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OVERZICHT
Jouw toekomst staat centraal

Certificaat of diploma secundair onderwijs

Inhoud van de modules

Praktisch

Contact

DEZE FOLDER IS INTERACTIEF: 
We hebben handige klikopties toegevoegd zodat je met één 
muisklik op de juiste pagina van dit boekje en vervolgens op de 
juiste webpagina van de Crescendo CVO website terechtkomt.

EEN KWALITEITSLABEL VOOR JE TOEKOMSTIGE WERKGEVER
In de opleiding Huishoudhulp leer je naast kleding onderhouden, koken, strijken en 
meubilair en vloeren onderhouden ook communiceren en afspraken maken met klanten. 
Je leert veilig, milieubewust en hygiënisch werken volgens de wettelijke bepalingen.
De opleiding Huishoudhulp is een éénjarige opleiding die bestaat uit 7 modules. Op het 
einde van de opleiding loop je stage. Voltooi je onze opleiding Huishoudhulp dan behaal je 
een certificaat, het kwaliteitslabel voor jouw toekomstige werkgever! 

Neem je liever een kijkje op 
onze website? Klik HIER:

LEER EN 
BELEEF

 CRESCENDO CVO  
CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJSwww.crescendo-cvo.be

https://crescendo-cvo.be/nl
http://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/zorg-en-welzijn/huishoudhulp
http://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/zorg-en-welzijn/huishoudhulp


EEN MODULAIR AANBOD OP JOUW MAAT
Crescendo CVO biedt verschillende modules op maat aan. Of je nu een absolute beginner of 
juist helemaal ervaren bent, we hebben voor jou de ideale module. Deze modules worden 
gegeven door gedreven leerkrachten die jou alle kneepjes van het vak leren. 

WERKEN BINNEN DE HUISHOUDSECTOR
Het gebruiken van dienstencheques zit in de lift! Daarom zal de vraag naar Huishoudhulp 
nog verder stijgen. Ook de vergrijzing van de bevolking heeft een invloed op de vraag 
naar huishoudhulp. Binnen de tewerkstellingssector wordt vaak geen ervaring gevraagd 
wat de kwaliteit van de huishoudhulpen niet ten goede komt. Voltooi je onze opleiding 
Huishoudhulp dan behaal je een certificaat, hét kwaliteitslabel voor jouw toekomstige 
werkgever!

CERTIFICAAT
 ¥ Voltooi je de opleiding met succes, dan behaal je het certificaat Huishoudhulp.
 ¥ Slaag je voor een module, dan ontvang je hiervan een deelcertificaat.

JOUW TOEKOMST STAAT CENTRAAL
CERTIFICAAT  

TIJDENS DE MODULE BASIS KOKEN VOOR HUISHOUDHULP LEER JE:
 ¥ elementaire kooktechnieken uitvoeren en gerechten bereiden uit de dagelijkse keuken
 ¥ keukenuitrusting, klein materieel en toestellen benoemen, gebruiken en onderhouden
 ¥ voedingsmiddelen verantwoord kiezen, rekeninghoudend met de hoeveelheid, het 
seizoen en de prijs

 ¥ de actieve voedingsdriehoek gebruiken
 ¥ groenten en fruit reinigen, versnijden en bereiden
 ¥ vlees, gevogelte en vis panklaar maken
 ¥ Schaal- en schelpdieren reinigen

Voorkennis
 ¥ geen vereiste voorkennis
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.2 behaald

BASIS KOKEN VOOR HUISHOUDHULP

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.

http://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/zorg-en-welzijn/huishoudhulp/uurrooster-en-prijs


INHOUD VAN DE MODULES 
VERVOLG OP VOLGENDE BLADZIJDE

TIJDENS DE MODULE AANGEPAST KOKEN LEER JE:
 ¥ over zoutarm, suikerarm, vetarm, vegetarisch, ... criteria die het aanpassen van het 
menu bepalen

 ¥ maatschappelijke trends en doelgroep vragen voor een aanpassing bij de uitwerking van 
bereidingen van gerechten en menu’s

 ¥ diverse kooktechnieken

Voorkennis
Om deze module te volgen heb je volgend deelcertificaat behaald: 

 ¥ Basis koken 
 ¥ of door middel van een instapproef tijdens de eerste les bewijzen dat je de 
basiscompetenties al beheerst

 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.2 behaald

TIJDENS DE MODULE DAGELIJKSE ACTIVITEITEN ALS HUISHOUDHULP LEER JE:
 ¥ de klant bij staan in diverse dagelijkse activiteiten: boodschappen doen, kinderen 
opvangen, dieren en planten verzorgen, aandacht hebben voor kleine herstellingen, ...

 ¥ opdrachten van de klant zelfstandig uitvoeren
 ¥ een boodschappenlijst met de klant opstellen en bespreken
 ¥ met de klant over de huishoudelijke hulp bij de activiteiten van het dagelijks leven 
afspraken maken en deze respecteren

 ¥ met de klant over de opvang van de kinderen afspraken maken en deze respecteren
 ¥ met de klant over de verzorging van de dieren afspraken maken
 ¥ correct met informatie van de klant omgaan en de privacy van de klant en het 
cliëntsysteem respecteren

Voorkennis
 ¥ geen vereiste voorkennis
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.2 behaald

AANGEPAST KOKEN DAGELIJKSE ACTIVITEITEN  
ALS HUISHOUDHULP

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.

http://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/zorg-en-welzijn/huishoudhulp/uurrooster-en-prijs


INHOUD VAN DE MODULES 
VERVOLG OP VOLGENDE BLADZIJDE

TIJDENS DE MODULE VERSTELLEN ALS HUISHOUDHULP LEER JE:
 ¥ in opdracht van de klant klein verstelwerk van kleding en ander textiel uitvoeren
 ¥ correct en helder informeren
 ¥ correct met informatie van de klant omgaan
 ¥ een werkplan opmaken
 ¥ de opdracht van de klant, de techniek en het materieel op elkaar afstemmen

Voorkennis
 ¥ geen vereiste voorkennis
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.2 behaald

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.

TIJDENS DE MODULE WASSEN EN STRIJKEN ALS HUISHOUDHULP LEER JE:
 ¥ een werkplan opmaken
 ¥ het wasgoed sorteren
 ¥ producten, materieel opbergen
 ¥ verschillende technieken om te wassen, drogen en strijken
 ¥ de staat en de werking van het materieel controleren
 ¥ ergonomisch werken

Voorkennis
 ¥ geen vereiste voorkennis
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.2 behaald

VERSTELLEN ALS HUISHOUDHULP WASSEN EN STRIJKEN  
ALS HUISHOUDHULP

http://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/zorg-en-welzijn/huishoudhulp/uurrooster-en-prijs


INHOUD VAN DE MODULES 
VERVOLG OP VOLGENDE BLADZIJDE

TIJDENS DE MODULE SCHOONMAKEN ALS HUISHOUDHULP LEER JE:
 ¥ opdrachten van de klant zelfstandig uitvoeren, rekening houdend met de omstandig-
heden waarin je schoonmaakt: dagelijks of wekelijks, droge en vochtige ruimten, …

 ¥ een werkplan opmaken
 ¥ tekorten in de productvoorraad signaleren
 ¥ correct met informatie van de klant omgaan
 ¥ op basis van criteria de kamer verluchten
 ¥ onderhoud van verschillende ruimtes: ontstoffen, schoonmaken, afwassen, vlekken 
verwijderen, boenen, opblinken, ramen lappen, ...

Voorkennis
 ¥ geen vereiste voorkennis
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.2 behaald

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.

WERKPLEKLEREN VOOR HUISHOUDLHULP

Tijdens de module leer je in de vorm van een stage:
 ¥ De aangeleerde huishoudhulp kennis omzetten in praktijk.

Voorkennis
 ¥ geen vereiste voorkennis
 ¥ adviesniveau Nederlands: 2.2 behaald

SCHOONMAKEN  
ALS HUISHOUDHULP

WERKPLEKLEREN  
VOOR HUISHOUDLHULP

http://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/zorg-en-welzijn/huishoudhulp/uurrooster-en-prijs


PRAKTISCH

MODULE LESTIJDEN

Basis koken voor huishoudhulp 80

Aangepast koken 80

Dagelijkse activiteiten als huishoudhulp 40

Verstellen als huishoudhulp 20

Wassen en strijken als huishoudhulp 40
Schoonmaken als huishoudhulp 60
Werkplekleren voor huishoudlhulp 40

UURROOSTER EN PRIJS VIND JE HIER

De opleiding Huishoudhulp is een éénjarige opleiding die bestaat uit 7 modules. 
Op het einde van de opleiding loop je stage. 
Alle lessen gaan door op onze Campus Zaventem

modules
7

jaartraject

dag- en avond- 
onderwijsCampus 

Zaventem
Zorg en  
Welzijn

Schrijf je snel in!
Alles wat je moet weten om je in te schrijven vind je HIER.

https://inschrijven.crescendo-cvo.be
http://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/zorg-en-welzijn/huishoudhulp/uurrooster-en-prijs


CONTACT
CAMPUS ZAVENTEM
Hoogstraat 50 
1930 Zaventem 
+32 2 725 68 24
info.zaventem@crescendo-cvo.be

 ¥ Plan HIER je route

Volg ons op

LIEVER IETS ANDERS? 
NEEM GERUST EEN KIJKJE:

Kom de opleiding beleven tijdens ons infomoment!
Klik HIER voor meer informatie. www.crescendo-cvo.be

TOERISME

VERKOOP & 
LOGISTIEK

MODE

DIPLOMA 
SECUNDAIR

NEDERLANDS 
voor anderstaligen

ADMINISTRATIE
DIGITALE 

FOTOGRAFIE

TECHNIEKAMBACHTENZORG 
& WELZIJN

KOKEN

TALEN

ICT

LEER EN 
BELEEF

POLITIE ECOLOGIE 
& GROEN

mailto:info.zaventem%40crescendo-cvo.be?subject=OPLEIDING%20huishoudhulp
https://www.google.com/maps/dir//Hoogstraat+50,+1930+Zaventem/@50.8828033,4.4045829,12z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47c3dc52f048fccd:0xbd9b1a39715efc6!2m2!1d4.4746225!2d50.8828243!3e0
https://crescendo-cvo.be/nl/contact/infomomenten
https://crescendo-cvo.be/nl
https://www.facebook.com/crescendocvo/
https://www.youtube.com/channel/UCPtMzUS9uDMshsLBkIinDvA
https://www.instagram.com/crescendocvo/
https://www.pinterest.com/CrescendoCVO/
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/toerisme
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/verkoop-en-logistiek
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/mode
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/diploma-secundair
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/nederlands-voor-anderstaligen-nt2
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/administratie
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/digitale-fotografie
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/techniek
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/ambachten
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/zorg-en-welzijn
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/koken
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/talen
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/informatica
https://crescendo-cvo.be/nl
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/politie
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/ecologie-en-groen

