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In een snel evoluerende maatschappij is specialisatie zeker een must!
Ziekenhuizen en woonzorgcentra, diensten voor gezinszorg, particulieren en bedrijven ... zijn steeds meer op zoek naar gespecialiseerde
werkkrachten. In het specialisatiejaar worden kennis, vaardigheden en
attitudes verder uitgediept en toegepast in complexe situaties. Je leert
gaandeweg meer en meer verantwoordelijkheid op te nemen binnen
het team en diverse taken te combineren. Je leert er ook hoe je kan
bijdragen aan kwaliteitszorg binnen een organisatie en hoe je je zorg
en diensten kan afstemmen op de individuele behoeften of situaties.
Daarom is het volgen van het zevende jaar Organisatie- assistentie een
sterke aanrader.
Je oefent verder de aangeleerde basisvaardigheden in. Binnen de
competentie logistiek assistent, bied je ondersteuning bij de bedeling
van de maaltijden, het opmaken van bedden, de animatie-activiteiten
of transport van patiënten. Je kan ook taken krijgen in de sterilisatieafdeling van een ziekenhuis.
In de competentie klein huishouding leer je instaan voor de taken eigen
aan een gezin zoals schoonmaken, eenvoudige maaltijden bereiden,
klein verstelwerk, boodschappen doen ... Als logistiek medewerker in
de onderhoudsdienst leer je op een professionele manier reinigen en
onderhouden in zorg- en opvanginstellingen en bedrijven. Je ziet een
heel gevarieerd takenpakket!
Binnen deze drie bovengenoemde competenties is communicatie een
belangrijk gegeven. De communicatieve vaardigheden worden verder
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via diverse werkvormen uitgebreid en verdiept eigen aan het werkveld
waar je als logistiek assistent/medewerker aan de slag kan. Je leert
de communicatie af te stemmen op de specifieke behoeften van de
zorgvrager/cliënt en vaardiger worden in het voeren van een complexer
gesprek over moeilijkere thema's.
Om je kennis en vaardigheden aan de praktijk te toetsen, brengen we
regelmatig bezoeken aan verschillende diensten. Ook via werkplekleren leer je de werkvloer beter kennen. En tijdens de stage kan je nóg
meer ervaring opdoen en nóg vaardiger worden want dat is zonder
twijfel wat je wil!
Toekomst
Op onze school kan je hierna het 7de jaar Thuis- en bejaardenzorg/
zorgkundige en/of het 7de jaar Kinderzorg volgen. Je kan uiteraard
ook onmiddellijk het werkveld instappen.
Diploma
Diploma secundair onderwijs
Lessentabel
Studenten die al het diploma secundair onderwijs behaalden,
krijgen vrijstelling voor 8 uur algemene vakken (godsdienst, Nederlands, Frans en mavo). Deze worden vervangen door extra
uren stage.

ORGANISATIE-ASSISTENTIE
Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Nederlands

2

Maatschappelijke vorming

2

Frans

2

Plastische opvoeding

2

Logistiek assistent

2

Logistieke medewerker indirecte zorg en onderhoudsdienst

3

Communicatie

4

Integratie

1

RECUPERATIELESSEN voor
vakken die tijdens de stage
wegvallen
STAGE

TOTAAL

Wie kan starten
• wie een studiegetuigschrift of diploma secundair onderwijs
behaald heeft in het studiegebied Personenzorg
• wie minstens een volledig jaar hoger onderwijs heeft gevolgd binnen de (ped)agogische, sociale of paramedische
sector en al dan niet geslaagd is. Dit is ook zo als je HBO
Verpleegkunde volgde.

NA EEN MOTIVATIEGESPREK EN POSITIEVE BESLISSING VAN DE TOELATINGSKLASSENRAAD

10

• wie een diploma secundair onderwijs/studiegetuigschrift behaald heeft in een ander studiegebied

10 weken

• wie geen volledig jaar hoger onderwijs volgde in een
van bovengenoemde sectoren of hoger onderwijs volgde in een andere sector

32 UUR
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