Thuis- en bejaardenzorg / Zorgkundige
Specialisatiejaar BSO
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1 Je job: zorgkundige
Na de opleiding Thuis- en bejaardenzorg / Zorgkundige kan je werken als zorgkundige in:




residentiële zorg: in een woon- en zorgcentrum voor ouderen, eventueel ook in een
psychiatrisch verzorgingstehuis of in de geriatrische afdeling van een algemeen
ziekenhuis;
thuiszorg: je werkt bij de zorgvrager thuis, waarbij je de taken zelfstandig uitvoert, met
regelmatig overleg met de verantwoordelijke.

Je zorg gaat uit naar mensen die tijdelijk of permanent hulp nodig hebben met betrekking tot alle
activiteiten van het dagelijks leven. Je hebt daarbij aandacht voor de persoon als geheel en
houdt rekening met de typische eigenheden van elke persoon. Je waarborgt de maximale
zelfredzaamheid van de zorgvrager.
Als zorgkundige ben je een echte duizendpoot. Je staat in
voor hulp- en dienstverlening op verschillende terreinen.
Persoonsverzorging, huishoudelijke dienstverlening,
psychische en agogische ondersteuning van de
zorgvrager zijn belangrijke aandachtspunten.
Typisch voor je beroep is dat je instaat voor een
‘totaalzorg’. Je kan een antwoord bieden op diverse
zorgvragen en daarbij ‘het ritme van het leven’ van de
zorgvrager volgen.

GETUIGENIS
Ik ben enkel geslaagd in mijn eerste jaar door wat ik leerde in Ursulinen Mechelen en wie ik daar
ben kunnen worden. Bedankt voor de mooie jaartjes die ik bij jullie op school had!
Saskia Peeters - HBO 5 Verpleegkunde Lier
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3 Toelichting bij enkele vakken
3.1

Algemene vorming

Het pakket ‘Algemene vorming’ brengt je de inzichten en vaardigheden bij die je nodig hebt om je
mannetje te kunnen staan in onze samenleving.

3.1.1 Project Algemene Vakken (P.A.V.)
Het vak P.A.V. biedt heel wat variatie. Verschillende vakken (Nederlands, geschiedenis,
aardrijkskunde en maatschappelijke vorming) bundelen hun krachten bij de praktijkgerichte
behandeling van verschillende thema’s..
Je verwerkt levensechte en herkenbare inhouden als één geheel. Daarbij worden veel
verschillende werkvormen en media gebruikt: groepsopdrachten, zelfstandig werk, discussies,
opzoekopdrachten in de bibliotheek of op het internet …
Regelmatig verken je de behandelde thema’s ook buiten de schoolmuren.
Je inzicht in mens en maatschappij vergroot. Zo kan je uitgroeien tot een mondige, weerbare en
geëngageerde deelnemer aan de samenleving.

3.1.2 Vreemde talen: Frans
Het vak Frans bouwt voort op je kennis uit voorgaande jaren in het secundair onderwijs. Het
praktisch bruikbare staat voorop.

3.2

Beroepsgerichte vorming
Volwassenen, ouderen en gezinnen vormen de
doelgroep van deze opleiding. Je verwerft de
inzichten en de vaardigheden die je nodig hebt om
als een volwaardige en flexibele zorgkundige te
kunnen functioneren.

Je verstevigt de kennis uit de 3de graad Verzorging
en leert werken in complexe zorgsituaties. In het
specialisatiejaar Thuis- en Bejaardenzorg /
Zorgkundige gaat daarbij aandacht naar het werken
met specifieke doelgroepen: kwetsbare gezinnen, personen die chronisch ziek zijn of palliatieve
zorgen nodig hebben, personen met een beperking.
Kwaliteitsbewust handelen komt in alle componenten aan bod:

je leert opdrachten planmatig aanpakken;

je gaat respectvol om met jezelf, anderen en materialen;

je werkt ergonomisch, economisch, milieubewust en hygiënisch;

je leert op een professionele manier observeren, interpreteren, registreren en rapporteren;

je kan je eigen werk kritisch evalueren.
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3.2.1 Gezondheid en welzijn
Om een goede zorg te kunnen verlenen breng je eerst de zorgsituatie van de zorgvrager in kaart:
je verzamelt gegevens over de verschillende gezondheidspatronen.
Je verkent verschillende stoornissen en aandoeningen en hun invloed op het menselijk
functioneren:

lichamelijke problemen (bv. Multiple Sclerose, ziekte van
Parkinson, C.V.A., infectieziekten, kanker …);

psychische problemen (bv. depressie, verwardheid, dementie
…).

3.2.2 Agogisch handelen
Je leert de zorg aanpassen aan het ontwikkelingsproces van de
zorgvrager.
Je handelt belevingsgericht en biedt psychosociale ondersteuning
door gedragingen te herkennen en te interpreteren. Het
samenwerken met het sociaal netwerk van de zorgvragers krijg je
ook onder de knie.

3.2.3 Indirecte zorg
Zowel in de thuiszorg als in de residentiële zorg leer je zorgen voor een kwaliteitsvolle leef- en
woonomgeving voor de zorgvrager. Dit betekent dat je op een efficiënte manier gecombineerde
taken rond maaltijd-, interieur-, linnen-, transfer-, middelen- en materialenzorg uitvoert.

3.2.4 Expressie
Het vak Expressie ondersteunt je in het creatief werken met volwassenen en ouderen. Je ontdekt
verschillende technieken en materialen in de vorm van workshops. De verworven vaardigheden
kan je tijdens je stage toepassen.

3.2.5 Seminarie
Stagevoorbereiding en stagebespreking komen hier aan bod. Ook is er ruimte om te werken aan
een project in het kader van de geïntegreerde proef (GIP).
Je maakt kennis met de organisatie van de gezondheids- en welzijnszorg en de
maatschappelijke tendensen en uitdagingen waarmee die geconfronteerd wordt.
Je oefent de communicatie met volwassenen en ouderen en leert samenwerken in een team.

3.2.6 Stages
Je loopt stage in diverse instellingen en diensten die de zorg voor bejaarden op zich nemen:

minimum 1/3 van de stage in een woon- en zorgcentrum;

minimum 1/3 van de stage in een erkende dienst voor gezinszorg (thuiszorg);

maximum 1/3 van de stage bij doelgroepen of instellingen die vanuit de vakken hierboven
bestudeerd worden: bv. geriatrische dienst van een algemeen ziekenhuis,
dagverzorgingscentrum voor dementerende bejaarden, instelling voor personen met een
verstandelijke handicap ...
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Je doet stage op drie verschillende stageplaatsen. Perioden met stage en perioden met les
wisselen elkaar af. Het normale weekrooster kan doorbroken worden. De stages worden enkele
weken aaneensluitend georganiseerd, met een wekelijkse terugkomdag.
De stageplaatsen worden geselecteerd door de school. De stagecoördinator verdeelt de
stageplaatsen over de studenten. Hierbij houden we in de mate van het mogelijke rekening met
de bereikbaarheid voor de studenten. Onkosten voor verplaatsingen van en naar de stageplaats
worden betaald door de studenten.

4 Inschrijvingsvoorwaarden
Je kan de opleiding Thuis- en bejaardenzorg / Zorgkundige volgen als je het getuigschrift
behaald hebt van het 2de leerjaar van de 3de graad in één van de volgende studierichtingen:

Verzorging BSO

Organisatiehulp BSO (mits het volgen van een individueel leertraject)
OF als je het diploma secundair onderwijs behaald hebt in één van de volgende studierichtingen:

Jeugd- en gehandicaptenzorg TSO

Gezondheids- en welzijnswetenschappen TSO

Sociale en technische wetenschappen TSO

5 Studiebewijs
Als je slaagt voor dit specialisatiejaar behaal je:

het diploma secundair onderwijs als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
o
in het bezit zijn van het getuigschrift van de 2de graad secundair onderwijs;
o
het 1ste en het 2de leerjaar van de 3de graad BSO met vrucht hebben beëindigd.

het studiegetuigschrift ‘Thuis- en bejaardenzorg / Zorgkundige’ voor wie al het diploma
secundair onderwijs heeft.

6 Praktische informatie
6.1

Studietoelagen

Studenten die aan de voorwaarden voldoen kunnen aanspraak maken op een studiebeurs,
toegekend door het Ministerie van Onderwijs. Informatie is te verkrijgen op het secretariaat van
de school, via de website www.studietoelagen.be en via het gratis nummer 1700.

7

6.2

Informatie

Waar?
Ursulinen Mechelen
Hoogstraat 35 - 2800 MECHELEN
Tel. 015 42 35 42
E-mail: info@ursulinenmechelen.be
Website: www.ursulinenmechelen.be

6.3




6.4

Inschrijvingen
donderdag 2 juli 2020 tot en met dinsdag 7 juli 2020 van 10.00 tot 12.30 uur en van 14.00
tot 17.00 uur (enkel op werkdagen)
woensdag 19 augustus 2020 en donderdag 20 augustus 2020 van 10.00 tot 12.30 uur en
van 14.00 tot 17.00 uur
Nadien na telefonische afspraak

Bereikbaarheid

Stadslijnen
1 Station – Markt – Nekkerspoel
2 Tivoli – Station – Vrijbroekpark
3 Station – Muizen
4 Station – Battel – Leest
5 Tivoli – Station – Geerdegemdries
6 Station – Industrie noord – Tivoli – Station
9 Station – Tivoli – Industrie noord – Station

Streeklijnen
28
Mechelen station – Hombeek
280
Vilvoorde – Hofstade – Mechelen
282
Mechelen – Zaventem
283
Mechelen – Zemst – Weerde
284
Mechelen – Boortmeerbeek – Leuven
285
Mechelen – Kampenhout – Leuven
286
Boom – Willebroek – Mechelen
287
Boom – Willebroek – Heindonk – Mechelen
288
Mechelen – Londerzeel
289
Mechelen – Breendonk
500
Mechelen – Rumst – Boom – Antwerpen
508
Schelle – Aartselaar – Rumst – Mechelen
511
Mechelen – Heist-o/d-Berg – Herentals
512
Mechelen – Peulis – Heist-o/d-Berg – Wiekevorst
520
Mechelen – Putte – Schriek – Tremelo
530
Mechelen – Keerbergen – Tremelo – Aarschot
532
Mechelen – Keerbergen – Tremelo – Werchter – Aarschot
533
Mechelen – Rijmenam – Haacht
550
Mechelen – Elzestraat – Duffel – Lier
551
Mechelen – Elzestraat – Sint-Katelijne-Waver
560
Mechelen – Sint-Katelijne-Waver – Lier
691
Mechelen – Bonheiden – Boortmeerbeek – Zaventem
682
Mechelen – Zemst – Weerde – Perk – Zaventem
683
Mechelen – Zemst – Vilvoorde – Zaventem
686
Mechelen – Kampenhout – Zaventem

Vanuit het station Mechelen - Centraal kan je sporen naar volgende bestemmingen in rechtstreekse verbinding:
Antwerpen / Baasrode Zuid / Boortmeerbeek / Bornem / Brussel / Buggenhout / Dendermonde / Duffel / Eigenbrakel /
Eppegem / Essen / Gent-Sint-Pieters / Geraardsbergen / Haacht / Halle / Hambos / Heide / Herentals / Hever / Hofstade /
Hove / Kapelle-o/d-Bos / Kontich / Kortrijk / Leuven / Lier / Londerzeel / Malderen / Mechelen Nekkerspoel / Melle /
Merelbeke / Mortsel / Muizen / Puurs / Schellebelle / Sint-Katelijne-Waver / Sint-Niklaas / Temse / Tildonk / Turnhout /
Vilvoorde / Weerde / Wespelaar / Wetteren / Wijgmaal / Willebroek
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