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Arbeidsmarkt 

2de graad 

ZORG EN WELZIJN 

Domein 

Maatschappij 

en Welzijn  

Wat na Zorg en welzijn? 

Na de tweede graad Zorg en Welzijn 
stroom je door naar de derde graad, waar 
je via stage je aangeleerde vaardigheden 
zal oefenen in de praktijk bij de verschil-
lende doelgroepen. 

Na de derde graad kan je gaan werken in 
de zorg of je kan kiezen om  verder te 
studeren naar 7de jaar Thuis- en bejaar-
denzorg/zorgkundige Se-n-se of HBO5 
Verpleegkunde 

 

www.bernardustechnicum.be 

info@bernardustechnicum.be 

055/23.22.10 



ZORG EN WELZIJN 

Studieprofiel 

 

Zorg en welzijn is een praktische studie-
richting in de arbeidsmarktfinaliteit Het is 
een studierichting voor handige jongeren 
met veel verantwoordelijkheidsgevoel. Je 
hebt belangstelling in het dagelijks leven 
van gezonde mensen. Je verdiept je in 
de ontwikkeling van de mens en leert de 
samenleving in al haar diversiteit ken-
nen. Je maakt kennis met verschillende 
doelgroepen zoals kinderen en ouderen. 

Je specifieke vak Zorg en Welzijn wordt 
onderverdeeld in vier groepen. 

 In ‘gezondheid en welzijn’ verwerf 
je inzichten  in  de werking van  het  
lichaam en  leer je hoe  de gezondheid 
in  stand  te  houden. Je leert over so-
ciale relaties en krijgt een basiskennis 
over zorg. 

 In ‘indirecte zorg‘ leer je veel over 
huishouding:  je leert gezonde, even-
wichtige en eenvoudige maaltijden be-
reiden, het onderhouden van de wo-
ning, de kleding en het reinigen van 
andere textielsoorten,... 

 In het vak ‘pedagogisch handelen’ 
leer je over de  ontwikkelingsfasen  
van de  mens en leer je per levensfase 
een  passende activiteit te maken 

 

 

 

 

Wie kan starten? 

Alle leerlingen die geslaagd zijn in het 2de 
jaar van de B-stroom  

  Profiel: 

 Je werkt graag met mensen en je 
staat open voor hun leefwereld. 

 Je bent communicatief en creatief. 

 Je bent flexibel 

 Je bent enthousiast om een praktische 
opleiding te koppelen aan praktijkge-
richte theorie. 

 Je hebt interesse in voeding, verzor-
ging en gezondheid. 

 Je wil na het zesde jaar gaan werken! 

 

 

 

 3des 4des 

Godsdienst 2 2 

Frans 2 2 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Maatschappelijke vor-
ming 

3 3 

Muzikale opvoeding 1  

Natuurwetenschappen 1 1 

Nederlands 3 3 

Plastische opvoeding  1 

Wiskunde 1 1 

Zorg en Welzijn 17 17 

TOTAAL LESUREN 32 32 


