7de Specialisatiejaren Thuisen
bejaardenzorg
/
Zorgkundige en Kinderzorg
Specialisatiejaar Thuis- en Bejaardenzorg / Zorgkundige
In deze opleiding specialiseer jij je verder in het werken met
gezinnen en bejaarden.
Later wil je immers in de thuiszorg, de ouderenzorg of de
ziekenhuissector aan de slag.
Hetgeen je reeds geleerd hebt wordt verder uitgediept,
toegespitst op een bepaalde doelgroep, op specifieke situaties
en gericht op het zelfstandiger functioneren.
Je doet veel praktijkervaring op binnen en buiten de school.
Zo kan je stage lopen in de (semi-) residentiële
volwassenenzorg, in de gezinszorg en bij een bijzondere
doelgroep.
Naast praktijkervaring verwerf je de nodige vakkennis en
spijker je je algemene kennis bij.
Je leert werken in verschillende complexere zorgsituaties;
eerst onder begeleiding, later zelfstandig.
Je leert de behoeften en de noden van de doelgroep kennen.
Zo zijn de hygiënische zorgen bv. het typische kenmerk van de
basiszorg binnen de thuis- en de ouderenzorg.
Je leert én methodisch én kwaliteitsvol én zorgzaam werken met
en voor mensen.
Je leert functioneren als lid van een verpleegkundige equipe,
werken binnen een zorgplan en omgaan met diversiteit.
Je leert observeren, rapporteren, een gepaste woon- en
leefsituatie creëren en zorgen voor het welzijn van de
bejaarde en/of het gezin.
Specialisatiejaar Kinderzorg

Tijdens dit specialisatiejaar werk je met kinderen van 0 tot
12 jaar.
De kennis en de handigheid die je reeds hebt verworven, worden
verder uitgediept en toegepast.
Levensechte situaties worden ontleed en besproken, op een
theoretische maar ook op een praktische manier. Je leert
werken met specifieke doelgroepen en in meer complexe
zorgsituaties.
Je leert zelfstandig en op een pedagogisch verantwoorde manier
omgaan met pasgeborenen, peuters, kinderen die (bijzondere)
aandacht of verzorging nodig hebben (vb. gehandicapte
kinderen).
Je krijgt inzicht in de ontwikkeling van baby, peuter en kind.
Je leert organisaties kennen binnen welzijns- en
gezondheidszorg.
Je specialisatie is ruimer dan alleen het verzorgen van
gezonde en zieke kinderen; je leert ze ook opvangen, animeren
en mee opvoeden.
Tijdens je vele praktijkervaringen in en buiten de school
proef je van verschillende vormen van kinderopvang:
onthaalmoeder, buitenschoolse kinderopvang, 1ste kleuterklas….
Al doende leer je methodisch werken, aandacht hebben voor het
welbevinden van elk kind en zijn omgeving, omgaan met
diversiteit, samenwerken met ouders en met collega’s maar
evengoed leer je zelfstandig instaan voor de totaalzorg, ook
in complexere situaties.

