
Zorgkundige specialisatiejaar
 In de opleiding zorgkundige duaal leert men onder toezicht van een

verpleegkundige de gezondheidstoestand van de cliënt op te volgen, deze te
begeleiden bij de activiteiten van het dagelijks leven en in te staan voor
lichaamsverzorging, comfortzorg, preventie, gezondheidsopvoeding en logistieke
ondersteuning teneinde de cliënt op efficiënte en kwaliteitsvolle wijze te
ondersteunen en te verzorgen, waarbij rekening gehouden wordt met zijn/haar
welzijn. In de opleiding leert men binnen een gestructureerde equipe te werken en
leert men samen met de verpleegkundige en cliënt het zorgplan op te stellen
waarbij de zorgprioriteiten bepaald worden. Per cliënt plant en voert de
zorgkundige de zorg op systematische wijze uit conform het individueel zorgplan
rekening houdend met de prioriteiten, de continuïteit van de zorg, geplande
onderzoeken, tijdsbesteding, wensen,… van de cliënt. De zorgkundige rapporteert
steeds aan de verpleegkundige onder wiens toezicht hij/zij werkt.
 
De zorgkundige kan worden tewerkgesteld in de volgende contexten:
• algemeen ziekenhuis;
• ziekenhuis voor geestelijke gezondheidszorg;
• geriatrisch ziekenhuis;
• palliatief ziekenhuis;
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Kinderbegeleider specialisatiejaar (vanaf 18 jaar)
 

baby’s en peuters op te voeden, hen te verzorgen en dit in samenwerking met
ouders, collega’s en externen rekening houdend met de diversiteit in de
samenleving teneinde baby’s en peuters in hun algemene ontwikkeling te
stimuleren en de ouders als eerste opvoeders te ondersteunen;
schoolgaande kinderen van de basisschool buiten de schooltijd te begeleiden
en bij te dragen aan hun algemene ontwikkeling, dit in samenwerking met
ouders, collega’s en externen rekening houdend met de diversiteit in de
samenleving teneinde het kind zich goed te laten voelen en de ouders als
eerste opvoeders te ondersteunen. In het kader van een brede inzetbaarheid
van de jongeren op de arbeidsmarkt is er de mogelijkheid om leerlingen voor
maximaal ¼ van de werkplekcomponent in een ruimere context relevante
werkervaring op te laten doen.

In de opleiding kinderbegeleider duaal leert men
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Logistiek helper in de zorginstellingen 
De logistiek helper werkt samen met en onder toezicht van het verzorgend
personeel. Hij/zij helpt de verpleegkundigen en verzorgenden door een aantal
ondersteunende taken uit te voeren. De logistiek helper neemt niet deel aan de
verzorging van de zorgvrager.
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Verzorgende 
De verzorgende zorgt voor mensen die tijdelijk of permanent hulp nodig hebben
met betrekking tot alle activiteiten in het dagelijks leven. Hij/zij vangt hiermee
tijdelijke of permanente tekorten in de zelfzorg op. De verzorgende waarborgt
daarbij de maximale zelfredzaamheid van de zorgvrager.

Verzorgende/zorgkundige 
In de opleiding verzorgende/zorgkundige duaal leert men als zorgkundige onder
toezicht van een verpleegkundige de gezondheidstoestand van de cliënt op te
volgen, deze te begeleiden bij de activiteiten van het dagelijks leven en in te staan
voor lichaamsverzorging, comfortzorg, preventie, gezondheidsopvoeding en
logistieke ondersteuning teneinde de cliënt op efficiënte en kwaliteitsvolle wijze te
ondersteunen en te verzorgen, waarbij rekening gehouden wordt met zijn/haar
welzijn. 



Begeleider in de kinderopvang (vanaf 18 jaar)  
De begeleider in de kinderopvang begeleidt en verzorgt baby’s, peuters, kleuters
en schoolgaande kinderen tot en met de basisschool. Afhankelijk van de leeftijd, de
doelgroep en de opvangvoorziening heeft de begeleider een aantal kinderen bij
zich in de groep. Hij is verantwoordelijk voor het welzijn van elk van hen. Daarbij
houdt hij rekening met leeftijd, belangstelling en noden. Kinderparticipatie loopt
als een rode draad doorheen het takenpakket.
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