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VERZORGENDE

OPLEIDING

In het deeltijds onderwijs ben je niet gebonden 
aan schooljaren. Je werkt op je eigen tempo 
om de competenties en de leerplandoelen te 
verwerven. 

De opleiding verzorgende is lineair. In de klassieke 
lineaire opleiding wordt de inhoud verspreid over 
leervakken, gegroepeerd in een of meerdere 
leerja(a)r(en). Als je dit afgewerkt hebt, ontvang je het 
certificaat. Met dit certificaat kun op de arbeidsmarkt 
een job zoeken.

Naast het certificaat kun je ook het getuigschrift tweede 
graad, een getuigschrift derde graad en een diploma SO 
behalen

RICHTING
Je leert samenwerken met andere zorgverstrekkers. 
Je leert ouderen, langdurig zieke mensen, of terminale 
patiënten verzorgen en bijstaan in hun dagdagelijkse 
activiteiten die zij zonder hulp niet meer kunnen 
uitvoeren. Het onderhouden van leefruimten, 
boodschappen doen, maaltijden bereiden, … leer je 
tijdens je opleiding. Je leert je taken hygiënisch, 
milieubewust, assertief én met veel respect voor de 
behoeften van de zorgvrager uitvoeren.

Deze opleiding kan je enkel volgen als je de opleiding 
logistiek helper in de zorginstellingen succesvol hebt 
afgerond.

Het werkplekleren doe je onder een Overeenkomst 
Alternerende Opleiding (OAO). De werkgever betaalt je 
het eerste jaar een opleidingsvergoeding van € 453 per 
maand.  De volgende jaren kan die vergoeding stijgen 
tot € 539,10 per maand.

PROFIEL
De verzorgende zorgt voor mensen die tijdelijk of 
permanent hulp nodig hebben met betrekking tot alle 
activiteiten in het dagelijks leven. Hij/zij vangt hiermee 
tekorten in de zelfzorg op. De verzorgende waarborgt 
daarbij de maximale zelfredzaamheid van de zorgvrager.

Je hebt een goede werkmentaliteit en je bent bereid 
om, naast de twee dagen naar school te komen nog 
minstens 20 uren te werken in een zorginstelling. Je wil 
ook tijdens de schoolvakanties werkplekleren.

Na het behalen van je certificaat kan je meedraaien in 
zorginstellingen als polyvalent verzorgende.

WOORDVERKLARING

BGV Beroepsgerichte Vorming (BGV)
praktijk en theoretische vorming

Werkplekleren    Ben je arbeidsrijp*? Je gaat in een 
bedrijf opgeleid worden.
Ben je nog niet arbeidsrijp? Je     
volgt eerst een ander traject om 
arbeidsrijp te worden.
* arbeidsrijp: in staat zijn om te

werken, op tijd kunnen komen,
werk zien, flexibel zijn, volhouden

*Het aantal uren dat je gaat werken is afhankelijk
van de cao van het bedrijf

*

UREN

Opleiding aangeboden
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