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Over deze cursus
Inleiding
In deze cursus leer je wat kleinschalig wonen inhoudt en welke vormen van kleinschalig
wonen er in Nederland zijn. Je leert over de nieuwe wetgeving voor financiering. Ook leer
je over de manieren van begeleiden, individueel en in de groep.

Kleinschalige woonvoorziening.

Leerdoelen
• In deze cursus leer je wat kleinschalig wonen is, welke visie en opvattingen achter deze

woonvorm zitten en hoe kleinschalig wonen bij kan dragen aan de kwaliteit van leven
en wonen.

• Je kunt uitleggen hoe de zorg en ondersteuning in kleinschalig wonen georganiseerd
is.

• Je kunt vertellen voor welke cliënten kleinschalig wonen geschikt is en welke vorm
van kleinschalig wonen passend is bij de verschillende doelgroepen en
ondersteuningsbehoeften.

• Je kunt cliënten begeleiden binnen het kleinschalig wonen.

Beoordeling

Beoordelingsformulier
<

Aan het eind van de cursus wordt je parate kennis beoordeeld met een toets. Je praktische
beheersing van de leerdoelen wordt getoetst met twee beroepsproducten. Deze worden op
verschillende punten beoordeeld: op inhoud en uitvoering. Andere belangrijke punten bij
de beoordeling zijn: actieve deelname aan de lessen, nette uitwerking van de opdrachten
in goed Nederlands. Je vindt ze bij elkaar in het beoordelingsformulier.

Planning

Planningsformulier
<

Een beroepsproduct maken kost tijd. Daarom moet je dit goed plannen. Lees eerst de opdracht
van het beroepsproduct goed door en vul daarna het planningsformulier in. Neem ook de
andere opdrachten van deze cursus op in je totale planning. Zo voorkom je dat je in tijdnood
komt.
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Beroepsproduct 1: Maquette
Maak met een groepje van vier een maquette (schaalmodel) van een kleinschalige
woonvoorziening.

Stappen

Bespreek samen de opdracht en de aanpak.
• Maak een planning en een taakverdeling.
• Bestudeer de theoriebronnen:

– Kleinschalig wonen
– De ontwikkeling naar kleinschalig wonen
– Passende zorg en ondersteuning

• Verdiep je op internet in verschillende woonvormen van kleinschalig wonen.
• Probeer zo mogelijk een project te bezoeken.
• Ontwerp bijvoorbeeld met papier of op de computer de maquette.
• Presenteer je maquette en maak aan de medestudenten duidelijk wat voor

woonvoorziening jullie gemaakt hebben.

Laat elke processtap goedkeuren door je docent, voordat je begint aan de volgende
processtap.

Eisen aan het beroepsproduct

De punten waarop het beroepsproduct wordt beoordeeld kun je lezen in het
beoordelingsformulier van deze cursus.
Je geeft in je presentatie aan:
• welke cliënten er kunnen wonen
• welke zorg en ondersteuning er geboden kan worden
• in welke omgeving de woonruimte staat
• wat de visie achter de maquette is
• wat de voor- en nadelen van de woonruimte zijn.
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Beroepsproduct 2: Activiteitenplan voor een
groep cliënten

Werkmodel
Activiteitenplan
een activiteit
organiseren
<

Maak in tweetallen een activiteitenplan voor een groep cliënten in een project voor
kleinschalig wonen. Je kunt hierbij gebruikmaken van het Werkmodel Activiteitenplan een
activiteit organiseren.

Stappen

• Bespreek samen de opdracht en de aanpak.
• Maak een planning en een taakverdeling.
• Bestudeer de theoriebronnen:

– Passende zorg en ondersteuning
– Begeleiden binnen kleinschalig wonen
– Groepen 1 en 2

• Bepaal je doelgroep.
• Bedenk welke activiteit je wilt opzetten.
• Zoek voorbeelden van verschillende activiteiten op internet.
• Beschrijf je opdracht en lever deze in bij je docent.

Laat elke processtap goedkeuren door je docent, voordat je begint aan de volgende
processtap.

Eisen aan het beroepsproduct

De punten waarop het beroepsproduct wordt beoordeeld kun je lezen in het
beoordelingsformulier van deze cursus.
Je geeft in je activiteitenplan aan:
• voor welke doelgroep het is
• wat de activiteit inhoudt
• hoe je de activiteit gaat uitvoeren
• hoelang de activiteit duurt
• wat je nodig hebt om de activiteit te kunnen uitvoeren.
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Oriëntatie
Opdracht 1 Boodschappenlijstje

Op het bord staat het onderwerp van deze les geschreven.
Schrijf dit woord bovenaan een kladblaadje, met een streep eronder.
Onder de streep schijf je een woord of feit dat bij het onderwerp hoort.
Je geeft je kladblaadje door naar links.
Op het kladblaadje dat je voor je hebt liggen schrijf je een woord of feit.
Daarna geef je het kladblaadje weer door naar links.
Dit gaat zo door tot je je eigen kladblaadje weer terug hebt, of tot de docent zegt dat jullie
moeten stoppen.
Er mogen geen dubbele woorden of feiten op de kladblaadjes komen te staan, als je echt
niks nieuws weet toe te voegen zet je een kruisje op het kladblaadje.

a. Wist je veel woorden of feiten bij het onderwerp te bedenken?

b. Welke nieuwe dingen heb je erbij geleerd?

Opdracht 2 Mijn mening is

Schrijf je mening over onderstaande stellingen op.

a. Cliënten zijn beter af in grote instellingen waar ze bij elkaar kunnen wonen, dan in
kleinschalige woongroepen.

b. Alle grote verpleeghuizen en verzorgingsinstellingen zouden moeten sluiten.

c. De projecten voor kleinschalig wonen zijn alleen bedoeld om geld te besparen.
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Kleinschalig wonen
Inleiding
Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de manier waarop ouderen zorg krijgen en waar
ze wonen. Dit is vooral zichtbaar in de vele projecten voor kleinschalig wonen. Het is belangrijk
om als hulpverlener te weten wat kleinschalig wonen inhoudt, voor wie het geschikt is en
hoe deze woonvorm bijdraagt aan de kwaliteit van leven en wonen.

Leerdoelen
Je kunt:
• uitleggen wat kleinschalig wonen is
• uitleg geven over de meest gangbare visies en opvattingen die er zijn over kleinschalig

wonen
• uitleggen hoe kleinschalig wonen kan bijdragen aan de kwaliteit van leven en wonen.

Huiskamer bij kleinschalig wonen.

Opdracht 1

Theoriebron
Kleinschalig
wonen
<

Bekend, benieuwd, bewaren - de drie B's

Lees de Theoriebron Kleinschalig wonen. Beantwoord de volgende vragen, de drie B's.
Hierbij activeer je je voorkennis.

a. Wat is voor jou al bekend, wat weet je al over kleinschalig wonen?

b. Waar ben je benieuwd naar bij de theorie over deze woonvorm?

c. Welke kennis denk je te leren over kleinschalig wonen?
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