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  MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN  

Sociale en technische
wetenschappen

LESSENTABEL
Natuurwetenschappen 4

Sociale wetenschappen 4

Integrale opdrachten 4

Integrale opdrachten  
voedingswetenschappen 2

Nederlands 4

Engels 2

Frans 3

Wiskunde 3

Aardrijkskunde 1

Geschiedenis 1

Godsdienst 2

Informatica 1

Lichamelijke opvoeding 2

Plastische opvoeding 1

Deze studierichting biedt je een brede al-
gemene vorming. De mens staat centraal 
in al zijn aspecten. Je wordt niet voorbe-
reid op een specifiek beroep maar je hebt 
een basis om in een aangepaste richting 
verder te studeren. Zowel jongens als 
meisjes zijn hier welkom.
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Iets voor jou?

Ben je geboeid door de mens, hoe hij zich gedraagt in groep of alleen? 
Wil je meer weten over mens en natuur, ga je graag aan de slag met 
voeding... dan is dit voor jou de ideale studierichting.

Belangrijk in deze richting:

• Je bestudeert de mens vanuit verschillende invalshoeken: de mens 
als sociaal wezen, als fysieke persoon.

• Je houdt van mensen, je kan goed naar hen luisteren en werkt 
graag in groep.

• Je moet hard studeren, maar je wilt het kunnen.
• Je steekt graag de handen uit de mouwen.
• Je leert zelfstandig en inzichtelijk werken.
• Je ontdekt in het vak integrale opdrachten dat elk voorwerp en elke 

gebeurtenis vele kanten heeft: een wetenschappelijke, een estheti-
sche, een expressieve...

• Door creatief te werken rond verschillende thema’s zul je zelf kunnen 
vaststellen hoe veelzijdig en tegelijkertijd ook hoe boeiend de wer-
kelijkheid rondom ons is.

• Bedoeling is dat je na je opleiding niet enkel over kennis, maar ook 
over vaardigheden beschikt.

• Bij het werken aan een integrale opdracht maak je gebruik van 
groepswerk, opzoekingswerk, ervaringsgericht werken ...

En later...

Deze richting loopt verder in de derde graad. Na de derde graad kan 
je voortstuderen aan een hogeschool. Je kan een opleiding volgen om 
lesgever te worden in het kleuteronderwijs en lager onderwijs. Ook een 
professionele bachelor is haalbaar. In de gezondheidssector heb je 
Verpleegkunde, Ergotherapie en in de sociale sector is er Maatschap-
pelijk werk. Een 7de specialisatiejaar Internaatswerking ligt ook binnen 
de mogelijkheden.


