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Meer weten?

De opleiding Woonhulp Gehandicaptenzorg

Kijk op www.calibrisadvies.nl.
Wilt u meer weten over de inhoud van de

is door Calibris Advies in samenwerking met
het werkveld gehandicaptenzorg speciaal
ontwikkeld voor cliënten met een verstandelijke beperking die willen werken als
Woonhulp binnen de gehandicaptenzorg.

opleiding of het opzetten en vormgeven
van de opleiding binnen uw organisatie?
Neem dan contact op met Petra Beckers
via 06 - 33 08 08 01 of
p.beckers@calibrisadvies.nl.

Calibris Advies
Regulierenring 4 | 3981 LB Bunnik
www.calibrisadvies.nl | info@calibrisadvies.nl | Tel. 030 - 30 65 480

advies

werkt beter in de praktijk

De opleiding Woonhulp Gehandicaptenzorg is ontwikkeld door Kenniscentrum Calibris in samenwerking met:
academie voor Zelfstandigheid, Auris College Leiden, Gemiva-SVG Groep, ’s Heerenloo, Limes praktijkonderwijs,
Prisma SO, Stichting Speciaal Onderwijs Leiden, Het Duin VSO, Het Waterland.
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het succesvol afronden van het examen

Theoriemateriaal

ontvangt de deelnemer het diploma

De theorie is speciaal voor de opleiding

Woonhulp Gehandicaptenzorg. De

Woonhulp ontwikkeld en sluit aan bij de

gediplomeerde kan vervolgens aan de slag

vaardigheden die geleerd moeten worden.

als Woonhulp. Op het moment dat de

De leerstof is ingedeeld naar thema’s

deelnemer niet alle werkprocessen beheerst

waaronder: werken als woonhulp, taken in

kunnen praktijkverklaringen worden

de woon- en leefruimtes, voeding, wassen en
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ondersteunen bij vrijetijdsbesteding.

ontwikkeling waar wij trots op zijn. Cliënten kunnen binnen de eigen gehandicapten-

Doelgroep

Toets- en examenmateriaal

zorgorganisatie worden opgeleid en vervolgens aan de slag als Woonhulp.

De opleiding is speciaal ontwikkeld voor
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willen werken in de functie van Woonhulp.

examenreglement beschreven. De opleiding

OPLEIDING WOONHULP GEHANDICAPTENZORG
Op 2 november wordt tijdens het Kennisfestival van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de uitgifte van
Praktijkverklaringen. Dit is de opmaat om voor het einde van dit jaar een overeenkomst
tussen VGN en Calibris Advies te kunnen tekenen, waarin VGN een branche-erkenning
geeft voor de opleiding Woonhulp Gehandicaptenzorg. Dit vinden wij een belangrijke

Participatie

Deelnemers aan de opleiding dienen in staat

wordt afgesloten met een theorie- en

Tijdens de opleiding Woonhulp Gehandicap-
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nodig. Belangrijke competenties van een

Handleiding voor de begeleider
in de praktijk

leefruimtes, het verrichten van verschillende

potentiële Woonhulp zijn onder andere: een

De handleiding voor de begeleider in de

facilitaire werkzaamheden en begeleiden bij

dienstverlenende houding, inlevingsvermo-

praktijk biedt begeleiders op de werkplek

vrijetijdsactiviteiten. Voor de deelnemers is
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de opleiding een uitgelezen kans om com-

opzet van de stage met praktijkopdrachten,
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Opleidingsmaterialen

de didactische uitgangspunten en de

diploma. Het is ook mogelijk om werkproces-

U kunt voor iedere deelnemer een licentie

benodigde begeleiding voor de deelnemer.
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praktijkverklaringen. Als de opleiding is
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organisatie.

aanbieden na overdracht van kennis en

Praktijkopdrachten

middelen door Calibris Advies.

De praktijkopdrachten zijn ontwikkeld op
basis van drie kerntaken:

Diploma Woonhulp
Gehandicaptenzorg
De opleiding duurt 1 tot 1,5 jaar. De
deelnemers volgen in deze periode

1.

Ondersteunen bij huishouden

2.

Ondersteunen bij vrijetijdsbesteding

3.

Ondersteunen bij facilitaire
werkzaamheden

minimaal een halve dag theorieles en lopen

Alle opdrachten bestaan uit een introductie

minimaal anderhalve dag per week stage.

begeleid door werkbegeleiders uit de eigen
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Tijdens de stage kunnen de deelnemers het

organisatie. De opleiding wordt afgesloten

een evaluatieformulier.

geleerde in de praktijk brengen. Zij worden

met een praktijk- en een theorie examen. Na
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