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/// ARBEIDSMARKTGERICHT

VERZORGING

RICHTING
In de studierichting Verzorging leer je kinderen ver-
zorgen, begeleiden en opvoeden. Ook bejaarden 
verzorg, begeleid en ondersteun je in hun dagelijkse 
leven. Je biedt hulp bij de verpleging van de zorg-
vrager. Je leert hoe je een verpleegkundige kunt 
bijstaan en met het paramedisch team samenwerkt. 
Om dit alles ‘echt’ onder de knie te krijgen, ga je op 
stage in kinderdagverblijven, rusthuizen, RVT-dien-
sten en in onthaalgezinnen.

JE PROFIEL
Je hebt een prima lichamelijke en geestelijke ge-
zondheid. Je bent sociaal voelend en gaat graag 
met kinderen en bejaarden om. Je hebt een groot 
aanpassingsvermogen en sterke verantwoordelijk-
heidszin.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Je kan een 7de specialisatiejaar Kinderzorg of Thuis- 
en bejaardenzorg/zorgkundige volgen en zo het 
diploma secundair onderwijs behalen. Dit diploma 
vergroot je kansen op de arbeidsmarkt.

STUDIERICHTING AANGEBODEN IN
Campus Beringen

5DE JAAR 6DE JAAR
Frans 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Project Algemene Vakken 4 4

Verzorging 22 22

TOTAAL 32 32

WOORDVERKLARING

Project Algemene Vakken: Vakken die vroeger apart gegeven 
werden, zoals wiskunde,  alen, geschiedenis en aardrijkskunde worden 
nu als één vak gegeven.

Paramedisch team: Hulp- of zorgverleners die medische 
behandelingen toedienen, maar geen dokter zijn (bijv.: een 
verpleegkundige).

HAARSTILIST – 7DE SPECIALISATIEJAAR

RICHTING
In de lessen praktijk ga je de verschillende technie-
ken die je in de 2de en 3de graad geleerd hebt, ver-
der uitdiepen. Je oefent ook in sociale vaardigheden 
en leert een salon organiseren en runnen. Tijdens 
de stage kan je ervaring opdoen in een kapperszaak.

JE PROFIEL
Als je voor haarstilist kiest, verwachten we van jou 
openheid en belangstelling voor het beroep, door-
zettingsvermogen en positieve aandacht voor de 
klanten. We doen aan persoonlijkheidsvorming. We 
leggen vooral klemtonen op vriendelijkheid, dienst-
baarheid en zin voor organisatie.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Je kan gaan werken in een kapsalon of in een ge-
specialiseerde handelszaak. Je kan een verdere 
opleiding volgen om als praktijkleraar je kennis aan 
jongeren in het onderwijs over te dragen. Je doet 
best wel eerst beroepservaring op.

STUDIERICHTING AANGEBODEN IN
Campus Beringen 

WOORDVERKLARING

Project Algemene Vakken: Vakken die vroeger apart gegeven 
werden, zoals wiskunde, talen, geschiedenis en aardrijkskunde worden 
nu als één vak gegeven.

7DE JAAR
Frans 2

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Plastische opvoeding 2

Project Algemene Vakken 4

Salonwerk 14

Stage 6

TOTAAL 32


