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STUDIEWIJZER ZORGKUNDIGE

Beste cursist
Met deze studiegids willen we jou graag wegwijs maken in de opleiding
‘Zorgkundige’. Je vindt hier heel wat informatie over de verschillende modules, je
lesrooster, het examenreglement en wie je het beste contacteert wanneer je met
vragen zit. De informatie in deze studiegids geven we jou onder voorbehoud. In de
loop van het schooljaar kan ze mogelijk wat wijzigen.
De opleiding ‘Zorgkundige’ maakt deel uit van het studiegebied ‘Personenzorg’ en
situeert zich op secundair onderwijsniveau.
De opleiding is modulair opgebouwd en bestaat uit 34 (36) modules:
 13 modules: Logistiek assistent (LA), waarvan 2 modules specifiek voor de
opleiding LA zijn en dus niet verplicht te volgen voor zorgkundige.
 18 modules: Verzorgende (VZ)
 5 modules: Zorgkundige (ZK)
Theorie en praktijk gaan in deze opleiding hand in hand: op het moment dat je in de
opleiding stapt, stap je meteen ook in het werkveld om daar praktijkervaring op te
doen. Als je slaagt voor een module, dan krijg je telkens een deelcertificaat. Heb je
de eerste 13 modules afgerond dan kan je het certificaat ‘logistiek assistent’
behalen. Kies je ervoor om de opleiding te vervolgen, dan hoef je maar 11 modules
af te werken (maar dan kan je niet het certificaat LA krijgen). Na het volgen van de
modules ‘Verzorgende’, behaal je het ‘certificaat verzorgende’. Hiermee kan je aan
de slag in de thuiszorg. We raden je wel aan om ook de laatste modules
‘Zorgkundige’ te volgen omdat je kansen op tewerkstelling dan groter worden.
Als je al een diploma secundair onderwijs op zak hebt of een algemene vorming BSO
hebt genoten, dan ontvang je van ons het ‘diploma van zorgkundige’. De opleiding
Zorgkundige heeft tot doel professionele medewerkers te vormen die in
verschillende settings in de zorgsector aan de slag kunnen.
Voorbeelden daarvan zijn:
 Residentiële zorg: woon- en zorgcentra, psychiatrische verzorgingstehuizen;
 ziekenhuizen;
 thuiszorg enz.
Wij wensen jou alvast een leerrijke en boeiende opleiding toe!
Hartelijke groeten
Hilde Penneman
Directeur LBC Volwassenenonderwijs Sint-Niklaas
03 766 29 49
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STRUCTUUR ZORGKUNDIGE
Logistiek assistent
Communicatief
gedrag

Basis logistieke
vaardigheden
40 LT

Logistieke
vaardigheden

EHBO

40 LT

Hef- en tiltechnieken

40 LT

20 LT

Begeleide intervisie 1

Onderhoud
in de zorgsector

20 LT

Werken
in de zorgsector
40 LT

40 LT

Begeleide intervisie 2
10 LT

Individuele
praktijkbegeleiding 1

Individuele
praktijkbegeleiding 2

10 LT
Individuele
praktijkbegeleiding logistiek 1

60 LT

60 LT

Individuele
praktijkbegeleiding logistiek 2
*80 LT

*50 LT

CERTIFICAAT LOGISTIEK ASSISTENT

Verzorgende
Cliëntgerichte
benadering

De context
van de zorgvrager
40 LT

Omgaan met
dementie

40 LT

Omgaan met
psychische
zorgvragen
20 LT

Basiszorg
20 LT

Zorg voor leef -en woonklimaat

Aangepaste voeding
40 LT

40 LT

Organisatie van
huishoudelijke taken
40 LT

Samenwerking
40 LT

Begeleide intervisie 3

40 LT

Begeleide intervisie 4

Begeleide intervisie 5

20 LT

20 LT

20 LT

Individuele
Individuele
Individuele
Individuele
Individuele
Individuele
praktijkbegeleiding 3
praktijkbegeleiding 4
praktijkbegeleiding 5
praktijkbegeleiding 6
praktijkbegeleiding 7
praktijkbegeleiding 8
80 LT
80 LT
80 LT
80 LT
80 LT
80 LT

CERTIFICAAT VERZORGENDE

Zorgkundige
Specifieke Zorg 1

Specifieke Zorg 2
40 LT

40 LT

Omgaan met complexe zorgsituaties
Totaalzorg
40 LT

40 LT

Individuele praktijkbegeleiding zorgkundige
50 LT

CERTIFICAAT ZORGKUNDIGE

Toelatingsvoorwaarden
Om met deze opleiding te kunnen starten, moet je voldoen aan bepaalde
toelatingsvoorwaarden. Deze toelatingsvoorwaarden zijn bij decreet vastgelegd.
Voorkennis heb je voor deze opleiding niet nodig.

Organisatie van lessen en stage
We geven de opleiding in deeltijds dag- en avondonderwijs en voltijds dagonderwijs.
De avondcursus vindt plaats op dinsdag- en donderdagavond van 18.30 tot 21.45 u.
in de gebouwen van Carolus, Lodewijk De Meesterstraat 58 in Sint-Niklaas.
De lessen overdag vinden plaats op dinsdag, van 8.30 tot 16.30 u. en soms
op woensdagvoormiddag tot 12.00 u. Deze lessen volg je in vergadercentrum
‘Den Hof’, H. Heymanplein 7 in Sint-Niklaas. In de voltijdse opleiding heb je alle
dagen les en/of stage, gedurende het schooljaar.
We starten op 3 (voltijdse) of 4 (deeltijdse dag en avond) september 2019.
Tijdens het schooljaar kan je, onder bepaalde voorwaarden, instappen.
Bovenop de lesmodules volg je ook stagemodules (individuele praktijkbegeleiding).
Stage wordt door cursist, coördinator en stagedienst samen gepland. Om deze stage
te mogen doen, onderga je een onderzoek bij de arbeidsgeneesheer. Dit wordt via
de school geregeld en is kosteloos. Afspraken over de stage worden via de school
geregeld.

Vrijstellingen
Onder bepaalde voorwaarden kan je vrijstellingen genieten. Wanneer je een
diploma/getuigschrift hebt of werkervaring, kan je de eerste voorleggen en de
tweede staven met documenten van je werkgever(s). De opleidingscoördinator
beslist of dit volstaat om de gevraagde vrijstelling te krijgen en/of een bepaald
traject te volgen.

Examens
De evaluatie verschilt naargelang de module. Er is altijd sprake van permanente
evaluatie die eventueel aan een eindopdracht/examen wordt gekoppeld.
Permanente evaluatie verloopt in de vorm van individuele opdrachten,
groepsopdrachten en tussentijdse toetsen. Als je voor een module minstens 50 %
haalt, dan ontvang je daarvoor een deelcertificaat.
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Inschrijven voor de opleiding?
Je woont altijd een infomoment bij. Deze infomomenten organiseren we in mei,
augustus en december. Op de website www.lbconderwijs.be vind je daarover meer
informatie. Je kan je ook online inschrijven voor een infomoment.
Wil je je inschrijven voor de opleiding, dan vul je tijdens het infomoment een
document in met jouw persoonlijke gegevens. We maken op dat moment ook een
afspraak voor een intakegesprek. In dat gesprek gaan we na of je
 voldoende Nederlands spreekt, schrijft en begrijpt om de lessen te volgen;
 voldoende capaciteiten in huis hebt om de opleiding succesvol af te ronden;
 voldoende motivatie en enthousiasme toont;
Het is op basis van dit gesprek dat wij jou laten weten of we jou een geschikte
kandidaat vinden om met deze opleiding te starten.

Opleidingscheques
Ons CVO is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de Vlaamse
opleidingscheques. Je kan met deze opleidingscheques de opleiding (voor een deel)
betalen. Meer uitleg vind je op de website van VDAB.

Educatief verlof
Voor deze opleiding kan je educatief verlof nemen. Kom jij hiervoor in aanmerking,
dan meld je dit het beste bij de start van de opleiding. Zo kunnen we het nodige
doen om de vereiste documenten in orde te brengen.

Opleiding via VDAB
Voor een beroepsopleidingscontract van VDAB kom je in aanmerking als je meer dan
19 en minder dan 32 uren werkt (deeltijdse dagopleiding) of als je werkzoekend
bent (voltijdse dagopleiding). Als je denkt hiervoor in aanmerking te komen
dan
neem
je
het
beste
contact
met
de
opleidingscoördinator:
nicole.saeys@lbconderwijs.be om verdere afspraken te maken.

Meer informatie?
Voor meer informatie kan je
 ons secretariaat bellen op het nummer 03 776 29 49
 onze website raadplegen: www.lbconderwijs.be
 ons een mailtje sturen: sint-niklaas@lbconderwijs.be
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Prijzen
Hieronder vind je een overzicht van de verschillende modules en hun prijs.
Per semester is er een plafond van 300 euro. Je betaalt dus nooit meer dan 300 euro
per semester, zelfs als de prijs van alle modules samen hoger ligt.
Bovenop het inschrijvingsgeld betaal je nog een bedrag voor het cursusmateriaal.
Onder bepaalde voorwaarden kan je een korting op het inschrijvingsgeld krijgen.
Het modeltraject voor ‘zorgkundige’ duurt in het avondonderwijs zes semesters
lang, in het deeltijds dagonderwijs is dat iets minder dan vijf semesters. In het
voltijds dagonderwijs is het iets minder dan drie semesters.
Wanneer je recht hebt op vrijstellingen, kan de opleiding korter zijn.
Wie recht heeft op opleidingscheques, kan hiermee bovendien een deel van het
inschrijvingsgeld betalen.
Meer informatie over kortingen en opleidingscheques vind je op onze website en in
onze algemene informatiebrochure.
De prijzen in de onderstaande tabel hangen af van eventuele kortingen:
 Prijs 1 geen korting (je kan mogelijk met opleidingscheques betalen)
 Prijs 2 een gedeeltelijke korting
 Prijs 3 een volledige korting (je betaalt alleen het cursusmateriaal)

Prijs 1

Prijs 2

Prijs 3

module 10 lt

€ 16,5

€ 4,5

€ 1,5

module 20 lt

€ 33

€9

€3

module 40 lt

€ 66

€ 18

€6

module 50 lt

€ 82,5

€ 22,5

€ 7,5

module 60 lt

€ 99

€ 27

€9

module 80 lt

€ 132

€ 36

€ 12
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Je kan de verschillende modules van de opleiding onafhankelijk van elkaar volgen.
De school biedt jou wel een modeltraject aan. Een aangepast traject volgen kan
alleen na overleg met de opleidingscoördinator. Ook voor eventuele vrijstellingen op
basis van voorheen verworven competenties (EVC) is toestemming van de
coördinator noodzakelijk na het voorleggen van de vereiste documenten. Hieronder
vind je een overzicht van alle modules met wat uitleg erbij.

1. LOGISTIEK ASSISTENT
Communicatief gedrag
In deze module krijg je inzicht in je (eigen) communicatief gedrag en in de
verschillende stijlen en technieken die je hiervoor kan gebruiken. De klemtoon
ligt hier vooral op het aanleren, trainen en oefenen van basis
communicatievaardigheden.

Basis logistieke vaardigheden
In deze module krijg je een heleboel basisinzichten en -vaardigheden mee. We leren
je allerlei methodes aan om beter te functioneren. We hebben hierbij oog voor
bepaalde basisattitudes. Je krijgt op die manier zicht op je eigen takenpakket en
inzicht in de basisregels van hygiëne. Deze regels passen we ook toe op het reinigen
en ontsmetten van materialen. Je krijgt ook een inleiding in het belang van
observatie en rapportage en je oefent de opgedane kennis in. Ook de
administratieve kant van je takenpakket passeert de revue.

Logistieke vaardigheden
Belangrijke logistieke vaardigheden ter ondersteuning van de zorg oefen je in en pas
je toe: verplaatsen en transport, bed opmaken. Ook de omkadering van de
maaltijden komt aan bod: maaltijdbediening en het bieden van hulp bij de maaltijd
aan personen zonder slikproblemen. Je leert ook aandacht te hebben voor het dieet
van een patiënt. Het uitgangspunt is altijd een methodisch handelen.

EHBO
We leren jou stap voor stap om als zorgverlener doeltreffend in te grijpen in
noodsituaties. Je leert deze noodsituaties te herkennen en daar gepast op te
reageren. Je leert ook hoe je moet omgaan met de kleinere huis-, tuin- en
keukenongevallen.

8
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Hef- en tiltechnieken
Je krijgt tips en adviezen over de juiste houding bij het doen van je werk zodat je
eventuele rugproblemen te snel af bent. Je maakt kennis met verschillende
hulpmiddelen en leert die te gebruiken. Je leert, kortom, op een ergonomische
manier te werken.

Onderhoud in de zorgsector
In deze module steek je heel wat op over herkenbare, dagelijkse handelingen.
Voorbeelden zijn het onderhoud en het op orde houden van de leef- en
werkomgeving van de zorgvrager. Hoe je zorg draagt voor diens persoonlijke
bezittingen, hoort daar ook bij.

Werken in de zorgsector
Je krijgt inzicht in de organisatie van de gezondheidszorg, het beroep, de
verzorgingssector, je rechten en plichten als werknemer, de beroepscode, het
beroepsgeheim en ethisch werken. Je leert ook wat het betekent om in een
interdisciplinair team te werken en wat kwaliteitszorg binnen jouw eigen functie
concreet inhoudt.

2019-2020
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2. VERZORGENDE
Cliëntgerichte benadering
In deze module sta je stil bij de eigen leef- en belevingswereld van elke zorgvrager.
We hebben aandacht voor de moeilijkheden waarmee zorgverstrekkers vaak te
maken krijgen en de manier waarop ze daarmee moeten omgaan. Je komt meer te
weten over de impact die de levensgeschiedenis, leefomgeving en levensstijl van de
zorgvrager heeft op de zorg die jij verstrekt.
Je leert dat binnen de zorg een cliëntgerichte benadering altijd het uitgangspunt
moet zijn. Informatie over en observatie van de leef- en belevingswereld van elke
cliënt is een must. Dat je met die wereld rekening houdt en je handelen daarop
afstemt, is van het grootste belang.

De context van de zorgvrager
In deze module staan we stil bij de impact van de zorgsituatie op het sociaal
netwerk van de zorgvrager (partner, kinderen) en hoe dit netwerk daarmee omgaat.
Het belang van (mogelijke) mantelzorg voor alle partijen wordt onderstreept. Je
leert hoe de zorgvrager en zijn sociaal netwerk een passende ondersteuning kan
worden geboden, hetzij praktisch hetzij psychisch. Je leert hoe je met dat sociaal
netwerk tot overleg en samenwerking kan komen. We staan ook stil bij het belang
van overleg en samenwerking met andere mogelijke professionele zorgverleners en
vrijwilligers. Er is ook aandacht krijgt ook de eigen taak en het respecteren van de
eigen grenzen.
Omdat zorgvragers hetzij een beroep doen op thuiszorg of thuisverpleging, hetzij
opgenomen zijn in verzorgingsinstellingen en ziekenhuizen, staan we in deze module
ook stil bij deze verschillende zorgsituaties en wat dit voor jou als zorgkundige
betekent.

Omgaan met dementie
In deze module hebben we aandacht voor de kenmerken van dementie. De
verschillende soorten dementiebeelden en fasen van dementie worden besproken.
Je leert gepast om te gaan met de dementerende zorgvrager. We passen integrale
zorg toe bij zorgvragers met dementie of psychische problemen, en hebben
aandacht voor familie, woon- en leefomgeving, mantelzorg en de interdisciplinaire en omgangsaspecten. Aan de hand van actieve werkvormen zoomen we in op de
beleving van de familieleden van de demente zorgvrager. We bekijken ook welke
instanties die deze doelgroepen en families ondersteunen er zoal actief zijn.
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Omgaan met psychische zorgvragen
Je leert de belevingswereld kennen van zorgvragers met depressie, met andere
psychische of (neuro)psychiatrische aandoeningen, met een verstandelijke beperking
enz. Vanuit die invalshoek lichten we ook bepaalde gedragsproblemen bij
zorgvragers door. We reiken jou de handvatten aan die je nodig hebt om een
ethische en belevingsgerichte omgang met zorgvragers gemakkelijker te maken.

Basiszorg
Je leert de basisvaardigheden van de dagelijkse zorg: toiletzorg, eten geven,
verplaatsingstechnieken, kennis van hulpmiddelen. Algemeen geldende regels en
basisprincipes integreren we in de oefenmomenten.

Aangepaste voeding
In deze module leer je wat een eenvoudige en evenwichtige maaltijd inhoudt en hoe
je deze kan bereiden.

Organisatie van de huishoudelijke taken
In deze module leer je verschillende huishoudelijke taken efficiënt uit te voeren. Je
houdt hierbij rekening met de wensen en behoeften van de zorgvrager. Deze module
zoomt in het bijzonder in op de thuiszorgsituatie.

Zorg voor leef- en woonklimaat
In deze module leer je hoe je de zorgvrager benadert vanuit een ‘animatieve’
grondhouding. Je leert om een huiselijke en gemoedelijke sfeer te scheppen hetzij
thuis bij de zorgvrager, hetzij in de voorziening waarin hij is opgenomen. Je denkt
na over en experimenteert met de manieren waarop je zo’n sfeer tot stand brengt.
We gaan ook in op de rol die de zorgkundige kan spelen bij de ondersteuning van de
animatie en hoe de samenwerking met de verantwoordelijke voor de animatie in
een voorziening het beste verloopt. Steeds weer is het uitgangspunt hierbij dat je je
afstemt op de behoeften van de zorgvrager. De nadruk ligt zoals altijd op een
doordacht en methodisch handelen.
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3. ZORGKUNDIGE
Samenwerking
In deze module leer je samen te werken in een interdisciplinair team. Je onderzoekt
hoe je zowel actief als op een constructieve manier kan deelnemen aan
verschillende overlegmomenten. Je leert conflicten te voorkomen en je leert hoe je
die helpt oplossen. Aan bod komt ook hoe je inzicht krijgt in kwaliteitszorg en die
kan nastreven. Je leert ook hoe je samenwerkt met het sociale netwerk van de
zorgvrager. Verder krijg je inzicht in de uitvoering van eenvoudige administratieve
taken en leer je functioneel om te gaan met ICT in functie van het zorgplan.

Specifieke Zorg 1
Je leert verschillende stelsels van het menselijk lichaam kennen, zoals de huid, de
uitscheiding, de spijsvertering, het bewegingsstelsel enz. De werking en de
aandoeningen van deze stelsels leer je (her)kennen. Je leert ook hoe je verantwoord
optreedt bij symptomen die op een verstoorde werking van het lichaam wijzen en je
hebt daarbij oog voor specifieke zorgkundige taken.

Specifieke Zorg 2
Deze module volgt op de module ‘specifieke zorg 1’. Je leert nu ook andere stelsels
van het menselijk lichaam kennen, zoals het neurologische, het endocriene , het
bloedvatenstelsel, het ademhalingsstelsel enz. Ook hier sta je stil bij de werking en
leer je welke handelingen het meest gepast zijn bij problemen.

Omgaan met complexe zorgsituaties
In deze module komen de volgende onderwerpen aan bod: hoe gepast te handelen
en hoe zich flexibel aan te passen aan specifieke situaties, zoals palliatieve
zorgsituaties, zorgvragers die gedragsproblemen hebben, pijn hebben of immobiel
zijn. Je leert hoe je hierover ethisch kan reflecteren en hoe je er deontologisch
correct mee kan omgaan.

Totaalzorg
De volgende onderwerpen komen in deze module aan bod: de integratie van het
werken met een zorgplan, waarbij je vertrekt vanuit de totaalzorg. Zorgplan en
integratieoefeningen, met uitbreiding tot specifieke zorgsituaties: infecties,
besmettingen, beperkingen enz.
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Begeleide intervisie 1 - 5
Hier leer je om in groep kritisch te reflecteren op je eigen handelen en dat zo nodig
bij te sturen met het doel het ook aanhoudend te professionaliseren. Om een
geslaagde integratie van persoon, praktijk en theorie te krijgen is reflectie een
noodzakelijke tussenstap. In deze module leer je de verschillende
reflectievaardigheden en -modellen te gebruiken. Je kan in groep praktijkervaringen
uitwisselen en eruit leren.
Individuele praktijkbegeleiding 1 – 8 (stages)
Module Individuele praktijkbegeleiding 1 – 2
De logistieke taken in een verzorgingsinstelling
Module Individuele praktijkbegeleiding logistiek 1-2
Enkel voor wie het certificaat logistiek assistent wil behalen.
De logistieke taken in een ziekenhuis.
Module Individuele praktijkbegeleiding 3 – 8
Verzorgende taken in een zorgsetting:
woon– en zorgcentra, ziekenhuis, geriatrische dienst, thuiszorg …
Er worden specifieke vereisten gesteld per module

Individuele praktijkbegeleiding zorgkundige
Hierbij voer je zorgkundige taken in een zorgsetting uit.
De zorgkundige taken moeten ingeoefend kunnen worden.
Deze stage wordt steeds bij zwaar zorgbehoevende zorgvragers uitgevoerd,
zodat je de zorgkundige taken maximaal kan inoefenen.
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Stage praktisch bekeken
Afhankelijk van de fase van je opleiding, loop je stage in een woon- of zorgcentrum,
een ziekenhuis of in de dienst thuiszorg. Andere stage settings kunnen bekeken
worden in het kader van je leerproces en interesse.
In een eerste fase leer je op de werkvloer de logistieke taken. In een tweede fase
komen steeds vaker zorgkundige taken aan bod: eerst de verzorgende taken van
eenvoudige aard, pas later de meer complexe zorgtaken. Je doet ook een stage in
een thuiszorgdienst.
Een stageplaats zoek je zelf, en doe je in overleg met de opleidingscoördinator. Als
je betaald werk verricht, gaan we na tot op welke hoogte deze werksituatie voor
een stageplaats kan doorgaan. Eventueel doe je een aanvullende stage. Op je
stageplaats word je begeleid door een mentor (een personeelslid op de stageplaats)
en door een stagesupervisor (een leerkracht van de school). Zij zijn jouw
aanspreekpunt.

Tot slot
Met het behaalde ‘certificaat zorgkundige’ voldoe je aan de kwalificatievereisten
zoals dat beschreven wordt in het Koninklijk Besluit van 12 januari 2006.
Het ‘certificaat zorgkundige’ is erkend door de federale overheid Volksgezondheid
en de Vlaamse overheid. Op basis van dit certificaat kan je definitief worden
geregistreerd als zorgkundige en het visum van zorgkundige verkrijgen.
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CVO LBC ‘Sint-Niklaas’
Je kan ons ook volgen op

..............
STUDIEWIJZER ZORGKUNDIGE
sintniklaas.lbconderwijs.be

leerlijk | boeiend | creatief
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Kroonmolenstraat 4 - 9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 776 29 49 - 03 766 34 08
E-mail: sint-niklaas@lbconderwijs.be

