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MEDEWERKER KLEINSCHALIGE DEMENTIEZORG 

 

Bedrijfsopleidingen GWS Gezondheidszorg, Welzijn & Sport  

 

Medewerker Kleinschalige Dementiezorg 
 

Duur:  12 bijeenkomsten van 6 uur 
Thuisstudie: 24 à 48 uur. 
Locatie: Alkmaar, Heerhugowaard, 

Hoorn / incompany 
Afsluiting: Verklaring van deelname 

 

Doel 
Werken met ouderen met dementie in een kleinscha-
lige woonomgeving vraagt aanvullende competenties 
dan enkel de traditionele verzorging. 
 
De cursist bevordert het welzijn van de bewoners door 
eigen regie van de bewoner te onderkennen en te res-
pecteren. De cursist reflecteert daarbij op het eigen ge-
drag. 
 
In een gevarieerd programma leert de cursist kijken 
over de grenzen van het eigen (zorg)beroep. 
Een vast onderdeel van de cursus is een werkbezoek 
aan een collega met daaraan gekoppeld een presenta-
tie aan de groep. 
 

Het onderwijs is een mix van zelfstudie, (interactieve) 

klassikale en groepsopdrachten. 
Er worden zelf ingebrachte situaties geoefend met be-
hulp van een trainingsacteur. Intervisie maakt integraal 
deel uit van het programma. 
 
Het lesprogramma is ontwikkeld op basis van het com-
petentieprofiel ‘kleinschalige dementiezorg’. 
https://docplayer.nl/1686512-Competentielijst-medewerker-klein-
schalig-wonen-voor-mensen-met-dementie.html 

Kleinschalig wonen voor mensen met dementie is wo-
nen zoals thuis maar met zorg, begeleiding en behan-
deling. 
 
Onderwerpen die aan bod komen in de cursus: 

• Visie; ik en kleinschalige dementiezorg 

• Wonen en het runnen van een bijzonder huishou-
den 

• Wet- en regelgeving HACCP, BOPZ en Arbo 

• Belevingsgerichte zorg en omgangsadvies 

• Werken vanuit contact 

• Gesprekstechnieken 

• Zorgleefplan; Domeinen Mentaal welbevinden en 
Participatie 

• Kennis van psychogeriatrie en gerontologie 

• Healing environment 

• Zintuigactivering 

• Familieparticipatie en vrijwilligersinzet 
 

 
 

Voor wie? 
Professionals die werkzaam zijn in een kleinscha-

lige woonvorm voor mensen met dementie. 

 

Vooropleiding/voorkennis 
• Verzorgende IG of gelijkwaardig. 

 

Kosten 
Incompany:  Op aanvraag. 

 

Aanmelden of vragen? 
Stuur een mail naar: 

bedrijfsopleidingengws@horizoncollege.nl 
U ontvangt van ons een digitaal aanmeldformulier of 
een antwoord van ons. 

 

Bijzonderheden 
Alleen incompany aanvragen. 

Onze locaties zijn wel beschikbaar, het hoeft dus niet 

op uw eigen organisatie plaats te vinden. 

 

De cursus kan in overleg op uw specifieke instellings-

wensen worden afgestemd. 

 

U kunt ons benaderen voor een kleine of individuele 

vraag. Indien er meerdere individuele of kleine aanvra-

gen komen, bieden wij mogelijk een cursus op open in-

schrijving aan of combineren wij een aantal instelling 

met elkaar. 
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