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Studierichtingsprofiel 
2023-02-08 

Assistentie in wonen, zorg en welzijn 3de graad 

De studierichting Assistentie in wonen, zorg en welzijn 3de graad 

1. De studierichting in de matrix 

Graad 3de graad 
Finaliteit A-finaliteit 
Studiedomein Maatschappij en welzijn 
Samenstelling MD + BK Huishoudhulp zorg, BK Logistiek assistent in de zorg, BK Medewerker kamerdienst 

2. Korte beschrijving van de studierichting 

Assistentie in wonen, zorg en welzijn is een praktische richting in de arbeidsmarktfinaliteit en is gericht op 
leerlingen die voor mensen willen zorgen. Zij worden voorbereid op ondersteunende profielen in de brede 
sector van zorg en welzijn. Leerlingen verwerven huishoudelijke en logistieke competenties en maken kennis 
met verschillende sectoren waarin zij als logistiek assistent, huishoudhulp of medewerker kamerdienst aan de 
slag kunnen. 

3. Leerlingenprofiel 

[wordt aangevuld] 

4. Specifiek voor de studierichting 

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

• Logistiek taken uitvoeren zoals het ondersteunen bij verplaatsingen, maaltijdbedeling, sterilisatie. 

• Ondersteuning bieden tijdens vrijetijds- en animatieactiviteiten. 

• Omgaan met klanten: hanteren van communicatieve en sociale vaardigheden. 

• Minimum 16 graaduren stage. 

5. De modellessentabel 

[wordt aangevuld] 

6. Infrastructuur 

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

https://guimard-my.sharepoint.com/personal/cindy_lammens_katholiekonderwijs_vlaanderen/Documents/2020-2021/0_lopende%20dossiers/Inforonde/www.katholiekonderwijs.vlaanderen
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Vergelijking met aanverwante studierichtingen in de 3de graad 

Basiszorg en ondersteuning Assistentie in wonen, zorg en welzijn 

Algemene vorming: minimumdoelen A-finaliteit Algemene vorming: minimumdoelen 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 

Inhoudelijk relevante Se-n-Se  

Integrale veiligheid 
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