7E JAREN

EEN VEELZIJDIGE SCHOOL
VOOR ENTHOUSIASTE JONGE
MENSEN ZOALS JIJ!

M A R I AG A A R D E
INSTITUUT

Secundair Onderwijs

2

Woord vooraf
Beste leerling, beste ouders
Je wil graag je diploma behalen van het secundair onderwijs en je hebt ervoor gekozen om een
zevende jaar te doen. Met dit diploma kan je eventueel nog verder studeren.
Waarschijnlijk stel je je nog heel wat vragen. Op al deze vragen willen we antwoorden in deze
brochure. Op de volgende bladzijde vind je een overzicht van de studierichtingen die wij op onze
school aanbieden. Daarna lichten we de zevende jaren van onze BSO-afdelingen toe.
Wellicht herken je jezelf in een profiel of word je geboeid door een aantal vakken. Misschien twijfel je
nog. Contacteer ons dan. We helpen je met alle plezier verder om de juiste keuze te maken.
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tweede graad
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STUDIEAANBOD
1ste jaar

2de jaar

1 ste l eerja a r A

2 d e l e e r j aar A
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3de jaar
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Sportwetenschappen
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Techniekwetenschappen
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Lichamelijke opvoe
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4de jaar

derde graad

5de jaar

6de jaar

7de jaar
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ASO Sportwetenschappen
een sportieve humaniora met een zwaar pakket algemene
vakken, gecombineerd met diverse sportactiviteiten.

TSO Techniek-wetenschappen
een technische opleiding met nadruk op wiskunde en
wetenschappen.

TSO Sociale en technische wetenschappen
werken vanuit toegepaste wetenschappen met aandacht
voor “de mens in zijn milieu”.

TSO Lichamelijke opvoeding en sport

BSO Verzorging-voeding (2de graad)
Verzorging
Kinderzorg (7de jaar)
Thuis- en bejaardenzorg/
zorgkundige (7de jaar)
Organisatiehulp
Organisatie-assistentie (7de jaar)
In deze afdelingen krijgt de zorg voor de mens in
de maatschappij alle aandacht.

een sportieve technische opleiding met tevens aandacht
voor wetenschappen.

1 ste l e e r j aar B

2de le e r j aar A
S oci ale & te c hn is c he vor mi n g

SO
e opvoeding
port

TSO
Sociale & technische
wetenschappen

SO
e opvoeding
port

TSO
Sociale & technische
wetenschappen

2 BV L
be r o e pe n ve l d M o d e e n Ve r zo r gin g- vo e d ing

BSO
Ve r zo r gin g- vo e d in g

BSO
Ve r zo r ging

BSO
Or ganisatie h u lp

K in d e r zo r g
T h ui s- & b e j aar d e nzo r g / Or ganisatie - assistenti e
zo r gk u nd ige
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7de KINDERZORG
> Profiel van de leerling
Je bent iemand die kinderen van 0 tot 12 jaar wil begeleiden. Hierbij sta je mee in voor het welbevinden en de betrokkenheid van alle kinderen en stimuleer je de ontwikkeling van elk kind.
Je bent creatief en expressief, je kan omgaan met diversiteit, je schrikt niet terug om in interactie
te gaan met ouders en opvoedingsverantwoordelijken. Je leert functioneren als lid van een team
binnen een organisatie. Je kan je mannetje staan in complexe zorgsituaties.
ALS DIT JE AANPREEKT, IS KINDERZORG ECHT IETS VOOR JOU!

> Toekomstmogelijkheden
Als je slaagt in 7 Kinderzorg, behaal je het diploma secundair onderwijs. Met dit diploma kan je eventueel nog verder studeren en een bachelor behalen (bijvoorbeeld: lerarenopleiding kleuteronderwijs, verpleegkunde, …)
HBO 5 verpleegkunde
Je kan tewerkgesteld worden in allerlei vormen van kinderopvang.

> Opgelet:
Met een diploma 7 Kinderzorg kan je niet meer tewerkgesteld worden als zorgkundige. Je kan
dus niet meer werken in de bejaardensector.
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LESSENTABEL BSO VERZORGING

7de jaar

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

Frans

2

maatschappelijke vorming

2

Nederlands

2

expressie

2

verzorgend handelen

1
4+2

sociaal handelen
huishoudelijk handelen

1

seminarie

2
10 + 1

stage
Lesuren in vakje aangeduid, zijn uren die de school extra inricht.

> Specifieke vakken:
Verzorgend handelen:

Je neemt de kennis die je tijdens verzorgend handelen in het 5de en 6de jaar verworven hebt,
mee naar het specialisatiejaar. Deze kennis zal dienen om de leerstof van het 7de jaar verder op
te bouwen. Tijdens de lessen leer je over de verzorging van een kind in complexe zorgsituaties.

Sociaal handelen:

Tijdens deze lessen verdiep je je verder in de ontwikkeling van het kind op fysiek, cognitief
en sociaal-emotioneel vlak en op het gebied van taal. Je leert nog meer over hoe een goede
activiteit voorbereid en uitgevoerd kan worden, je bekijkt het sociale netwerk van een kind en
je brengt de beïnvloedende factoren van een pedagogische relatie in kaart.

Huishoudelijk handelen:

Je verdiept je in de indirecte zorg, de maaltijdzorg, de interieurzorg en de linnenzorg in de
kinderopvang.

Expressie:

Je spitst je nog meer toe op het organiseren en voorbereiden van expressie-activiteiten voor
kinderen van 0 tot 12 jaar. Elke leeftijdscategorie vraagt een andere benadering en begeleiding.
Er is een constante link met het vak sociaal handelen: je kennis van de ontwikkeling van het
kind is noodzakelijk.

Seminarie:

Samen met een leerkrachtenteam werk je aan projecten, remediëring, GIP, uitstappen, groepswerk, …

Stage:

Je gaat dit schooljaar 3 keer naar een verschillende stageplaats. Je loopt één keer stage in de
buitenschoolse kinderopvang (kinderen van 2,5 tot 12 jaar), één keer in de groepsopvang
(= een kinderdagverblijf) en één keer op een plaats naar keuze (= specialisatie, bijvoorbeeld
kinderboerderij, pediatrie, preventorium, …)
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7de THUIS- EN BEJAARDENZORG / ZORGKUNDIGE
LESSENTABEL BSO VERZORGING

7de jaar

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

Frans

2

maatschappelijke vorming

2

Nederlands

2

expressie

2

verzorgend handelen

2+1

sociaal handelen

2+1

huishoudelijk handelen

2

seminarie

2
10 + 1

stage
Lesuren in vakje aangeduid, zijn uren die de school extra inricht.

> Profiel van de leerling
Je bent iemand die zorg wil bieden aan volwassenen en gezinnen. Hierbij ga je uit van een emancipatorische en dynamische mensvisie, waarbij de zorgvrager centraal staat en jij zowel verzorgende, huishoudelijke als agogische taken voor je rekening neemt.
Je leert functioneren als lid van een team of verpleegkundige equipe binnen een organisatie. Je
kan je mannetje staan in complexe zorgsituaties en dit onder verwijderd toezicht.
ALS DIT JE AANSPREEKT, IS THUIS-EN BEJAARDENZORG/ZORGKUNDE ECHT IETS VOOR
JOU!

> Toekomstmogelijkheden
Als je slaagt in 7 Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige, behaal je het diploma secundair
onderwijs. Met dit diploma kan je eventueel nog verder studeren en een bachelor behalen
(bijvoorbeeld: verpleegkunde, …)
Je kan tewerkgesteld worden in woon- en zorgcentra, de thuis- en gezinszorg, …
HBO5 verpleegkunde
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> Specifieke vakken:
Verzorgend handelen:

Je leert in dit vak zorg dragen voor kwetsbare of jonge gezinnen, ouderen, personen met
een psychische of lichamelijke aandoening, personen die palliatief zijn en personen met een
beperking, en dit in een complexe zorgsituatie. Zorgen voor deze doelgroepen kan alleen maar
als je tijdens de lessen voldoende kennis opdoet over veel voorkomende ziektebeelden en als
je tijdens inoefenmomenten de praktijk onder de knie krijgt.

Sociaal handelen:

Je gaat in dit vak op zoek naar handvaten om de zorgvrager psychosociaal te ondersteunen,
het gedrag en de handelingen van de zorgvrager te onderzoeken om zo te weten hoe je ermee
om moet gaan en hoe je met bijzondere zorgnoden moet omgaan.

Huishoudelijk handelen:

Je spitst je toe op de indirecte zorg, de maaltijdzorg, de interieurzorg en de linnenzorg in de
thuiszorg/gezinszorg/of zorg in een instelling.

Expressie:

Je leert hoe je op een goede manier activiteiten kan organiseren en begeleiden voor zorgvragers in verschillende settings. Je werkt in dit vak nauw samen met sociaal handelen. Je moet
weten wat de zorgvrager nog kan om met hem aan de slag te gaan.

Seminarie:

Samen met een leerkrachtenteam werk je aan projecten, remediëring, GIP, uitstappen, groepswerk, …

Stage:

Je gaat dit schooljaar 3 keer naar een verschillende stageplaats. Je loopt één keer stage in de
thuiszorg, één keer in een woonzorgcentrum en één keer op een plaats naar keuze (= specialisatie, bijvoorbeeld instelling voor personen met een handicap, diensten in het ziekenhuis:
neuro-geriatrie, geriatrie …)
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7de ORGANISATIEASSISTENTIE
> Profiel van de leerling
Je bent veelzijdig en werkt graag met mensen, maar dit steeds in de indirecte zorgverlening. Je komt terecht in kleine
huishoudens, waar je graag meehelpt met het klaarmaken van maaltijden, naar de winkel gaat, zorg draagt voor
het interieur, kleine huishoudelijke taken uitvoert, … en zo een relatie opbouwt met de cliënt voor wie je deze
taken uitvoert.
Je wil ook nog heel wat meer te weten komen over voeding: je wordt ondergedompeld in de werking van de
grootkeuken, je weet hoe een mooi gedekte tafel er moet uitzien en kan cliënten bedienen volgens de juiste principes.
ALS DIT JE AANSPREEKT, DAN IS ORGANISATIE-ASSISTENTIE ECHT IETS VOOR JOU!

> Toekomstmogelijkheden
Als je slaagt in 7 Organisatie-Assistentie, behaal je het diploma secundair onderwijs. Met dit diploma kan
je eventueel nog verder studeren: een se-n-se (secundair na secundair) of een bachelor behalen (bijvoorbeeld:
verpleegkunde…)
Je kan tewerkgesteld worden in fastfood- en cateringbedrijven, schoonmaakfirmas, de horeca, distributiebedrijven, woon- en zorgcentra, sportcentra en culturele centra, grootkeukens, linnendiensten, ziekenhuizen …
HBO5 verpleegkunde
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> Specifieke vakken:
Logistiek in de indirecte zorg:

Je bekwaamt je in de theoretische kennis die vereist is om aan de slag te kunnen
in de gezinszorg. Je maakt kennis met de visie op huishouding in verschillende
settings. Het takenpakket van interieurzorg, linnenzorg en maaltijdzorg komt
ook hier aan bod. Je leert inspelen op de wensen, behoeften, beperkingen en
mogelijkheden van de cliënten. Plannen en organiseren is één van je sterke
punten.

Logistiek in de voeding:

In het 5de en het 6de jaar heb je al heel wat kennis opgedaan, en heb je je het
takenpakket en profiel van de logistieke medewerker in de voedingsdienst eigen
gemaakt. Je wil de knepen van het vak nog beter onder de knie krijgen. In dit vak
spendeer je een groot deel van de tijd aan je eindwerk: je bootst de werking van
een grootkeuken na door voor alle leerlingen van een refterbeurt een maaltijd
te voorzien. Je krijgt de leiding in de keuken, je medeleerlingen zijn souschefs
en samen maken jullie in een voormiddag voor ongeveer 120 leerlingen een
middagmaal klaar.

Vrije ruimte:

Tijdens dit vak krijg je de kans om te reflecteren over hoe het op stage loopt
en hoe de evolutie van je leerkansen verloopt. Er wordt ook tijd gemaakt
om je verder te bekwamen tijdens verschillende sessies (zoals professionele
schoonmaaktechnieken). Je maakt ook kennis met logistieke taken in andere
settings.

Stage:

Je gaat dit schooljaar 3 keer naar een verschillende stageplaats. Je loopt één keer
stage in de gezinszorg (= indirecte zorg), één op een voedingsdienst (= logistiek
in de voeding) en één keer op een plaats naar keuze in een andere logistieke
setting.

LESSENTABEL BSO ORGANISATIE-ASSISTENTIE

7de jaar

godsdienst

2

lichamelijke opvoeding

2

Frans

2

maatschappelijke vorming

2

Nederlands

2

plastische opvoeding

2

logisitek in de indirecte zorg

3+1

logistiek in de voeding

3+1
2

vrije ruimte

10 + 1

stage
Lesuren in vakje aangeduid, zijn uren die de school extra inricht.
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MARIAGAARDE INSTITUUT
Wij zijn een bruisende, actieve school, gelegen in het groen, in het hartje van de
Kempen. Dagelijks proberen meer dan duizend leerlingen en honderdvijftig
personeelsleden het beste van zichzelf te geven.
Bezoek MARIAGAARDE online of kom eens langs tijdens onze opendeurdag of
infomomenten. Je bent van harte welkom!

MARIAGAARDE INSTITUUT
Oude Molenstraat 13 - 2390 Westmalle
tel. 03 312 02 56 - fax 03 311 74 29
secretariaat@mariagaarde - www.mariagaarde.be

