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WAAR IK VOOR KIES!
In het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) blijft de 
theorie beperkt en ligt de nadruk op de praktijk. Je 
brengt dan ook vele uren per week in het praktijklokaal 
door. Toch moet je ook algemene vakken studeren. 
In Zorg voor voeding leer je wat gezonde en 
verantwoorde voeding is. Je bereidt verschillende 
soorten maaltijden en leert de keukenuitrusting veilig 
en hygiënisch gebruiken. Je besteedt ook aandacht 
aan goede tafelmanieren en leert gerechten mooi 
presenteren en serveren.
In Zorg voor leef- en woonsituatie maak je vooral kennis 
met de eigenschappen van textiel. Je leert verschillende 
soorten textiel reinigen, wassen, drogen en strijken. Je 
leert ook leefruimtes goed en gezond onderhouden en 
met decoratieve stukjes verfraaien.
In Personenzorg leer je je eigen lichaam kennen en met 
de juiste producten verzorgen. Je besteedt ook aandacht 
aan correcte omgangsvormen.
Verzorging-voeding volg je samen met het beroepenveld 
Kantoor en verkoop.

BEN IK EEN LEERLING VOOR BVL 
BEROEPENVELD VERZORGING-VOEDING?
Het beroepsvoorbereidend leerjaar is voor jou de 
geschikte richting:
- als je uit 1B komt;
- als je niet geslaagd bent in 1A;
- als je echt moeilijkheden had met de leervakken in 1A.
Je leert het liefst door te doen, want theorie ligt je 
minder. ‘Zorgen voor...’, koken en andere huishoudelijke 
taken spreken je aan. Hiervoor heb je dan ook heel veel 
belangstelling.

MIJN STUDIEMOGELIJKHEDEN NA BVL 
BEROEPENVELD VERZORGING-VOEDING
Het beroepsvoorbereidend leerjaar bereidt je voor op 
een studierichting in het Beroeps Secundair Onderwijs 
(BSO). Wie uit ‘Kantoor en verkoop - Verzorging-voeding’ 
komt, kiest in het BSO meestal voor een van de volgende 
studierichtingen:
- Haarzorg,
- Office & Retail Assistant,
- Verzorging-voeding.
In een studiekeuzeadvies zeggen je leraren welke
studierichting het best bij jou past.

Basisvorming

Engels 1

Frans 2

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Muzikale opvoeding 1

Natuurwetenschappen 2

Nederlands 4

Plastische opvoeding 2

Wiskunde 3

Beroepenveld Verzorging - voeding

Beroepenveld Kantoor en 
verkoop 4

Personenzorg 2

Zorg voor voeding 3

Zorg voor leef- en woon-
situatie 2

TOTAAL 32

Middenschool

BVL BEROEPENVELD VERZORGING - VOEDING

STUDIERICHTING AANGEBODEN IN
Campus Beringen
Campus Lummen
Campus Paal


