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Visie
Dit specialisatiejaar biedt je een verdieping van de leerstof van de derde
graad Verzorging en heeft een rechtstreekse koppeling naar tewerkstelling
in diverse settings zoals groepsopvang, buitenschoolse kinderopvang,
kleuterklas en een voorziening voor kinderen met een beperking.

Aanpak
Je leert omgaan met kinderen van 0 tot 12 jaar en werken met specifieke
doelgroepen in meer complexe zorgsituaties. Dit specialisatiejaar is meer
dan alleen het verzorgen van gezonde en zieke kinderen. Je leert ze ook
opvangen, mee opvoeden en animeren. Al doende leer je methodisch
werken, aandacht hebben voor het welbevinden van elk kind in zijn
omgeving, omgaan met diversiteit, samenwerken met ouders en met
collega’s. Je werkt geïntegreerd vanuit alle vakken, zowel tijdens de les
als tijdens de stage. De nadruk ligt op zelfstandig werk. De geïntegreerde
proef bestaat uit stage, opdrachten en het bijhouden van een portfolio.

Profiel van de leerling
Je bent een warmmenselijke en sociaal voelende leerling die zich met hart
en ziel wil inzetten om kinderen te helpen, zowel thuis als in instellingen.
Je hebt interesse en aandacht voor gezonde voeding en voor een
aangename woon- en leefsituatie. Graag met kinderen omgaan en voor hen
willen zorgen, is een must.

Perspectief
Door het volgen van het zevende jaar heb je achteraf een grotere kans
op tewerkstelling als begeleider in de kinderopvang. Als je slaagt voor
dit zevende jaar, behaal je het diploma secundair onderwijs. Je kan
ook doorstromen naar een Se-n-Se binnen het eigen studiegebied:
Leefgroepwerking of HBO Verpleegkunde.Binnen het volwassenenonderwijs
is de opleiding Jeugd- en Gehandicaptenzorg mogelijk.
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