Meer info?
Contacteer de ves�ging waar je de opleiding kan volgen. Zij helpen je
verder op weg.

Waar volg je deze opleiding?

Campus Mol
Jozef Calasanzstraat 4,
2400 Mol
Tel.: 014 31 70 61
mol@hik.be
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Lesplaats Begeleider-animator in de ouderenzorg:

Lesplaatsen Aanvullende algemene vorming:

Begeleider-animator
in de ouderenzorg

Campus Herentals

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

►

www.hik.be
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DTL
Kerkstraat 38, 2200 Herentals
Tel.: 014 23 23 70
herentals@hik.be

Samen groeien
is mijn keuze!

www.hik.be

Wat houdt deze opleiding in?

Welke modules volg je?

Hoe bevorder je de kwaliteit van leven van ouderen? Die vraag staat centraal in
de opleiding. Je leert met de ouderen te verkennen wat zij belangrijk vinden en
hoe dit samen met hen ook mogelijk te maken binnen de context waar ze wonen
en leven, zoals het woonzorgcentrum of de groep van assisten�ewoningen.
Je ‘prikkelt’ tot leven. Je leert hoe een aangename s�mulerende omgeving te
creëren, waar mensen graag bij elkaar komen. Je leert hoe je een evenwich�g
ac�viteitenprogramma kan opstellen. Kunst, erfgoed, plaatselijke feestelijkheden
en tradi�es zijn daarbij belangrijke invalshoeken. En je leert hoe ouderen,
ondanks hun zorgbehoe�e, toch nog zoveel als mogelijk kunnen deelnemen aan
de samenleving.

Stage en supervisie
De stage is een belangrijke pijler van de opleiding. Je loopt stage op twee
verschillende stageplaatsen. In totaal gaat het om 960 uur.
Tijdens supervisie werk je aan jouw basishouding als begeleider. Je werkt aan
jouw persoonlijke groei door kri�sch te kijken naar jouw handelen op de stage.
Je leert je persoonlijke sterktes en zwaktes hanteren en ontwikkelt een eigen s�jl
als begeleider.
Heb je al een diploma secundair onderwijs? Dan kan je tijdens de opleiding al een
betaalde job als begeleider in de ouderenzorg zoeken, die geldt dan als stage.

► Psychologie van het ouder worden
► Begeleiden van personen met demente
► Psychopathologie
► Communicatief gedrag
► Communicatieve vaardigheden
► Samenwerkingsvaardigheden
► Observeren en rapporteren
► Methodisch handelen in een organisatie
► Sociaal-emotioneel begeleiden
► Zorg voor de cliënt en zijn context
► Zorg voor het levenseinde
► Deontologisch en ethisch handelen
► Werken met groepen
► Geronto-agogische vaardigheden
► Bijzondere geronto-agogische vaardigheden
► Expressieve vaardigheden
► Omgaan met diversiteit
► Professioneel en kwaliteitsvol handelen
► Woon-

en leefklimaat
tendensen in de ouderenzorg (deel 1 en deel 2)
► Biologische aspecten van het ouder worden
► Verzorgen, veiligheid en gezondheid
► ICT
► Actuele

Meerdere trajecten mogelijk
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In het standaardtraject van 3 jaar volg je 1 dag les per week en loop je ongeveer
1,5 dagen stage per week.
Het versnelde traject kan op 2 jaar. Het eerste jaar volg
je dan 2 dagen les en 1,5 dagen stage per week. In het
tweede jaar volg je 1 dag les en ongeveer 3 dagen
stage per week.
De opleiding is modulair opgebouwd.
Dit maakt het mogelijk om een
traject op maat uit te werken. Welk
traject je kiest, hangt af van je
thuissitua�e, je werk, je persoonlijke
keuze.
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Elke module omvat 40 lestijden.

Welk cer�ﬁcaat/diploma behaal je?
Heb je al een diploma secundair onderwijs, dan ontvang je het diploma Begeleider-animator voor bejaarden.
Heb je nog geen diploma secundair onderwijs, dan ontvang je het cer�ﬁcaat
Begeleider-animator voor bejaarden. Volg je bijkomend de opleiding Aanvullende
algemene vorming, dan kan je ook je diploma SO behalen.

Wat kan je na de opleiding?
► Je kan aan de slag als woonlee�egeleider in een woonzorgcentrum.
► Je kan werken als medewerker rondom �jdsbesteding in een centrum voor
dagverzorging, een lokaal dienstencentrum of een groep van assisten�ewoningen.

