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/// ARBEIDSMARKTGERICHT

THUIS- EN BEJAARDENZORG / ZORGKUNDIGE 
– 7DE SPECIALISATIEJAAR

RICHTING
Je leert hoe je op een kwaliteitsvolle manier 
doelgerichte en systematische zorg kan ver-
lenen en dit vanuit een probleemoplossende 
benadering. Je leert je beroepsspecifi eke 
kennis en vaardigheden toepassen in diver-
se situaties in de thuis- en bejaardenzorg. De 
hulpverlening is gericht op de totale mens 
ter ondersteuning van de zelfredzaamheid 
en het welzijn van de complexe zorgvrager.

JE PROFIEL
Je bent betrouwbaar en je kan het beroeps-
geheim respecteren. Je kan in team sa-
menwerken en systematisch en zelfstandig 
handelen. Je brengt respect op voor elke 
zorgvrager, je kunt verantwoordelijkheid dra-
gen en je durft initiatief nemen. Je bent so-
ciaal voelend en communicatief vaardig naar 
alle betrokkenen van het zorgveld.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Je kan aan de slag in de bejaardenzorg, bij-
voorbeeld in een woonzorgcentrum of dag-
verzorgingscentrum. Ook kan je als zorgkun-
dige werken in de thuiszorg, meer specifi ek 
in de gezinszorg of kraamzorg. Je kan je 
kwalifi catie nog verbreden door het volgen 
van het specialisatiejaar Kinderzorg. Je kan 
doorstromen naar HBO5 Verpleegkunde of 
verder studeren in een andere graduaatsop-
leiding of een bacheloropleiding.

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN IN
Campus Beringen

7DE JAAR
Frans 2

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Project Algemene Vakken 4

Verzorging 22

TOTAAL 32

WOORDVERKLARING

Project Algemene Vakken: Vakken die vroeger apart gegeven 
werden, zoals wiskunde, talen, geschiedenis en aardrijkskunde worden 
nu als één vak gegeven.

Probleemoplossende benadering van zorg: Manier waarop een 
oplossing gezocht wordt voor een (zorg) probleem (bijv. niet meer 
zelfstandig kunnen wassen).

ELEKTRISCHE INSTALLATIES

RICHTING
In deze studierichting word je opgeleid tot 
een deskundig elektricien. De theorie is hier-
bij tot een minimum herleid. Je verdiept je 
in de industriële installaties. Tijdens de stage 
kom je in contact met het bedrijfsleven.

JE PROFIEL
Je bent praktisch ingesteld en hebt een bre-
de interesse voor elektriciteit en techniek. Je 
wil later huishoudelijke en industriële elektri-
sche installaties opbouwen en onderhou-
den. Je houdt ervan om alles gestructureerd 
volgens de regels uit te werken.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Na deze opleiding kan je terechtkomen bij 
een installateur van huishoudelijke of indus-
triële installaties en alarminstallaties. Je kan 
ook aan de slag als hersteller van huishoude-
lijke toestellen. Daarnaast heb je de kans om 
je verder te specialiseren in het 7de specia-
lisatiejaar Industriële elektriciteit. Zo behaal 
je naast een extra opleiding ook een diploma 
hoger secundair onderwijs. 
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WOORDVERKLARING

Project Algemene Vakken: Vakken die vroeger apart gegeven 
werden, zoals wiskunde, talen, geschiedenis en aardrijkskunde worden 
nu als één vak gegeven.

5DE JAAR 6DE JAAR

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Project Algemene Vakken 4 4
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