
Derde graad Verzorging en Kinderzorg / Thuis– en bejaardenzorg 
(specialisatiejaren) in de BenedictusPoort                   

Waarom kiezen voor Verzorging, Kinderzorg, 

Thuis– en bejaardenzorg? 

 Je bent sociaal en echt begaan met mensen.   

 Je bent zorgzaam voor wie hulp nodig heeft.   

Verzorging: iets voor jou? 

De derde graad Verzorging bereidt je voor op beroepen 

in de kinder-, bejaarden– en thuiszorg.  

 

Naast de algemeen vormende vakken ligt de klemtoon ook 

op de praktijk.   

 

Je verwerft ondersteunende kennis en vaardigheden op ver-

zorgend, pedagogisch en huishoudelijk vlak.  

Je leert omgaan met jonge en oudere mensen en de totaal-

zorg die zij nodig hebben. 

 

Tijdens de stages maak je kennis met je toekomstige werk-

situaties.  

 

In het derde leerjaar van de derde graad Kinderzorg 

of Thuis– en bejaardenzorg wordt de kennis, die je reeds 

hebt verworven, verder uitgediept en toegepast.  

 

In de richting Kinderzorg werk je met kinderen van 0 tot 

12 jaar. Je leert zelfstandig en op een pedagogisch verant-

woorde manier omgaan met pasgeborenen, peuters, kinde-

ren die (bijzondere) aandacht of verzorging nodig hebben.  

Al doende leer je methodisch werken, aandacht hebben voor 

het welbevinden van elk kind en zijn omgeving, omgaan 

met diversiteit, samenwerken met ouders en met collega’s. 

Maar evengoed leer je zelfstandig instaan voor de totaal-

zorg, ook in complexere situaties.  

 

In de richting Thuis– en bejaardenzorg specialiseer jij je 

verder in het werken met gezinnen en ouderen in complexe-

re zorgsituaties. Je leert én methodisch én kwaliteitsvol én 

zorgzaam werken met en voor mensen, als lid van een ver-

pleegkundige equipe, binnen een zorgplan, met oog voor 

diversiteit... 



Wat na deze studierichting? 

 

Na de derde graad Verzorging  

 kan je aan het werk als verzorgende. 

 kan je kiezen om verder te studeren  

 in een derde leerjaar van de derde graad en 

zo je diploma van secundair onderwijs beha-

len: Kinderzorg, Thuis– en bejaardenzorg, 

Organisatie-assistentie. 

 in het hoger beroepsonderwijs: Verpleegkun-

de. 
 

Na het derde leerjaar van de derde graad Kinder-

zorg  

 kan je aan het werk als beginnend begeleider in de 

Kinderopvang. 

 kan je doorstromen naar voortgezette opleidingen in 

de agogische, sociale, gezondheids– en onderwijs-

sector. 

 

Na het derde leerjaar van de derde graad Thuis– en 

bejaardenzorg  

 kan je aan het werk als beginnend zorgkundige. 

 kan je doorstromen naar voortgezette opleidingen in 

de agogische, sociale, gezondheids– en onderwijs-

sector. 

Je vooropleiding? 

Derde graad Verzorging: 

 Je bent geslaagd in de tweede graad Verzorging-

voeding. Andere vooropleidingen worden individueel 

bekeken. 

 

Derde leerjaar van de derde graad Kinderzorg  

 Je bent geslaagd in de derde graad. 

 

Derde leerjaar van de derde graad Thuis– en bejaar-

denzorg: 

 Je bent geslaagd in de derde graad verzorging. 



Lessentabellen van de derde graad Verzorging, het derde leerjaar 
van de derde graad Kinderzorg en Thuis– en bejaardenzorg 
 

Derde graad Verzorging 1ste jaar 2de jaar 

Frans 1 1 

Godsdienst 2 2 

Lichamelijke Opvoeding 2 2 

Project Algemene Vakken 4 4 

Stage 11 11 

Verzorging 13 13 

Totaal 33 33 

Kinderzorg 

Thuis– en bejaardenzorg 
specialisatiejaar 

Expressie 2 

Frans 2 

Godsdienst 2 

Lichamelijke Opvoeding 2 

Project Algemene Vakken 4 

Kinderzorg / Thuis– en bejaardenzorg 21 

Totaal 33 



Waarom kiezen voor Verzorging, Kinderzorg of  
Thuis– en bejaardenzorg in de BenedictusPoort? 

Missie / Visie 

 

Wij werken met een levensregel voor leerlingen, 

gebaseerd op de spiritualiteit van Benedictus.  

Deze levensregel is een bron die zich richt op de 

groei van elk individu in het dagelijks leven. 

 

 GROEI: 

 Wij geloven in de groei van elke leerling 

 met zijn talenten, waarop wij een positief 

 antwoord geven. 

 LUISTERBEREIDHEID: 

 Aandachtig luisteren en begrijpen zijn het

 begin van elk groeiproces. 

 TIJD: 

 We gaan op zoek naar een gezond ritme 

 om te  groeien. 

 ORDE: 

 Orde en regelmaat werken aanstekelijk,

 dragen bij tot een aangename schoolsfeer 

 en geven zuurstof om te leren. 

 FLEXIBILITEIT: 

 Omgaan met verandering en diversiteit 

 biedt kansen in het leven. 

 GASTVRIJHEID: 

 Onze warme gastvrijheid leidt tot respect 

 voor iedereen. 

 ENGAGEMENT: 

 Elke dag opnieuw kiezen wij voor haalbare 

 uitdagingen. 

BenedictusPoort is een school die voor 

vernieuwing kiest 
 

De BenedictusPoort is een school die voor ver-

nieuwing kiest. Wij geloven in de groei van elke 

jongere en dit van het eerste middelbaar tot in 

het hoger onderwijs. Samen dragen wij zorg voor 

meer dan 1000 leerlingen, verspreid over 2 loca-

ties. 

Bereikbaarheid: 

 

BenedictusPoort  

campus Ledeberg 

 Hundelgemsesteenweg 93 

 9050  LEDEBERG 

 tel. 09 231 23 48 
 

Voor alle info: 

 

 www.benedictuspoort.be 


