Basiszorg en ondersteuning in een
notendop
Beschrijving van de studierichting
Plaats in de matrix
Derde graad arbeidsmarktgerichte finaliteit – domein Maatschappij en welzijn

Visie op de studierichting
 De studierichting Basiszorg en ondersteuning is een studierichting in de arbeidsmarktgerichte
finaliteit, gericht op doorstroom naar de arbeidsmarkt.
 Leerlingen leren competenties die belangrijk zijn bij het uitvoeren van ondersteunende, logistieke en
huishoudelijke taken, zorgen voor het dagelijks onderhoud, de schoonmaak, het maaltijdgebeuren en
onderhoud van het linnen. Daar bovenop leren ze competenties m.b.t. basiszorg en
basisondersteuning om hen maximaal voor te bereiden op een Se‐n‐Se na OK3.
 Basiszorg en ondersteuning wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde
graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de
arbeidsmarktgerichte finaliteit.

Leerlingenprofiel
Een leerling uit de studierichting Basiszorg en ondersteuning:














wil graag de distributie doen van allerhande materialen;
is bereid principes ter preventie van infectie en besmetting toe te passen;
is geïnteresseerd in het uitvoeren van eenvoudige sterilisatietechnieken;
wil effectief zorg dragen voor het dagelijks onderhoud en de schoonmaak van de woon‐, leef‐ en
speelomgeving,
is bereid het huishoudelijk en of zorggerelateerd afval volgens de richtlijnen te verwijderen;
wil effectief zorg dragen voor kledij en textiel;
wil effectief maaltijden bereiden en zorg dragen voor het maaltijdgebeuren;
is bereid eenvoudige administratieve taken uit te voeren;
is gericht op het herkennen van de behoeften van cliënten en de basiszorg en ‐ondersteuning hierop
af te stemmen;
wil cliënten ondersteunen bij verplaatsingen;
is geïnteresseerd in het uitvoeren van afgebakende zorgtaken bij cliënten conform het zorgplan;
is geïnteresseerd in het organiseren van ontspannings‐ en vrijetijdsactiviteiten in 1‐1 situaties;
is bereid sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden te hanteren in functie van het
ondersteunen en verzorgen van cliënten.
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Componenten van de studierichting
Basiszorg en ondersteuning
Eindtermen basisvorming Arbeidsmarktgerichte finaliteit
Specifiek gedeelte
BK Huishoudhulp zorg (3)
BK Logistiek assistent in de zorg (3)
Set van relevante competenties uit de BK’s verzorgende,
zorgkundige, kinderbegeleider baby’s en peuters,
kinderbegeleider schoolgaande kinderen (4)

Minimale materiële vereisten
 Deze studierichting vereist (polyvalente) didactische leslokalen voor (in)directe zorg en een
didactische keuken.

Vergelijking met ‘oude studierichtingen’
Concordantie
BSO

Arbeidsmarkt

Organisatiehulp
Verzorging

Basiszorg en ondersteuning

Accenten binnen de opleiding
 De nieuwe studierichting ‘Basiszorg en ondersteuning’ bereidt leerlingen in eerste instantie voor op
de Se‐n‐se na OK3 ‘Verzorgende /zorgkundige’ of ‘Kinderbegeleider’. Toetreding tot de arbeidsmarkt
is mogelijk op basis van de competenties uit de beroepskwalificatie ‘Huishoudhulp zorg’ en ‘Logistiek
assistent in de zorg’.
 Hoewel het aantal doelen en de formulering van de doelen ‘anders’ zal zijn, sluit de studierichting
‘Basiszorg en ondersteuning’ inhoudelijk het meest aan bij de opleiding ‘Verzorging’. Naast de
logistieke, ondersteunende taken die invulling krijgen vanuit ‘de zorgsector’ krijgen leerlingen in deze
nieuwe studierichting ook competenties basiszorg en basisondersteuning (indalend vanuit de
bovenliggende beroepskwalificaties Verzorgende, Zorgkundige, Kinderbegeleider baby’s en peuters
en Kinderbegeleider schoolgaande kinderen) om hen maximaal voor te bereiden op een Se‐n‐Se na
OK3.
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Onderliggende studierichtingen uit tweede graad
Basiszorg en ondersteuning in de derde graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen uit
de tweede graad:
 Zorg en welzijn
Hieronder zijn de componenten weergegeven van deze studierichtingen:’
Zorg en welzijn
Eindtermen basisvorming Arbeidsmarktgerichte finaliteit
Specifiek gedeelte
BK Huishoudhulp zorg (3)
BK Logistiek assistent in de zorg (3)
BK medewerker kamerdienst (2)
Set van relevante competenties uit de BK’s verzorgende,
zorgkundige, kinderbegeleider baby’s en peuters,
kinderbegeleider schoolgaande kinderen (4)

Vergelijking van de nieuwe studierichting met aanverwante richtingen
Assistentie in wonen, zorg en welzijn

Basiszorg en ondersteuning

Eindtermen basisvorming Arbeidsmarktgerichte finaliteit

Eindtermen basisvorming Arbeidsmarktgerichte finaliteit

Specifiek gedeelte
BK Huishoudhulp zorg (3)
BK Logistiek assistent in de zorg (3)
BK medewerker kamerdienst (2)

Specifiek gedeelte
BK Huishoudhulp zorg (3)
BK Logistiek assistent in de zorg (3)
Set van relevante competenties uit de BK’s verzorgende,
zorgkundige, kinderbegeleider baby’s en peuters,
kinderbegeleider schoolgaande kinderen (4)

Vervolg na de derde graad
De leerlingen hebben na de derde graad één of meerdere beroepskwalificaties behaald. Op basis van deze
beroepskwalificatie(s) is een intrede op de arbeidsmarkt mogelijk.
De leerlingen kunnen ook kiezen voor een beroepsgerichte Se‐n‐Se‐opleiding waarbij ze één of meerdere
extra beroepskwalificaties kunnen behalen die hen extra kansen bieden op de arbeidsmarkt.
De leerlingen kunnen tenslotte ook kiezen voor Se‐n‐Se‐opleiding als voorbereiding op hoger onderwijs
(bacheloropleiding).
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