5-6 BSO VERZORGING
Je leertraject
De studierichting verzorging is praktijkgericht en situeert zich in de derde graad BSO.
De studierichtingen van de 2de graad TSO sociaal en Technische Wetenschappen en de 2de graad BSO
Verzorging-Voeding bereiden het best voor op deze studiekeuze.
Na deze opleiding is een 7de specialisatiejaar
Kinderzorg of Thuis- en bejaardenzorg /
Zorgkundige zeer sterk aan te bevelen en dit
vanwege een doorgedreven specialisatie en de
kans tot het behalen van het attest
‘Zorgkundige’, alsook een getuigschrift Hoger
Secundair onderwijs.

1-2 Eerste graad A of B
3-4 BSO Verzorging-Voeding
5-6 BSO Verzorging
7e Specialisatie Kinderzorg of Thuis- en
bejaardenzorg/ zorgkundige

Je opleiding









Tijdens deze opleiding leer je omgaan met jezelf, collega’s en met mensen die zorg nodig
hebben in dagdagelijkse situaties.
Zowel de ontwikkeling van peuters als het proces van het ouder worden komen aan bod. Je
leert aandacht te hebben voor gedrag, communicatie, omgangsvormen, relatie …
Je wordt opgeleid om te functioneren in een verzorgende omgeving: je wordt aangeleerd om
te observeren, rapporteren en samen te werken met andere verzorgenden.
Je leert over EHBO, gezonde voeding en de basis van dieetleer.
Je oefent zelf in kindervoeding klaarmaken en maaltijden bereiden die tegelijk gezond én
lekker zijn.
Je leert de elementaire noden van de hulpvragers kennen (voeding, voldoende (nacht)rust,
vaste routines, veilig gebruik van geneesmiddelen, hygiëne, (comfortabele) kledij,
aangepaste woning, aandacht en begrip…).
Op school wordt je wegwijs gemaakt in sociaal recht, je rechten en plichten,
gezondheidsrecht…

Er wordt heel wat tijd voorzien voor stages. Zij maken een belangrijk onderdeel uit van je opleiding,
omdat je veel vaardigheden en competenties maar kunt aanleren en oefenen in de reële
werksituaties, zoals in een kinderdagverblijf of een rust- en verzorgingstehuis. Je maakt er ook echt
kennis met de omgeving waarin je later zult terecht komen als professionele verzorgende.
Om de drie weken heb je een volledige stageweek met een halve terugkomdag naar school voor
lessen en feedback.
Je lessenrooster
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Mogelijke bekwaamheidsbewijzen
Getuigschrift derde graad van het beroepsonderwijs
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