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Gids in je grensverleggend leerproces 



 

 

Kan ik starten in de 2de graad verzorging-voeding? 

Om te starten in verzorging-voeding moet je voldoen aan de instapvereisten van de 2de  

graad BSO. Wie vooraf het beroepsvoorbereidende leerjaar verzorging-voeding volgde of 

in TSO de basisoptie sociale en technische vorming heeft een streepje voor bij de start in 

de tweede graad.  

Om je opleiding tot een succes te maken zijn je motivatie en sociaal voelend zijn cruciaal! 

Wat leer ik in de 2de graad verzorging-voeding? 

Naast de algemene vakken, waarin we zoveel mogelijk linken leggen met de wereld van 

verzorging en voeding, ligt in de 2de graad verzorging-voeding de nadruk op:  
 

 zorg dragen voor linnen en interieur 

 een maaltijd plannen, voorbereiden en bereiden 

 zorg dragen voor je eigen gezondheid en welzijn en voor die van anderen 

 vlot en respectvol communiceren en in groep werken 

 je kwaliteiten, mogelijkheden en interesses ontdekken en verder ontwikkelen 

 kwaliteit nastreven in al deze activiteiten en doelstellingen 

Hoe verloopt het leerproces in verzorging-voeding? 

In de tweede graad maak je in eenvoudige leersituaties en onder begeleiding kennis met 

de wereld van de zorg en diensten. Naast de praktijklessen op school ga je wekelijks de 

geleerde praktijkvaardigheden inoefenen op een reële werkplek.  

Je maakt kennis met de verschillende doelgroepen en contexten aan de hand van pro-

jecten. Deze projecten bereid je grondig voor tijdens de richtingspecifieke vakken. Ook 

in de algemene vakken werk je bepaalde onderdelen van een project uit of is de leerstof 

afgestemd op de inhoud van een project. Daarnaast leer je tijdens de projecten je eigen 

kwaliteiten, mogelijkheden en interesses kennen. 

2de graad verzorging-voeding BSO 



 

 

Gelijk 
Buitengewoon betekent niet dat de aangeboden leerstof gemakkelijker is dan in het 
gewoon onderwijs. Onze leerlingen moeten immers aan dezelfde leerplandoelstellingen 
voldoen en behalen op het einde net hetzelfde getuigschrift of diploma als in het ge-
woon secundair onderwijs. 

En toch verschillend 
In onze school sta je er niet alleen voor! Het volledige schoolteam staat voor je klaar. 
Samen met jou gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw vraag of  
probleem. 

Nabije opvolging 
Elk schooljaar heb je een klastitularis bij wie je terecht kan met al je vragen. Hij zorgt er 
voor dat iedereen in de klas zich goed voelt en dat elke leerling maximaal kan leren. 

Je volledige studietijd hier op school word je ook opgevolgd door een  
leerbegeleider. Bij haar kan je terecht met allerlei vragen rond studeren, studierich-
ting, faalangst, leerproblemen,… 

Ondersteuning in de klas 
In onze school zijn de klassen klein. Elke vakleerkracht kan dus meer tijd aan elke  
leerling besteden. De vakleerkracht heeft ook kennis van allerlei methodieken en  
hulpmiddelen die het leren voor jou eenvoudiger kunnen maken.  

Daarnaast kun je in veel lessen rekenen op extra hulp van een logopedist, ergothera-
peut, kinesist, opvoeder of extra leerkracht die in de klas komt ondersteunen.  

Ondersteuning op maat 

Tijdens de wekelijkse klassenraad gaat het schoolteam op zoek naar een aanpak die bij 
jou past. Regelmatig wordt deze geëvalueerd, bijgestuurd en betrekken we ook jou en 
jouw ouders in dit zoekproces.  

Ondersteuning bij schoolwerk 

Op maandag en dinsdag kun je in kleine groep én onder begeleiding studie volgen. De 
studiebegeleiders helpen je met het maken van je planning en leren je hoe je het stude-
ren efficiënt aanpakt.  

Als je problemen hebt met het organiseren van  je schoolwerk, zoeken we samen met 
jou een oplossing en voorzien de nodige ondersteuning. Die ondersteuning is er altijd 
op gericht dat je steeds zelfstandiger wordt in het plannen en uitvoeren van je werk. 

Buitengewoon, wat betekent dat? 
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Nog vragen? 

2de graad verzorging-voeding BSO 3de 4de 

Godsdienst 2 2 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Maatschappelijke vorming 2 2 

Nederlands 2 2 

Frans 2 2 

Engels 1 1 

Plastische opvoeding 2 2 

Informatica 2 2 

Wiskunde 2 2 

Muzikale opvoeding 1 1 

Verzorging-voeding 
Zorg voor voeding en wonen 
Gezondheid & welzijn 
Omgang & communicatie 
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Totaal 34 34 

Lessentabellen 

Neem contact op met de leerbegeleider van opleidingsvorm 4:  

Lot Verstraete, lotverstraete@dominieksavio.be,  0479 78 07 11 

Op deze school werken we heel nauw samen met het MFC (multifunctioneel cen-

trum). Zij zorgen er onder andere voor dat je tijdens de schooluren een beroep kunt 

doen op individuele therapie (bv. kine, logo, ergo). 

Samenwerking MFC 


