Thuis- en bejaardenzorg (zorgkundige) –
specialisatiejaar 3de graad bso
Profiel
Droom je van zorgen voor ouderen, gezinnen?
Ben je sociaal en wil je die sociale vaardigheden verder
ontwikkelen?
Heb je interesse voor verzorgende taken, gezondheid en
voeding?
Hou je van manueel en creatief bezig zijn?
Kan je goed omgaan met bejaarden?
Wil je je ten dienste stellen van iedereen die hulp nodig
heeft?
Kan je in een team werken en verantwoordelijkheid
opnemen?
Dan past de richting Thuis- en bejaardenzorg bij jou!
Dit specialisatiejaar bereidt je voor op een beroep in de
verzorgingssector: de rusthuizen, de thuis- en de gezinszorg.

Wat leer je?
Bejaarden in hun totaliteit benaderen (totaalzorg bieden)
Je leert werken in teamverband, gezinnen in de thuiszorg begeleiden, zwaar zorgbehoevende
ouderen in residentiële zorg begeleiden, zelfstandig werken op een probleemoplossende wijze in
complexe situaties.
Leren door te doen
Je leert al doende welke activiteiten kunnen uitgevoerd worden om de zelfredzaamheid van
bejaarden en cliënten te behouden.
Algemene vakken zorgen voor een belangrijke brede vorming.
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Lessentabel

Instap

7de jaar Thuis- en bejaardenzorg

BASISVORMING
Frans

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Project Algemene Vakken

4

SPECIFIEK GEDEELTE
Expressie

2

Omgaan

3

Directe zorg

3

Indirecte zorg

2

Geïntegreerd werken

4

Stage

10

TOTAAL

34

Je kan starten als je slaagde in een 6de jaar van
het studiegebied personenzorg (bijv. Verzorging,
Sociale en Technische Wetenschappen,
Gezondheids- en Welzijnswetenschappen)
Ook vanuit andere richtingen is de instap bij
gunstig advies van de toelatingsklassenraad nog
mogelijk.
Je moet dan ook bereid zijn om onder
begeleiding achterstanden weg te werken als dit
nodig blijkt.

Wat achteraf?
Na Thuis- en Bejaardenzorg kan je als
zorgkundige werken in rusthuizen en dagcentra
of als gezinshelp(st)er in de thuiszorg.
Na het 7de jaar krijg je je diploma secundair
onderwijs, waardoor je ook verder kan studeren
(bijv. voor kleuterleid(st)er of opvoed(st)er).
Zowel na het 6de als na het 7de jaar kan je de
HBO5 Verpleegkunde (vroegere ‘A2-verpleging’)
volgen, wat vrij veel leerlingen doen.
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