
 

 

Maatschappij en welzijn 

 

VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE 
 

Indien je geen vooropleiding hebt, dien je eerst de opleiding verzorgende te doen. Als je 

uit een verzorgende richting komt, kijken we welke competenties je mee kan overnemen. 

Deze opleiding duurt minstens een jaar.  

 

De verzorgende/zorgkundige staat de verpleegkundige bij op het vlak van zorgverlening. 

Hij/zij werkt binnen een gestructureerde equipe en onder het toezicht van de 

verpleegkundige. Hij/zij wordt betrokken bij het bijhouden van het verpleegkundig dossier 

van de zorgvrager. De verzorgende/zorgkundige mag welbepaalde verpleegkundige 

handelingen uitvoeren onder toezicht van een verpleegkundige die hem/haar deze taken 

toevertrouwt. 

 

Je leert: 

· EHBO toedienen; 

· mondzorg toedienen; 

· patiënten helpen bij het innemen van orale medicatie; 

· maatregelen ter voorkoming van een infectie toepassen; 

· de lichaamstemperatuur opnemen, meedelen en registreren; 

· de zorgvrager bij het afnemen van excreties of  

secreties op niet-invasieve wijze helpen; 

· … 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

 

  

De praktijklessen voor deze opleiding gaan door op de campus Stadsrand 



 

 

Leren en werken  
=  

schoolcomponent + werkplek- of aanloopcomponent  

Voor de wil dit concreet zeggen dat je twee dagen les hebt: 

één dag praktijk en één dag algemene vorming (PAV).  

Afhankelijk van je opleiding kan je ook twee keer een halve dag algemene vorming en een 

halve dag praktijk hebben. 

 

Voor de  kan je twee of drie dagen gaan werken met een 

OAO of DAO (betaald werk).  Op de werkplek werk je verder aan je competenties voor 

praktijk. 

Als je (nog) geen werk hebt of nog niet arbeidsrijp bent, ga je ervaring opdoen in een 

 Hier krijg je door een combinatie van vorming en 

tewerkstelling (onbetaald) de mogelijkheid om je arbeidsvaardigheden en -attitudes te 

trainen.  Je wordt hierin bijgestaan door ervaren begeleiders bij één van onze externe 

partners.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Toelatingsvoorwaarden 
· 15 jaar zijn en de eerste twee leerjaren van het  

secundair onderwijs gevolgd hebben, (je moet niet geslaagd zijn.) 

· ofwel 16 jaar of ouder zijn 

 

Diploma 
In het DBSO reikt men deelcertificaten en certificaten uit. Onder bepaalde voorwaarden 

kan een jongere ook het diploma secundair onderwijs en andere studiebewijzen die 

gelijkwaardig zijn aan die in het voltijds secundair onderwijs krijgen. Een overzicht van 

de diploma's en getuigschriften in het DBSO vindt u op de Onderwijswebsite. 

 

 

 

  
 

 

  
 

  
 

 

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/diploma-en-studiebewijzen-in-het-deeltijds-beroepssecundair-onderwijs
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/diploma-en-studiebewijzen-in-het-deeltijds-beroepssecundair-onderwijs

