TWEEDE GRAAD
BSO VERZORGING-VOEDING

• Je leert liefst door te doen en theorie ligt je minder.
• Je gaat graag en vlot om met mensen, zowel jong als oud.
• ‘Zorgen voor anderen’ spreekt je aan.
• Je hebt interesse voor koken en andere huishoudelijke en creatieve activiteiten.
• Je hebt belangstelling voor gezondheid en voeding.
• Je wil later een job uitoefenen waarin anderen helpen belangrijk is.
Dan is Verzorging-voeding de richting die je zoekt!

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 TWEEDE GRAAD BSO VERZORGING-VOEDING

Uren/week
Derde jaar

Vierde jaar

Uren/Week

Uren/Week

Godsdienst

2

2

Engels

1

1

Frans

2

2

Informatica

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Maatschappelijke vorming

2

2

Muzikale opvoeding

1

1

Nederlands

2

2

Plastische opvoeding

2

2

Wiskunde

2

2

communicatie, gezondheid en welzijn, (ped)agogische
activiteiten, maaltijden bereiden, interieur-en linnenzorg,
kwaliteitsbewust handelen, in groep werken, studiekeuze

17

17

Totaal

34

34

Vakbenaming

Verzorging – voeding:

• In deze veelzijdige richting leer je zorg dragen voor anderen en voor jezelf.
• Veel aandacht gaat naar gezondheid en welzijn.
• Je leert koken en eenvoudige, gezonde en evenwichtige maaltijden bereiden. Je voert
ook andere huishoudelijke activiteiten uit, zoals het onderhouden van de woning, kleding
en andere textiel.
• Je oefent je in het hygiënisch, creatief en kwaliteitsbewust handelen.
• Je ondersteunt doelgroepen zoals gezonde kinderen en bejaarden bij activiteiten.
• Je leert communiceren, vlot omgaan met anderen en in een team functioneren. Daarom
wordt er vaak in groep gewerkt tijdens opdrachten.
• In deze richting krijg je de ideale voorbereiding op de studierichtingen Verzorging en
Organisatiehulp in de 3de graad

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

