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WIJ ZIJN VOOR                                           OP ZOEK NAAR                

Studenten 
woonhulp

Theorie direct toepassen in de praktijk, daar leer jij het 
beste van? Dat treft: wij zoeken voor Leekerweide en 
Wilgaerden enthousiaste en gedreven studenten die 

graag een opleiding tot woonhulp willen volgen. 

WilgaerdenLeekerweideGroep start 
geregeld via het label ZWOpleidingen, een 
opleiding volgens ‘praktijkgestuurd leren’.   
Je leert hoe je taken uitvoert die horen bij 
dit beroep. En dat het belangrijk is dat het 
op een bepaalde manier wordt uitgevoerd.

 Je werkt met mensen dus je leert ook hoe 
je met bepaalde groepen mensen omgaat. 
Wat je in de theorie leert ga je uitvoeren 
op je stage. Alle theoretische en praktijk-
opdrachten moeten goed behaaldzijn,  
dan krijg je een erkend branche diploma 
Woonhulp. 

Praktijkgestuurd onderwijs bij ZWOpleidingen: 



Woonhulp
Ben jij iemand die graag de handen uit de 
mouwen wil steken en licht huishoudelijk 
werk kan doen om de begeleiders in de oude-
ren en gehandicapten zorg te ontlasten? Of 
vind je het leuk om een praatje te maken met 
de cliënt of een spelletje te doen? Dan is deze 
opleiding echt iets voor jou! Je zorgt dat de 
leefomgeving van de cliënt goed en hygiënisch 
wordt schoon gehouden. De woonhulp kan 
de cliënt extra aandacht geven zoals samen 
wandelen,  een spelletje doen, samen koffie 
drinken en helpen bij activiteiten in 
groepsverband

De opleiding
Je volgt de opleiding bij ZWOpleidingen in 
Hoorn. Tijdens je opleiding volg je 1 dag in de 
week 4 uur theorie. Je krijgt opdrachten die je 
soms alleen maar ook vaak samen met de an-
dere studenten moet uitvoeren tijdens de les.
Wat je in de theorie leert ga je uitvoeren op 
je stage denk aan werkhouding, werken in de 
huiskamer, was verzorging, De opleiding duurt 
gemiddeld 1,5 jaar en kan per student verschil-
len. Via een intakegesprek kijken we of deze 
opleiding bij jou past. 

Deze opleiding is voor:
* Leerlingen uit het praktijkonderwijs  
*Leerlingen uit het voortgezet speciaal onder-
wijs
*Mensen met een hulpvraag vanuit de parti-
cipatiewet 
*Cliënten uit de gehandicaptenzorg 

Wil je meer informatie?
Ben jij gemotiveerd om deze opleiding te gaan 
volgen? Neem dan contact op met Eveline 
Van Velsen, Trajectbegeleider  via 0648459011 
of mail naar eveline.vanvelsen@buroflo.nl. Je 
wordt dan zo spoedig mogelijk uitgenodigd 
voor een intakegesprek! 
www.wlgroep.nl/vacatures/werken-en-leren 
of op www.zwopleidingen.nl

www.zwopleidingen.nl


