
burgerschap. Ook heb je een uur gym. 

Belangrijk bij deze cursus

• Je werkt graag met mensen.
• 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


