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Lessentabel
De lessentabel voor 5 en 6JGZ bestaat uit 3 delen.
• Algemene vakken: Frans, Nederlands, Wiskunde, Aardrijkskunde, 

Engels, LO, Godsdienst en Geschiedenis.
• Specifieke vakken voor deze opleiding:

‐ Orthopedagogie
‐ Psychologie
‐ Biologie
‐ Wetgeving
‐ Zorgkunde
‐ Expressie

• Stage



Lessentabel

Wie graag zicht krijgt op hoeveel uren aan welk vak besteed worden 
per opleidingsjaar, ga dan zeker een kijkje nemen via onderstaande link:
Jeugd‐ en gehandicaptenzorg

https://www.ivv-gent.be/studieaanbod/jeugd-en-gehandicaptenzorg/


Uitleg specifieke vakken
Orthopedagogie:
• Hoe ging men vroeger om met mensen met een beperking? Wat is er veranderd 

in de maatschappij?
• We kijken naar de visie op mensen met een beperking
• Verschillende doelgroepen worden besproken: mensen met een verstandelijke 

beperking, mensen met Autisme, mensen met een fysieke beperking…
• We bespreken inzichten van verschillende pedagogen en passen dit toe op de 

praktijk/casussen



Uitleg specifieke vakken
Psychologie:
• We bespreken de algemene psychologie. Hoe kijken we naar de mens.
• De ontwikkelingspsychologie: de ontwikkeling van baby tot bejaarde
• Thema’s als ADHD, Psychiatrische aandoening worden ook besproken in 6JGZ



Uitleg specifieke vakken
Biologie:
• Om een goed beeld te krijgen van het functioneren en het gedrag van een 

persoon met een beperking, dan weet je best hoe het menselijk lichaam zich 
gedraagt:

‐ werking van het hart
‐ erfelijkheid
‐ ...



Uitleg specifieke vakken
Wetgeving:
• We gaan dieper in op de rechten van personen met een beperking
• Hoe kan men ondersteuning aanvragen? Waar heeft een gezin recht op?
• Werking van de rechtbank
• ...



Uitleg specifieke vakken
Expressie:
• Leren op een creatieve manier met elkaar omgaan. Dit kan in verschillende 

expressievormen: communicatie, de zintuigen stimuleren, een activiteit leren 
organiseren…

• Wij gaan met 5JGZ ook 3 dagen op expressiestage naar zee.



Uitleg stage in 5 en 6JGZ



Doelstellingen stage 5de jaar
• Omgaan met de doelgroep: 

kinderen / jongeren / volwassenen / ouderen, al dan niet
met een beperking

• Zich inwerken in klas‐ of leefgroep
• Observeren en rapporteren
• In team leren werken
• Verzorgen
• Animeren en activiteiten geven



Verloop van de stages
In het 5e jaar:
• 1 week in het eerste semester 
• 5 weken in het tweede semester:

‐ A‐klas: 5 weken voor de paasvakantie
‐ B‐klas: 5 weken na de paasvakantie 



Verloop van de stages
In het 6e jaar:
• 3 weken in het eerste semester
• 6 weken in het tweede semester



Welke sectoren?
In het 5e jaar:
• Kinderdagverblijf



Welke sectoren?
In het 5e jaar:
• Kleuterklas



Welke sectoren?
In het 5e jaar:
• Buitengewoon basisonderwijs



Welke sectoren?
In het 5e jaar:
• Dienstverleningscentrum



Welke sectoren?
In het 6e jaar:
• Buitengewoon basisonderwijs 
• DVC voor volwassenen met een beperking 
• Dagcentrum
• Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning
• Psychiatrisch verzorgingstehuis
• Woon‐ en zorgcentrum

→ Eindwerk schrijven



Toewijzing stageplaats
Op basis van:
• Bereikbaarheid
• Voorkeur van leerling (in de mate van het mogelijke gaan we hierop in)
• Minstens 1 stage bij personen met een beperking



Stagebegeleiding
• Individuele begeleiding door:

‐ Stagementor: leerkracht of opvoeder van de stageplaats zelf
‐ Stagebegeleider: leerkracht van de school

• Begeleiding bij stageleerproces en stageopdrachten



Wat na 6JGZ?



Wat na het zesde jaar?
• Diploma secundair onderwijs
• werken als opvoeder
• verder studeren: 

‐ Bachelor Onderwijs
‐ Bachelor Gezondheidszorg
‐ Graduaat Verpleegkunde
‐ Sense Integrale Veiligheid
‐ ...



Veel gestelde vragen en 
antwoorden:



“Na 6JGZ kan je gaan werken”

Dat klopt. Dit is een opleiding met een dubbele finaliteit. Je kan als opvoeder 
A2 aan de slag na het 6de jaar. Tegelijk worden ook leerlingen ook voorbereid 
om nog een extra opleiding te kunnen volgen. Sommige leerlingen kiezen voor 
een Se‐n‐se opleiding of een 7de jaar, anderen willen graag een 
Bachelor‐opleiding proberen.



“Als je niet goed bent in wetenschappen, 
dan ga je best naar JGZ.”

Het is zo dat het pakket wetenschappen in deze opleiding kleiner en minder 
zwaar is dan vb. bij de opleiding STW. Echter, wij hebben wel ook het vak 
Biologie. Dit is een belangrijk onderdeel van deze opleiding. Dus ook hier zal 
je iets van wetenschappen krijgen.



“In JGZ moet je minder studeren dan in de 
andere TSO-opleidingen.”

Deze uitspraak klopt niet. Binnen deze opleiding hebben wij wel een deel 
stage, dat betekent dat de leerlingen in die weken niet naar school komen 
om les te volgen, maar bijleren op de werkvloer. Dat brengt met zich mee 
dat wij theoretische onderdelen vaak op kortere tijd moeten verwerken in 
de klas.

Dus binnen deze opleiding moet er evenveel gestudeerd worden als in een 
andere TSO‐opleiding. Binnen JGZ kan je wel via stage al eens proeven van 
ervaringen binnen het werkveld.



Kies positief voor een studierichting 
die past bij je talenten en interesses.



Instituut voor Verpleegkunde
Sint‐Vincentius

Molenaarsstraat 30
9000 Gent

09/235 82 40

www.ivv‐gent.be

campus.molenaarsstraat@ivv‐gent.be
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