
 

 

Maatschappij en welzijn 

 

LOGISTIEK HELPER IN DE ZORGINSTELLINGEN 
 

Na deze opleiding van minstens een jaar kan je overgaan naar verzorgende. Je hebt 

echter een volwaardig certificaat en kan evenzeer de overstap maken naar een andere 

(deeltijdse) opleiding.  

 

De logistiek helper werkt samen met en onder toezicht van het verzorgend personeel. 

Hij/zij helpt de verpleegkundigen en verzorgenden door een aantal ondersteunende taken 

uit te voeren. De logistiek helper neemt niet deel aan de verzorging van de zorgvrager. 

 

Je leert: 

· je eigen werk organiseren; 

· mensen helpen in noodsituaties; 

· ondersteunen bij animatie en activiteiten; 

· maaltijden verzorgen; 

· kamers en leefruimten onderhouden; 

· verzorgingsmateriaal, farmaceutische producten en apparaten transporteren; 

· helpen bij tillen, verplaatsen en vervoeren van de zorgvrager; 

· administratieve taken uitvoeren; 

· observeert en rapporteert; 

· werkt veilig; 

· werkt hygiënisch; 

· hanteert de gepaste omgangsvormen; 

· … 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

 

  



 

 

Leren en werken  
=  

schoolcomponent + werkplek- of aanloopcomponent  

Voor de wil dit concreet zeggen dat je twee dagen les hebt: 

één dag praktijk en één dag algemene vorming (PAV).  

Afhankelijk van je opleiding kan je ook twee keer een halve dag algemene vorming en een 

halve dag praktijk hebben. 

 

Voor de  kan je twee of drie dagen gaan werken met een 

OAO of DAO (betaald werk).  Op de werkplek werk je verder aan je competenties voor 

praktijk. 

Als je (nog) geen werk hebt of nog niet arbeidsrijp bent, ga je ervaring opdoen in een 

 Hier krijg je door een combinatie van vorming en 

tewerkstelling (onbetaald) de mogelijkheid om je arbeidsvaardigheden en -attitudes te 

trainen.  Je wordt hierin bijgestaan door ervaren begeleiders bij één van onze externe 

partners.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Toelatingsvoorwaarden 
· 15 jaar zijn en de eerste twee leerjaren van het  

secundair onderwijs gevolgd hebben, (je moet niet geslaagd zijn.) 

· ofwel 16 jaar of ouder zijn 

 

Diploma 
In het DBSO reikt men deelcertificaten en certificaten uit. Onder bepaalde voorwaarden 

kan een jongere ook het diploma secundair onderwijs en andere studiebewijzen die 

gelijkwaardig zijn aan die in het voltijds secundair onderwijs krijgen. Een overzicht van 

de diploma's en getuigschriften in het DBSO vindt u op de Onderwijswebsite. 

 

 

 

  
 

 

  
 

  
 

 

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/diploma-en-studiebewijzen-in-het-deeltijds-beroepssecundair-onderwijs
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/diploma-en-studiebewijzen-in-het-deeltijds-beroepssecundair-onderwijs

