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Studierichtingsprofiel 3e graad TSO
Jeugd- en gehandicaptenzorg
De opleiding JGZ is gesitueerd in de derde graad van het technisch secundair onderwijs,
studiegebied ‘Personenzorg’ (Maatschappij en welzijn).
Deze studierichting bereidt je voor op het begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen in
leefgroepsituaties: in de gehandicaptenzorg, de bijzondere jeugdzorg en het algemeen welzijnswerk.
Het is een praktisch-technische studierichting waarna je kan gaan werken als opvoed(st)er /
begeleid(st)er bij kinderen, jongeren, volwassenen en bejaarden met een beperking. Dit
laatste verklaart ook het belang van de stages. 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… Vele oud-leerlingen getuigen dat zij in JGZ als persoon sterk zijn
gegroeid en tot ontplooiing zijn gekomen.
Na JGZ stroom je door naar de arbeidsmarkt of naar het hoger onderwijs.

Leerlingenprofiel
•

Je bent gemotiveerd om te werken met personen met een handicap.

•

Je bent bereid om te groeien in sociale interactie, communicatieve vaardigheden en
expressieve vaardigheden. Je wil graag werken in teamverband.

•

Je hebt een goed inlevingsvermogen, zin voor verantwoordelijkheid en talent voor
teamwerking en organisatie.

•

Je bent stipt, flexibel en creatief.

•

Je bent bereid om je in te zetten en een pakket theorie te verwerken.

•

Je bent bereid om je te verplaatsen voor de stages. Een gunstig advies van de
arbeidsgeneesheer is verplicht om op een stageplaats te mogen beginnen.

Wat komt meer specifiek aan bod in JGZ?
In de opleiding wordt de nodige theoretische kennis aangereikt maar attitudes en
vaardigheden zijn even belangrijk. Er gaat veel aandacht naar stages in de meest diverse
voorzieningen die later het beroepsveld zullen uitmaken: medisch-pedagogische instituten,
gezinsvervangende tehuizen, dagcentra. Je leert mensen van alle leeftijden met
uiteenlopende beperkingen begeleiden. Je vertrekt hierbij vanuit de overtuiging dat ze heel
wat mogelijkheden hebben tot (persoonlijkheids-) ontplooiing. Je leert over EHBO, hygiëne
en zorg voor het comfort van de gehandicapte.
Naast theoretische kennis en technieken, krijgen attitudes en vaardigheden zoals
inlevingsvermogen, openheid, sociale betrokkenheid, discretie veel aandacht. Daarnaast leer
je met taal, muziek, beweging en handvaardigheid creatief werken. Deze technieken worden
verwerkt in activiteiten en projecten voor bepaalde doelgroepen. Stages bieden je de
gelegenheid om de aangeleerde technieken en vaardigheden toe te passen.
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Toekomstmogelijkheden na jeugd- en gehandicaptenzorg
Met het diploma JGZ kan je als opvoed(st)er of begeleid(st)er aan de slag of je kan
verder studeren in het hoger onderwijs in de volgende studiegebieden:
▪ sociaal-agogisch werk: maatschappelijke veiligheid, orthopedagogie, sociaal werk,
toegepaste psychologie;
▪ gezondheidszorg: verpleegkunde, ergotherapie, logopedie en audiologie;
▪ onderwijs: kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs.

