LOGISTIEK ASSISTENT

INFO

KOSTPRIJS
Je betaalt € 1,60 per lestijd (inschrijvingsgeld en praktische werkingskosten). Per semester betaal je voor deze
opleiding maximaal € 320,- (boeken en syllabi zijn niet
inbegrepen).
Onder bepaalde voorwaarden kom je in aanmerking
voor een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld.
Je kan ook betalen met opleidingscheques.

INTAKE
We vinden het heel belangrijk dat je start met de juiste
ingesteldheid en motivatie. Daarom doen we met iedereen vooraf een persoonlijk verkennend gesprek (intake).

INFO EN CONTACT
Centrum voor Volwassenenonderwijs
LBC-NVK ‘Berchem - Brasschaat’
Vestigingsplaats Campus Coppens
Ruiterijschool 5 (2de verd.), 2930 Brasschaat
Tel. 03 605 15 24
brasschaat@lbconderwijs.be
CONTACT opleidingen personenzorg
Sophie Van Antwerpen, opleidingscoördinator
Tel. 0476 362 649
personenzorg.brasschaat@lbconderwijs.be

INFOMOMENT
Als je geïnteresseerd bent om de opleiding te volgen,
dan is het belangrijk dat je deelneemt aan een info
moment.
Je krijgt dan alle nodige (praktische) informatie over
de opleiding.

LBC

Campus Coppens

nn 

ben je op zoek naar een boeiende en veelzijdige
job in de welzijnssector?

nn 

werk je graag met mensen?

nn 

ben je goed in menselijk contact?

nn 

durf je jezelf in vraag stellen en uitdagingen
aangaan?
Dan is de opleiding ‘Logistiek Assistent’ iets voor jou!

INSCHRIJVEN
Je kan inschrijven na het volgen van een infomoment en
het intakegesprek.

www.lbconderwijs.be
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VOOR WIE?

PROGRAMMA

De opleiding is er voor iedereen die graag wil werken met
zorgbehoevende personen en gezinnen.

Planning

WAT DOET EEN LOGISTIEK ASSISTENT?
Als logistiek assistent in de gezondheidszorg
▪▪ voer je ondersteunende taken uit voor het verzorgend en verplegend personeel
▪▪ werk je samen met andere gezondheids- en welzijnswerkers en het onderhoudspersoneel
Bovendien
▪▪ heb je een nauw contact met zorgvragers, hun
familie en met de collega’s in het werkveld
▪▪ behartig je de woon- en levenskwaliteit van de
zorgvrager
▪▪ ben je vaardig in basisprincipes, handhygiëne,
verplaatsingstechnieken, bedopmaak, methodisch
werken, EHBO, kennis over de verschillende
afdelingen, …
▪▪ wissel je in groep praktijkervaringen uit

Je hebt de keuze uit twee mogelijke modeltrajecten:
▪▪ Traject in dagonderwijs
Je volgt les en loopt stage gedurende 1 semester.
▪▪ Traject in avondonderwijs
Dit traject kan je combineren met een deeltijdse
job. Gedurende 2 semesters heb je 2 avonden per
week les en 1 dag per week stage.
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Stage
Naast de theoretische kennis is praktijkervaring een
belangrijk deel van je opleiding. Je moet 250 uren
stage lopen.
Als cursist ben je zelf verantwoordelijk voor de keuze
van je stageplaats. Enkel de ziekenhuisstage wordt
vanuit de school georganiseerd.

Modules
Het lessenpakket van 260 lestijden is opgebouwd rond
een aantal modules:
Communicatief gedrag
Hoe ga je om met de zorgvrager en zijn familie?
Basis logistieke vaardigheden
Wat zijn de taken van een logistiek assistent? Hoe ga je
te werk, hoe draag je zorg voor materiaal?
Loistieke vaardigheden
Hoe dek je een bed? Hoe bied je hulp bij het eten? Hoe
moet je observeren en rapporteren?
EHBO
Hoe roep je hulp in? Hoe bied je Eerste Hulp Bij Ongevallen?
Hef- en tiltechnieken
Hoe verplaats je iemand? Hoe ga je te werk?

PRAKTISCH
Je hebt geen les tijdens de schoolvakanties.

Onderhoud in de zorgsector
Hoe zorg je voor dagelijkse orde en netheid? Waaruit bestaat het onderhoud van kledij, linnengoed en
schoeisel?

▪▪ dagonderwijs: de lessen starten om 08.30 u.
en eindigen ten laatste om 16.45 u.
▪▪ avondonderwijs: de lessen starten om 18.15 u.
en eindigen om 22.00 u.
De lessen gaan door in de leslocatie ‘Campus Coppens’
te Brasschaat.

Werken in de zorgsector
Wat is diversiteit? Hoe werk je in team?

STUDIEBEWIJS

Intervisie
Hoe ga je om met feedback? Waar ben je goed en minder goed in?

Als je slaagt voor deze opleiding, krijg je een certificaat
Logistiek Assistent. Dit studiebewijs wordt officieel erkend door het Vlaams Ministerie van Onderwijs.

