
OUD AANBOD Hasp-O

LEERJAAR: VII

Godsdienst 2

Frans 2

Lichamelijke opvoeding 2

Project algemene vakken 4

Communicatie 1

Expressie 2

Agogisch handelen 4

Gezondheid en welzijn 4

Indirecte zorg 2

Stage 11

TOTAAL 34

Oud aanbod
2de jaar van de 1ste graad  Tot en met 2019-2020
1ste jaar van de 2de graad  Tot en met 2020-2021
2de jaar van de 2de graad   Tot en met 2021-2022
1ste jaar van de 3de graad  Tot en met 2022-2023
2de jaar van de 3de graad   Tot en met 2023-2024
3de jaar van de 3de graad   Tot en met 2024-2025

Opgelet:
Leerlingen die starten in het eerste jaar van de eerste graad in 
september 2019 of later vallen automatisch onder het studie-
aanbod van het nieuwe aanbod.

THUIS- EN BEJAARDENZORG-ZORGKUNDIGE

Specialisatiejaar 3de graad (arbeidsmarktfinaliteit)

Wat?

Je leert werken in verschillende complexere zorgsituaties; eerst onder begeleiding, later zelfstandig. Je leert de behoeften en de noden van 
de doelgroep kennen. Je leert methodes, kwaliteitsvol handelen en zorgzaam werken met en voor mensen. Je leert functioneren als lid van 
een team, werken binnen een zorgplan en omgaan met diversiteit. Je leert zorgen voor het welzijn van een bejaarde en/of het gezin.

Voor wie?

Wil je je specialiseren in het werken met gezinnen en bejaarden? Wil je later in de thuiszorg, de ouderenzorg of de ziekenhuissector aan de 
slag? Dan is de studierichting Thuis- en Bejaardenzorg-Zorgkundige iets voor jou. Want wat je geleerd hebt, wordt verder uitgediept, toegespitst 
op een bepaalde doelgroep, op specifieke situaties en gericht op het zelfstandiger functioneren.

Toekomstmogelijkheden?

Als afgestudeerde kan je gaan werken in de thuiszorg, in een woon- en zorgcentrum of in een dagverzorgingscentrum. Je kan verder studeren 
in een Secundair na Secundair richting (Se-n-Se) zoals Leefgroepenwerking, Animator in de ouderenzorg en Internaatswerking, of je kan verder 
studeren in hoger beroepsonderwijs Verpleegkunde (HBO 5).

Lessenrooster:
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