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Studierichtingsprofiel 
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Basiszorg en ondersteuning 3de graad 

De studierichting Basiszorg en ondersteuning 3de graad 

1. De studierichting in de matrix 

Graad 3de graad 

Finaliteit A-finaliteit 

Studiedomein Maatschappij en welzijn 

Samenstelling ET + BK Huishoudhulp zorg, BK Logistiek assistent in de zorg + set van relevante 
competenties uit de BK’s Verzorgende, zorgkundige, kinderbegeleider baby’s en peuters 
en kinderbegeleider schoolgaande kinderen 

2. Korte beschrijving van de studierichting 

Basiszorg en ondersteuning is een praktische richting in de arbeidsmarktfinaliteit en richt zich op leerlingen 

die willen doorgroeien naar een zorg- of welzijnsberoep. Leerlingen verwerven huishoudelijke en logistieke 

competenties maar krijgen ook al een basis van vaardigheden die in verschillende zorg- en welzijnsberoepen 

(bij o.m. kinderen en ouderen) noodzakelijk zijn. Dit is een set van relevante competenties uit de BK’s 

Verzorgende, Zorgkundige, Kinderbegeleider baby’s en peuters en Kinderbegeleider schoolgaande kinderen 

die de leerlingen voldoende moet voorbereiden om na het zesde jaar een éénjarige Se-n-se (Kinderbegeleider 

of Verzorgende/Zorgkundige) aan te vatten. Ook de opleiding HBO5 Verpleegkunde volgen behoort dan tot de 

mogelijkheden. 

3. Leerlingenprofiel 

[wordt aangevuld] 

4. Specifiek voor de studierichting 

• Zorg dragen voor maaltijdbereiding, linnenzorg en woon- en leefklimaat. 

• Informeren en helpen van cliënten bij zorgnoden en behoeften met aandacht voor een aanbod van zorg-, 

hulp- en dienstverlening. 

• Stimuleren van gezondheidsbevorderend gedrag. 

• Psychosociaal welbevinden ondersteunen van kinderen en volwassenen met aandacht voor het hanteren 

van communicatieve en sociale vaardigheden. 

• Introduceren van vrijetijds- en animatieactiviteiten. 

• Voorbereiden van en oriëntering op het uitvoeren van taken als verzorgende, zorgkundige en begeleider 

in de kinderopvang.  
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5. De modellessentabel 

[wordt aangevuld] 

6. Infrastructuur 

• (Polyvalente) didactische leslokalen voor (in)directe zorg en sociale vaardigheden (expressie). 

Vergelijking met aanverwante studierichtingen in de 3de graad 

Basiszorg en ondersteuning Assistentie in wonen, zorg en welzijn 

Algemene vorming: eindtermen A-finaliteit Algemene vorming: eindtermen A-finaliteit 

Specifieke vorming: 

*Maaltijdbereiding, zorg voor linnen en woon- en 

leefklimaat 

Specifieke vorming: 

*Maaltijdbereiding, zorg voor linnen en woon- en 

leefklimaat 

 *Ondersteunen bij verplaatsingen, maaltijdbedeling 

en sterilisatie 

*Introduceren van vrijetijds- en animatieactiviteiten *Ondersteunen bij vrijetijds- en animatieactiviteiten 

*Psychosociaal welbevinden ondersteunen met 

behulp van sociale en communicatieve vaardigheden 

*Hanteren van sociale en communicatieve 

vaardigheden bij het omgaan met klanten 

*Gezondheid bevorderen  

*Uitvoeren van afgebakende zorgtaken waaronder 

gedelegeerde verpleegkundige handelingen 

 

*Observeren, signaleren en rapporteren 

onregelmatigheden in functie van continuïteit van 

zorg 

*Observeren, signaleren en rapporteren 

onregelmatigheden 

 

De studierichting Basiszorg en ondersteuning is inhoudelijk verwant met de studierichtingen Gezondheidszorg 

en Opvoeding en begeleiding in de D/A-finaliteit. De set indalende competenties vloeien voort uit vier 

beroepskwalificaties waarvan er telkens twee gerealiseerd worden in de betrokken D/A-studierichtingen. 

Inhoudelijk relevante Se-n-Se  

• Kinderbegeleider 

• Verzorgende/Zorgkundige 

• Integrale veiligheid 


