7DE SPECIALISATIEJAAR
THUIS- EN BEJAARDENZORG / ZORGKUNDIGE

• Je wil je specialiseren in het werken met oudere zorgvragers en gezinnen en
zorgkundige worden.
• Je zou graag aan de slag gaan in de ouderenzorg, de thuiszorg of de ziekenhuissector.
• Je wil veel praktijkervaring opdoen en leren werken in meer complexe zorgsituaties en
met specfieke doelgroepen: kwetsbare en jonge gezinnen, zorgvragers die chronische
ziek of palliatief zijn of een beperking hebben.
• Je gaat graag en vlot om met mensen en je hebt belangstelling voor zorgende taken,
communicatie, gezondheid en welzijn.
• Je bent gemotiveerd om in een team te werken en verantwoordelijkheid te dragen.
• Je vindt het behalen van het diploma secundair onderwijs belangrijk, waardoor je ook
verder kan studeren.

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 THUIS- EN BEJAARDENZORG /
ZORGKUNDIGE

Vakbenaming

Uren/Week

Godsdienst

2

Expressie

2

Frans

2

Lichamelijke opvoeding

2

Maatschappelijke vorming

2

Nederlands

2

Thuis –en bejaardenzorg/ Zorgkundige:

20

communicatie, gezondheid en welzijn, (ped)agogisch
handelen, huishoudelijke zorg, kwaliteitsbewust
handelen, in team en in een organisatie werken,
loopbaanvoorbereiding 10u. hiervan is stage*
Totaal

33

* 11 weken stage: blokstages van 6 weken met terugkomdag.
• In dit specialisatiejaar leer je werken met volwassenen en gezinnen, met een bijzondere
aandacht voor kwetsbare en jonge gezinnen, ouderen, zorgvragers die chronische ziek
of palliatief zijn of een beperking hebben. Je speelt in op de noden van de verschillende
doelgroepen.
• De kennis en vaardigheden die je al hebt verworven, worden verder uitgediept en
toegepast in steeds complexere en levensechte zorgsituaties.
• Al doende oefen je je in methodisch en zorgzaam werken en kwaliteitsbewust handelen,
aandacht hebben voor het welzijn van elk gezin en elke bejaarde, omgaan met
diversiteit, samenwerken met andere zorgverleners in een team. Tegelijk leer je steeds
zelfstandiger functioneren

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

