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• het bestuderen van ruimtelijke patronen die
		 voortvloeien uit de activiteiten van de mens;
- Je bent geboeid door de wijze waarop mensen de
werkelijkheid ervaren en vormgeven, d.w.z. zich
individueel gedragen en in groep.
- Je bent nieuwsgierig naar de levenswijze van mensen in
andere culturen.

Humane
wetenschappen
AT
Uren per week

3de jaar 4de jaar

Godsdienst
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Frans
Engels
Duits
Biologie
Chemie
Fysica
Cultuurwetenschappen
Gedragswetenschappen
Informatica
Wiskunde
Muzikale opvoeding
Plastische opvoeding
Totaal

Is er een logische vooropleiding?
- Moderne wetenschappen of Sociale en technische
vorming
- Elke basisoptie in de A-stroom in de eerste graad is geschikt, op voorwaarde dat je goede studievaardigheden
hebt ontwikkeld en een uitgesproken interesse hebt voor
het menselijk gedrag en de samenleving.
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2
2
4
4
3
1
1
1
2
3
1
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1
4
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Derde graad
- In de derde graad stroom je door naar Humane wetenschappen.
- Vind je de studierichting te theoretisch, dan kun je in de
derde graad kiezen voor Sociale en technische wetenschappen. Je zal dan wel tijdens de zomervakantie moeten bijwerken voor natuurwetenschappen.
- Je kan in de derde graad ook kiezen voor Gezondheidsen welzijnswetenschappen. Dan wil je later kinderen en
volwassenen begeleiden, opvoeden, verzorgen en helpen.
- Wil je schakelen naar 5 Economie-wiskunde, dan zal je
tijdens de zomervakantie moeten bijwerken voor
economie én voor wiskunde.
- Wil je schakelen naar 5 Economie-moderne talen, dan zal
je tijdens de zomervakantie een extra inspanning moeten
leveren voor economie.
- Wil je schakelen naar 5 Wetenschappen-wiskunde dan
zal je je tijdens de zomervakantie moeten bijwerken voor
wiskunde en wetenschappen.
Toekomstmogelijkheden
- Verder studeren is een must.
- Na de derde graad kan je zowel een professionele (hogeschool) als een academische bachelor met aansluitend
een masteropleiding (unversiteit) volgen.
- Studierichtingen in het hoger onderwijs die een beroep
doen op een uitgesproken technische of wiskundige
vooropleiding zijn niet aan te raden.

1
32

32

Waarom kies je voor deze studierichting?
- De eigenheid van deze studierichting ligt vervat in cultuurwetenschappen en gedragswetenschappen.
- Het gedrag van de mens, alleen en in groep, het leven in
de maatschappij met zijn regels, zijn politieke en economische structuren, taal, kunst en media als communicatiemiddelen,... Het zijn allemaal domeinen die aan bod
komen.
- Belangrijke doelen zijn:
• het leren abstract denken over een actuele p
roblematiek;
• gedrag van de mens en de groepen waarin de mens
leeft kritisch bestuderen en wetenschappelijk
		 verantwoord analyseren;
• bekwaamheid ontwikkelen om verbanden te leggen
		 tussen mens en samenleving;
• het diepgaand analyseren van moderne en sociale
media;
• positieve mogelijkheden en manipulatietechnieken
doorzien en analyseren;

Ruimte voor talent: grensverleggend!

Van de tweede graad naar de derde graad
Humane
wetenschappen

Humane
wetenschappen
Sociale en technische
wetenschappen
Gezondheids- en
welzijnswetenschappen

Economiemoderne talen
Wetenschappenwiskunde
Moderne talenwiskunde
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Sociale en
technische
wetenschappen
TT
Uren per week

3de jaar 4de jaar

Godsdienst
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Informatica
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Sociale wetenschappen
Integrale opdrachten
Expressie
Sociale wetenschappen
Voeding
Natuurwetenschappen
Praktijk voeding
Totaal

2
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2
3
1
1
2
4
3
4
3

2
1
2
3
1
1
2
4
3
4
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2
1
1
1
3

2
1
1
1
3
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Waarom kies je voor deze studierichting?
- Meewerken aan het welzijn van de medemens staat
centraal in deze studierichting. Ze omvat een technische,
wetenschappelijke en sociale component.
- Je verkent de wisselwerking tussen mens, voeding en milieu en je eigen positie daarin. Deze wisselwerking wordt
vanuit natuurwetenschappen en sociale wetenschappen
wetenschappelijk onderbouwd.
- Je ontwikkelt hierin een aantal competenties:
• binnen een welomschreven opdracht
		 sociaalwetenschappelijke en natuurwetenschappelijke
onderwerpen onderzoeken;
• binnen een welomschreven opdracht een
		 persoonsgebonden activiteit voor een groep organiseren / een maaltijd voor een groep plannen, voorbereiden en bereiden;
• binnen een welomschreven opdracht een mondelinge
presentatie geven voor een groep;
• je eigen studieloopbaan in handen nemen.
- Via integrale opdrachten leer je de samenhang tussen de
componenten van deze studierichting ontdekken.
- Deze studierichting beoogt een brede algemene basisvorming zodat je later kan doorstromen naar voortgezette opleidingen in de sociale, agogische, gezondheids- en
onderwijssector.
- Je wil je sociale vaardigheden ontwikkelen en je staat
open voor relationele en sociale leerprocessen.
- Je ontwikkelt het vermogen om je in te leven in de gevoelswereld van anderen.
- Je hebt interesse voor een toegepaste benadering van de
natuurwetenschappen, specifiek in het brede domein van
de voeding.
- Je bent creatief.
Is er een logische vooropleiding?
- Moderne wetenschappen
- Sociale en technische vorming
Derde graad
- Aangewezen studierichtingen in de derde graad zijn
Sociale en technische wetenschappen, Gezondheids- en
welzijnswetenschappen en Jeugd- en gehandicaptenzorg.
In onze scholengemeenschap wordt Jeugd- en gehandicaptenzorg niet aangeboden.
Toekomstmogelijkheden
- Verder studeren is het logische vervolg op deze opleiding. Het is niet aangewezen om onmiddellijk na de derde
graad op zoek te gaan naar een job.
- Deze studierichting bereidt voor op een aantal professionele bachelor opleidingen (hogeschool) binnen de domeinen gezondheidszorg, onderwijs en sociaal-agogisch
werk (zoals Sociaal werk, Ergotherapie, Orthopedagogie,
Biomedische laboratoriumtechnologie, Voedings- en
dieetkunde).

Van de tweede graad naar de derde graad
Sociale en technische
wetenschappen

Sociale en technische
wetenschappen
Gezondheids- en
welzijnswetenschappen
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Bioesthetiek
TP
Uren per week

3de jaar 4de jaar

Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
3
Lichamelijke opvoeding
2
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
1
Engels
2
Natuurwetenschappen
3
Plastische opvoeding
1
Informatica
1
Wiskunde
3
Stijlleer
1
Toegepaste anatomie
1
Vaktheorie
1
Praktijk handverzorging
3
Praktijk gelaatsverzorging en 3
make-up
Praktijk gelaatsverzorging
Praktijk make-up
Praktijk voetverzorging
Praktijk haarzorg
2
Totaal

34

2
4
3
2
1
1
2
2
1
1
3
1
2
1
2

2
2
2
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Waarom kies je voor deze studierichting?
- Schoonheidsverzorging bereidt voor op een dienstverlenend
beroep, op het zorgen voor en verzorgen van mensen.
- De wetenschappelijke onderbouw gebeurt in vakken zoals
natuurwetenschappen en vaktheorie.
- De basis van de praktijk wordt gelegd via hand, gelaats- en voetverzorging, make-up en aspecten
van haarverzorging, toegespitst op wat voor een
schoonheidsspecialist(e) nodig is.
- Sociale en communicatieve vaardigheden zijn daarbij
belangrijk. Je moet naast vaktechnische kennis ook over
psychologische inzichten beschikken. Hoewel deze vaardigheden niet als apart vak voorkomen op de lessentabel,
wordt er veel aandacht aan besteed. In de lessen praktijk
leer je correct omgaan met mensen. We leggen ook sterk
de nadruk op taalvaardigheid en het belang van gepast
taalgebruik.
- Werken in de lichaamsverzorging veronderstelt dat je zowel voor jezelf als anderen regels van hygiëne en verzorging volgt.
- Je treedt anderen verzorgd en met respect tegemoet.
- Je leert methodisch en hygiënisch handelen met aandacht voor een gezonde werkhouding voor jezelf (ergonomie) en met respect voor het milieu.
Is er een logische vooropleiding?
- Moderne Wetenschappen
- Sociale en technische vorming
Derde graad
- In de derde graad stroom je door naar Schoonheidsverzorging.
Toekomstmogelijkheden
- Na de derde graad kan je aan de slag als vakbekwame
schoonheidsspecialist(e). Je kan eventueel een eigen zaak
beginnen maar dan moet je wel het attest bedrijfsbeheer
behalen.
- Wil je na een 6de jaar nog verder studeren, dan kan je terecht in een Se-n-Se-opleiding (Secundair-na-Secundair)
zoals Grime of Esthetische lichaamsverzorging. Beide
Se-n-Se-jaren richten we in onze scholengemeenschap
evenwel niet in. Ook een HBO5-opleiding is een mogelijkheid (bijvoorbeeld Verpleegkunde).
- Wie goede studievaardigheden ontwikkelt, kan kiezen
voor een professionele bacheloropleiding (hogeschool)
binnen de studiegebieden gezondheidszorg en onderwijs
(bijvoorbeeld Verpleegkunde, Orthopedagogie, Voedingsen dieetkunde, leraar Bio-esthetiek, Haarzorg).

Hou er rekening mee dat aan deze studierichting
hogere kosten verbonden zijn voor het lesmateriaal
dan bij andere richtingen.

Van de tweede graad naar de derde graad
Bio-esthetiek

Ruimte voor talent: grensverleggend!

Schoonheidsverzorging
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Haarzorg
P
Uren per week

3de jaar 4de jaar

Godsdienst
2
Lichamelijke opvoeding
2
Project algemene vakken 6
Frans
2
Plastische opvoeding
1
Toegepaste informatica
1
Realisaties haarzorg
18

2
2
6
2
1
1
18

Totaal

32

32

Waarom kies je voor deze studierichting?
- In de tweede graad Haarzorg leer je de basisvaardigheden van het haarkappen als onderdeel van een
bredere vorming.
- Je leert haar wassen en verzorgen, basissnitten
uitvoeren, het haar vorm geven en het haar kleuren.
Onder begeleiding van de leraar leer je voor elke
haarbehandeling die uitgevoerd wordt een behandelingsplan opmaken. Zo verwerf je inzicht in de
toepassingsmogelijkheden van haarproducten en technieken.
- Je verwerft handigheid in het maken van kapsels en
je leert veilig omgaan met apparaten, materialen en
producten.
Je leert de regels van hygiëne toepassen op jezelf
maar ook in functie van het werken in een kapsalon.
- Je leert technische tekeningen lezen bij het opbouwen van
kapsels en haarsnitten.
- Je verwerft de nodige kennis van haarproducten
en haar-behandelingen. Al deze basisvaardigheden
worden aangeleerd op oefenhoofden. Af en toe werk
je op modellen om het geleerde te toetsen aan de
realiteit.
- Je droomt ervan om later een eigen kapsalon te runnen of in een kapsalon te werken.
- Je hebt een uitgesproken interesse voor alles wat
met haarverzorging te maken heeft.
- Je ziet jezelf al knippen, brushen, kleuren, permanenten.
- Je gaat graag en vlot om met klanten en je wil hen
goed advies geven.
- Je vindt een verzorgd voorkomen belangrijk.
- Je hebt creatieve ideeën en vaardige vingers.
- Je hebt een praktische aanleg.
- Je leert liefst door te doen.
Is er een logische vooropleiding?
- Tweede jaar Beroepsvoorbereidend leerjaar Kantoor
en verkoop/verzorging-voeding.
- Ook andere studierichtingen uit het tweede jaar zijn
geschikt, mits een uitgesproken interesse voor alles
wat met haarverzorging te maken heeft.
Derde graad
- In de derde graad stroom je door naar Haarzorg.
Toekomstmogelijkheden
- Je kan werken als kapper/kapster in dienstverband.
- We adviseren je het 7de specialisatiejaar (Haarstilist)
te volgen. Daarna kan je je vestigen als zelfstandig(e)
kapper/kapster.
- Je kan nog vervolmakingscursussen volgen voor
herenkappen of make-up.
Hou er rekening mee dat aan deze studierichting
hogere kosten verbonden zijn voor het lesmateriaal
dan bij andere richtingen.

Van de tweede graad naar de derde graad
Haarzorg
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Haarzorg

Verzorgingvoeding
P
Uren per week

3de jaar 4de jaar

Godsdienst
2
Lichamelijke opvoeding
2
Project algemene vakken 6
Frans
2
Muzikale opvoeding
1
Plastische opvoeding
2
Informatica
1
Pedagogisch handelen
2
Zorg voor gezondheid
3
en welzijn
Zorg voor ruimte en linnen 1
Zorg voor voeding
3
Praktijk zorg voor
2
ruimte en linnen
Praktijk zorg voor voeding 5
Totaal

32

2
2
6
2
1
2
1
2
3
1
3
2
5
32

Waarom kies je voor deze studierichting?
- In de studierichting Verzorging-voeding staat de zorg
voor de persoon en het gezin centraal.
- Je verwerft ondersteunende kennis en vaardigheden op
het
gebied van huishouding (maaltijden, linnenzorg en
interieurzorg), expressie, communicatie en gezondheid.
De context waarin je leert is deze van de zelfzorg en de
mantelzorg.
- Je wordt voorbereid op doorstroming naar opleidingen in
de
verzorgende, pedagogische en/of huishoudelijke sector.
- Je gaat graag en vlot met mensen om van verschillende
leeftijden en in verschillende omstandigheden.
- Je bent sociaal vaardig en creatief.
- Je hebt belangstelling voor de behandeling van voedsel
en de zorg voor de leef- en woonsituatie.
- Je hebt praktische en organisatorische aanleg.
- Je hebt zin voor orde, nauwkeurigheid en hygiëne.
Is er een logische vooropleiding?
- Beroepsvoorbereidend leerjaar: Kantoor en verkoop/
verzorging-voeding
Derde graad
- Je kan doorstromen naar Verzorging.
- Je kan ook kiezen voor Organisatiehulp. Deze studierichting wordt in onze scholengemeenschap evenwel niet
aangeboden.
Toekomstmogelijkheden
- Je kan kiezen voor werk in de verzorgingssector: kinderzorg, bejaardenzorg, leefgroepenwerking, gehandicaptenzorg ...
- We adviseren je een 7de specialisatiejaar te volgen:
Kinderzorg of Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
waarbij je het diploma secundair onderwijs behaalt. Zo’n
bijkomend specialisatiejaar verhoogt je kansen op werk
aanzienlijk.
- Je kan doorstromen naar een HBO5-opleiding Verpleegkunde.
- Verder kan je kiezen voor opleidingen in uniformberoepen,
onderwijs voor sociale promotie, deeltijds kunstonderwijs,
middenstandsopleidingen, Medisch secretariaat, kleuteronderwijs ...

Van de tweede graad naar de derde graad
Verzorgingvoeding

Ruimte voor talent: grensverleggend!

Verzorging
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