
Leffingestraat 1  8400 Oostende
tel 059 70 68 70  info@vesaliusinstituut.be

Volg ons op  Facebook en   Instagram

V.U. Dirk Degraeuwe, Leffingestraat 1, 8400 Oostende

Wil je meer weten over deze opleiding? 
Kom naar onze infodagen of surf 
naar www.vesaliusinstituut.be

www.vesaliusinstituut.be

ORGANISATIE- 
EN LOGISTIEK 
ASSISTENT 

SPECIALISATIEJAAR BSO
ÉÉNJARIGE OPLEIDING
OOK VOOR VOLWASSENEN TOT 25 JAAR

TROEVEN

 samenwerking met professionele 
organisaties uit het werkveld

 praktijkgerichte opleiding

 ervaren leerkrachten

 intensieve coaching en stagebegeleiding

 leercoach en psychosociale 
leerlingbegeleiders
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ORGANISATIE- 
EN LOGISTIEK 
ASSISTENT 
SPECIALISATIEJAAR BSO 
ÉÉNJARIGE OPLEIDING  OOK VOOR VOLWASSENEN 

Een organisatie waar alles gesmeerd 
loopt? Daar werkt zeker een team van 
logistiek assistenten achter de schermen. 
In ziekenhuizen en zorginstellingen, 
onderhoudsdiensten en technische diensten 
zet een goed geolied team zich elke 
dag in zodat zorgvragers en zorggevers 
zich geen zorgen moeten maken over 
onderhoud, verzorging en voeding. 

WAT LEER JE TIJDENS 
DEZE OPLEIDING?

Je leert professioneel omgaan met voeding en 
aangepaste voeding voor cliënten in de brede 
zorgsector, met zorg voor de normen voor 
hygiënisch werken. Je leert een ruime waaier 
van dienstverlenende activiteiten uit te voeren 
die niet alleen met voeding, maar ook met 
onderhoud en verzorging te maken hebben. Je 
leert zoveel mogelijk zelfstandig werken zodat 
je je plaats binnen een team kan innemen.

HEB JIJ HET PROFIEL VAN 
EEN LOGISTIEK ASSISTENT?

Je bent een doener. Je houdt van aanpakken 
en praktisch bezig zijn. Dan vind je met 
deze opleiding zeker een actieve job die bij 
jou past. Je kan goed met mensen omgaan 
en voelt je goed in een team. Je werkt 
graag volgens een goede planning met een 
leidinggevende die actief stuurt. Kortom, je 
houdt ervan praktisch te leren en te werken.

WAAR KAN JE NA JE 
OPLEIDING TERECHT?

Als organisatie-/logistiek assistent neem 
je weliswaar niet deel aan de directe 
zorgverlening, maar speel je toch een 
belangrijke rol in het verhogen van de 
levenskwaliteit van de hulpvrager. Je komt 
immers als medewerker terecht in de 
praktische organisatie in een ziekenhuis, 
verzorgingsinstelling, kinderdagverblijf, 
technische dienst of voedingssector. 
Als je slaagt in dit zevende jaar BSO, behaal 
je je diploma Secundair Onderwijs. Je krijgt 
nu toegang tot alle eenjarige Se-n-Se 
opleidingen, en het Hoger Onderwijs. 

PRAKTIJK 
EN STAGE

Tijdens de opleiding krijg je heel wat 
praktijklessen binnen het werkveld zodat 
je meteen de vaardigheden die je nodig 
hebt voor de stage kan inoefenen. Er zijn 
meerdere blokken stage van enkele weken 
waarbij je kan kiezen voor instellingen 
in de buurt. Mogelijke stageplaatsen zijn 
o.a. linnendienst, grootkeuken, logistiek, 
onderhoud, transport, diverse zorgcentra 
en ontmoetingscentra, administratieve 
ondersteuning op verschillende diensten …
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