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Voor wie? 

•	 Je bent sociaal voelend en je wil in de 
toekomst graag werken met ouderen of in 
de thuiszorg. 

•	 Je wil je creativiteit ontwikkelen, 
expressieve vaardigheden verwerven. 

•	 Je wil graag praktijkervaring opdoen in de 
sector van de ouderen.  

•	 Je hebt reeds een diploma secundair 
onderwijs of een studiegetuigschrift, maar 
je kiest bewust voor een gespecialiseerde 
opleiding in deze sector. 

Thuis- en Bejaardenzorg 
Zorgkundige Duaal
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Toekomstmogelijkheden

Na de opleiding Thuis- en Bejaardenzorg of Zorgkundige Duaal kan je aan het werk als zorgkundige in 
de residentiële sector (woon- en zorgcentra, dagverzorgingscentra en andere zorginstellingen), maar 
ook in de thuiszorg. 
Bovendien verwerf je na deze opleidingen het diploma secundair onderwijs dat je toegang geeft tot 
elke vorm van hoger onderwijs en de Se-n-Se opleidingen TSO.

Tot slot willen we je nog meegeven dat deze opleidingen een grote werkzekerheid bieden, aangezien 
men in de meeste verzorgingsinstellingen te kampen heeft met een ernstig personeelstekort. 

Vanuit onze school bieden wij twee trajecten aan voor de opleiding tot zorgkundige: 

•	 Thuis- en Bejaardenzorg
•	 Zorgkundige Duaal 

Inhoudelijk komen de trajecten grotendeels overeen. Dezelfde leerinhouden komen aan bod en de 
studenten moeten dezelfde competenties bereiken. Op het einde van het schooljaar behaal je ook 
hetzelfde diploma. De manier waarop deze competenties aangeleerd worden, maakt hier het grote 
verschil. 
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Thuis- en Bejaardenzorg

In het specialisatiejaar Thuis- en Bejaardenzorg streven we naar competentiegericht leren. 
Daarom bieden we naast de algemene vakken godsdienst, Frans, PAV en LO, de leerinhoud zo 
geïntegreerd mogelijk aan binnen het vak ‘Thuis- en Bejaardenzorg’. 

Binnen dit beroepsgericht gedeelte verwerf je vaardigheden nodig om te werken in complexe 
zorgsituaties binnen de residentiële hulpverlening en de thuiszorg. De studenten hebben per 
week 2 uren Masterclass, wat ons ruimte biedt om vakoverschrijdend te werken, projecten uit 
te werken, gastsprekers te ontvangen, bezoeken te plannen,... 

Naast de lessen hecht onze school bijzonder veel belang aan de stages. Deze worden op onze 
school in blokstages van 3 keer 4 weken aangeboden:

•	 4 weken stage in een residentiële setting;
•	 4 weken stage in de thuiszorg;
•	 4 weken stage in een residentiële setting.

Jaarlijks maken we ook een driedaagse reis met senioren. Dit is een unieke kans voor jong en 
oud om elkaar op een andere manier te ontmoeten.
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Lessentabel

Thuis- en Bejaardenzorg
Algemene vorming

Beroepsgerichte vorming

Godsdienst
Project Algemene Vakken
Lichamelijke Opvoeding
Frans
Expressie

Zorg en welzijn
(Ped)agogisch Handelen
Indirecte Zorg
Masterclass
Stage

2 u
4 u
2 u
2 u
2 u

4 u
4 u
2 u
2 u

12 u

36 u/week
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Zorgkundige Duaal
In duaal leren worden 60 % van de competenties op de werkvloer aangeleerd. De studenten gaan 
gedurende het volledige schooljaar 3 dagen per week werken en gaan 2 dagen per week naar 
school. Op de werkvloer worden ze intensief opgevolgd door één vaste mentor. In totaal zal je op 
twee verschillende werkplekken staan: 

•	 minstens 5 maanden in een residentiële setting;
•	 minstens 3 maanden in de thuiszorg.

Het grote voordeel van deze lange periodes is dat je meer tijd krijgt om de competenties in te 
oefenen en dat je meer als een volwaardige collega gezien wordt. Op die manier krijg je een 
realistischer beeld van de job. 

Dit traject is vooral bedoeld voor studenten die gemakkelijker competenties aanleren door het 
onmiddellijk in de praktijk in te oefenen. We verwachten wel dat je arbeidsrijp bent. Dit betekent 
dat je bepaalde vaardigheden beheerst die nodig zijn om in het werkveld te kunnen stappen (o.a. 
verantwoordelijkheid opnemen, in team werken). Je wordt immers werknemer van een organisatie 
en krijgt maandelijks ook een vergoeding voor jouw geleverde prestaties. Je volgt een screening en 
nadien ga je op zoek naar een werkplek.
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Lessentabel

2 dagen per week (16u)

Algemene vorming (8u)

Beroepsgericht vorming (8u)

Godsdienst
Project Algemene Vakken
Lichamelijke Opvoeding
Frans

Masterclass
(Ped)agogisch Handelen
Zorg en welzijn
Indirecte zorg

Minstens 5 maanden in een 
residentiële setting

Minstens 3 maanden in  
de thuiszorg

3 dagen per week (22u)
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Thuis- en Bejaardenzorg
Zorgkundige Duaal

Toelatingsvoorwaarden
Je kan starten als je over een diploma secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het 
tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs binnen het studiegebied 
Personenzorg beschikt.

Vrijstellingen
Wie reeds over een diploma secundair onderwijs beschikt vanuit de vorige opleiding, kan 
vrijstellingen krijgen voor de algemene vakken LO, godsdienst en Frans. 

Voor de richting Thuis- en Bejaardenzorg betekent dit dat je dan lesvrij bent. In het traject 
Zorgkundige Duaal betekent dit dat je op deze lesvrije momenten naar je werkplek gaat.
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‘Wat je op school leert, pas je onmiddellijk toe op je werkplek’
- Betül -
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‘Je ziet de jongere groeien en kunt hem of haar ook stapsgewijs de kans 
geven om de activiteiten mee te ondersteunen.’ - Lisa Cardoen, sectorconsulent -
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Wat heeft IVV Sint-Vincentius jou te bieden? 
•	 Een kwaliteitsvolle opleiding met oog voor permanente vernieuwing.
•	 Een lessenrooster waarin voldoende tijd wordt voorzien voor vakoverschrijdende activiteiten 

met projecten en themadagen, sprekers, groepswerk, studiebezoeken, doe-activiteiten.
•	 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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IVV Sint-Vincentius
‘Samen sterk in zorg’

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

Molenaarsstraat 30, 9000 Gent
campus.molenaarsstraat@ivv-gent.be
www.ivv-gent.be | Tel 09 235 82 40
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