7 BSO KINDERZORG of THUIS- EN BEJAARDENZORG/ZORGKUNDIGE
Je leertraject
Het 7e jaar is een specialisatiejaar en situeert zich in de derde graad BSO.
De studierichtingen van de 3de graad BSO Verzorging-Voeding bereiden het best voor op deze
studiekeuze. Ook na andere BSO richtingen met een klemtoon op welzijn of personenzorg of na het
6e TSO Sociaal en technische wetenschappen kan je een 7e specialisatiejaar in de verzorging volgen.
Deze opleiding laat onmiddellijke tewerkstelling toe in
een kinderdagverblijf of een woon- en zorgcentrum.
Verdere opleidingen in een HBO5 studiegebied
verpleegkunde, 7e Se-n-se richtingen in welzijn of
personenzorg of andere opleidingen in de zorgsector
zijn eveneens mogelijk.

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

Je opleiding






Tijdens deze opleiding leer je omgaan met jezelf, collega’s en met mensen die zorgvrager zijn.
Je kan de theorie in praktijk brengen op de diverse stageplaatsen. Stages worden voorbereid in
de lessen op school. Leerkrachten van onze school en het personeel van de dagverblijven en
de woon- en zorgcentra begeleiden de stages ter plaatse.
Je wordt opgeleid om te functioneren in een verzorgende omgeving: je wordt aangeleerd om
te observeren, rapporteren en samen te werken met je collega’s.
Er is aandacht voor gezonde voeding en de leef- en woonsituatie van de zorgvragers, met
bijzondere aandacht voor veiligheid en hygiëne.
In het 7e jaar Kinderzorg bereiden we je voor om verantwoordelijkheid op te nemen in de zorg
voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
o Er wordt aangeleerd hoe je op een kwaliteitsbewuste manier kunt handelen naar kinderen
toe. Je bestudeert hun totale ontwikkeling met aandacht voor hun specifieke noden.
o Ook de communicatie met kinderen en hun omgeving is een belangrijke pijler in je
opleiding.



In het 7e jaar Thuis- en bejaardenzorg/Zorgkundige leren we je
verantwoordelijkheid nemen en aangepaste zorg verstrekken
aan volwassen zorgvragers en gezinnen.
o We concentreren ons op het aanbieden van kwaliteitszorg in
algemene en specifieke zorgsituaties. Hierbij is er zowel
aandacht voor zelfzorg als voor de bijzondere noden van de
zorgvragers, in de verschillende settings van hun verblijf.
o Naast de algemene leef- en woonsituatie, hebben we ook
oog voor de psychosociale ondersteuning en het
functioneren in het sociaal netwerk.

Stages maken een belangrijk onderdeel uit van je opleiding. Deze ‘in
service training’ is onmisbaar. Voor kinderzorg is dat uiteraard in een
kinderdagverblijf of in de naschoolse opvang. De zorgkundigen in
opleiding komen voor stage in de woon- en zorgcentra terecht of in de
thuiszorg. Stages verlopen in een afwisselsysteem van 2 weken stage
met een terugkomvoormiddag en 4 weken les op school.
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Mogelijke bekwaamheidsbewijzen
Diploma Secundair onderwijs.
Registratie als ‘Zorgkundige’, nodig voor tewerkstelling in een woon- en zorgcentrum.

