Verzorging

Een studierichting voor jou?
Je wilt een opleiding waarmee je zo snel mogelijk op de arbeidsmarkt terecht kan? Je draagt je
medemens een warm hart toe en je steekt graag de handen uit de mouwen? Je bent erg praktisch
ingesteld? Je wil je graag nuttig maken als verzorgende in een bejaardentehuis, in
kinderopvangcentra of de thuiszorg.
In de derde graad ligt de nadruk op professionele zorg. Je leert totaalzorg op maat bieden en dit
zowel aan jonge kinderen als aan oudere zorgvragers. Je leert dit doen met een warm hart, vanuit
een totale mensvisie en in teamverband. Je werkt op een methodische wijze en leert rekening houden
met basisprincipes op het vlak van hygiëne, zelfzorg, milieu, veiligheid, … .Je begeleidt activiteiten
aangepast aan de leefwereld en de mogelijkheden van de zorgvragers.
Naast sociale vaardigheden leer je ook praktijkgerichte verzorgingstechnieken. Vanaf het vijfde jaar
bouw je praktijkervaring op via de stages. Je doorloopt hierbij de verschillende domeinen:
kinderopvang, ouderenzorg en thuiszorg. Door de stages maak je kennis met het werkveld. In
verzorgingsinstellingen leer je via diverse stappen totaalzorg toepassen bij kinderen en oudere
zorgdragers.
Belangrijk is dat je een medisch geschiktheidattest van een arbeidsgeneesheer nodig hebt voor je aan
deze studierichting kan starten. Informeer hiervoor op school of bij het Centrum voor
leerlingenbegeleiding (CLB).

Wat mag je verwachten?
In het vak pedagogisch handelen leer je kwaliteitsvolle zorg verlenen aan zowel jonge als oudere
zorgvragers. Dit vergt belangrijke attitudes, vaardigheden en inzichten die je worden aangeleerd en
die je kan inoefenen.
Ook het vak gezondheid en welzijn neemt wekelijks heel wat uren in beslag. Hier verwerf je
gaandeweg deskundigheid in de totaalzorg voor kinderen en bejaarden. Aspecten van EHBO (eerste
hulp bij ongevallen), aanpassing aan het dagelijks leven, gezondheidsvoorlichting, … maken ook deel
uit van dit vak.
In het vak indirecte zorg draait het om de zorg voor de woonomgeving, het textiel en de voeding van
de zorgvrager. Je probeert voor de zorgvrager gunstige voorwaarden te scheppen, die leiden tot
zelfontplooiing en zelfinstandhouding van de zorgvrager.
In het vak project is er ruimte om geïntegreerd te werken, ervaringen van op stage of vakkennis zijn
hier vaak het uitgangspunt. Verschillende thema's komen aan bod, zo leer je zelfstandig of in groep
informatie verwerven en verwerken rond algemene welzijnszorg.
Elk trimester ga je gedurende enkele weken op stage. Hierbij maak je kennis met het werkveld. Je
leert via diverse stappen totaalzorg toepassen bij kinderen van 0 tot 3 jaar in kinderdagverblijven en
bij oudere zorgvragers in een rust- en verzorgingsinstelling.

En na de 3de graad?
Na deze studierichting kan je gaan werken in de kinderopvang, rust- en verzorgingstehuizen,
thuiszorg, gezinszorg of kraamzorg.
Na het zesde jaar behaal je het getuigschrift van het secundair beroepsonderwijs. Wil je het diploma
secundair onderwijs behalen, dan kan je in OLVI nog het zevende jaar kinderzorg of thuis- en
bejaardenzorg volgen. Na het zevende jaar kan je hogere studies beginnen.

