www.instituutmariakoningin.be

Jeugd- en gehandicaptenzorg
3de graad

Imk Lanklaar Rotem
vzw KSO Zusters van de Voorzienigheid
Rijksweg 168 - 3650 Dilsen-Stokkem

Eerste graad

IMK
Lanklaar
Techniek-wetenschappen,

Rijksweg 168
3650 Dilsen-Stokkem

2de en 3de graad
Sociale en technische wetenschappen,
2de en 3de graad

089 75 60 84
Imk@telenet.be

Jeugd- en gehandicaptenzorg,
3de graad
Verzorging-voeding,
2de graad
Verzorging,
specialisatie Kinderzorg,
specialisatie Thuis- en bejaardenzorg/Zorgkundige,
3de graad

1

IMK Rotem
Tienstraat 35
3650 Dilsen-Stokkem
089 79 34 68
Imk_rotem@hotmail.com

De opleiding JGZ is gesitueerd in de derde graad van het studiedomein ‘Maatschappij en welzijn’. We
spreken dus over het vijfde en het zesde jaar.
Om toegang te krijgen tot de richting JGZ, moet je beschikken over:
•
•
•

een A-attest van de tweede graad ASO of TSO (4de jaar),
een B-attest van de tweede graad ASO of TSO (4de jaar) op voorwaarde dat de richting JGZ
niet werd uitgesloten,
het 6de jaar BSO met vrucht beëindigd hebben.
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Studieprofiel JGZ
In deze studierichting krijg je een opleiding tot opvoed(st)er/begeleid(st)er bij kinderen, jongeren,
volwassenen en bejaarden met een beperking.
De opleiding JGZ is gericht op doorstroming naar het hoger onderwijs én toegang op de
arbeidsmarkt. Dit laatste verklaart ook het belang van de stages.
De opleiding JGZ begint op het 5de jaar en duurt twee jaar.
Je leert om op een verantwoorde manier om te gaan met uiteenlopende types handicap of
probleemsituaties: verstandelijke of fysieke, enkelvoudige of meervoudige beperking, kinderen en
jongeren in een moeilijke opvoedingssituatie…
JGZ is een boeiende richting met vakken zoals pedagogie en psychologie, orthopedagogiek, expressie
en animatie. Vele oud-leerlingen getuigen dat zij in JGZ als persoon sterk zijn gegroeid en tot
ontplooiing zijn gekomen.
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Leerlingprofiel JGZ
De opleiding JGZ is ideaal voor wie zijn persoonlijkheid wil ontwikkelen en zijn grenzen wil verleggen.
De studierichting JGZ mag niet onderschat worden. Je moet er niet aan beginnen, als je niet
voldoende gemotiveerd bent om te werken met personen met een beperking.
Je moet ook over het potentieel beschikken om te groeien in:
•
•
•

sociale interactie;
communicatieve vaardigheden;
expressieve en animerende vaardigheden.

Dit zijn immers de drie competenties die in de opleiding centraal staan, wil je aan een jongere of
persoon met een beperking de begeleiding kunnen geven die verwacht wordt.
Deze opleiding vraagt bovendien:
•
•
•
•
•

inlevingsvermogen,
creatief en probleemoplossend kunnen werken,
zin voor verantwoordelijkheid,
inzet,
stiptheid,
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•
•
•
•
•

flexibiliteit,
talent voor organisatie,
talent voor teamwerking,
een redelijk pakket theorie kunnen en willen verwerken,
bereidheid om zich voor stages te verplaatsen.

Een gunstig advies van de arbeidsgeneesheer is verplicht om op een stageplaats te mogen beginnen.
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Lessentabellen Jeugd- en gehandicaptenzorg
aardrijkskunde
Engels
Frans
geschiedenis
godsdienst
lichamelijke opvoeding
Nederlands
wiskunde
beroepsgerichte pedagogiek en psychologie
beroepsgerichte zorgkunde
biologie van de mens
expressie en animatie
ortho(ped)agogiek en ortho(ped)agogische vaardigheden
stage
wetgeving
geïntegreerde proef
totaal aantal uren per week
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1
2
2
1
2
2
3
2
3
2
1
2
4
4
1
34
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6 JGZ
1
2
2
1
2
2
3
2
1
2
1
4
8
1
34

Belangrijk: de stage vormt een belangrijk deel van de opleiding, maar dit mag niet ten koste gaan
van de algemene vakken en de theoretische vakken uit het specifieke gedeelte. Wie voor JGZ-TSO
kiest, kiest voor de héle lessentabel.
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Toekomstmogelijkheden na JGZ
Met het diploma JGZ kan je als opvoed(st)er of begeleid(st)er solliciteren of verder studeren in het
hoger onderwijs. De meeste leerlingen die verder studeren, kiezen voor het hoger professioneel
onderwijs (professionele bachelors) in de volgende studiegebieden:
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▪

sociaal-agogisch werk: maatschappelijke
veiligheid, orthopedagogie, sociaal werk,
toegepaste psychologie;

▪

gezondheidszorg: verpleegkunde, ergotherapie, logopedie en audiologie;

▪

onderwijs: kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs.

