Aanmelden

Wil je meer weten? Neem dan per e-mail

Wil je de opleiding volgen, dan heb je

contact op met één van onze docenten.

eerst een gesprek met de docenten. Hierin
krijg je meer te horen over de opleiding
en kun je vragen stellen. Samen kijken
we of de opleiding bij je past. Als je aan
de opleiding begint, kan een jobcoach je

- Regina van Elswijk
regina.van.elswijk@gemiva-svg.nl
- Ingrid Faber
ingrid.faber@gemiva-svg.nl

helpen bij het vinden van een werkplek.
Je kunt ook terecht bij je jobcoach of

Kosten

begeleider.

Aan de opleiding zijn kosten verbonden.
Voordat je met de opleiding start, krijg je
een contract waarin de kosten staan. Hierin
lees je ook hoe je die kunt betalen.
Er zijn verschillende mogelijkheden om
een vergoeding voor je studiekosten te
krijgen. Dat is per situatie verschillend. We
adviseren je graag.

WOON- EN
ACTIVITEITEN
HULP

Informatie

Bleulandweg 1b
2803 HG Gouda

(0182) 57 58 00

info@gemiva-svg.nl
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WERK JIJ GRAAG BIJ
MENSEN?
DAN IS DE OPLEIDING
VOOR WOON- EN
ACTIVITEITENHULP IETS
VOOR JOU!

OPLEIDING WOON- EN
ACTIVITEITENHULP
Ben jij een echte doener? En vind je het leuk om mensen te helpen?
Bijvoorbeeld door koffie te zetten, de planten water te geven, een
boodschap te doen of mensen te helpen bij een activiteit? De GemivaSVG Groep heeft een opleiding Woon- en activiteitenhulp. Iets voor jou?

Voor wie?

De opleiding

diploma kunnen halen op het MBO. Na het

jaar. Je hebt in deze periode één keer in de

afronden van deze opleiding kun je gaan

twee weken een halve dag les. Iedere week

werken bij mensen met een beperking of in

werk je minimaal 12 uur. Op deze werkplek

een zorgcentrum of verpleeghuis. Tijdens

voer je ook de opdrachten uit die je in de

de opleiding loop je stage op een werkplek

les meekrijgt. Een werkbegeleider kijkt

die je zelf uitzoekt.

mee en tekent alles af. Aan het einde van

De opleiding is er voor mensen die geen

Wat doet een Woon- en
activiteitenhulp?

de opleiding doe je examen. Als je slaagt,
krijg je het diploma Woonhulp. Met dit
diploma heb je meer kans op een betaalde

Je zet koffie en thee, dekt de tafel, doet

baan in de zorg. Is er geen betaald werk,

boodschappen en verzorgt bijvoorbeeld

dan kun je vaak als vrijwilliger aan de slag.

de planten. Je strijkt de was of maakt de

Een jobcoach van Job2Go kan je daarbij

wc schoon. Je doet een spelletje, begeleidt

helpen.

bij vrijetijdsactiviteiten of maakt een
praatje. Tijdens de opleiding leer je hoe je
al deze taken uitvoert. Je leert ook samen
te werken met collega's en je leert hoe je
om moet gaan met de mensen voor wie je

"DE TAFEL DEKKEN OF DE
WAS STRIJKEN. ER IS ALTIJD
GENOEG TE DOEN"

De opleiding duurt ongeveer anderhalf

werkt.

