
Zorg voor de toekomst  

thuis- en bejaardenzorg
zorgkundige

7de specialisatiejaar



Welkom bij SAI
Heb je een warm hart voor oudere zorgvragers? Ben je zorgzaam? 
Ben je flexibel? Werk je graag samen in team? Dan is het zevende 
specialisatiejaar Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige iets voor jou! 

De opleiding wordt modulair georganiseerd. Een module in het 
specialisatiejaar duurt een half schooljaar. Als je slaagt voor een 
module krijg je een deelcertificaat. Een module bestaat uit:

• beroepsgerichte vakken 

• algemene vorming Project Algemene Vakken (PAV), godsdienst, 
Frans en lichamelijke opvoeding

• gedifferentieerde onderwijsactiviteiten (GOA): lesuren voor 
leerlingbegeleiding, inoefenen of extra opdrachten

 



Je kan starten als je uit een richting komt die behoort tot het 
studiegebied personenzorg en als je een studiegetuigschrift 
van het tweede leerjaar van de derde graad behaalde. 

Voor meer informatie over welke richtingen behoren tot het 
studiegebied personenzorg, ga naar de website van de Vlaamse 
Overheid of Onderwijskiezer. (www.onderwijskiezer.be)

Wie kan 
starten?



Je doorloopt 2 modules. Elke module duurt 18 weken (een half 
schooljaar):

Module complexe zorg in thuissituaties

Je leert vaardigheden om als professioneel hulpverlener in de 
thuiszorg te functioneren. Je kan instaan voor de opvang van het 
zieke kind, je kan de zorgvrager verzorgen en je kan zelfstandig 
huishoudelijke taken uitvoeren.

Module complexe zorg in residentiële situaties 

Je leert omgaan met een zorgvrager in een complexe zorgsituatie 
(bijv. personen met dementie), je kan zorg dragen voor het woon-en 
leefklimaat en je houdt contact met het sociaal netwerk. 

Wat leer je?



Als je in beide modules slaagt, krijg je het diploma secundair 
onderwijs en een certificaat Thuis- en bejaardenzorg/
zorgkundige. Je kan je dan laten registreren als zorgkundige.

Na deze opleiding kan je werk zoeken of verder studeren. 
Bijvoorbeeld voor verpleegkunde of een andere specialisatie. 

Inschrijven? 

Inschrijven kan tijdens de schooluren. De openingsuren 
tijdens de vakantie vind je terug op www.sai-aalst.be. 
Breng je identiteitskaart en je vorige rapport mee.
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Vragen? 
Contacteer ons:


