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Jouw toekomst
Deze opleiding heeft als doel om herintreders of mensen die
helemaal nieuw zijn in het vak op te leiden als Verzorgende in
de Ouderenzorg. We sluiten daarbij zo goed mogelijk aan bij
de persoonlijke situatie van onze deelnemers. Vind jij het
belangrijk dat we goed zorgen voor onze ouderen? Heb je er
plezier in om mensen zich ergens thuis te laten voelen en
houd je ervan om mensen te ondersteunen met
huishoudelijke en verzorgende hulp? Als Verzorgende in de
Ouderenzorg ondersteun je cliënt(en) bij verschillende
huishoudelijke vaardigheden zoals eten koken en zorg dragen
voor een schone omgeving. Daarnaast help je met
persoonlijke verzorging zoals wassen, aankleden, medicijnen

delen en je draagt zorg voor de voeding. Naast de persoonlijke
verzorging bestaat je werk ook voor een groot deel uit het
begeleiden van cliënten bij hun dagelijks leven.Hierbij zorg je
voor een goede dagstructuur, bied je activiteiten aan help je
bij de dagbesteding. Belangrijk is dat je goed kunt
communiceren omdat je alle zorg die je verleent, moet
afstemmen met de zorgvrager, collega’s maar ook met de
mantelzorg (familie) en andere hulpverleners (bijvoorbeeld
arts, fysiotherapeut). Andere belangrijke eigenschappen zijn
inleven in de gevoelens van anderen, omgaan met feedback,
omgaan met onverwachte en lastige situaties, plannen en een
goede lichamelijke conditie.

De opleiding
De bedrijfsschool Cura Zorgtalent is een samenwerking van
Cura Zorgtalent en het Hoornbeeck College. Deze leren en
werken-opleiding is bedoeld voor iedereen die graag aan de
slag wil in de ouderenzorg, maar vooral richten we ons op
herintreders en zij-instromers. Misschien heb je jaren geleden
al in de zorg gewerkt maar vraag je je af of je kennis en kunde
nog wel up-to-date is; misschien kom je uit een heel ander
werkveld of heb je je de afgelopen jaren fulltime ingezet voor
je gezin. In al die situaties geldt: we komen graag met je in
gesprek om samen te ontdekken of deze opleiding iets voor
jou is. Dit zijn een paar belangrijke pluspunten van de
opleiding: De vraag ‘Wat past bij jouw situatie?’ staat centraal
Geen vooropleiding vereist Direct (betaald) aan de slag (12-32
uur) Persoonlijke studiebegeleider Erkend MBO-diploma
Studiekosten worden geheel vergoed Het uitgangspunt van

deze opleiding is dat leren in de praktijk vaak het best werkt.
Daarom ga je overdag aan de slag in een verzorgings- of
verpleeghuis (afhankelijk van jouw mogelijkheden 12 tot 32
uur per week). Je krijgt daarvoor ook betaald. Al doende krijg
je antwoord op vragen als 'hoe begeleid ik cliënten?' en 'hoe
ga ik om met het verschillende gedrag van cliënten?'. Ook leer
je hoe je iemand moet wassen, aankleden en hoe je
verschillende verpleegtechnische handelingen uitvoert. Eén
avond in de week ga je naar school waar je alles wat je
overdag geleerd hebt, aanvult met een goede theoretische
onderbouwing: anatomie en kennis van de verschillende
ziektebeelden maar ook Nederlands, rekenen en burgerschap.
Afhankelijk van je studietempo duurt de opleiding 1,5 tot 3
jaar. Let op: bij voldoende aanmeldingen start deze opleiding
ook op locatie Gouda. Bekijk ook de website van deze
opleiding.

Vervolgstudies
Als je je diploma hebt, is het aan jou om vervolgstappen te bepalen. Maar ook dan staat je studiebegeleider van Cura
Zorgtalent nog graag voor je klaar! Het kan heel goed zijn dat je blijft werken in het verzorg- of verpleeghuis waar je tijdens je
opleiding gewerkt hebt. Maar misschien heb je de smaak van het leren wel te pakken en kies je ervoor om verder te studeren
voor Verpleegkundige.
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