Thuis- en bejaardenzorg - Specialisatiejaar
Live opendeurdag

Ideale vooropleiding
De ideale vooropleiding is de derde graad Verzorging.

Profiel van de richting
Ben je iemand die graag mensen helpt? Hou je van koken? Misschien wil je wel graag in een ziekenhuis werken? Dan is deze
richting een kolfje naar jouw hand.
Na je vooropleiding kan je jezelf in het zevende jaar gaan specialiseren, we leggen de nadruk op het verzorgen van en het
omgaan met kinderen en bejaarden. Vanaf dan kun je op je stage laten zien wat je kunt. Met je diploma van zorgkundige
krijg je toegang tot o.a. de hogere beroepsopleiding verpleegkunde

Stage
De leerlingen die het specialisatiejaar Thuis- en bejaardenzorg volgen, hebben 12 weken blokstage.

Mogelijke vervolgopleiding
Na je specialisatiejaar kan je starten met een graduaats- of bacheloropleiding aan de hogeschool.
Daarnaast kun je ook aan het werk als zorgkundige. Je behaalt ook je diploma secundair onderwijs.

Laptopproject
Onze school gelooft in een digitale toekomst, en verweeft IT & innovatie als rode draad doorheen al haar pijlers. Daarom gaan
alle leerlingen van alle jaren en alle richtingen met hun eigen toestel aan de slag.
Om elke leerling op een gelijkaardige manier te laten werken met onze digitale mogelijkheden, kiezen we er als school ook
voor om dat type toestel reeds vast te leggen. Voor de leerlingen die starten in Thuis- en bejaardenzorg is een Chromebook
nodig.
Om de beste service te garanderen, gaan wij als school met een partner in zee: The Rent Company. Deze partner staat in voor
de webshop, waar je de keuze zal kunnen maken om een toestel te huren of aan te kopen. Dankzij deze samenwerking kunnen
wij jullie kortingen aanbieden, die je anders via de winkel zou mislopen. Daarnaast houdt de service onder andere in, dat
meteen een vervangtoestel aangeboden wordt via onze laptopbalie op school, indien er zich iets met jouw toestel voordoet zo kan je snel verder meevolgen in de klas!
Hiernaast vind je de link naar de webshop, waar je een toestel kan huren of kopen.
Heb je nog vragen? Neem dan zeker ook eens een kijkje bij de knop "Veelgestelde vragen"!

