Domein maatschappij & welzijn: studierichting thuis- en
bejaardenzorg/zorgkundige
PROFIEL
Je bent verantwoordelijk, sociaal en je hebt zin voor initiatief. Je bent spontaan, creatief en je hebt
een groot inlevingsvermogen. Je werkt graag in team.

OPLEIDING
Je hebt in je opleiding reeds ervaring opgedaan met oudere zorgvragers in diverse
woonzorgcentra. Deze kennis wordt uitgediept en verbreed door een combinatie van theorie en
praktijk voor de richting-specifieke vakken. Je stage-ervaring wordt verder aangevuld met een
stage in een woonzorgcentra, een stage in de thuiszorg en een keuzestage. Je kan kiezen tussen
een stage in een ziekenhuis, in de thuisverpleging, in de psychiatrie of bij ouderen met een
beperking. Daarnaast krijg je een uitgebreid pakket aan algemene vakken.
We gaan in samenwerking met een woonzorgcentrum op vierdaagse naar de Belgische kust. Daar
ben je verantwoordelijk voor de zorg van één of meerdere oudere zorgvragers. Via deze ervaring
word je beroepsdeskundigheid verhoogd.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Je kan aan de slag als zorgkundige in een thuiszorgdienst zoals o.a. Familiehulp en Zorg Leuven.
Gezien de beperking van de hospitalisatieduur en de veroudering van de bevolking doen steeds
meer hulpbehoevende gezinnen een beroep op deze organisaties die elk jaar opnieuw onze
afgestudeerden in dienst nemen. Ook kraamhulp in jonge gezinnen is de laatste jaren sterk
toegenomen. Er is dus geen gebrek aan werk in deze sector.
In het gezin vervul je alle verzorgende, sociaal-ondersteunende en huishoudelijke taken: o.a.
kinderen verzorgen en begeleiden, koken, dagelijks onderhoud van de woning, was en strijk,
verstelwerk, boodschappen doen, telefoneren, krant voorlezen, familie ontvangen, enz.
Je kan aan de slag als zorgkundige in diverse woonzorgcentra. Je staat o.a. in voor de verzorging
van de bewoners, de maaltijdbegeleiding, diverse logistieke taken zoals het rondbrengen van
water en koffie en de psychosociale ondersteuning.
Je kunt aan de slag als zorgkundige onder de verantwoordelijkheid van een verpleegkundige en
in een gestructureerd team. Dit zijn verzorgende en logistieke taken in een ziekenhuis en in de
thuisverpleging.
7de specialisatiejaren BSO
Je mag ook nog een ander specialisatiejaar bso volgen. Wil je een richting uit een ander
studiegebied, dan moet de toelatingsklassenraad dit toestaan.
Dit zijn de mogelijkheden: Begeleider in de kinderopvang (BSO - Modulair jaar), Kinderzorg (BSO
- Derde leerjaar), Organisatie-assistentie (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!
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), Orthopedische instrumenten ( TSO Se-n-Se).
HBO
Het hoger beroepsonderwijs positioneert zich op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur;
vandaar de roepnaam HBO5. De opleidingen uit het HBO bereiden voor op het uitoefenen van
een beroep. Zij maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich net onder de professionele
bachelor. Het HBO5 omvat de hogere opleidingen van het Volwassenenonderwijs en de opleiding
Verpleegkunde. Als je in het bezit bent van een diploma secundair mag je zeker starten. Als je dit
niet hebt, controleer dan goed de toelatingsvoorwaarden.
Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen: Verpleegkunde, Assistent in de psychologie,
Maatschappelijk werk, Seniorenconsulentenvorming, Tolk Vlaamse Gebarentaal (Tolk voor
doven), Orthopedagogie, Personeelswerk, Sociaal - cultureel werk, Syndicaal werk
Meer informatie? www.onderwijskiezer.be

