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Woonhulp ouderenzorg en 
gehandicaptenzorg

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 brancheopleiding duurt 2 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 ouderenzorg en/of 
gehandicaptenzorg van Calibris.



Werken als woonhulp: is dit beroep iets voor jou?
Koffie zetten, boodschappen doen, een bed verschonen of de was 
strijken: het zijn belangrijke taken in de ouderen- en 
gehandicaptenzorg. Maar door personeelstekorten staan deze 
werkzaamheden onder enorme druk. Dat geldt nog sterker voor het 
geven van wat extra aandacht aan de bewoners, een spelletje doen 
of samen een kopje koffie drinken.
Een woonhulp is er speciaal voor die eenvoudige, maar toch zo 
belangrijke taken.

Competenties

• Zelf om hulp vragen

• Samenwerken en overleggen

• Vakdeskundigheid toepassen 

• Je kunt goed omgaan met cliënten

• Je levert kwaliteit 

• Je houdt rekening met wensen van een cliënt 

• Je neemt initiatief 

Vakkenpakket

2 lesuren Z&W 
2 lesuren schoonmaak
2 of 3 dagen stage 

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 samenwerken.
• Je kunt instructies opvolgen.
• Je kunt met werkdruk omgaan.
• Je kunt plannen en organiseren.
• Je houdt rekening met een cliënt.

• je kunt omgaan met veranderingen.


