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Wie zijn wij?

Cordaan: Leerwerkbedrijf 
voor mensen met een 
afstand tot scholing en de 
arbeidsmarkt

Renata Wieringa: Projectmanager

Nico Walg: Projectcoördinator leerlijnen
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Filmpje

• Praktijkleren in de ouderenzorg
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• Ervaring opdoen met de 
route praktijkleren op 
maat met de 
praktijkverklaring als 
middel om:

– plaatsing in arbeid te 
ondersteunen

– leerervaringen vast te leggen

– employability op de arbeidsmarkt 
te vergroten
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Ambitie van de pilot  



Structuur
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• Werkend leren is de kern van de opleiding (bpv)

- Praktijkopleider en docent partners in de opleiding
- De structuur van de kwalificatiestructuur, op het niveau van 
werkprocessen is de basis voor de route naar arbeid
- Praktijkscholing vindt plaats in erkend leerbedrijf
- Scholingsduur en –inhoud zijn afhankelijk van te bereiken 
loonwaarde in werkprocessen
- Bereiken werkprocessen als doel van het maatwerktraject
- Praktijkverklaring zodra werkprocessen aangetoond zijn
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Hoe doe je dat dan in de praktijk?

Visie van Cordaan:

Praktijkleren kun je incorporeren in je 
begeleidingsmethodiek waardoor deelnemers 
stap voor stap vaardigheden kunnen leren die 
je uiteindelijk kunt verzilveren met een 
praktijkverklaring. 
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Pilot: Zorg
Opleiding Woonhulp niveau 0 (branche erkend)

-
Entree Dienstverlening en Zorg niveau 1

– Kerntaken Woonhulp zijn:
• Ondersteunen bij wonen en huishouden
• Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden van cliënten
• Ondersteunen bij facilitaire werkzaamheden

– Onderliggend zijn 14 werkprocessen, bijvoorbeeld
• Ruimt de leefomgeving op
• Maakt bedden op en verschoont bedden
• Assisteert bij eten en drinken
• Verzorgt planten en dieren van cliënten
• Doet boodschappen met en voor cliënten
• Etc.
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Koppeling van werkprocessen

Woonhulp
Entree Dienstverlening en zorg

Ruimt de leefomgeving op

Maakt bedden op en verschoont bedden

Assisteert bij eten en drinken

Verzorgt planten en dieren van clienten

Doet boodschappen voor en met clienten

Resultaat: 

Branche- erkend diploma Woonhulp

• Basiskerntaak: B1K1W1: 
bereidt assisterende 
werkzaamheden voor

• Basiskerntaak B1K1W2: Voert 
assisterende werkzaamheden 

uit

• Basiskerntaak B1K1W3: Meldt 
zich ter afsluiting van zijn 

assisterende werkzaamheden 
af

• Profieldeel P2K1W1: Maakt 
werkruimtes gebruiksklaar

Resultaat: 

Praktijkverklaring MBO

Assistent Dienstverlening & Zorg

Etc.
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Hoe aan te leren?
Leerlijnen op vakvaardigheden
• Gebaseerd op branche erkend diploma of entree kwalificatiedossier 

– Opleiding Woonhulp (branche erkend door VGN en Actiz)
– Keukenassistent (branche erkend door SVH)
– Assistent retail en detailhandel
– Assistent plant en groene leefomgeving

• Bestaat uit werkprocessen
– Maakt bedden op en verschoont bedden

• Bestaat uit items
– Bedden opmaken
– Bedden verschonen

• Bestaat uit 12 stappen
– Iedere stap is een doel



11-11-20

13



11-11-20

14



• Instroom bij Cordaan Werk & Dagbesteding
• Plaatsing op locatie
• Nulmeting op werkproces
• Inschrijven bij ROC en bepalen voor welke werkprocessen
• Leren in de praktijk
• Werkproces behaald
• Proeftoetsing bij Cordaan (werkbegeleider)
• Assessment op het werkproces (assessor)
• Geslaagd
• Uitdraaien Praktijkverklaring MBO

NB. ROCvA controleert de kwaliteit door een stage coordinator toe 
te voegen
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Samenwerking Cordaan - ROCvA


