DERDE GRAAD
BSO VERZORGING

• Je droomt van zorgen voor kinderen, oudere zorgvragers, gezinnen.
• Je gaat graag en vlot om met mensen en je wil die sociale vaardigheden verder
ontwikkelen.
• Je hebt een passie voor mensen en hecht veel belang aan hun gezondheid en
verzorging.
• Je hebt interesse en aanleg voor koken en andere huishoudelijke en creatieve
activiteiten.
• Je wil in een team werken en verantwoordelijkheid dragen.
• Je wil later een job in de kinder-, bejaarden- of thuiszorg.
Dan is Verzorging de richting voor 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 VERZORGING

Uren/week
Vijde jaar

Zesde jaar

Uren/Week

Uren/Week

Godsdienst

2

2

Engels

1

1

Frans

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Maatschappelijke vorming

2

2

Nederlands

2

2

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

24

23

Totaal

34

33

Vakbenaming

Verzorging:

* 11 weken stage: blokstages van drie weken met terugkomdag.
• Je krijgt een stevige voorbereiding op een beroep in de zorgsector.
• De zorg voor kinderen en oudere zorgvragers staat centraal. Je leert hen verzorgen en
met hen omgaan. Zowel de ontwikkeling van jonge kinderen als het proces van het
ouder worden, komen aan bod.
• Je traint je in het observeren en rapporteren, in het communiceren en in het
samenwerken met andere zorgverleners in een team.
• Je verdiept je in een aantal basisprincipes zoals veiligheid, ergonomie, kwaliteitsbewust
handelen en comfort bieden. Je leert inspelen op de noden van de zorgvragers (op het
vlak van gezonde voeding, kledij, aangepaste woning, aandacht en begrip…).
• Je loopt veel stage in bv. kinderdagverblijven, bij opvangouders en in woonzorgcentra.
Zo ondervind je welke doelgroep - het jonge kind of de oudere zorgvrager - jou het
meest aanspreekt.

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

