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

www.vesaliusinstituut.be

THUIS- EN 
BEJAARDENZORG 

SPECIALISATIEJAAR 7BSO
ÉÉNJARIGE OPLEIDING
OOK VOOR VOLWASSENEN

TROEVEN

 een beroep met werkzekerheid 

 goed uitgeruste vaklokalen

 samenwerking met professionele 
organisaties uit het werkveld

 ervaren leerkrachten

 intensieve coaching en stagebegeleiding

 leercoach en psychosociale 
leerlingbegeleiders

3L_99x210_Vesalius_Sense_281022.indd   67-693L_99x210_Vesalius_Sense_281022.indd   67-69 10/11/2022   11:1110/11/2022   11:11



THUIS- EN 
BEJAARDEN-
ZORG 
SPECIALISATIEJAAR 7BSO 
ÉÉNJARIGE OPLEIDING

De wereld van de verzorgende sector 
is divers en geeft de mogelijkheid een 
boeiende en afwisselende loopbaan uit te 
bouwen. De vraag naar professionele zorg 
groeit nog steeds. Niet alleen de woon en 
zorgcentra maar ook de thuiszorg doet 
beroep op goed geschoold personeel. 

Bijzondere toelatingsvoorwaarde

om toegelaten te worden tot deze opleiding moet je 

het zesde jaar Verzorging hebben gevolgd, of een 

diploma Secundair Onderwijs in een afstudeerrichting 

Personenzorg behaald hebben. In dat laatste geval krijg 

je vrijstelling voor de algemeen vormende vakken.

WAT LEER JE TIJDENS 
DEZE OPLEIDING?

Je leert werken met gezinnen en ouderen in de 
thuiszorg, de ouderenzorg of in de ziekenzorg. 
Het is belangrijk dat je de noden van je 
doelgroep kent. Daarvoor leer je observeren 
en rapporteren. Je leert zorgen voor een 
aangename woon- en leefsituatie voor de oudere 
of het gezin. Met vakkennis en praktijkervaring 
leer je professioneel en kwaliteitsvol werken. 

HEB JIJ HET PROFIEL 
VAN EEN VERZORGENDE 
IN DE THUIS- EN 
BEJAARDENZORG?

Heb je een hart voor mensen, dan is de zorg-
sector echt iets voor jou. Je kan zelfstandig 
werken en functioneert goed in een team. 
Je bent respectvol en hebt oog voor de noden 
van de zorgvrager. Kortom, je zoekt een job 
waar je werkt voor mensen, met mensen.

WAAR KAN JE NA JE 
OPLEIDING TERECHT?

Aan het werk
Als zorgkundige kan je met deze specialisatie 
in allerlei organisaties aan het werk: in de 
thuiszorg, woon- en zorgcentra voor ouderen, 
diverse instanties binnen de ziekenzorg.

Verder studeren
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 tot het Hoger 
Onderwijs. Wil je je verder specialiseren 
als verzorgende, dan is de richting HBO5 
Verpleegkunde misschien iets voor jou. 

PRAKTIJK 
EN STAGE

De opleiding vertrekt steeds vanuit de 
praktijk zodat je de kennis toepast en de 
nodige vaardigheden kan inoefenen. Er zijn 
meerdere blokken stage van enkele weken 
waarbij je kan kiezen voor instellingen in 
de buurt. Zo leer je meteen het werkveld en 
je latere beroepsmogelijkheden kennen. 
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