
Derde graad BSO LOGISTIEK ASSISTENT en BSO ORGANISATIE

-ASSISTENTIE (specialisatiejaar) in de kijker       OLVI - GENT                          

Waarom kiezen voor Logistiek Assistent in  

 je hebt belangstelling voor de mens en het gezin 

 je hebt respect voor jezelf en je medemens 

 je hebt oog voor hygiëne en kwaliteitszorg 

 je bent graag creatief bezig 

 je bent bereid om sociale vaardigheden te 

ontwikkelen 

 je werkt graag met voeding  

 je handelt probleemoplossend 

 je wilt verantwoordelijkheid opnemen om diverse 

Logistiek Assistent in zorginstellingen -  

Organisatie-assistentie: iets voor jou? 

 

In de derde graad Logistiek Assistent volg je een prakti-

sche opleiding. 

Je krijgt een opleiding in het bieden van ondersteunende 

taken in diverse diensten waaronder: 

 logistieke dienst  

 ondersteuning van verpleegkundigen en ver-

zorgend personeel. Hulp bij het maaltijdge-

beuren in een bejaardentehuis, bedden dek-

ken, ondersteunen van animatieactiviteiten. 

 voedingsdienst  

 voedselbehandeling in de keuken 

 maaltijdbediening en vaatgebeuren, zorg voor 

de keuken en de verbruiksruimte 

 

 praktijkervaring (stage) wordt opgedaan binnen ver-

schillende settings.  

Waarom kiezen voor Organisatie-assistentie? 

 het derde leerjaar van de derde graad 

(specialisatiejaar) leidt tot het behalen van een diplo-

ma secundair onderwijs 

 je ontwikkelt verder je organisatietalent   

 je kan je sociale vaardigheden en specifiek-

technische vaardigheden verder ontplooien 

 door stage wordt je praktijkervaring verruimd, waar-

door je kansen op een job reëel worden. 



Wat na deze studierichting? 

Na de derde graad Logistiek Assistent in  

zorginstellingen: 

 

 kan je kiezen voor het derde leerjaar van de derde 

graad BSO Organisatie-Assistentie 

 

 kan je kiezen om te werken als medewerker in een 

keuken, bij de bediening en in de verkoop van voe-

ding, logistiek medewerker op een afdeling in een 

ziekenhuis of andere zorginstelling 

(woonzorgcentrum, kinderdagverblijf …) 

 

Na het derde leerjaar van de derde graad  

Organisatie-assistentie behaal je het diploma secun-

dair onderwijs waarmee je kan: 

 werken in de logistieke dienst: 

 op een acute afdeling van een ziekenhuis 

 op een afdeling met specifieke zorgvragers 

zoals demente bewoners, psychiatrische pa-

tiënten 

 werken in de voedingsdienst: 

 voedingswinkels, grootkeukens, zelfbedie-

ningsrestaurants, horecabedrijven, voedsel-

verwerkende bedrijven, levensmiddelendis-

tributie e.a. 
 

 verder studeren in het hoger onderwijs  o.a. binnen 

het eigen studiegebied 

 Se-n-Se TSO  animatie in de ouderenzorg 

 Se-n-Se TSO internaatswerking 

 Se-n-Se TSO leefgroepenwerking 

 Se-n-Se BSO kinderzorg 

 Se-n-Se BSO thuis-en bejaardenzorg 
 

 verder studeren buiten het eigen studiegebied 
 
 studeren in het volwassenenonderwijs 

Je vooropleiding? 

 
Derde graad Logistiek Assistent in zorginstellingen 

 vanuit de tweede graad BSO Voeding-verzorging 

 vanuit een tweede graad TSO Sociale en technische 

wetenschappen 

 

Derde leerjaar van de derde graad Organisatie-Assistentie 

 vanuit de derde graad Logistiek Assistent 

 elke derde graad binnen hetzelfde studiegebied 

 elke andere derde graad mits gunstig advies van de 

toelatingsklassenraad. 



Lessentabel van de derde graad 

BSO Logistiek Assistent 

Lessentabel van het derde 

leerjaar van de derde graad BSO 

Organisatie-assistentie 

 3de graad  

vakken 1ste leerjaar 2de leerjaar 

Godsdienst 2 2 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Maatschappelijke vorming 2 2 

Nederlands 2 2 

Frans 2 2 

Plastische opvoeding 2 2 

Logistiek assistent  
(inclusief stage) 

20 20 

 32 32 

 3de leerjaar 3de graad 

vakken 3de leerjaar 

Godsdienst 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Maatschappelijke vorming 2 

Nederlands 2 

Frans 2 

Plastische Opvoeding 2 

Organisatie-Assistent 
(inclusief stage) 

18 

 30 

Praktijkgericht leren / stages 

De beste manier om een vak te leren is door praktijkervaring op te doen; je leert im-

mers niet alles in schoolboeken. Vanaf het 5de of 6de jaar lopen alle leerlingen stage 

zodat ze in contact komen met "the real thing". De stage wordt georganiseerd op weke-

lijks vaste dagen, eventueel aangevuld met een blokstage van maximum 2 volle weken. 

Tijdens de stages worden de leerlingen door een stagebegeleider uit de school begeleid . 

De stagementor van de instelling staat hen dagelijks bij om hen zoveel mogelijk leer-

kansen te bieden. De stage wordt voorbereid tijdens de lessen LA/OA. 



Waarom kiezen voor BSO Logistiek Assistent en BSO Organisatie-

assistentie in het  Onze-Lieve-Vrouwe-instituut (OLVI) Gent? 

Onze-Lieve-Vrouwe-instituut 
Tweebruggenstraat 55 

9000  GENT 

 

tel. 09 225 46 44 

fax 09 233 53 89 

info@olvigent.be 

www.olvigent.be 
 

 

Bereikbaarheid 

Leren op OLVI 

 

Onze missie  

 

OLVI Gent heeft een lange traditie in  

kwalitatief beroepsonderwijs. Niet alleen 

hechten we veel belang aan de praktijkge-

richte afdelingen, maar ook aan de diverse 

talenten van jongeren die bewust voor een 

beroepsopleiding kiezen. 

 

We willen onze jongeren een tweede thuis 

aanbieden door persoonlijke begeleiding en 

studieondersteuning met een waaier aan  

activiteiten binnen de lessen maar ook  

buiten de schoolmuren. We willen onze leer-

lingen optimale kansen geven zodat ze na 

hun opleiding met hun talenten meteen in 

het beroepsleven aan de slag kunnen. 

 

Onze katholieke school draagt intercultureel 

onderwijs hoog in het vaandel. Wederzijds 

respect voor iedereen staat hierbij centraal, 

respect geven is respect krijgen. Op onze 

school willen we jongeren opvoeden om in 

een multiculturele samenleving te kunnen 

werken en samenwerken. Door samenwer-

king bereikt men immers meer! 


