Welzijn &
maatschappij

W&M

Humane wetenschappen
AT
Gezondheids- en
TT
welzijnswetenschappen
Sociale en
TT
technische wetenschappen
Schoonheidsverzorging
TP
Haarzorg
P
Haarstilist | Specialisatiejaar
P
Verzorging
P
Kinderzorg | Specialisatiejaar P
Thuis- en bejaardenzorg /
P
zorgkundige | Specialisatiejaar

Ruimte voor talent: grensverleggend!

Studiegids derde graad | 27

Humane
wetenschappen
AT
Uren per week

5de jaar

Godsdienst
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Esthetica
Nederlands
Frans
Engels
Gedragswetenschappen
Cultuurwetenschappen
Natuurwetenschappen
Wiskunde
Seminaries
Variant 1:
Gedrags- en cultuurwetenschappen
Variant 2:
Gedrags- en cultuurwetenschappen
Statistiek
Totaal

6de jaar

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

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

2

2

2

32

2
32

Is er een logische vooropleiding voor deze studierichting?
- Humane wetenschappen is de logische vooropleiding.
- Je kan ook instromen uit andere studierichtingen van
belangstellingsgebied Wetenschappen & techniek of
Economie & maatschappij, al krijg je dan bijwerktaken
voor zowel cultuur- als gedragswetenschappen.
Waarom kies je voor deze studierichting?
- Je zoekt een algemeen vormende richting die je voorbereidt op professionele of academische bacheloropleidingen, vooral in gedrags- en cultuurwetenschappelijke
studierichtingen.
- In het vak cultuurwetenschappen bestudeer je o.m. de rol
van organisaties in de samenleving, de functies van
communicatie, de relatie tussen cultuur en wetenschap,
techniek en samenleving en hun rol bij veranderingen in
de samenleving.
- Binnen het vak gedragswetenschappen bestudeer je o.m.
de verschillende organisatievormen waartoe de mens als
individu behoort, de dynamiek van sociale groepen en
cultuursystemen en de manier waarop waarden en normen in sociale gemeenschappen worden overgedragen.
- De studie van moderne talen neemt een belangrijke
plaats in binnen deze opleiding, omdat je vlot moet kunnen communiceren binnen de gedragswetenschappen.
- Je ontwikkelt onderzoekscompetenties die je optimaal
voorbereiden op het hoger academisch onderwijs.
Wat na deze studierichting?
- De uitwegen na Humane wetenschappen zijn ruim.
Verder studeren in zuiver wiskundig-wetenschappelijke
richtingen is echter niet aangewezen.
- De logische vervolgopleidingen vind je in de sociaal-culturele richtingen van het hoger professioneel onderwijs
(studiegebieden sociaal-agogisch werk en onderwijs) en
van het academisch onderwijs (bv. Sociologie, Psychologie, Pedagogie, Geschiedenis).

Wat na de derde graad?
Humane
wetenschappen

prof. bachelor
acad. bachelor +
master
acad. bachelor +
master
(met wiskunde/statisiek)
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Gezondheidsen welzijnswetenschappen
TT
Uren per week
Godsdienst
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Frans
Engels
Wiskunde
Gezondheid en welzijn
Psychologie en pedagogiek
Seminaries
Toegepaste biologie
Toegepaste chemie
Toegepaste fysica
Plastische opvoeding
Stage
Totaal

5de jaar

6de jaar

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

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

34

34

Is er een logische vooropleiding voor deze studierichting?
- Sociale en technische wetenschappen (STW) is de logische vooropleiding.
- Je kan ook vanuit Humane wetenschappen instromen.
Waarom kies je voor deze studierichting?
- Je krijgt inzicht in de factoren die de gezondheid en
het welzijn van mensen beïnvloeden. Daarvoor heb je
ondersteunende wetenschappelijke kennis nodig (rond
menselijk gedrag en ontwikkelingspsychologie, toegepaste fysica, biologie en chemie) en sociale en zorgende
vaardigheden.
- Je verkent de gezondheids- en welzijnssector via seminaries en stage.
- Deze opleiding richt zich op de omgang met de mens in
al zijn aspecten: fysiek, psychisch en sociaal.
- De opleiding bestaat uit opvoedkunde (psychologie en
pedagogiek), verzorging (gezondheid en welzijn) en toegepaste wetenschappen (biologie, chemie en fysica).
Wat na deze studierichting?
- De kans dat je onmiddellijk aangepast werk vindt met dit
diploma is klein. Verder studeren is dan ook logisch.
- Aansluitende richtingen op het niveau van een professionele bachelor vind je in de gezondheidszorg, het onderwijs en in de sociaal-agogische sector.
- Je kan ook doorstromen naar een aantal Se-n-Seopleidingen zoals Leefgroepenwerking, Animator in de
ouderenzorg, Tandartsassistentie of naar HBO5-opleidingen zoals Verpleegkunde.

Wat na de derde graad?
Gezondheids- en welzijnswetenschappen

prof. bachelor

HBO5-opleiding

Se-n-Se-opleiding

tewerkstelling

Ruimte voor talent: grensverleggend!
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Sociale
en technische
wetenschappen
TT

Uren per week

5de jaar

6de jaar

Is er een logische vooropleiding voor deze studierichting?
- Sociale en technische wetenschappen (STW) is de logische vooropleiding.
- Je kan ook instromen vanuit Techniek-wetenschappen of
Humane wetenschappen, waarbij je een bijwerktaak krijgt.

Godsdienst
2
2
Aardrijkskunde
1
1
Geschiedenis
1
1
Waarom kies je voor deze studierichting?
Lichamelijke opvoeding
2
2
- Je bent geboeid door de mens en zijn gedrag in onze
Nederlands
4
4
maatschappij, waarbij je de diversiteit in de samenleving
Frans
3
3
als uitgangspunt neemt.
- Je onderzoekt de mens en zijn arbeid, gezin en leefEngels
2
2
omgeving, hygiëne, voeding en gezondheid, communicaWiskunde
3
3
tie en samenwerking. Je spit deze sociaalwetenschappeIntegrale opdrachten - expressie
1
1
lijke en natuurwetenschappelijke onderwerpen uit, waarbij
Integrale opdrachten - sociale
1
1
je theorie en praktijk met elkaar in verband probeert te
wetenschappen		brengen.
- Deze studierichting spreekt je zeker aan wanneer je
Integrale opdrachten 1
1
natuurwetenschappen, wiskunde en taal concreet wil benatuurwetenschappen
naderen: mondeling en schriftelijk rapporteren, inoefenen
Integrale opdrachten - voeding
1
1
van rekenvaardigheid, concreet maken van de natuurwetenschappen via toegepaste wetenschappen en laboratoIntegrale opdrachten – praktijk voeding 3
3
rium.
Natuurwetenschappen
4
4
- Je leert sociale activiteiten organiseren aangepast aan
Sociale wetenschappen
4
4
verschillende doelgroepen en contexten. Dit leren in
Toegepaste informatica
1
1
samenhang gebeurt bij uitstek in de integrale opdrachTotaal

34

34

ten, waar je een activiteit leert plannen, voorbereiden en
uitvoeren.

Wat na deze studierichting?
- De kans dat je onmiddellijk aangepast werk vindt met dit
diploma is klein. Verder studeren is dan ook logisch.
- Aansluitende opleidingen op het niveau van een professionele bachelor vind je in de gezondheidszorg (bv.
Biomedische laboratoriumtechnologie), het onderwijs en
in de sociaal-agogische sector.
- Je kan ook doorstromen naar een aantal Se-n-Se-opleidingen zoals Leefgroepenwerking, Animator in de
ouderenzorg, Tandartsassistentie of naar HBO5-opleidingen zoals Verpleegkunde.

Wat na de derde graad?
Sociale en technische
wetenschappen

prof. bachelor

HBO5-opleiding

Se-n-Se-opleiding

tewerkstelling
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Schoonheidsverzorging
TP

Uren per week

5de jaar

Godsdienst
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Frans
Engels
Bedrijfsbeheer
Wiskunde
Plastische opvoeding
Toegepaste wetenschappen
Stijlleer
Gelaatsverzorging
Lichaamsverzorging
Voetverzorging
Praktijk hand-gelaatsverzorging/
make-up
Praktijk make-up
Praktijk lichaamsverzorging
Praktijk voetverzorging

6de jaar

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

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

2
2
2

3
2

Stage:
alternerende stage, één dag per week in het 6de jaar
Totaal

34

34

Is er een logische vooropleiding voor deze studierichting?
- Bio-esthetiek is de logische vooropleiding.
- Wanneer je uit een andere vooropleiding komt, moet je
voor de praktijkvakken bijwerken.
Waarom kies je voor deze studierichting?
- Je wil alle facetten van de schoonheidsverzorging leren
kennen: je onderzoekt de huid van een klant en stelt een
aangepast behandelingsplan op, met make-up.
- Je werkt hygiënisch, leert de menselijke anatomie en je
doet achtergrondkennis op over de samenstelling en
werking van schoonheidsproducten. Bovendien leer je de
gebruikte apparatuur voor schoonheidsbehandelingen
bedienen.
- Via praktijksituaties leer je een breed gamma van beautybehandelingen toepassen voor het gezicht, het lichaam,
de handen en de voeten.
- Je leert correct omgaan met je klanten en je geeft hen
objectief advies over schoonheidsbehandelingen en het
gebruik van schoonheidsproducten.
Wat na deze studierichting?
- Je kan meteen aan de slag in schoonheids- en kuurcentra,
farmaceutische firma’s en cosmeticabedrijven, verzorgingsinstellingen, in de theaterwereld of fotostudio’s, als
demonstratrice of schoonheidsconsulente van firma’s.
- Je kan (als je het attest bedrijfsbeheer haalt) als zelfstandig ondernemer beginnen met een schoonheidssalon,
parfumerie, praktijk voetverzorging, …
- Verder studeren kan. Leerlingen die goede cijfers halen en
goede studievaardigheden ontwikkelen, kunnen doorstromen naar het hoger professioneel onderwijs binnen de
studiegebieden gezondheidszorg en onderwijs (bv. Verpleegkunde, Orthopedagogie, Voedings- en dieetkunde,
leraar Bio-esthetiek, Haarzorg).
- Er zijn ook aansluitende mogelijkheden in Se-n-Seopleidingen zoals Grime of een HBO5-opleiding.

Wat na de derde graad?
Schoonheidsverzorging

Se-n-Se-opleiding

HBO5-opleiding

prof. bachelor

tewerkstelling

Ruimte voor talent: grensverleggend!
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Haarzorg
P

Uren per week

6de jaar

Is er een logische vooropleiding voor deze studierichting?
- Haarzorg is de logische vooropleiding.

Godsdienst
2
2
Project algemene vakken
4
4
Lichamelijke opvoeding
2
2
Frans
2
2
Plastische opvoeding
1
1
Bedrijfsbeheer		2
Realisaties haarzorg
19
15
Realisaties schoonheidsverzorging 2
2
Stage		4

Waarom kies je voor deze studierichting?
- Je wil alle facetten van het kappersberoep leren en onder
de knie krijgen: behandelingsplannen voor ieder kapseltype, knippen, eigen accenten leggen in kapsels.
- Om haarbehandelingen goed te kunnen uitvoeren, moet
je ook de nodige wetenschappelijke kennis rond het haar
en de (chemische) werking van haarproducten kennen en
begrijpen.
- Via praktijklessen op school leer je een kapsel op maat
van elke klant te maken.
- Bovendien hou je van klantencontact en geef je graag
advies over kapsels, haarbehandelingen en het gebruik
van haarproducten.

Totaal

5de jaar

32

34

Wat na deze studierichting?
- Na je opleiding kan je als kapper aan de slag of als hulp in
een kapsalon.
- Kappers kunnen werken voor theaters, tv en film en als
vertegenwoordiger of technisch afgevaardigde van cosmetica, verzorgings- en kappersproducten of als verkoper
in een parfumerie.
- Je kan doorstromen naar het 7de specialisatiejaar
Haarstilist.
- Als je het 7de jaar beëindigt, krijg je het diploma secundair onderwijs dat toegang geeft tot het hoger onderwijs.
In het geval van de studierichting Haarzorg is dit echter
niet aangewezen; door de vele praktijkuren ben je onvoldoende voorbereid op het hoger onderwijs.

Wat na de derde graad?
Haarzorg

7de specialisatiejaar
tewerkstelling na
het 6de jaar
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Haarstilist
P
Specialisatiejaar

Uren per week 		

7de jaar

Godsdienst		2
Project algemene vakken		
4
Lichamelijke opvoeding		
2
Frans		2
Plastische opvoeding		
1
Bedrijfsbeheer		2
Salonwerk en training		
14
Stage dames- en herenkappen		
7
Totaal		34

Is er een logische vooropleiding voor deze
studierichting?
- Haarzorg is de logische vooropleiding
Waarom kies je voor deze studierichting?
- In dit specialisatiejaar word je opgeleid om als
verantwoordelijke in een kapsalon de werkzaamheden te organiseren en te coördineren.
- Je leert samenwerken in een team, je ontvangt je
klanten professioneel en je biedt een kwaliteitsvolle
service.
- Alle taken in verband met het praktisch uitbaten van
een salon komen aan bod: je klantenadministratie
bijhouden,kiezen uit het aanbod van professionele
producten, voorraden beheren, tarieven bepalen…
- Via stages krijg je de kans om je kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen en je wordt aangemoedigd om creatief te zijn!
Wat na deze studierichting?
- Met dit diploma op zak kan je werken als kapper,
vertegenwoordiger en verkoper van kappersproducten of verder studeren als leraar haarzorg.
- Je kan je (als je het getuigschrift bedrijfsbeheer hebt
behaald) ook vestigen als zelfstandige kapper.
- Daarnaast kun je als grimeur aan de slag in de
kinderanimatie, of in de theater- of tv-wereld.
- Als je goede cijfers haalt, kan je verder studeren in
een Se-n-Se-opleiding zoals Grime of Esthetische
lichaamsverzorging. Ook een HBO5-opleiding hoort
in dat geval tot de mogelijkheden.

Wat na het 7de jaar?
Haarstilist

tewerkstelling

Se-n-Se-opleiding

HBO5-opleiding

prof. bachelor

Ruimte voor talent: grensverleggend!
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Verzorging
P

Uren per week

5de jaar

6de jaar

Godsdienst
Lichamelijke opvoeding
Project algemene vakken
Frans
Verzorging
Toegepaste informatica
Stage – Huishoudkunde
Stage – Opvoedkunde
Stage – Verzorging

2
2
4
1
12
1
2
2
6

2
2
4
1
12
1
2
2
6

Totaal

32

32

Is er een logische vooropleiding voor deze studierichting?
- Verzorging-voeding is de logische vooropleiding.
Waarom kies je voor deze studierichting?
- Je leert in teamverband zorg op maat bieden aan jonge
en oudere zorgvragers. Dit gebeurt vanuit een brede kijk
op de mens.
- Je krijgt inzicht in de ontwikkeling van baby’s en peuters
en in het proces van ouder worden. Daarnaast verwerf je
de nodige competenties (methodisch werken, hoe omgaan met kinderen en ouderen, werken met een zorgplan,
…) om professioneel te kunnen werken in de ouderenzorg,
kinderopvang en thuiszorg.
- Je leert organisaties in de welzijnszorg en de gezondheidszorg kennen.
- Je krijgt veel praktijklessen en je hebt in beide jaren van
de derde graad een stageperiode van minimaal 10 weken,
zowel in de opvang van kinderen tot 3 jaar als in de thuisopvang van oudere zorgbehoevenden.
Wat na deze studierichting?
- Na je opleiding kan je werken in de kinderopvang, woonen zorgcentra, in ziekenhuizen, in de thuis-, gezins- en
bejaardenhulp of in de kraamzorg. In de praktijk geven
werkgevers echter de voorkeur aan wie een 7de specialisatiejaar heeft gevolgd, nl. Kinderzorg of Thuis- en
bejaardenzorg / zorgkundige. Je behaalt in dat geval ook
het diploma secundair onderwijs.
- Als je goede resultaten haalt in je 7de jaar, dan kan je kiezen voor een Se-n-Se-opleiding in hetzelfde studiegebied,
zoals Leefgroepenwerking of Animatie in de ouderenzorg.
Verder studeren kan ook in HBO5-opleidingen zoals Verpleegkunde.
- Theoretisch hoort een opleiding aan de hogeschool
vervolgens tot de mogelijkheden, maar dit is niet
aangewezen; door de vele praktijkuren ben je onvoldoende voorbereid op het hoger onderwijs.

Wat na de derde graad?

Verzorging

7de specialisatiejaar
tewerkstelling na
het 6de jaar
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Kinderzorg
P
Specialisatiejaar

Uren per week 		

7de jaar

Godsdienst		2
Project algemene vakken		
4
Lichamelijke opvoeding		
2
Frans		2
Expressie		2
Wiskunde 		
1
Beroepsgerichte vakken kinderzorg		
9
Stages		10
Totaal		32

Is er een logische vooropleiding voor deze
studierichting?
- Verzorging is de logische vooropleiding.
Waarom kies je voor deze studierichting?
- Tijdens dit specialisatiejaar werk je met kinderen van
0 tot 12 jaar. Je analyseert levensechte situaties en je
leert werken met specifieke doelgroepen in moeilijke
zorgsituaties.
- Je leert zelfstandig en pedagogisch verantwoord
omgaan met pasgeborenen, peuters en kinderen die
bijzondere aandacht of verzorging nodig hebben (vb.
kinderen met een handicap). Je behaalt ook het attest Levensreddend handelen bij kinderen.
- Je krijgt inzicht in de ontwikkeling van kinderen.
Je verzorgt hen niet alleen, maar je staat ook in voor
de opvang en animatie. Je voedt hen mee op, ook in
moeilijke situaties.
- In je stages word je ingeschakeld in de verschillende
vormen van kinderopvang en kleuteronderwijs. Je
wordt een teamplayer in een zorgteam en tegelijk
ben je een partner van de ouders.
Wat na deze studierichting?
- Je kan aan het werk als begeleider in een crèche,
bij buitenschoolse kinderopvang, in de particuliere
opvang en als onthaalouder. Leerlingen uit deze
studierichting gaan ook aan de slag in de opvang van
zieke kinderen of worden zorgjuf of –meester naast
de kleuterleid(st)er.
- Verdere mogelijkheden in het vervolgonderwijs vind
je in de derde graad Verzorging (p. 30).

Wat na het 7de jaar?
Kinderzorg

tewerkstelling

Se-n-Se-opleiding

HBO5-opleiding

prof. bachelor

Ruimte voor talent: grensverleggend!
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Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
P

Uren per week 		

Specialisatiejaar

7de jaar

Godsdienst		2
Project algemene vakken		
4
Lichamelijke opvoeding		
2
Frans		2
Expressie		2
Wiskunde 		
1
Beroepsgerichte vakken thuis- en bejaardenzorg/ 9
zorgkundige
Stages		10
Totaal		32

Is er een logische vooropleiding voor deze
studierichting?
- Verzorging is de logische vooropleiding.
Waarom kies je voor deze studierichting?
- In deze opleiding specialiseer jij je verder in het
werken met gezinnen en bejaarden. Wat je tot nu toe
hebt geleerd, wordt verder uitgediept en toegepast
op specifieke situaties en doelgroepen.
- Je doet veel praktijkervaring op binnen en buiten de
school. Zo kan je stage lopen in de (semi-) residentiële volwassenenzorg, in de thuiszorg en bij een
bijzondere doelgroep.
- Je leert werken in moeilijke zorgsituaties (bijv. dementerende of bedlegerige bejaarden): eerst onder
begeleiding, later zelfstandig.
- Je leert functioneren als lid van een verpleegkundig
team en je leert hoe je moet omgaan met de diverse
achtergronden van de zorgbehoevenden die je ontmoet.
Wat na deze studierichting?
- Je kan gaan werken als zorgkundige in rustoorden,
centra voor thuis- en bejaardenzorg, psychiatrische
verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en in centra voor
gezinshulp.
- Om in de thuiszorg aan de slag te kunnen, moet je
geregistreerd zijn door de Erkenningscommissie van
de Nationale Raad voor Verpleegkunde, maar dat kan
probleemloos als je slaagt in dit specialisatiejaar.
- Verdere mogelijkheden in het vervolgonderwijs vind
je in de derde graad Verzorging (p. 30).

Wat na het 7de jaar?
Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

tewerkstelling

Se-n-Se-opleiding

HBO5-opleiding
prof. bachelor
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