DERDE GRAAD
BSO ORGANISATIEHULP

• 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.
Dan past Organisatiehulp bij jou.

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: januari 2023.

LESSENTABEL DERDE GRAAD BSO ORGANISATIEHULP
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2

2
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1

1
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1

1

Informatica

1

-

Lichamelijke opvoeding

2

2

Maatschappelijke vorming

2

2

Nederlands

2

2

Organisatiehulp

23

23

34

33

Vakbenaming

- logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen en
logistiek medewerker in de voedings-en ouderhoudsdienst
- communicatie, kwaliteitsbewust handelen, in team en in een
organisatie werken, loopbaanvoorbereiding, 12u. hiervan is
stage*
Totaal

* Wekelijks anderhalve dag stage en drie weken blokstage.
• In deze gevarieerde en tewerkstellingsgerichte richting word je voorbereid op het beroep
van logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen en van logistiek medewerken
in de voedings-en onderhoudsdienst (o.a. in de gezinszorg).
• Je leert bedden opmaken, intern transport uitvoeren, linnendienst en schoonmaak doen,
onderhoud en rondbrengen van materiaal, voorraadbeheer, bediening van maaltijd,
mensen helpen bij het eten…
Je leert ook hygiënisch omgaan met voedsel en eenvoudige gerechten bereiden,
presenteren en verdelen.
Je oefent je in sociale vaardigheden.
Zo kan je o.a. verplegend en verzorgend personeel helpen.
Onder meer tijdens je stage en tijdens werkplekleren leer je dienstverlenende activiteiten
kwaliteitsvol organiseren en zelfstandig uitvoeren. Je kan stage doen in een ruim
werkveld: in ziekenhuizen en zorginstellingen, dagcentra, horeca, keukens,
voedingszaken, warenhuizen, schoonmaakbedrijven…
Net omdat je later kan ingezet worden voor verschillende taken is je stage zeer
gevarieerd: zo maak je kennis met allerlei diensten en voer je wisselende opdrachten uit

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op de website: www.viso-roeselare.be
Datum opmaak: januari 2023.

