
  Erg praktijkgericht! 
  Troef bij het solliciteren

 Huishoudhulp  
  = knelpuntberoep!

 Met taalondersteuning  
  Nederlands

 Ook interessant voor  
  dienstenchequebedrijven

Waar?

Deurnsebaan 1b, 2170 Merksem 
De Bosschaertstraat 32-34, 2020 Antwerpen

Wanneer?

Dagonderwijs

Wat leer je?

• Welke huishoud- en zorgberoepen  
er zijn en welke taken je zal uitvoeren

• Veilig, hygiënisch, ergonomisch  
en milieubewust werken

• Eenvoudige maaltijden bereiden  
en op smaak brengen

• Boodschappen doen

• Vuilnis sorteren

• Was sorteren, wassen en strijken

• Knopen aannaaien, kledij  
verkorten, scheuren herstellen  
en ritsen inzetten

• Stof afdoen, dweilen, moppen,  
schuren, ramen wassen

• Gezond en voor bepaalde  
diëten koken

• EHBO

• Alles toepassen tijdens een stage

Huishoudhulp

Met een hart voor mensen én hun huishouden!

Je leert alle vaardigheden en technieken die nodig zijn om vlot,  
veilig en gezond te werken als huishoudhulp. 

Met een hart voor mensen én hun huishouden! Zo ga je perfect  
voorbereid aan de slag. Met het attest heb je meteen meer succes  
bij sollicitaties. Werk je al als huishoudhulp? Dan kan je met deze 
opleiding ook nog heel wat bijleren.

Inschrijven

Wil je deze opleiding volgen? Contacteer ons voor meer informatie.

Kris Van Ginderen
huishoudhulp@cvoantwerpen.be



JE OPLEIDING
Kennismaking met de  
huishoud- en zorgberoepen

Je maakt kennis met de verschillende  
huishoud- en zorgberoepen. 

Je krijgt inzicht in de verschillende  
sectoren (huishoudelijke diensten, thuis-
zorg, residentiële zorg, ziekenhuissector …), 
je takenpakket en je activiteiten. 

Je maakt daarbij handig gebruik van  
internet, e-mail, administratieve apps …

Basishoudingen in de  
huishoud- en zorgberoepen

Je werkt aan een correcte beroepshouding 
en goede communicatieve vaardigheden. 

Je leert professioneel omgaan met cliënten 
met aandacht voor deontologie, diversiteit 
en samenwerking.

Basisprincipes voor de  
huishoud- en zorgberoepen 

Je leert alle basisprincipes inzake  
hygiënisch, ergonomisch en milieubewust 
werken. Je leert veilig te werken maar 
indien nodig ook correct te reageren in 
noodsituaties.

Boodschappen doen  
en maaltijden bereiden

Je leert smakelijke maaltijden bereiden  
en in functie daarvan boodschappen te 
doen. Je houdt daarbij rekening met de 
voorkeuren en budgetafspraken van je 
klant.

Afval leer je op een correcte en veilige 
manier te verwijderen en sorteren.

Schoonmaak

Je leert op een professionele manier 
schoon te maken en zo mee te zorgen 
voor het woon- en leefklimaat je klant.

Je past verschillende schoonmaak- 
technieken toe (stof afdoen, schuren, 
moppen, ramen lappen …). Je leert hoe je 
materialen en producten correct gebruikt.

Je hebt hierbij aandacht voor veilig,  
hygiënisch, ergonomisch en milieubewust 
werken.

Wassen en strijken

Je leert hoe je de was correct sorteert, 
wast, strijkt en opvouwt. Dit doe je snel 
en efficiënt.

Verstellen van textiel

Je leert klein verstelwerk van kleding en 
ander textiel uit te voeren (knopen aan-
zetten, sokken stoppen, zomen maken ...). 

Begeleide intervisie  
huishoudhulp 

Je leert alle noodzakelijke administratie 
in orde te brengen voor het werkplekleren 
(stage). Je reflecteert over jouw leerproces 
als huishoudhulp. Je stuurt je handelingen 
bij en verbetert je professioneel. 

Werkplekleren Huishoudhulp 

Alle kennis en vaardigheden die je hebt 
opgebouwd, pas je toe tijdens de stage op 
een externe stageplaats. De keuze van je 
stageplaats gebeurt in samenspraak met 
je stagegeleider van de school.

 

De opleiding huishoudhulp Dienstencheques bestaat uit 9 modules:

Binnen de opleiding Huis-
houdhulp Zorg (*) volg je 
ook nog volgende modules:

EHBO

Je leert hoe je de eerste zorgen kan toepassen bij  
bloedingen, verwondingen, verstikking, vergiftiging…  
Je leert hoe je levensbedreigende situaties herkent en  
hoe je correct ingrijpt. Je oefent ook op BLS (Basic Life 
Support) en het gebruik van de AED (Automatische 
Externe Defibrillator).

Aangepast koken in de zorgberoepen

Je leert aangepaste maaltijden bereiden. Daarmee houd je 
rekening met de klant (zoutarm, suikerarm, vegetarisch …). 

Ondersteuning fysiek en psychosociaal  
welbevinden

Je leert oog hebben voor de zorg en ondersteuning  
van jouw klant. Zo voelt hij zich zo goed mogelijk. Je  
leert om begripvol en professioneel om te gaan en te  
communiceren met je klant en zorgverleners. Je gaat  
daarbij empathisch en professioneel leren omgaan en 
communiceren met je klant en eventuele andere (zorg)
actoren. 

Update huishoudelijke 
competenties

In deze module leer je nieuwe  
technieken, producten en materialen.  
Zo blijf je helemaal bij!

Ben je als organisatie op zoek naar een 
korte bijscholing? Neem dan zeker even 
contact met ons op.

Optionele module:

(*) Het certificaat Huishoudhulp Zorg leidt in combinatie 
met het certificaat Aanvullende Algemene Vorming tot 
het diploma secundair onderwijs.

Scan de QR-code 
voor meer info!

GO! CVO Antwerpen

GO! campus Hoboken 
Distelvinklaan 22 
2660 Hoboken

+32 3 376 12 00 
info@cvoantwerpen.be 
www.cvoantwerpen.be

Volg ons


