
 

Thuis- en bejaardenzorg 
3de graad BSO 

7de specialisatiejaar 
 

Na het 6de jaar verzorging kan je kiezen voor een 7de jaar Thuis- en Bejaardenzorg. 

Dit specialisatiejaar bereid je voor op een job in de woonzorg, gezinszorg, 

ziekenhuizen en/of andere zorginstellingen of diensten. De klemtoon ligt ook hier op 

praktijk. Stages vormen een belangrijk onderdeel van de opleiding. 

 

Binnen Thuis- en Bejaardenzorg leer je :  

− Zorg bieden aan volwassenen en gezinnen 
− Zorg dragen voor specifieke doelgroepen 
− Zorg dragen vanuit totaalzorg  
− Zorg dragen vanuit een holistische, emancipatorische en dynamische 

mensvisie 
− Functioneren als een volwaardig lid van een team/verpleegkundige equipe 

binnen een organisatie 
− Zorg en begeleiding bieden in diverse complexe zorgsituaties (onder 

verwijderd toezicht) 
 

De verworven competenties leiden tot een beroepskwalificatie (Verzorgende) en 

een registratie als zorgkundige. 

 

Ook in het 7de jaar maakt stage deel uit van de opleiding. De leerlingen gaan 

enerzijds op stage in een woonzorgcentrum en anderzijds in de gezinszorg. In Virgo 

organiseren we eveneens een buitenlandse stage. Ze leren daar omgaan en zorg 

bieden aan mensen met een beperking. 

 

De Geïntegreerde Proef (GIP) in het 7de jaar Thuis- en Bejaardenzorg geeft je de 

kans om je kennis, vaardigheden en attitudes te tonen. Belangrijk hierbij is het 

proces dat je doorloopt. De GIP daagt je uit om creatief en probleemoplossend te 

denken. We hebben gekozen om de GIP in relatie te brengen met je stage. Aan de 

hand van een portfolio, een persoonlijk ontwikkelingsplan, een observatieopdracht, 

een activiteit met één of meerdere zorgvragers, een mondelinge voorstelling, … kan 

je tonen dat je de verwachte vormingscompetenties hebt verworven. 

  



 

Lessentabel 

Vakken 7TBZ 

Directe zorg 4 

Indirecte zorg 2 

Sociale zorg 3 

Project 2 

Stages 10 

Godsdienst 2 

Project Algemene Vakken 4 

Frans 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Toegepaste informatica 1 

Expressie 2 

TOTAAL per week 34 

 

Wat na het zevende jaar TBZ? 

Leerlingen behalen hun diploma secundair onderwijs en kunnen probleemloos aan 

de slag als verzorgende/zorgkundige (knelpuntberoep) in een team onder begeleiding van 

een verpleegkundige of maatschappelijk werker. 

Leerlingen kunnen er ook voor kiezen om verder te studeren. Leerlingen kunnen kiezen 

voor een Se-n-Se-opleiding van hetzelfde studiegebied waarin ze hun diploma hebben 

behaald. Se-n-Se-opleidingen worden georganiseerd door secundaire scholen. Binnen 

personenzorg kan het gaan om animatie in de ouderenzorg, internaatswerking, 

leefgroepenwerking of tandartsassistentie. 

Leerlingen kunnen ook kiezen voor een graduaatsopleiding (wat vroeger HBO 

genoemd werd). Deze opleidingen zijn meestal modulair opgebouwd, met veel stage 

en werkplekleren. Graduaatsopleidingen worden georganiseerd door hogescholen. 

Enkele voorbeelden van graduaatsopleidingen zijn verpleegkunde, orthopedagogie 

(orthopedagogische begeleiding), … 

 


