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Zorgkundige

Campus Willebroek
Eduard Anseelestraat 46

Samenwerking (40 LT)
In deze module leer je constructief samenwerken in een interdisciplinair team.  
Thema’s die aan bod komen, zijn oa. deelnemen aan overlegmomenten, conflicthantering, 
omgaan met het sociaal netwerk van de zorgvrager, hanteren van de sociale kaart..

Specifieke zorg 1 en 2 (80 LT)
Je verwerft inzicht in het functioneren van de huid, het bloedvaten-, spijsverterings-  
bewegings- en uitscheidingsstelsel. Je leert aandoeningen herkennen en op een  
verantwoorde manier te handelen bij symptomen die wijzen op een verstoorde werking 
waarbij de gezondheid in het gedrang komt.

Je verwerft inzicht in het ademhalings- en neurologisch stelsel. Je leert  ook hier aan- 
doeningen te herkennen en er op te anticiperen. Veel aandacht gaat ook naar de  
zorgvrager met kanker, met lichamelijke en/of mentale beperkingen.

Totaalzorg (88 LT)
In deze module wordt gefocust op het werken vanuit een visie op totaalzorg, het  
integreren van het werken met het zorgplan binnen totaalzorg in specifieke zorgsituaties.

Begeleide intervisie (80 LT)
In deze module ligt het accent op de studieloopbaan / leerlijn van de cursist.  
Hier leer je: omgaan met feedback, eigen handelen evalueren en bijsturen, sterkte/ 
zwakteanalyse maken, reflecteren en eigen draagkracht bewaken. Dit alles adhv. intervisie 
en zelfreflectie-oefeningen.

Individuele praktijkbegeleiding (690u)
Gedurende de ganse opleiding worden er een 5-tal blokstages georganiseerd.  
Het leerproces wordt geleidelijk aan opgebouwd, gaande van werken onder toezicht 
tot het zelfstandig uitvoeren van de taken. Zo start je met een stage logistiek assistent,  
vervolgens een stage als verzorgende in de thuiszorg en in een woonzorgcentrum en 
tenslotte een stage zorgkundige. Tijdens alle stages word je dagelijks begeleid door een 
stagementor van de stageplaats.



Versie mei 2020

Omgaan met complexe zorgsituaties (40 LT)
Hier leer je adequaat handelen en je flexibel aanpassen in specifieke situaties zoals bvb 
palliatieve zorgsituaties, gedragsproblemen, zorgvragers met pijn, immobiele zorgvragers. 
De cursisten leren ethisch reflecteren en deontologisch handelen.

Context van de zorgvrager (40 LT)
In deze module wordt er stilgestaan bij de impact van de zorgsituatie op het sociaal 
netwerk (partner, kinderen) en hoe ermee om te gaat. Het belang van mantelzorg wordt 
onderstreept. De cursist leert een passende  ondersteuning te bieden, praktisch maar ook 
psychologisch.

Omgaan met dementie (20 LT)
Je leert de belevingswereld kennen van zorgvragers met dementie. Gedragsproblemen 
bij zorgvragers worden ook doorgelicht vanuit deze invalshoek. Er worden handvaten  
geboden voor een ethisch en belevingsgericht omgaan met ‘moeilijke’ zorgvragers.

Omgaan met psychische zorgvragen (20 LT)
Je leert de belevingswereld kennen van zorgvragers met psychische of (neuro-) psychia- 
trische aandoeningen. Er worden handvaten aangeboden voor het omgaan met ‘moeilijke’ 
zorgvragers, zorgvragers met depressie, angsten, ADHD, complex gedrag.

Basiszorg (40 LT)
Je verwerft in deze module de basisvaardigheden die noodzakelijk zijn om de dagelijk-
se zorg uit te voeren rekening houdend met de algemeen geldende regels en de basis- 
principes. Veel aandacht gaat daarbij naar het methodisch werken.

Aangepaste voeding (40 LT)
In deze module leer je, rekening houdend met de basisregels voor gezonde voeding,  
eenvoudige en evenwichtige maaltijden bereiden. We staan stil bij oa. voedingshygiëne, 
onderhoud keuken en kookgerief, dieetvoeding en huishoudbudget bewaken.

Organisatie van de huishoudelijke taken (40 LT)
In deze module leer je, rekening houdend met de wensen en noden van de zorgvrager,  
de verschillende huishoudelijke taken efficiënt uit te voeren. Thema’s die worden  
behandeld, zijn oa. onderhoud van een woning, bewaren en opslaan van levensmiddelen 
en textielzorg.

Zorg voor woon- en leefklimaat (40 LT)
Je leert binnen deze module de zorgvrager benaderen vanuit een animatieve grond- 
houding. Er wordt stilgestaan bij het creëren van een huiselijke en gemoedelijke sfeer bij 
de zorgvrager thuis en/of in de voorziening waarin hij is opgenomen.

Communicatie gedrag (40 LT)
In deze module verwerf je inzicht in het communicatieproces, verschillende communica-
tiestijlen en -technieken. Thema’s die aan bod komen en getraind worden, zijn oa. verbale 
en non-verbale communicatie, luistervaardigheden, feedback geven, assertiviteit.

Basis logistieke vaardigheden in de zorgsector (40 LT)
In deze module verwerf je inzicht in het werkveld en het takenpakket van een logistiek  
medewerker. Thema’s die hier aan bod komen zijn: beroep van logistiek assistent, perso-
neel in de zorgsector, hygiëne en preventie, observeren en informatie verstrekken.

Logistieke vaardigheden (40 LT)
In deze module worden vaardigheden aangeleerd, zoals bedopmaak, transport zorg-
vrager, transport materialen, ondersteunen van ouderen met mobiliteitsproblemen en  
ondersteunen van het maaltijdgebeuren. Ook het leren hanteren van hulpmiddelen in de 
thuiszorg.

EHBO (20 LT)
In deze module leer je als zorgverlener optreden in noodsituaties. Deze worden stap voor 
stap bekeken en ingeoefend. De cursist leert noodsituaties herkennen en er aangepast op 
te reageren.

Hef- en tiltechnieken (20 LT)
In deze module leer je ergonomisch te werken. Thema’s die hier aan bod komen, zijn oa. 
bouw en werking van de rug, rugklachten, ergonomie, correcte basishouding, je eigen 
fysieke gezondheid, ergonomie in de thuiszorg en instellingszorg.

Onderhoud in de zorgsector (40 LT)
Je verwerft inzichten en vaardigheden die nodig zijn om het dagelijks en periodiek  
onderhoud van de leef- en werkomgeving kwaliteitsvol uit te voeren. Thema’s die  
aan bod komen, zijn oa. schoonmaakfrequenties, -materiaal, -producten, -technieken,  
textielzorg, …

Werken in de zorgsector (40 LT)
Je krijgt zicht op de organisatie van de verzorgingssector én het beroep van verzorgende/
zorgkundige. We gaan op bezoek in een ziekenhuis én staan oa. stil bij het beroepsprofiel, 
beroepscode, beroepsgeheim, rechten en plichten van een zorgvrager.

Cliëntgerichte benadering (40 LT)
Hier leer je dat binnen de zorg een cliëntgerichte benadering het uitgangspunt is. Dat zich 
informeren over en observeren van de eigen leef- en belevingswereld van iedere cliënt zeer 
belangrijk is. En je handelen hierop af te stemmen.
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