7DE SPECIALISATIEJAAR
ORGANISATIE-ASSISTENTIE

• Je wenst later in de sector van de indirecte zorg te werken.
• Je wil een heel praktische en veelzijdige opleiding die je heel wat kansen biedt op de
arbeidsmarkt.
• Je helpt graag anderen en bent iemand die graag en goed organiseert.
• Je werkt graag in teamverband.
• Je leert liefst door te doen en theorie ligt je minder.
• Je bent vriendelijk en je gaat graag en vlot met mensen om.
• Je vindt het behalen van het diploma secundair onderwijs belangrijk.

Studieprofiel van de richting:
Is deze richting iets voor jou?
Zet jouw eigen inschatting van jouw
studieprofiel af tegenover dit van de
gekozen richting
Dit kan op: www.sint-michiel.be

Datum opmaak: mei 2019.

LESSENTABEL 7DE SPECIALISATIEJAAR ORGANISATIE-ASSISTENTIE

Vakbenaming

Uren/Week

Godsdienst

2

Engels

2

Frans

2

Lichamelijke opvoeding

2

Nederlands

2

Organisatie-assistentie:

21

- Logistiek assistent in ziekenhuizen en
zorginstellingen en logistiek medewerker in
kleinhuishouding
- Communicatie, agogisch en kwaliteitsbewust
handelen, in team en in een organisatie werken,
loopbaanvoorbereiding 11u. hiervan is stage*
Totaal

33

* Wekelijks anderhalve dag stage en 3 weken blokstage.
• In deze gevarieerde en tewerkstellingsgerichte studierichting word je onder meer
voorbereid op het beroep van logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen en
van logistiek medewerker in de kleinhuishouding (o.a. in diensten voor gezinszorg zoals
Familiehulp en Familiezorg). Nadien kan je uit een waaier van jobs kiezen.
• De klemtoon ligt op praktijkgerichte lessen, opdrachten en stages die sterk aansluiten bij
je toekomstig werkterrein. Je vakkennis wordt verder uitgediept en je krijgt de finesses
van het beroep onder de knie. Zo vergroot je zeker je beroepsbekwaamheid, je
praktische ervaring én je tewerkstellingskansen op de arbeidsmarkt.
• Je bekwaamt je verder in het teamgericht werken en in het kwaliteitsvol organiseren en
zelfstandig uitvoeren van dienstverlenende activiteiten

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op de website: www.viso-roeselare.be
Datum opmaak: mei 2019.

