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Profiel
Je bent op zoek naar een beroepsopleiding waar je met mensen
kan werken. Je bent sociaal vaardig en je kijkt ernaar uit om te
zorgen voor baby’s en peuters en/of voor oudere mensen, samen
met anderen. Een groep enthousiaste leraren staat klaar om je deze
boeiende en praktische opleiding aan te bieden. De richtingen Verzorging-voeding en Verzorging zijn gegarandeerd een springplank
naar een mooie toekomst!
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In de tweede graad maak je in eenvoudige leersituaties kennis met de
wereld van de zorg en de diensten. Je krijgt een boeiende basisopleiding waarin je zorg leert dragen voor de gezondheid en het welzijn van
gezonde mensen. Je leert reflecteren over jezelf en je eigen handelen.
We organiseren praktijklessen en participatiedagen, waar het
accent ligt op actief beleven. Kortom, je wordt competent op
vlak van directe zorg (zorg en begeleiding van kinderen en
volwassenen) en indirecte zorg (groot- en kleinhuishouding).
Je ontdekt je kwaliteiten, mogelijkheden en interesses. En dit is belangrijk voor je studiekeuze in de derde graad. Ben je meer gericht
op de directe zorg, dan kies je best voor Verzorging. Voel je je beter
bij indirecte zorg, dan zit je goed in Organisatiehulp.

Algemeen

Graad 1

Graad
Graad 2 &
& 33

OKAN

Internaat

Oud-lln.

In de derde graad werk je actief aan competenties (kennis, vaardigheden en sleutelvaardigheden) die leiden tot de beroepskwalificatie van verzorgende. Een dynamisch team van leraren brengt je
de theoretische en praktische kennis bij vanuit hun eigen opleiding,
hun beroepservaring en samenwerking met het werkveld tijdens
de stagebegeleiding. Zowel in de theoretische lessen als via inleefmomenten, studiebezoeken, getuigenissen en projecten leer je
kwaliteitsbewust handelen, vlot en correct communiceren, in team
werken, (ped)agogisch handelen en zorg dragen voor de gezondheid en het welzijn van het jonge kind en de oudere zorgvrager.
Je krijgt veel praktijk op school en in de drie up-to-date uitgeruste
verzorgingslokalen krijg je alle kansen om je vaardigheden te oefenen. En niet onbelangrijk: we werken van in het begin aan de
sleutelvaardigheden als stipt zijn, communicatieve en sociale vaardigheden, discretie, kritische ingesteldheid, flexibiliteit en empathie, …
En al deze competenties kan je oefenen en bijsturen tijdens de
stage (10 weken per jaar) in settings als woon- en zorgcentra, gezinszorg en kinderopvang.
Zorg dragen voor anderen … dat kan je leren.

Wie kan starten
Wie in het vorig schooljaar geslaagd is in ASO, BSO of TSO.
Bijkomende mogelijkheid voor toelating tot het derde jaar BSO op
basis van de leeftijd van 15 jaar, uiterlijk op 31 december volgend
op het begin van het schooljaar.
Toekomst
Het werkveld vraagt naar gespecialiseerde werknemers. Neem je
eigen toekomst in handen en ga voor een zevende specialisatiejaar.
Je kan kiezen tussen Kinderzorg, Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige, Zorgkundige Duaal en Organisatie-assistentie. Je kan ook
starten in het Hoger Beroepsonderwijs (HBO5) - Verpleegkunde.
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Getuigschriften en diploma
Na het vierde jaar: getuigschrift van de tweede graad.
Na het zesde jaar: studiegetuigschrift.
Na het zevende jaar Thuis en bejaardenzorg/zorgkundige, Zorgkundige Duaal: diploma secundair onderwijs en getuigschrift
zorgkundige
Na het zevende jaar Kinderzorg: diploma secundair onderwijs en
getuigschrift kinderbegeleider
Lessenrooster
In de tweede graad kan je inhaallessen volgen voor wiskunde.
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2de GRAAD
3de + 4de jaar

5de jaar

6de jaar

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Maatschappelijke vorming

2

2

Nederlands

2

2

Frans

1

1

1

Godsdienst

2

Plastische opvoeding

Lichamelijke opvoeding

2

Integratie

Maatschappelijke vorming

2

Nederlands

2

Wiskunde

2

DIRECTE ZORG
Gezondheid en welzijn
Communicatie en pedagogisch
denken

Frans

2

Plastische opvoeding

2

Muzikale opvoeding

1

Toegepaste informatica

1
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DIRECTE ZORG
Gezondheid en welzijn
Communicatie en pedagogisch
denken

TOTAAL

Graad 1

RECUPERATIELESSEN
voor vakken die tijdens de stage
wegvallen

16

STAGE

TOTAAL

32 UUR

Graad
Graad 2 & 3

OKAN

Internaat

1
12

12

10

10

10 WEKEN

10 WEKEN

INDIRECTE ZORG
voeding, textiel en woning

INDIRECTE ZORG
voeding, textiel en woning
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32 UUR

32 UUR

