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WELKOM IN THUIS- EN BEJAARDENZORG / ZORGKUNDIGE

Profiel
Wil je je verder specialiseren en gaat je voorkeur vooral uit naar het
verzorgen van oudere mensen of werken in de thuiszorg, dan is Thuisen bejaardenzorg/zorgkundige beslist je ding. Heb je interesse in de
leefwereld van zorgvrager, draag je hen een warm hart toe, kan je vlot
contacten leggen en ben je een teamspeler? Kan je bovendien deze
eigenschappen combineren met kwalitatieve zorg, dan heb je de gevraagde competenties om met deze opleiding te starten.
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Ervaren en praktijkgerichte leraren begeleiden je in de lessen en op
stage. In het zevende jaar leggen we de klemtoon op zorg op maat in
complexere (zorg)situaties. Je leert zelfstandig de totaalzorg uitvoeren
onder verwijderd toezicht. Je traint je verder in observeren en rapporteren en het dragen van verantwoordelijkheid. Je leert je eigen handelen
in vraag stellen om je deskundigheid te optimaliseren. Kortom, je wordt
klaargestoomd voor het werkveld.
Een belangrijk deel van de lesinhouden wijden we aan zorg in een
woon- en zorgcentrum en in de thuiszorg. We besteden ook aandacht
aan kraamzorg, palliatieve zorg, de zorgvrager in een andere cultuur,
met psychische problemen, in een sociaal kwetsbaar milieu, met fysieke en/of verstandelijke beperkingen. We bieden de lessen aan op
een dynamische en interactieve manier. Via studiebezoeken, werkplekleren, gastcolleges en creatieve werkvormen raak je vertrouwd
met de snelle evoluties binnen het werkveld. De stages vormen ook
een belangrijk luik in deze opleiding. Je loopt stage in een woonzorgcentrum en bij een thuiszorgdienst. Je krijgt de kans om kennismakingsstage te lopen in andere settings binnen het werkveld, o.a. in een
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algemeen ziekenhuis, in een psychiatrisch verzorgingstehuis, in voorzieningen voor mensen met een beperking, in de thuisverpleging of als
animator in de ouderenzorg. Kortom, het diploma Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige staat garant voor een mooie, beloftevolle toekomst!
Toekomst
Na het zevende specialisatiejaar kan je gaan werken als zorgkundige
in een woonzorgcentrum, bij een thuiszorgdienst, thuisverpleging en
ook in een ziekenhuis of andere zorg- en opvanginstellingen. Met je
diploma secundair onderwijs op zak kan je bij ons op school ook een
7de jaar Se-n-Se Begeleider bij mensen met een beperking, Begeleider bij mensen met een beperking zorg+ of Begeleider bij kinderen en
jongeren volgen. Je kan uiteraard ook verder studeren in het Hoger
Beroepsonderwijs onder andere HBO-5 Verpleegkunde.
Diploma
Na het zevende jaar Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige krijg je
het diploma secundair onderwijs en kan je je laten registreren als
zorgkundige.
Lessentabel
Studenten die al het diploma secundair onderwijs behaalden, krijgen vrijstelling voor 8 uur algemene vakken (godsdienst, Frans, Nederlands en mavo). Deze worden vervangen door extra uren praktijk
en stage.
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Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Nederlands

2

Maatschappelijke vorming

2

Frans

2

Expressie

2

Indirecte zorg

2

Pedagogisch handelen

3

Gezondheid en welzijn

3

Integratie

2

RECUPERATIELESSEN voor
vakken die tijdens de stage
wegvallen
STAGE

TOTAAL

10
10 weken
32 UUR

Wie kan starten
Enkel studenten die het diploma secundair onderwijs behaalden in het studiegebied Personenzorg of die een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad BSO
Personenzorg behaalden.
Wie Organisatiehulp volgde, kan in principe ook starten,
maar wij raden aan om eerst het zevende specialisatiejaar
Organisatie-assistentie te volgen.
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