
 
 

 

 

LEF! 5/6 Dubbele finaliteit en arbeidsmarktfinaliteit 

Deze inhouden zijn voorlopig en kunnen door aanpassingen aan de onderwijsdoelen nog wijzigen. 

 

 

 

 

 

LEF! 5/6 Leerboek Werkveldgids LEF! 5/6 Leerboek Kinderbegeleider 

• Het werkveld 

• Wettelijk kader 

• Zorg in België 

• Basis van ontwikkelingskenmerken in 

verschillende levensfasen 

• Omgaan met diversiteit 

• Communiceren in het werkveld 

• Observeren, registreren en rapporteren 

• Eigen handelen verbeteren 

• Algemene principes van gezondheid 

• EHBO 

• Kinderopvang 

• De ontwikkeling van het jonge kind 

• Stimuleren van de ontwikkeling 

• Pedagogisch handelen 

• Het organiseren van activiteiten 

• Verzorgingstechnieken  
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LEF! 5/6 Leerboek Huishoudhulp LEF! 5/6 Leerboek Logistiek assistent 

• Maaltijdzorg 

- Kwaliteitsbewust handelen 

- Voeding bereiden voor de jonge 

zorgvrager 

- Voeding bereiden voor de oudere 

zorgvrager 

- Hanteren van voedings- en 

dieetvoorschriften 

• Interieurzorg 

- Kwaliteitsbewust handelen 

- Een gezonde omgeving 

- Soorten vuil en hun 

schoonmaaktechniek  

- Grondstoffen en hun 

schoonmaaktechniek  

- Schoonmaakproducten- en 

benodigdheden 

- Verzorgen van bloemen, 

kamerplanten en kleine 

huisdieren  

• Linnenzorg 

- Kwaliteitsbewust handelen 

- Textiel en wasproducten 

- Ontvlekken en ontsmetten van 

wasgoed 

- Professioneel schoonmaken 

• Zorg voor de zorgvrager 

• Zorg voor veiligheid en hygiëne 

• Zorg bij verplaatsingen 

• Zorg voor maaltijdgebeuren 

• Zorg voor ruimten 

• Zorg voor wasgoed 

• Zorg voor materialen 

• Zorg voor sterilisatie van medisch en 

chirurgisch materiaal 

• Zorg voor administratie 

• Logistieke technieken 

• Medewerker kamerdienstI 



 
 

 

 

LEF! 5/6 Leerboek Verzorgende/Zorgkundige  

(verschijnt september 2024) 

• De behoeften van de oudere zorgvrager 

• Zorg plannen 

• Verpleegkundige basisprincipes 

• Primaire, secundaire en/of tertiaire preventieve 

maatregelen 

• Ondersteunen in de opvoeding 

• Het organiseren van activiteiten 

• Het gezond en ongezond functioneren van het 

lichaam 

• Verzorgingstechnieken 


