
IVV Sint-Vincentius

Zorgsector: iets voor jou?

Verzorging   3de graad BSO



2

Verzorging 3de graad BSO

Verzorging: echt iets voor jou?

•   Je bent g

•   Je wil graag werken met kinderen,
ouderen, mensen die verzorging nodig
hebben.

•   Je wil je sociale, cr eve en 
zorgtechnische vaardigheden 
ontwikkelen.

•    
op.
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Verzorging 3de graad BSO

 

Je hebt het tweede leerjaar van de tweede graad secundair onderwijs 
met vrucht beëindigd.

Toekomstmogelijkheden
Tijdens de opleiding verwerf je een aantal competenties die leiden tot 
de beroepskwalificatie van Verzorgende. Je wordt voorbereid op de 
vervolgopleidingen Thuis- en Bejaardenzorg/Zorgkundige, Kinderzorg, 
Organisatieassistentie en HBO Verpleegkunde.

Slaag je voor de derde graad Verzorging, dan behaal je het Studie-
getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het 
Secundair Onderwijs.

Je Diploma Secundair Onderwijs behaal je na slagen voor een zevende 
specialisatiejaar BSO. Op onze school heb je de keuze uit: Thuis- en 
Bejaardenzorg/Zorgkundige, Kinderzorg en Veiligheidsberoepen.

Toelatingsvoorwaarden

 

•

•

•
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  Onze visie op leren  

We werken met een  graadsleerplan waarbinnen kennis, vaardig-
heden en attitudes vakoverschrijdend worden ontwikkeld.
De basisvorming bestaat uit de algemene vakken Godsdienst, 
Frans, PAV en LO.
Het beroepsgericht gedeelte omvat:

-  Beroepsgerichte vorming die we integreren binnen de leer-
inhoud Verzorging
-  Masterclass, lestijd die voorzien is om vakoverschrijdende 
thema’s en activiteiten aan onze leerlingen aan te bieden
-  Stage, aangeboden in blokken van 2 of 3 weken

    
Gedurende de twee leerjaren van de derde graad stimuleren we 
onze leerlingen om eigen leren in handen te nemen aan de hand 
van zelfevaluaties, feedbackgesprekken en opstellen van 
persoonlijke leerdoelen. Dit resulteert op het einde van het 
tweede leerjaar van de derde graad in een GIP-presentatie, voor 
een jury, waarin de leerlingen hun studiekeuze verdedigen.
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de wondere wereld van ouderen en kinderen.
Lessen en stages wisselen elkaar af. In totaal heb je 12 weken stage.
Na een kennismakingsstage van 2 weken in een woon- en zorgcentrum, 
loop je:

•  5 weken stage in een kinderdagverblijf
•  5 weken stage in een woon- en zorgcentrum voor bejaarden

In het tweede leerjaar van de derde graad leer je ouderen en kinderen 

best verzorgt, hoe je best met hen omgaat, hoe je hen kan ondersteunen en 
helpen.  
Ook in het zesde jaar loop je 12 weken stage waarvan:

•  2 keer 3 weken stage in een kinderdagverblijf
•  2 keer 3 weken stage in een woon- en zorgcentrum
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• Een kwaliteitsvolle opleiding met oog voor permanente vernieuwing.

• 

 

• 
 

• 

Een omgeving die christelijk geïnspireerd is, met respect met de eigenheid, de culturele achtergrond
en ervaring van elke persoon.

In het lesrooster zijn wekelijks 2 uren Masterclass ingebouwd. Tijdens deze lessen kunnen 
bezoeken worden georganiseerd, gastsprekers uitgenodigd en projecten uitgewerkt. 
Stagevoorbereidingen en -besprekingen komen hier ook aan bod. 
De leerlingen van het eerste leerjaar van de derde graad gaan op teambuildende groepsuitstap. 
Voor de leerlingen van het tweede leerjaar van de derde graad organiseren we een reis naar het 
buitenland. Tijdens deze meerdaagse uitstappen staan tal van boeiende activiteiten op het 
programma waarbinnen leerdoelen worden bereikt buiten de klassituatie.
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 1ste leerjaar 2de leerjaar 
 3de graad 3de graad

BEROEPSGERICHT GEDEELTE 25u 26u
Beroepsgerichte vorming (Verzorging) 
Masterclass
Stage

BASISVORMING  
Godsdienst 2u 2u 
Project algemene vakken 4u 4u 
Lichamelijke opvoeding 2u 2u 
Frans 1u 1u 

Totaal 35u/week 35u/week

Lessentabel 

12u 12u

12u 12u
2u 2u

9u 9u



‘Samen sterk in zorg’

IVV Sint-Vincentius vzw  
Molenaarsstraat 30, 9000 Gent  
Tel 09 235 82 40 
campus.molenaarsstraat@ivv-gent.be  
www.ivv-gent.be

Infomomenten en kennismaking

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