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Heb je veel gevoel voor verantwoordelijkheid en bovendien een grote interesse in het 
dagelijkse leven van gezonde én zieke mensen? Ben je daarnaast ook nog handig? 
Dan is de opleiding Verzorging–Voeding zeker iets voor jou!

Het is in deze opleiding van groot belang dat je graag met en voor mensen werkt. Naast de 
specifieke vakken heb je nog een paar algemene vakken, maar je leert vooral al doende. 
Je leert hier veel over huishouding:

• hoe gezonde, eenvoudige en evenwichtige maaltijden klaarmaken
• hoe een woning onderhouden
• hoe kleding en textiel verzorgen
• …

Daarnaast leer je ook veel over  
sociale relaties en over gezondheid,  
met het accent op zelfzorg en  
zorg in de eigen omgeving.
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Toekomstmogelijkheden

In deze opleiding word je goed voorbereid op verschillende volgende 
studierichtingen, zodat je na de tweede graad een verstandige keuze kan 
maken die past bij je mogelijkheden en toekomstplannen.
Verzorging–Voeding bereidt jou bijvoorbeeld uitstekend voor op de 
studierichtingen Verzorging en Organisatiehulp derde graad BSO. Deze 
opleidingen verzekeren een grondige 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 beroepsvoorbereidend 
leerjaar (BVL) met vrucht hebt beëindigd  
(overgang niet afgesloten met een B-attest).

• Je kan ook starten op basis van leeftijd (15 jaar zijn op uiterlijk 31/12), 
als je een gunstige beslissing kreeg van de toelatingsklassenraad.

• Tot slot kan je starten in het tweede leerjaar van de tweede graad BSO 
Verzorging–Voeding als je de het eerste leerjaar van de tweede graad met 
vrucht hebt beëindigd (overgang niet afgesloten met een B-attest).

3



Verzorging - Voeding 2de graad BSO

In de tweede graad Verzorging–Voeding werken we met een graadleerplan. Door dit 
leerplan krijg je de kans om je kennis, vaardigheden en attitudes over alle vakken heen 
(vakoverschrijdend) te ontwikkelen tijdens de twee leerjaren van de tweede graad. Alle 
leraren werken samen bij de uitwerking van het leerplan. 

• Binnen de Algemene Vorming krijg je Godsdienst, PAV, LO en Nederlands.
• De beroepsgerichte vorming wordt geïntegreerd aangeboden binnen de leerinhoud 

Verzorging–Voeding.
• In deze tweede graad is door middel van de Masterclass lestijd 

voorzien om vakoverschrijdende activiteiten aan te bieden aan  
de leerlingen.

• In het klasuur besteden we aandacht aan ‘leren leren’ en 
sociale vaardigheden. 

We hebben trouwens veel aandacht voor de groei van de 
leerling. Daarom  stimuleren we leerlingen om hun eigen 
leren in handen te nemen door middel van zelfevaluaties, 
feedbackgesprekken, portfolio’s.
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Organisatorisch kader: algemene doelstellingen

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 
welomschreven 
opdracht 
ondersteunen bij 
(ped)agogische 
activiteiten

6. Binnen een 
welomschreven 
opdracht een 
maaltijd plannen, 
voorbereiden 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
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Activiteiten zijn er volop:
• Zowel op school als op de werkvloer kom je in contact met de doelgroepen (gezonde kinderen 

tussen 2,5 en 10 jaar en gezonde volwassenen) aan de hand van een activiteit.
• Op de werkvloer kom je in contact met de sector van de groothuishouding (huishouding in 

instellingen voor gezondheidszorg).
• De doelstellingen van deze opleiding worden in verschillende  

projecten gegoten en gerealiseerd door bijvoorbeeld:
 � teambuildingactiviteiten
 � picknickmiddag
 � bezoeken aan organisaties
 � een meerdaagse uitstap (2de leerjaar, 2de graad)
 � activiteiten rond nieuwe ontwikkelingen betreffende de sector

Wat kan IVV Sint-Vincentius jou bieden?
• Een kwaliteitsvolle opleiding met oog voor permanente vernieuwing
• Een persoonlijke begeleiding door een dynamisch en gemotiveerd team
• Een lessenrooster waarin voldoende tijd wordt voorzien voor vakoverschrijdende activiteiten met 

projecten, themadagen, sprekers, groepswerk, studiebezoeken, doe-activiteiten
• Een christelijk geïnspireerde omgeving met respect voor de eigenheid, culturele achtergrond en 

ervaring van elke persoon.
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Lessentabel

1ste jaar
2de graad

2de jaar
2de graad

Basisvorming

Beroepsgericht gedeelte

Godsdienst
Project Algemene Vakken
Lichamelijke Opvoeding
Nederlands

Frans
Muzisch-creatieve vorming MO
Muzisch-creatieve vorming PO
Informatica
Verzorging-Voeding
Masterclass
Klasuur

2 u
6 u
2 u
1 u

2 u
6 u
2 u
1 u

2 u
2 u
2 u
1 u

14 u
2 u
1 u

2 u
2 u
2 u
1 u

14 u
2 u
1 u

35 u/week 35 u/week 7
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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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