
Algemene informatie opleiding Woonzorgassistent, open inschrijving 
 
Inhoud van het programma 
Deze scholing betreft het vormgeven van de functie woonzorgassistent ADL. 
Samen met het team een huishouden runnen waarbij de woonzorgassistent een zelfstandig 
en assisterende rol en taken heeft. 
Het leren om persoonsgericht te kijken en rondom de mensen zorg te dragen, met collega’s, 
voor het huishouden en welzijn. 
De woonzorgassistent voert een aantal werkzaamheden (oa adl taken) zelfstandig uit en een 
aantal adl taken als assistent. 
Normaliter hebben gastvrouwen en huishoudelijk medewerkers geen rol en taak in de 
directe clientenzorg, met en aan cliënten fysiek ADL zorg verlenen. 
Met onderstaand programma worden medewerkers gedegen geschoold in hun nieuwe rol 
en taak. 
 
Startdatum 
20 september 2023 om 14.00 uur 
Plaats AVZN Korenstraat 2a Hedel 
 
Doelgroep 
Maximaal: 12 Medewerkers zonder diploma (niveau 1, gastvrouwen, zorghulpen, 
huishoudelijk medewerkers) direct betrokken in de cliëntenzorg op de afdeling/woningen. 
 
Algemene doelstelling 
Medewerkers zijn competent als woonzorgassistent niveau 1. 
 
Groep 
8- 12 deelnemers per groep 
 
Omvang 
• 15 bijeenkomsten van 3 uur 
• Praktijkopdrachten rondom vaardigheden 
• Uitvoeren vaardigheden assisteren bij ADL  in de praktijk met werkbegeleider 
• Twee skills oefenbijeenkomsten rondom ADL en transfer 
 
Toetsing 
De toetsing: 
• Praktijkopdrachten  

Leren in de praktijk: Praktijkopdrachten 
Deelnemers kiezen tussen de lesdagen een cliënt en gaan zich, onder begeleiding,  
bekwamen in nieuwe vaardigheden. Allereerst brengen ze de mens in beeld en gaan door 
middel van de praktijkopdrachten vaardigheden in de praktijk leren, rondom deze mens. De 
deelnemers leren de vaardigheden onder begeleiding. 
 
 
 



Betrokken partijen in de opleiding Helpende Plus 
• Deelnemer 
• Opleidingscoördinator  
• Werkbegeleiders, minimaal niveau 2-3 
• Docent AVZN 
• Coördinator AVZN 
 
Doorlooptijd:  
Circa 5-6 maanden 
Tussen de lesdagen 1-2 weken 
 
Lesmateriaal 
Deelnemers ontvangen een trainingsmap met het programma, de planning en 
huiswerkopdrachten per lesdag en de praktijkopdrachten. 
Tevens ontvangen deelnemers lesmateriaal. 
 
Leren in de lesdagen 
De lesdagen zijn gevarieerd van opzet. Met behulp van quiz vragen in de lesdagen wordt 
kennis herhaald. In de lesdagen wordt geoefend in een aantal vaardigheden. 
Daarnaast oefenen we in contact maken/houden en communicatieve vaardigheden. 
Tevens zijn er 2 skills bijeenkomsten om te oefenen in adl en transfers. 
 
Leren in de praktijk: Praktijkopdrachten 
Het leren en begeleiding van adl in de praktijk is van belang.  
De deelnemers maken zich de theorie in de praktijk eigen en maken de vertaling daarvan 
naar eigen cliëntsituaties met behulp van de praktijkopdrachten. 
Deelnemers gaan rondom cliënten praktijkopdrachten uitvoeren zoals: 
• Samen een huishouden runnen 

o Mens in beeld  
o Samenwerken in het team 

• Ondersteunen bij het huishouden en wonen 
o Schoonmaken en schoonhouden van de woning 
o Eten en drinken: menu en wensen en behoefte van de client 
o De sfeer bevorderen 
o Initiatief nemen 

• Ondersteunen en assisteren bij persoonlijke ADL: 
o Wassen 
o Aan en uitkleden 
o PDL toepassen  
o Uiterlijke verzorging 
o Toiletgang 
o Eten en drinken 
o Mobiliteit; verplaatsen en transfer 
o Activiteiten 
o Signaleren en rapporteren van verandering 



 
 
 
Begeleiding in de praktijk 
De deelnemers worden in de praktijk ondersteund door werkbegeleiders, niveau 2-3 
conform uw eigen werkwijzen en procedures. 
De werkbegeleiders ontvangen informatie over de opleiding, de praktijkopdrachten. 
Zorg voor het boventallig meelopen van deze deelnemer met hun werkbegeleider. 
 
Zicht op de voortgang, leerproces en ontwikkeling van de deelnemers. 
Door middel van een werkbegeleiders bijeenkomst houden we zicht op de ontwikkeling in 
de praktijk. 
 
Trainingsruimte 
De bijeenkomsten vinden bij AVZN in Hedel plaats.  
 
Certificaat Woonzorgassistent 
• Minimaal 12 lesdagen zijn gevolgd 
• De praktijkopdrachten zijn behaald  
 
 
 
 


