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Waarom kies je voor deze studierichting?
• Je bent een praktische doener.

Basisvorming

• Je wordt voorbereid op de arbeidsmarkt waarbij de zorg voor
de gezonde mens centraal staat.
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• Je leert praktisch toepassen ondersteund door theoretische
basisinzichten.

Project algemene vakken
• Maatschappelijke vorming
• Natuurwetenschappen
• Nederlands
• Wiskunde
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• Je verwerft een basisinzicht in anatomie en fysiologie.
• Je bent bereid om je weg te zoeken in een diverse samenleving.
• Je wil meer weten over gezond en gelukkig ontwikkelen.
• Je maakt kennis met verschillende doelgroepen zoals kinderen
en ouderen.

Richtingspecifieke en aanvullende vorming
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• Je wil groeien in sociale en communicatieve vaardigheden om
met kwetsbare mensen om te gaan.

Aanvullende vorming
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• Je wil nadenken over je eigen denken en handelen.

Totaal lesuren
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WAT LEER JE?
hoe ziet de toekomst eruit?

Basisvaardigheden

Na de tweede graad Zorg en welzijn is een logische vervolgkeuze:

• Je leert diverse praktische taken uitvoeren in de thuiscontext,
zoals voeding bereiden, boodschappen doen, schoonmaken, …

• Assistentie in wonen, zorg en welzijn (finaliteit arbeidsmarkt)
• Verzorging (finaliteit arbeidsmarkt)

• Je leert eenvoudige zorghandelingen uitvoeren.
• Je maakt kennis met kinderen, volwassenen en ouderen
tijdens kleine (vrijetijds)activiteiten.

Je kan na het zesde jaar aan de slag op de arbeidsmarkt als
huishoudhulp, logistiek assistent in de zorg of als woonassistent.
Je kan na het zesde jaar ook kiezen voor een beroepsgerichte
Se-N-Se (thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige of kinderzorg).
Je kan ook kiezen voor een algemeen 7e jaar waarna je kan starten
aan een professionele bachelor binnen je studiegebied.

Specifieke aspecten van het vak Zorg en welzijn
• Indirecte zorg: maaltijdzorg, interieurzorg, linnenzorg
• Gezondheidzorg
• Aspecten van ontwikkeling en pedagogisch handelen
• Anatomie en fysiologie van de mens
• Basisprincipes van communicatie

Waar?
Campus Lommel en Overpelt

