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Beroepsopleiding 

7DE JAAR 

THUIS– EN 

BEJAARDENZORG/ 

ZORGKUNDIGE 

Domein  

Welzijn 

en zorg 

WAT NA THUIS– EN BEJAARDENZORG/ 

ZORGKUNDIGE? 

Na het zevende jaar ‘Thuis– en bejaardenzorg/ 
zorgkundige’ krijg je het diploma secundair onder-
wijs en kan je aan de slag als zorgkundige op de ar-
beidsmarkt. De tewerkstellingsgraad is hoog. De 
voorspelde behoefte aan zorgkundigen is en blijft 
groot. 

Een niet onbelangrijk gedeelte van de leerlingen 
stroomt door naar de opleiding ‘verpleegkundige’ 
(HBO5). Soms kan je een verdere studie aanvatten in 
de sociale, agogische, gezondheids– en onderwijs-
sector. 
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THUIS– EN BEJAARDENZORG/ 

ZORGKUNDIGE 

STUDIEPROFIEL 

In deze opleiding specialiseer jij je in het werken 
met gezinnen en bejaarden. De kennis en de han-
digheid die je hebt verworven, worden uitgediept en 
toegepast. Levensechte situaties worden ontleed en 
besproken, toegespitst op een bepaalde doelgroep, 
op specifieke situaties en gericht op het zelfstandi-
ger functioneren. 

Je doet praktijkervaring op binnen en buiten de 
school. Zo kan je stage lopen in de volwassenen-
zorg, gezinszorg of bij een bijzondere doelgroep. Je 
werkt in verschillende zorgsituaties, eerst onder be-
geleiding, later zelfstandig. Je leert methodisch, 
kwaliteitsvol en zorgzaam werken met en voor men-
sen, met oog voor de behoeften en noden van je 
doelgroep. 

Je leert functioneren als lid van een verpleegkundi-
genploeg, werken binnen een zorgplan en omgaan 
met diversiteit. Je leert observeren, rapporteren, een 
gepaste woon– en leefsituatie creëren en zorgen 
voor het welzijn van de bejaarde en/of het gezin. 

Op deze manier verwerf je de kennis en de vaardig-
heden om professioneel aan de slag te kunnen in 
thuiszorg, ouderenzorg of ziekenhuissector. 

 

LESSENROOSTER 

THUIS– EN BEJAARDENZORG/ 

ZORGKUNDIGE 

WIE KAN STARTEN? 

De leerlingen die in de derde graad de beroepsoplei-
ding ‘Verzorging’ met succes volgden, hebben de logi-
sche voorbereiding.  

Mits advies van een toelatingsklassenraad kan je uit een 
technische richting van hetzelfde domein (Welzijn en 
zorg) overstappen naar dit specialisatiejaar, zoals na 
‘Gezondheids- en welzijnswetenschappen’ (aangeboden 
in Bernardustechnicum). Je moet een vermoedelijke 
achterstand qua kennis en praktijkervaring wegwerken. 

Vanuit een studierichting uit een ander domein is de 
overgang naar ‘Thuis– en bejaardenzorg/zorgkundige’ 
in de meeste gevallen onmogelijk, maar de toelatings-
klassenraad kan elders verworven competenties in posi-
tieve zin laten doorwegen. 

Je bent bereid de gezondheidsvoorschriften in verband 
met stage te volgen en een onderzoek door onze ar-
beidsgeneesheer te laten uitvoeren. Eventuele bijko-
mende verplichte vaccinaties kunnen nodig zijn om op 
stage te gaan. 
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Verzorging 
 
   Pedagogisch handelen 
   Gezondheid en welzijn 
   Wonen en leven 
   Integratie 
   Stage 
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