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Welkom bij SAI 
Ga je graag met mensen om? Ben je een doener? Ben je flexibel? 
Steek je graag de handen uit de mouwen? Ben je geïnteresseerd in 
het dagelijks leven van zieke en gezonde mensen? 

Dan is een opleiding personenzorg in het secundair 
beroepsonderwijs iets voor jou!

De opleiding wordt modulair georganiseerd. Een module duurt een 
half schooljaar, behalve de module huishouding die een volledig 
schooljaar duurt.  Als je slaagt voor een module krijg je een deel-
certificaat. Een module bestaat uit:
• beroepsgerichte vakken
• algemene vorming : Project Algemene Vakken (PAV), godsdienst, 

Engels (2de graad), Frans en lichamelijke opvoeding
• gedifferentieerde onderwijsactiviteiten (GOA): lesuren voor

leerlingbegeleiding, inoefenen of extra opdrachten

Volg je nadien ook een specialisatiejaar, dan behaal je het diploma 
secundair onderwijs.



Wie kan starten in de 2de graad 
Verzorging-Voeding? 
Als je geslaagd bent in een tweede jaar van de eerste graad van het secundair 
onderwijs (algemeen, technisch of beroepsonderwijs) met een A- of B-attest, dan 
kun je starten in de tweede graad Verzorging-voeding. Heb je een B-attest, dan mag 
je geen uitsluiting hebben voor de richting Verzorging-voeding. 

Voor sommige leerlingen zoals bijvoorbeeld ex-OKAN’ers of leerlingen die 15 jaar 
zijn op 31 december van het betrokken schooljaar is een toelatingsklassenraad 
nodig. Contacteer hiervoor de school

Wie kan starten in de 
3de graad verzorging? 
Wie geslaagd is voor de drie basismodules kan starten in de module logistiek werk 
in ziekenhuizen en zorginstellingen. 
Ook als je geslaagd bent in een tweede jaar van de tweede graad van het secundair 
onderwijs (algemeen, technisch of beroepsonderwijs) met een A-of B-attest, dan 
kun je starten in de derde graad Verzorging. Heb je een B-attest, dan mag je geen 
uitsluiting hebben voor de richting Verzorging. 

Voor sommige leerlingen zoals bijvoorbeeld ex-OKAN’ers is er een 
toelatingsklassenraad nodig. Contacteer hiervoor de school.
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ofZorg en welzijn

Initiatie zorg
18 weken

Logistiek werk in 
ziekenhuizen en 
zorginstellingen

18 weken

Zorg in de
kinderopvang

18 weken

Begeleiding van 
het jonge kind

18 weken

Begeleiding van 
het schoolgaande 

kind
18 weken

Complexe zorg in 
thuissituaties

18 weken

Complexe zorg 
in residentiële 

situaties
 18 weken

Zorg in 
residentiële en 
thuissituaties

18 weken

Logistiek assisitent 
in ziekenhuizen en 

zorginstellingen

Verzorgende

Begeleider in de
kinderopvang

Thuis- en 
bejaardenzorg

zorgkundige



DERDE GRAAD
De 3de graad doorloop je volgende modules:

Module logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen: 
Je leert ondersteunende taken: onderhoud van materiaal, intern transport 
van patiënten, administratie, huishoudelijke opdrachten...

Module initiatie zorg: 
Je leert zorgen voor jonge kinderen en ouderen. Je leert wat een zorgvisie 
is en hoe je die kan toepassen. Bijvoorbeeld hoe je correct personen wast, 
baby’s verschoont, eten geeft…

Module zorg in residentiële situaties en thuissituaties: 
Je leert uitgebreid zorgen voor ouderen zowel in woonzorgcentra als in 
thuissituaties.

Module zorg in de kinderopvang (18 weken): 
Je leert uitgebreid zorgen voor kinderen. Je organiseert activiteiten, 
aangepast aan de leeftijd van het kind. 

In deze modules ga je op stage in ziekenhuizen, woonzorgcentra en 
kinderdagverblijven. De stages nemen ongeveer 1/3 van de tijd in. Ze 
worden in blokken van 2 of 3 weken georganiseerd. 
De school zorgt voor stageplaatsen.
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info@sai-aalst.be   
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www.sai-aalst.be 

Vragen? 
Contacteer ons:




