
 

Verzorging 

3de graad BSO 
 

De richting Verzorging bevindt zich, net als STW, binnen het domein personenzorg. 

Deze richting bereidt je specifiek voor op beroepen in de kinder-, bejaarden- en 

thuiszorg. De klemtoon ligt op praktijk. In tegenstelling tot de tweede graad, komt er 

in de derde graad ook een groot luik stage bij. 

 

Binnen Verzorging leer je   

− Zorgvragers vanuit totaalzorg verzorgen, begeleiden, benaderen 
− Zorgvragers vanuit een holistische, emancipatorische en dynamische 

mensvisie benaderen 
− Kwaliteitsbewust handelen  
− Communiceren met gebruikers, werken in team en binnen een organisatie, 

zorg dragen voor gezondheid en welzijn, (ped)agogisch handelen, zorg 
dragen voor interieur, linnen en 
maaltijden, … 

 

 

Tijdens stages maak je kennis met je toekomstige werksituatie. Wat je geleerd hebt 

op school ga je toepassen in de praktijk. De groei tussen leren op school en leren op 

stage is belangrijk. In het vijfde en zesde jaar zal je stage lopen in woonzorgcentra, 

kinderopvang van baby’s en peuters en gezinszorg. 

 

De Geïntegreerde Proef (GIP) in het 6de jaar Verzorging 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 5VZ 6VZ 

Directe zorg 5 5 

Indirecte zorg 2 2 

Sociaal-pedagogische zorg 3 2 

Sociaal-agogische zorg 2 3 

Project 2 2 

Stages 10 10 

Godsdienst 2 2 

Project Algemene Vakken 4 4 

Frans 2 2 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Muzikale opvoeding 1 1 

Toegepaste natuurwetenschappen 1 1 

TOTAAL per week 36 36 

 

 

Wat na het zesde jaar? 

Na het zesde middelbaar, behalen de leerlingen een getuigschrift ‘gekwalificeerd 

verzorgende’. De leerlingen doen nog een zevende specialisatiejaar om het diploma 

secundair onderwijs te behalen. 


