3de graad

5de jaar - 6de jaar

Verzorging

instituut mariawende-blydhove

Werk met je hoofd,
je handen en je hart
Je gaat graag met mensen om. Je wilt later werken met kinderen,
ouderen of mensen die verzorging nodig hebben. Je hebt
interesse voor verzorgende taken, gezondheid en voeding. Je
bent graag actief en creatief bezig. Je leert het liefst in de praktijk.
Met je diploma kan je meteen aan het werk, maar je kan ook nog
verdere opleidingen volgen.

Wie kan starten?
De meeste leerlingen komen uit de tweede graad Verzorging-voeding of
uit de tweede graad TSO Sociale en technische wetenschappen. Kom
je uit een andere richting, dan moet je bereid zijn om onder begeleiding
achterstanden weg te werken. Instappen kan onder bepaalde
voorwaarden ook in het zesde jaar. We bieden tijdens de eerste weken
van het schooljaar een instapcursus aan voor leerlingen die niet uit de
tweede graad Verzorging-voeding komen.

Wat leer je?
Je krijgt in deze richting een voorbereiding op een beroep in de
verzorgende sector. Wat je in theorie leert, pas je meteen toe door
oefeningen en vooral door de vele stages bij kinderen en bejaarden. De
aanpak in deze studierichting is dan ook erg op de praktijk gericht.
Het schooljaar is in de richting Verzorging ingedeeld in drie gelijke
periodes van 12 weken. Gedurende acht weken krijg je les, vervolgens
ga je vier weken op stage. Er zijn stages in een kinderdagverblijf, in een
woon- en zorgcentrum en (in het zesde jaar) in de thuiszorg.
Tijdens de lesweken word je grondig voorbereid op je stage. Via
seminaries en projectwerk krijg je vooraf de juiste training. Op vrijdag
tijdens de stage is er terugkomdag: met de stageleerkrachten bekijk
je wat goed loopt en beter kan. Je herhaalt of oefent op school de
noodzakelijke technieken.

Onze troeven
• Erg praktische opleiding
• Stages met uitgebreide
persoonlijke opvolging
• Grote kansen op werk
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In de richtinggebonden vakken Gezondheid en welzijn, Pedagogisch
handelen en Indirecte zorg krijg je een degelijke theoretische maar
vooral ook praktische voorbereiding op het beroep van verzorgende of
zorgkundige.
Daarnaast heb je ook enkele algemene vakken. Ook daar wordt vooral
vanuit de praktijk gewerkt.

En verder
Na het zesde jaar krijg je een officiële beroepskwalificatie van
verzorgende. Daarmee kan je meteen aan het werk. Je vergroot je
kansen op werk als je een zevende jaar Begeleider in de kinderopvang
of Thuis- en bejaardenzorg volgt. Je kan ook naar een HBOV
Verpleegkunde.

Multimediaal
Wil je meer weten, klik dan
http://vdab.be/beroepen/polyvalent_verzorgende.shtml.

instituut mariawende-blydhove

Mariawende
Blydhove

5de jaar - 6de jaar

Verzorging

Boogschutterslaan 25
Generaal Lemanlaan 145

8310 Sint-Kruis
8310 Assebroek

v2018

3de graad

Tel. (050) 35 11 69
Tel. (050) 36 77 70

info@imb-brugge.be
www.imb-brugge.be

