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Zorgkundige
                                                             dagopleiding 

www.hik.be

Achterbos

Jozef Calasanzstraat 4, 2400 Mol 
Tel.: 014 31 70 61 - mol@hik.be

CAMPUS MOL

Lesplaats 

Je volgt les op Campus Mol (Jozef Calasanzstraat 4, 2400 
Mol). De lessen Aanvullende algemene vorming zijn te volgen 
op Campus Herentals DTL (Kerkstraat 38, 2200 Herentals) en 
Campus Mol (Jozef Calasanzstraat 4, 2400 Mol).

facebook.com/cvoHIK



Wat houdt deze opleiding in? 
Tijdens de les- en stagemomenten ont-
wikkel je de competenties om deel uit te 
maken van een gestructureerd team dat, 
vanuit zijn deskundigheid, hulp en dien-
sten verleent aan zorgbehoevende oude-
ren en gezinnen. Je leert dus te helpen 
bij de dagelijkse verzorging van mensen 
die tijdelijke zorg vragen of permanente 
hulp nodig hebben bij hun dagelijkse ac-

tiviteiten. Hoe organiseer je animatie en 
voer je huishoudelijke taken uit? Hoe bied 
je emotionele ondersteuning? Tijdens de 
opleiding combineer je praktijk met theo-
rie waardoor je meteen weet of deze job 
iets voor jou is.
Je kan deze opleiding voltijds of deeltijds, in 
combinatie met een job, volgen met onder-
steuning van VDAB.

Welke modules zitten er in deze opleiding?

Lesmodules

Stagemodules 

Individuele praktijkbegeleiding 1 en 2 

Individuele praktijkbegeleiding 3 en 4 

Iets voor jou?
Jij bent iemand die:
 graag met je hoofd, je hart en 
 je handen werkt
 graag zorgt voor andere mensen
 het belangrijk vindt dat een zorgvrager  
 een goede lichamelijke verzorging  
 krijgt en daarnaast ook wilt instaan  
 voor zijn welzijn op sociaal en 
 psychisch vlak

 het belangrijk vindt dat de zorgvrager  
 vanuit een respectvolle houding 
 benaderd wordt
 graag de zelfactiviteit van de 
 zorgvrager stimuleert in een geborgen  
 en veilige woonomgeving
 graag in teamverband werkt en deel  
 wilt uitmaken van een zorgteam

Welk traject volg je?

Welk diploma of certificaat behaal je?
Na de opleiding ontvang je het erkend certificaat Zorgkundige. Op basis van dit certifi-
caat kan je definitief worden geregistreerd als zorgkundige.
Wil je je diploma secundair onderwijs behalen? Dan volg je bijkomend de opleiding Aan-
vullende algemene vorming.

Wat kan je na de opleiding? 
 werken als zorgkundige in een woonzorgcentrum, dagverzorgingscentrum, 
 ziekenhuis of in de gezinszorg 
 verder studeren tot gegradueerde verpleegkundige

Je kan kiezen tussen een traject op 2,5 jaar, een traject op 1,5 jaar of een traject op maat.
Basiszorg 40 LT

Logistieke vaardigheden 40 LT

Basis logistieke  
vaardigheden 40 LT

Communicatief gedrag 40 LT

EHBO 20 LT

Specifieke zorg 1  40 LT

Werken in de zorgsector 40 LT

Onderhoud in de zorgsector 40 LT

Organisatie van  
de huishoudelijke taken 40 LT

Zorg voor leef-  
en woonsituatie 40 LT

Aangepaste voeding 40 LT

Context van de zorgvrager  40 LT

Omgaan met dementie 20 LT

Omgaan met  
psychische zorgvragen 20 LT

Cliëntgerichte benadering 40 LT

Samenwerken 40 LT

Specifieke zorg 2 40 LT

Totaalzorg 130 LT

Omgaan met  
complexe zorg 40 LT

Begeleide intervisie 80 LT

120 uur

160 uur

Individuele praktijkbegeleiding 5 en 6 

Individuele praktijkbegeleiding 7 en 8 

160 uur

160 uur

Individuele praktijkbegeleiding ZK 125 uur

Hef- en tiltechnieken  20 LT


