Bekwaamheidsattest
Na het slagen in de
2 deeltrajecten van
deze modulaire opleiding behaal je een
attest waarmee je
zowel in de thuiszorg als in een
woonzorgcentrum
kan werken.

Wil je bijkomende info:

Pajottenlands Centrum

Nathalie Valcke op 053/64 11 60
Bereikbaar ma, di, do en vrijdag
Tussen 8.00 en 15.00 uur
Of

nathalie@edc-liedekerke.be

Waar:

De lessen gaan door in het Educatief Centrum te Liedekerke,
Fabrieksstraat 3.

Zorg je
graag voor
anderen?

Wanneer:

Elke dag is er les van 8u45 tot
12 en 12.30 tot 15.45 uur.
Op woensdag is dit tot 13 uur
De modulaire opleiding start
Op 22 februari 2021 en
eindigt op 25 februari 2022

Zorg voor elkaar, doe je mee?
Pajottenlands Centrum

Infodagen:
Maandag 7 december 2020
Vrijdag 8 januari 2021
Vrijdag 5 februari 2021
Om 9.00 in de Fabrieksstraat 3
1770 Liedekerke

Fabrieksstraat 3,
1770 Liedekerke
Secretariaat 053/64.11.64

Volg onze
MODULAIRE opleiding
Huishoudelijk en logistiek
medewerker in de zorg
ZORGKUNDIGE

te Liedekerke
Start op 22/02/2021

www.pajottenlandscentrum.be

Modulaire opleiding huishoudelijk/logistiek medewerker in de zorg en zorgkundige te

De modulaire opleiding bestaat uit 2 deeltrajecten:
1.

2.

Heb je een passie voor
zorg?

Help je graag?
Kan je goed met mensen omgaan?
WORD ZORGKUNDIGE!
Als zorgkundige kan je terecht
bij een dienst gezinszorg
waarbij je verzorging en
ondersteuning biedt bij mensen thuis. Of je werkt in een
woonzorgcentrum
waar
je
ouderen helpt bij hun dagelijkse bezigheden. Het is een
afwisselende job waarbij je
zowel zelfstandig als in een
team kunt werken.

Huishoudelijk/logistiek medewerker
in
de
zorg
:
250u theorie en 50u stage

De stages gaan door bij een dienst
gezinszorg en in een woonzorgcentrum.

Inhoud
•

Je leert een huishouden
runnen: koken, poetsen…

•

Je leert verzorgen: mensen
wassen, EHBO, voetverzorging,
bed opmaken,…

•

•

•

Je maakt uitstappen naar een
snoezelruimte, het dr. Guislainmuseum,
een
woonzorgcentrum...

•

Je krijgt persoonlijke begeleiding bij het leren, het solliciteren en bij je stage

Zorgkundige:
420u theorie en 600u stage

Elk deeltraject bestaat uit verschillende modules. In de modules maken we gebruik van verschillende
onderwijsvormen : o.a. e-learning,
groepsopdrachten, klassikale lessen, stages , …

Je leert meer over mensen:
ouderen, mensen met een
beperking,
mensen
met
dementie, …
Je leert je rechten
plichten kennen

en je

Liedekerke

Je kan je inschrijven als:
•

Je 18 jaar bent

•

Je werkzoekende bent

•

Je lichamelijk fit bent

•

Je Nederlands spreekt en schrijft
(niveau 2.4)

•

Je mobiel bent: fiets/auto

•

Je in de selectie van de VDAB
slaagt

Voordelen:
•

Je verplaatsingsonkosten
worden vergoed

•

Je behoudt je uitkering en bent
vrijgesteld van stempelcontrole

•

Je krijgt een opvangvergoeding
voor kinderen tot 12 jaar, opgevangen bij een erkende dienst

