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Zorg en welzijn

2de graad - A* 

Wat?

Zorg en welzijn is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Aandacht voor de mens in de thuiscontext staat centraal. Er ligt 
veel nadruk op de onderlinge relaties tussen mensen waardoor er flink geoefend wordt op sociale en communicatieve vaardigheden. Het 
accent ligt voornamelijk op de gezonde mens en hoe deze zorg draagt voor zichzelf in een samenleving waar iedereen als gelijke behandeld 
wordt. De leerlingen verwerven een basisinzicht in de ontwikkeling en werking van het menselijke lichaam. Ze maken kennis met directe zorg 
voor anderen, maar zullen toch overwegend ondergedompeld worden in de indirecte zorg zijnde maaltijd-, linnen- en interieurzorg.

Voor wie?

Als leerling Zorg en welzijn ben je sterk in het ontdekken en verwerven van kennis en het aanleren van vaardigheden en attitudes eigen aan 
het studiedomein en de studierichting. Je leert binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk meer zelfstandig functioneren. Je 
staat ervoor open om vertrekkende vanuit situatieschetsen probleemoplossend te denken. Creativiteit en handigheid helpen je om op-
drachten en realisaties tot een goed einde te brengen.
Je verdiept je in de ontwikkeling van de mens en leert de samenleving in al haar diversiteit kennen. Je maakt kennis met verschillende doel-
groepen zoals kinderen en ouderen. Daarbij groei je in sociale en communicatieve vaardigheden om met (kwetsbare) mensen om te gaan. 
Je bent in staat om te reflecteren over het eigen denken en handelen. Je bent geboeid door de verschillende gezondheidsaspecten die niet 
enkel lichamelijke maar ook psychische en sociale elementen bevatten. Je voert diverse praktische taken uit in de thuiscontext zoals voeding 
bereiden, boodschappen doen, schoonmaken, activiteiten begeleiden …

Wat na de tweede graad?

De logische vervolgopleiding is in de derde graad de studierichting Verzorging.

Lessentabel:

LEERJAAR: I II

Algemene vorming 15 15

Artistieke vorming 1 -

Engels 1 1

Frans 1 1

Godsdienst 2 2

ICT - 1

LO 2 2

Natuurwetenschappen 1 1

Project algemene vakken 7 7

Richtingsspecifieke vorming 17 17

Zorg en welzijn
    (Ped)agogisch handelen 4 4

    Gezondheid & Welzijn 4 4

    Indirecte zorg 6 6

    Projecten Zorg & Welzijn 3 3

TOTAAL 32 32

*Legende:
D: doorstroomfinaliteit
D/A: dubbele finaliteit
A: arbeidsmarktfinaliteit


