
 

 

 

Studierichting Verzorging 

 

   PROFIEL 
 

 
Heb je een groot hart, ben je sociaal en wil je werken met mensen? Ben je creatief en kan je een 
uitdaging aan? Kan je zowel in team als individueel je mannetje staan? Dan is deze opleiding 
zeker iets voor jou! 
 

   OPLEIDING 
 

 
In de 2de graad (het 3de en 4de jaar) Verzorging-Voeding worden de basistechnieken voor 
huishoudkunde en verzorging bijgebracht. Op het einde van de tweede graad ben je in staat om 
zelfstandig een huishouden te runnen en mantelzorg te verlenen. 
 
In de 3de graad (het 5de en 6de jaar) Verzorging wordt vooral aandacht besteed aan kinderzorg 
en bejaardenzorg. We leren de competenties aan die voorbereiden op het werken met 
zorgvragers in de welzijnssector.  Je loopt stage in verschillende instellingen, zodat je ervaring 
kan opdoen op de werkvloer. Hierbij krijg je persoonlijke begeleiding van een mentor ter plaatse 
en de stageleerkrachten. 
Onze school beschikt over moderne keukens met alle toebehoren. Alle gerechten worden met 
dagverse producten bereid. Voor de lessen verzorging beschikken we over de gepaste 
ziekenhuisbedden en verzorgingsmaterieel. 
 

   TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN 
 

 
7de specialisatiejaren BSO  
Je wordt toegelaten tot alle 7de specialisatiejaren bso van het studiegebied Personenzorg. Dit 
betekent echter niet dat in de praktijk alle overgangen vanzelfsprekend zijn. Als je slaagt in dit 
specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs. Dit geeft toegang tot verdere 
opleidingsmogelijkheden zoals het Se-n-Se en het hoger onderwijs. Voor een aantal richtingen 
in het hoger onderwijs kan je een voorbereidend jaar volgen. 
 
Dit zijn de mogelijkheden: Begeleider in de kinderopvang (BSO - Modulair jaar),  Kinderzorg 
(BSO - Derde leerjaar), Organisatie-assistentie (BSO - Derde leerjaar),  Thuis- en bejaardenzorg 
/ zorgkundige (BSO - Derde leerjaar), Verzorgende (BSO - Modulair jaar).  
 
Se-n-Se 
Met je diploma secundair onderwijs op zak kan je starten in alle Se-n-Se-opleidingen van 
hetzelfde studiegebied waarin je je diploma hebt behaald. Dit betekent echter niet dat in de 
praktijk alle overgangen vanzelfsprekend zijn. Informeer je goed bij de scholen!  
Een Se-n-Se-opleiding volgen uit een ander studiegebied kan enkel mits akkoord van de 
toelatingsklassenraad van de school. 
 
Dit zijn de Se-n-Se-jaren van dit studiegebied: Animatie in de ouderenzorg (TSO - Se-n-Se), 
Internaatswerking (TSO - Se-n-Se),  Leefgroepenwerking (TSO - Se-n-Se), Tandartsassistentie 
(TSO - Se-n-Se).  
 
Mogelijke beroepen 
Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding: Begeleider kinderopvang 
(knelpuntberoep), Gezinshelper, Logistiek assistent, Sociale en gezinsinterveniënt , Strijker, 
Verzorgende (knelpuntberoep)  
 
Meer informatie?  www.onderwijskiezer.be 

http://www.onderwijskiezer.be/


 

 

 

 

 
 

Lessentabel 2de graad Verzorging-Voeding en 3de graad Verzorging 
 

  3VVO 4VVO 5VERZ 6VERZ 

   BASISVORMING      

Frans 2u 2u 2u 2u 

Levensbeschouwelijk vak 2u 2u 2u 2u 

L.O. 2u 2u 2u 2u 

Project algemene vakken 5u 6u 4u 4u 

   SPECIFIEK GEDEELTE   

Expressie - - 2u 2u 

Huishoudkunde/ 
gezinstechniek/voeding 19u 19u - - 

Muzikale opvoeding 1u 1u - - 

Onderwijsloopbaanbegeleiding * * - - 

Opvoedkunde/ verzorging/ 
huishoudkunde (incl. stage) - - 24u 24u 

Plastische opvoeding 2u 2u - - 

Totaal aantal lesuren 33u 34u 36u 36u 
 
*Onderwijsloopbaanbegeleiding geïntegreerd in het vak huishoudkunde/gezinstechnieken/voeding 


