
 

 

                         IMK Lanklaar - Rotem  
 
          
 

Studierichtingsprofielen 3e graad BSO: 
    - Verzorging (5e en 6e leerjaar) 
    - Specialisatiejaren: Kinderzorg en Thuis- en  
      bejaardenzorg/zorgkundige (7e leerjaar) 

 

 

Deze praktische opleiding is gesitueerd in derde graad van het beroeps secundair onderwijs, 

studiegebied ‘Personenzorg’. Vanaf schooljaar 2022-2023 kan je nog verzorging (5e en 6e 

leerjaar) en de specialisatiejaren (7e TBZ/Z en 7e KZ) bij IMK volgen. 

Deze beroepsopleiding is bedoeld voor handige jongeren met veel verantwoordelijkheidsgevoel die 

bovendien belangstelling hebben voor het dagelijks leven van gezonde én zieke mensen. 

Het pakket algemene vakken is eerder beperkt en de leerlingen leren vooral al doende.  

Graag werken met en/of voor mensen is noodzakelijk. 

Na deze studierichting stroom je logischerwijze door de arbeidsmarkt. Hogere studies zijn 

ook mogelijk, na het 7e leerjaar. De opleidingen Kinderzorg (KZ) en Thuis- en 

bejaardenzorg/zorgkundige (TBZZ) zijn het 3de leerjaar in de 3de graad. Om toegang te 

krijgen tot KZ of TBZZ, moet je geslaagd zijn in het 6 de jaar in de onderliggende 

studierichting ‘Verzorging’. 

Opmerking: Vanaf 2023-2024 wordt 7 Kinderzorg niet meer ingericht bij IMK. 

 

Leerlingenprofiel voor deze studierichting: 

• Je bent sociaal ingesteld d.w.z. dat je graag werkt met en voor andere mensen. Je 

gaat graag met mensen om. Je kan goed met anderen samenwerken. 

• Je bent praktisch ingesteld en steekt graag de handen uit de mouwen, ook thuis. 

• Je bent geduldig, je kan je stipt aan afspraken houden en je staat open voor 

opbouwende feedback. 

• Je bent bereid om verzorgende taken uit te voeren bij kinderen en/of bejaarden. Je 

zorgt ook goed voor jezelf (fysiek en psychisch).  

• Je bent bereid om de theoretische kennis om te zetten in praktijk, o.a. tijdens 

projecten en de stages, en om extra initiatieven te nemen voor bepaalde opdrachten. 



 

 

• De leerlingen van de 3de graad moeten bereid zijn om zich voor stages te 

verplaatsen. Een gunstig advies van de arbeidsgeneesheer is verplicht om op een 

stageplaats te mogen beginnen. 

Wat komt meer specifiek aan bod in de 3e  graad? 

Je wordt voorbereid op beroepen in de kinder-, bejaarden-, en thuiszorg. 

Je leert omgaan met jezelf en anderen en met mensen die zorg nodig hebben in 

dagdagelijkse situaties. In je opleiding komt zowel de ontwikkeling van peuters als het 

proces van het ouder worden aan bod. Je krijgt aandacht voor relaties, gedrag, 

communicatie, omgangsvormen… 

Je traint je in het observeren en rapporteren, in het samenwerken met andere 

verzorgenden. Je leert over EHBO, gezonde voeding en de basis van dieetleer. Je leert zelf 

kindervoeding klaarmaken en maaltijden die tegelijkertijd gezond én lekker zijn. Je leert de 

elementaire noden van de hulpvragers kennen (voeding, voldoende (nacht)rust, vaste 

routines, veilig gebruik van geneesmiddelen, hygiëne, (comfortabele) kledij, aangepaste 

woning, aandacht en begrip…). 

Via een geïntegreerd programma in de specifieke vakken (combinatie van theorie, praktijk 

en stage) word je vertrouwd gemaakt met deze doelstellingen:  

   1. binnen een welomschreven opdracht kwaliteitsbewust handelen;  

   2. binnen een welomschreven opdracht communiceren;  

   3. binnen een welomschreven opdracht in een organisatie, in team werken;  

   4. binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn;  

   5. binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen;  

   6. binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen;  

   7. oriënteren op beroepen binnen de directe zorg en begeleiding, en voorbereiden op    

   studie of loopbaan.  

Op deze manier ontwikkel je een belangrijke competentie, nl. zorg verlenen vanuit een 

totaalvisie.  

Tijdens stages maak je kennis met je toekomstige werksituatie en op school word je wegwijs 

gemaakt in sociaal recht, je rechten en plichten, gezondheidsrecht… Je oefent op stages de 

doelstellingen in, onder verwijderd toezicht en in eenvoudige situaties. 

 

In de specialisatiejaren Kinderzorg (KZ) of Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige (TBZ/Z) 

worden de algemene doelstellingen van het 5e en 6e jaar Verzorging verder uitgewerkt zodat 

je de centrale competentie kan verwerven, nl.  

    • in KZ: als voorbereiding en oriëntatie op het functioneren als begeleider in de   

    kinderopvang, kinderen begeleiden vanuit een totaalvisie;  

    • in TBZ/Z: als voorbereiding en oriëntatie op het functioneren als zorgkundige, zorg  

    verlenen vanuit een totaalvisie.  

 



 

 

Tijdens de opleiding Kinderzorg werk je met kinderen van 0 tot 12 jaar. Levensechte 

situaties worden ontleed en besproken, op een theoretische maar ook op een 

praktische manier. Je leert zelfstandig en op een pedagogisch verantwoorde manier 

omgaan met pasgeborenen, peuters, kinderen die (bijzondere) aandacht of 

verzorging nodig hebben (vb. gehandicapte kinderen). 

Je krijgt inzicht in de ontwikkeling van baby, peuter en kind. Je specialisatie is ruimer 

dan alleen het verzorgen van gezonde en zieke kinderen; je leert ze ook opvangen, 

animeren en mee opvoeden. Tijdens je vele praktijkervaringen in en buiten de school 

proef je van verschillende vormen van kinderopvang: onthaalmoeder, buitenschoolse 

kinderopvang, 1ste kleuterklas…. 

 

Tijdens de opleiding Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige specialiseer jij je verder in 

het werken met gezinnen en bejaarden. Later wil je immers in de thuiszorg, de 

ouderenzorg of de rusthuissector aan de slag. 

Je doet veel praktijkervaring op binnen en buiten de school. Zo kan je stage lopen in 

de (semi-) residentiële volwassenenzorg, in de gezinszorg en bij een bijzondere 

doelgroep. Naast praktijkervaring verwerf je de nodige vakkennis en spijker je je 

algemene kennis bij. 

Je leert werken in verschillende complexere zorgsituaties; eerst onder begeleiding, 

later zelfstandig. Je leert de behoeften en de noden van de doelgroep kennen. Zo zijn 

de hygiënische zorgen bv. het typische kenmerk van de basiszorg binnen de thuis- en 

de ouderenzorg. Je leert én methodisch én kwaliteitsvol én zorgzaam werken met en 

voor mensen. 

Je leert functioneren als lid van een zorgende groep, 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. 

 

Lessentabellen 
 

Verzorging en specialisatiejaren 3e graad 

 5VZ 6VZ 7KZ 7TBZZ 

Godsdienst 2 2 2 2 

LO 2 2 2 2 

PAV 4 4 4 4 

Frans 1 1 1 1 

Expressie - - 2 2 

Indirecte zorg 2 2 2 2 

(Ped)agogisch handelen 6 4 6 4 

Gezondheid en welzijn 5 7 3 5 

Stages 10 10 10 10 

Totaal: 32 32 32 32 

 
Opmerking: in de derde graad hebben de leerlingen nog een 8e uur les op maandag. 
 



 

 

Toekomstmogelijkheden na derde graad Verzorging of na een specialisatiejaar 
 

Met het getuigschrift van het 6de jaar Verzorging ben je verzorgende. Met dit 
getuigschrift kan je gaan werken als verzorgende of verder studeren in een 7e 
leerjaar: kinderzorg, thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige, organisatie-assistentie. 

 
Een specialisatiejaar volgen zal zeker een positieve weerslag hebben op je 
tewerkstellingskansen. Zo kan je daarna een 4de graad Verpleegkunde (BSO) volgen 
of kan je instromen in een 7de jaar TSO, zoals ‘Leefgroepenwerking’. Ook verder 
studeren is dan mogelijk. 

 
De meest voor de hand liggende toekomstmogelijkheden zijn:  
• kinderbegeleid(st)er: bijv. in buitenschoolse kinderopvang of als onthaalouder;  
• zorgkundige in rust- en verzorgingstehuizen; 
• verzorgende in de thuiszorg: in het kader van organisaties als OCMW-Thuiszorg, 
Familiehulp, voorzieningen voor personen met een fysieke beperking en een niet-
aangeboren hersenletsel...  


