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Profiel
Je bent een ‘doener’ en die grote pakken leerstof zijn niets voor
jou. Je gaat wél graag met mensen om. Je bent vriendelijk, stipt,
betrouwbaar en je steekt graag de handen uit de mouwen. Je kan
een deelopdracht alleen tot een goed einde brengen maar het liefst
werk je in teamverband. Organisatiehulp is dan beslist iets voor jou!
Bedrijven, voedingszaken, gelegenheidsonthaal, ziekenhuizen en/
of zorg- en opvanginstellingen, … allemaal willen ze dat mensen
tevreden zijn over de dienstverlening. Dit kan echter alleen met een
goede organisatie en dat leer je in Organisatiehulp. De opleiding
bestaat uit twee modules: Logistiek assistent en Logistiek medewerker in de voedingsdienst.
Als logistiek assistent bied je ondersteuning aan het verpleegkundig
en verzorgingsteam. Je taken zijn heel gevarieerd. Je helpt bij de
maaltijden, de linnendienst, het opmaken van bedden, de transportdienst en de huiselijke inrichting van ruimten. Je herkent noodsituaties en je kan accuraat optreden.
Binnen de module Logistiek medewerker in de voedingsdienst leer
je hygiënisch omgaan met voedsel, eenvoudige gerechten bereiden, presenteren, opdienen en verdelen. Je leert voedingswaren
bewaren in een magazijn, bestellingen aannemen en etenswaren
controleren op vervaldata. Je leert afruimen en instaan voor de vaat.

handelen, mondeling en schriftelijk communiceren en in team
werken. Je test deze ook uit in de praktijk want je doet aan ‘werkplekleren’ en je gaat op stage.
Kortom, we leiden je op tot een veelzijdige medewerker en een
waardevolle werkkracht!
Wie kan starten
Wie in het vorig schooljaar geslaagd is in ASO, BSO of TSO
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Toekomst
In een snel evoluerende maatschappij is specialisatie zeker een
must. Op onze school kan je een zevende specialisatiejaar Organisatie-assistentie volgen. Je diept de geleerde vaardigheden verder
uit. Je leert uiteraard zelfstandiger en sneller werken maar ook de
opleidingen tot Zorgkundige en tot Begeleider in de kinderopvang
zijn mogelijke opties.
Getuigschriften en diploma
Na het zesde jaar: studiegetuigschrift.
Na het zevende jaar Organisatie-assistentie: diploma secundair
onderwijs.
Lessentabel
Je kan inhaallessen volgen voor Frans.

Je krijgt competenties onder de knie zoals kwaliteitsbewust
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3de GRAAD
5de jaar

6de jaar

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Maatschappelijke vorming

2

2

Nederlands

2

2

Frans

1

1

Creatieve vorming

1

1

12

12

10

10

10 WEKEN

10 WEKEN

Logistiek assistent
Medewerker in de voedingsdienst
RECUPERATIELESSEN
voor vakken die tijdens de stage
wegvallen
STAGE

TOTAAL
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