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Verzorging-Voeding: 
echt iets voor jou?

•  Je bent gemotiveerd en enthousiast.
•  Je hebt een goede gezondheid en 

een groot uithoudingsvermogen.
•  Je steekt graag de handen uit de 

mouwen en je weet van aanpakken.
•   Wij werken voor en met unieke men-

sen: een grote portie verdraagzaam-
heid en aanpassingsvermogen zijn 
noodzakelijke karaktereigenschappen.
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Toekomstmogelijkheden
Tijdens deze opleiding krijg je reële oriënteringskansen zodat je 
na de tweede graad een echte keuze kan maken.

Verzorging - Voeding is een uitstekende voorbereiding op de 
studierichtingen Verzorging en Organisatiehulp derde graad BSO.

Deze richtingen waarborgen een degelijke beroepsvorming in de 
zorgsector.

Toelatingsvoorwaarden
Je kan starten in het eerste leerjaar van de tweede graad BSO 
Verzorging - Voeding als je de eerste graad of het beroepsvoor-
bereidend leerjaar met vrucht beëindigd hebt. 

Mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad kan je ook 
starten op basis van leeftijd (16 jaar uiterlijk op 31/12).
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Onze visie op leren
In de tweede graad Verzorging–Voeding werken we met een 
graadsleerplan. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk vakover-
schrijdend te werken.

• Daarom werken we met alle leraren samen bij de uitwerking 
van dit leerplan.

• Daarom werken we ook thematisch. We beschouwen onze keu-
ze voor thematisch werken als methodiek in de tweede graad 
als zinvol. Deze methodiek geeft heel wat mogelijkheden om 
vakoverschrijdend te werken en de leerlingen de samenhang 
tussen de algemene doelstellingen te laten ervaren.

 

We streven naar competentieontwikkelend leren.

• We hebben aandacht voor de groei van de leerling.

• We hebben aandacht voor leren in samenhang ( kennis, vaar-
digheden en attitudes).

• We hebben aandacht voor het cyclisch leren.
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9. Oriënteren op beroepen binnen de directe en indirecte zorg en studiekeuze

4.  Binnen een 
welomschreven 
opdracht zorg 
dragen voor 
gezondheid en 
welzijn

5.  Binnen een 
welomschre-
ven opdracht 
ondersteunen bij 
(ped)agogische 
activiteiten

6 .  Binnen een 
welomschreven 
opdracht een 
maaltijd plan-
nen, voorberei-
den en bereiden

7.  Binnen een 
welomschreven 
opdracht zorg 
dragen voor 
lokalen, keuken 
en leefruimten

8.  Binnen een 
welomschreven 
opdracht zorg 
dragen voor 
linnen

3. Binnen een welomschreven opdracht, binnen een klasgroep, in groep werken

2. Binnen een welomschreven opdracht communiceren in een 1-1 relatie

1. Binnen een welomschreven opdracht kwaliteitsbewust handelen

Organisatorisch kader: algemene doelstellingen
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Activiteiten
•  Daadwerkelijk in contact komen met doelgroepen (gezonde vol-

wassenen en gezonde kinderen tussen 2,5 en 10 jaar).

•  Daadwerkelijk in contact komen met de sector van de groothuis-
houding.

•  Diverse projecten om de doelstellingen van de opleiding te inte-
greren, bijvoorbeeld een picknickdag.

Wat heeft IVV Sint-Vincentius jou te bieden?
•  Een kwaliteitsvolle opleiding met oog voor permanente vernieu-

wing.

•  Een lessenrooster dat regelmatig wordt doorbroken voor projecten 
en themaweken (sprekers, groepswerk, studiebezoeken, doe-acti-
viteiten).

•  Een persoonlijke begeleiding door een dynamisch en gemotiveerd 
team.

•  Een omgeving die christelijk geïnspireerd is, met respect voor elke 
persoon met zijn eigenheid, culturele achtergrond en ervaring.
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 1ste jaar 2de jaar 
 2de graad 2de graad

Basisvorming   

Godsdienst 2u 2u
Project algemene vakken 6u 6u 
Lichamelijke opvoeding 2u 2u
Nederlands 1u 1u 

Beroepsgericht gedeelte
Frans 2u 2u
Muzisch-creatieve vorming MO 2u 2u
Muzisch-creatieve vorming PO 2u 2u
Verzorging - voeding 16u 16u
Informatica 1u 1u

Totaal 34u/week 34u/week

lessentabel 



‘Samen sterk in zorg’

IVV Sint-Vincentius vzw 
Molenaarsstraat 22, 9000 Gent 
Tel 09 235 82 40 - Fax 09 235 82 41
campus.molenaarsstraat@ivv-gent.be 
www.ivv-gent.be

Infomomenten en kennismaking

We willen jou zo goed mogelijk informeren! 
Kom daarom naar onze jaarlijkse opendeurdag 
of infodagen (zie data op www.ivv-gent.be).
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