Wat na Basis logistiek onderhoud?
Na de opleidingsfase stap je over naar de kwalificatiefase en kies je
uit één van deze afstudeerrichtingen:
huishoudhulp
zorg

logistiek assistent
in de zorg

schoonmaker

Gedurende deze schooljaren krijg je wekelijks 1 dag praktijkles op verplaatsing.
Hierdoor krijg je de kans om samen met de leerkracht de aangeleerde technieken in
te oefenen op de werkvloer. Daarnaast ga je ook nog een aantal weken zelfstandig
op stage.
Na deze kwalificatiefase kan je in onze school een tweede kwalificatie en/of een jaar
alternerend beroepsonderwijs volgen wat de tewerkstellingskansen verhoogt.

Basis logistiek onderhoud
Opleidingsvorm 3

Studiegebied: Maatschappij en welzijn

Opleidingsfase

Wat leer je bij Basis logistiek onderhoud?
• zorg voor huishouden
• zorg voor maaltijden: boodschappen doen, koken, tafel dekken, maaltijd•
•
•
•

en drankbedeling
zorg voor kledij en linnen: wassen, strijken en opbergen
zorg voor hygiënisch woon- en leefklimaat: onderhouden van de woning,
bedden opmaken, poetsen op de werkvloer
zorg voor orde en bevoorrading op de werkvloer
de opleidingsfase wordt afgerond met een kijkstage waarin je samen met de
leerkracht verder op zoek gaat naar jouw grootste interesse op de werkvloer
zodat je naar de kwalificatiefase toe een goede studiekeuze kan maken.

Is Basis logistiek onderhoud een
opleiding voor jou?
• je werkt graag in een team
• je gaat graag met mensen om
• je hebt een goede werkhouding
• je bent enthousiast en je wil graag
•
•
•
•

bijleren
je zorgt graag voor anderen
je kan je inleven in de leefwereld van
ouderen
je bent zelfredzaam
je vindt hygiëne belangrijk voor jezelf en
anderen
DAN IS DIT DE JUISTE OPLEIDING
VOOR JOU!

Geïntegreerde Algemene en
Sociale Vorming (GASV)
Tijdens de lessen krijgen de leerlingen
zinvolle thema's aangeboden, maar
ook leuke projecten: samen tegen
pesten, sociale media, vrije tijd...
Extra troeven van GASV OV3
in onze school:
• je eigen smartschoolaccount
• blind leren typen
• uitstappen en activiteiten
• vierdaagse en zeeklassen
• computers in de klas
• betrokken klascoaches
• ...

