Opleiding Woonhulp
Koffiezetten, 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.
De opleiding Woonhulp leidt op voor Woonhulpen in zowel de gehandicaptenzorg als de ouderenzorg.

Deelnemers
De opleiding Woonhulp is geschikt voor:
 Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
 Leerlingen van praktijkonderwijs of voortgezet speciaal
onderwijs die niet in staat zijn een Entreeopleiding af te
ronden
Deelnemers aan de opleiding Woonhulp moeten in staat zijn om
zelfstandig enkelvoudige handelingen uit te voeren. Als ze daarbij
hulp nodig hebben, moeten ze die zelf in kunnen inschakelen. Verder
is het belangrijk dat ze zich dienstverlenend op kunnen stellen, zich in
cliënten in kunnen leven en dat ze initiatief kunnen nemen.

Theorie en praktijk
De opleiding verbindt op een eenvoudige manier de theorie met de praktijk. Minimaal een halve dag
per week wordt besteed aan theorie: die verwerken deelnemers online, gecombineerd met
(groeps)lessen door de trainer of docent. De theorie wordt via praktijkopdrachten gekoppeld aan
leren in de praktijk. Deze opdrachten voeren de deelnemers uit op de plek waar ze minimaal
anderhalve dag per week stagelopen. Ze worden hierbij begeleid door werkbegeleiders uit de stageorganisatie.

Opbouw van de opleiding
De opleiding is opgedeeld in 14 werkprocessen. Deze processen worden behandeld in de lesstof. Voor
elk werkproces behaalt de deelnemer een praktijkbewijs. De opleiding wordt uiteindelijk afgesloten
met een theorie- en een praktijkexamen. Het examen wordt afgenomen door Calibris die een NTROkeurmerk heeft. Als beide examens zijn behaald, ontvangt de deelnemer het ‘Woonhulp-diploma’.
Afhankelijk van de verdieping in de branche, staat hierop de erkenning van VGN (gehandicaptenzorg),
Actiz (ouderenzorg) of van beide brancheverenigingen. Daarna kunnen gediplomeerden als woonhulp
in de zorg aan de slag.
Deelnemers kunnen gedurende het hele jaar starten met de opleiding. Deelnemers kunnen de
opleiding in hun eigen tempo volgen. Gemiddeld duurt de opleiding anderhalf jaar.

