Zorg en welzijn
/

Humane wetenschappen
Hoe dienen de inschrijvingen te gebeuren?
De inschrijving start na het oudercontact van eind juni. Op dit oudercontact op het einde van het jaar
word je de weg naar het digitale inschrijven getoond. Vanaf dan kan je je inschrijven. Vanaf 1 juli staan
de inschrijvingen open voor leerlingen van buitenaf.
Als een kind nu redelijk goede punten haalt in de richting maatschappij en welzijn, is de richting humane wetenschappen dan geschikt? Ik twijfel of het niet te zwaar gaat zijn.
Aan het einde van het tweede jaar formuleren de huidige leerkrachten van uw kind op basis van de behaalde resultaten een advies naar volgend schooljaar toe. Zij kennen immers de capaciteiten van uw kind
het best. Als de klassenraad de richting Humane wetenschappen adviseert, dan gaan zij ervan uit dat
deze richting een haalbare kaart is voor uw kind.
Hoeveel uren wiskunde krijgen ze in deze richting?
Een leerling Humane wetenschappen krijgt 4 uur wiskunde.
Stel mijn kind kiest deze richting en het zou toch tegenvallen qua leerstof? Wat dan?
Na het eerste tussentijds rapport kan de leerling een gesprek aangaan met de leerlingbegeleider of pedagogisch adviseur. We onderzoeken samen hoe we het jaar succesvol kunnen afronden. Het is goed om
een doordachte keuze te maken en het advies van de klassenraad op te volgen.
Kunnen jullie nog iets meer vertellen over het seminarie-vak?
In het seminarie worden de theoretische leerinhouden van de richtingsvakken sociologie en psychologie,
filosofie en kunstbeschouwing in de praktijk omgezet en eventueel gekoppeld aan de actualiteit. Leerlingen ontwikkelen er de nodige onderzoekscompetenties die ze uiteindelijk zullen nodig hebben in hun
verdere studieloopbaan. Er wordt in dit seminarie dus geen nieuwe leerstof aangereikt, maar de geziene
leerstof wordt er praktisch toegepast in kleine en grotere onderzoeksopdrachten.

Maatschappij en welzijn
Wat zijn de slaagkansen als mijn zoon/dochter na deze richting in het hoger onderwijs verpleegkunde
wil gaan volgen?
Een professionele bachelor in de gezondheidszorg, zoals verpleegkunde, sluit aan bij deze studierichting.
Je hebt voor deze bachelor een grondige voorbereiding gehad in het secundair onderwijs door in de 2e
graad de studierichting maatschappij en welzijn te volgen en in de 3e graad de studierichting gezondheidszorg. Je slaagkansen, om deze bachelor succesvol aan te vatten, zijn reëel.
Lopen de leerlingen ook stage in de studierichting maatschappij en welzijn?
In de 2e graad wordt er nog geen stage georganiseerd.
Door de modernisering dienen de leerplannen van de 3e graad nog uitgewerkt te worden, maar de pedagogische begeleiding acht de kans erg groot dat er stage opgenomen gaat worden in de 3e graad van de
studierichting gezondheidszorg en dit op verschillende settings.
Wat is het verschil tussen de studierichting maatschappij en welzijn en de studierichting zorg en welzijn?
Op de website rond studiekeuzebegeleiding worden de richtingen Maatschappij en welzijn en Zorg en welzijn vergeleken met elkaar.
Maatschappij en welzijn is een studierichting voor leerlingen die tot op een zekere hoogte complex denken, zelfstandig leren en vaardigheden verwerven. Bovendien leren zij deze kennis en vaardigheden in
korte tijd concreet toepassen in de praktijk.
Zorg en welzijn is een studierichting voor leerlingen die gaan praktisch denken en werken: de doeners. De
praktijk staat centraal.
Wat is het verschil tussen de studierichting maatschappij en welzijn en de studierichting wellness en lifestyle?
Op de website rond studiekeuzebegeleiding worden de richtingen Maatschappij en welzijn en Wellness en
lifestyle toegelicht.
Beide studierichtingen zijn voor leerlingen die tot op een zekere hoogte complex denken, zelfstandig leren
en vaardigheden verwerven. Bovendien leren zij deze kennis en vaardigheden in korte tijd concreet toepassen in de praktijk. De richtingen behoren tot de doorstroom-arbeidsmarktfinaliteit.
In Wellness en lifestyle ligt de nadruk op schoonheidsverzorging, in Maatschappij en welzijn daarentegen
leer je kijken naar de mens en de diverse samenleving, naar zorgverlening en begeleiding.
Beide studierichtingen werken vanuit een theoretische benadering.
Stel dat mijn kind deze studierichting kiest, maar het blijkt te zwaar. Kan je dan tijdens het schooljaar
overstappen naar een andere studierichting?
Na het eerste tussentijds rapport kan de leerling een gesprek aangaan met de leerlingbegeleider of pedagogisch adviseur. We onderzoeken samen hoe we het jaar succesvol kunnen afronden. Het is goed om een
doordachte keuze te maken en het advies van de klassenraad op te volgen.
Is de studierichting maatschappij en welzijn de opvolger van STW?
Antwoord: Ja, deze studierichting is de opvolger van het huidige STW.
In beide richtingen staat de mens centraal en ga je aan de slag met sociaal- en wetenschappelijke thema’s.
Anders dan in STW staat bij de studierichting maatschappij en welzijn de theoretische benadering van

de mens en de samenleving, de zorgverlening en de begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen in het middelpunt.

In Nederland kan je na het middelbaar onderwijs naar het MBO. Is dit ook een optie om na deze studierichting te volgen?
Uit onderstaand vergelijkend schema blijkt dat je na de 2e graad maatschappij en welzijn een MBO-niveau
kan aanvatten in Nederland.
Schema Nederland – Vlaanderen
Nederland
VWO

Vlaanderen
doorstroomfinaliteit of finaliteit doorstroom-arbeidsmarkt

HAVO

doorstroomfinaliteit of finaliteit doorstroom-arbeidsmarkt

MBO-niveau 1

Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO)

MBO-niveau 2

arbeidsmarktfinaliteit (3de graad)

MBO-niveau 3

finaliteit doorstroom-arbeidsmarkt (3de graad)

MBO-niveau 4

finaliteit doorstroom-arbeidsmarkt (3de graad)

VMBO-TL

finaliteit doorstroom-arbeidsmarkt

VMBO-GL

finaliteit doorstroom-arbeidsmarkt of arbeidsmarktfinaliteit

VMBO-KBL

arbeidsmarktfinaliteit

VMBO-BBL

arbeidsmarktfinaliteit > Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO)

Praktijkonderwijs

Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO)

Wordt het onderdeel indirecte zorg (praktijk) gedaan op school of gaan jullie ook extern op bezoek bv.
In een ziekenhuis?

De praktische vaardigheden m.b.t. de indirecte zorg (voeding, interieur en textiel) worden aangeleerd en ingeoefend op school.
Met projecten gaan we wel naar andere settings om kennis te maken met verschillende doelgroepen zoals kinderen, jongeren en volwassenen in functie van je oriëntatie op je verdere studieloopbaan. Zo kunnen we bijvoorbeeld het maaltijdgebeuren in de kleuterklas observeren en
mee begeleiden.
Kan deze studierichting worden afgerond op de campus?

Ja, als je succesvol de 2e graad hebt afgerond kan je op onze campus in de 3e graad de studierichting Gezondheidszorg volgen.
Hoe is de overstap naar eventueel humane wetenschappen in het hoger onderwijs?

De bachelor humane wetenschappen bestaat niet. Het meest logische vervolg nadat je het secundair onderwijs hebt doorlopen is dat je toetreedt tot het hoger onderwijs. De studierichtingen in
het hoger onderwijs die aansluiten na het volgen van de studierichting gezondheidszorg, in de
derde graad van het secundair onderwijs, zijn: een professionele bachelor in de gezondheidszorg,
een professionele bachelor pedagogie van het jonge kind of een professionele bachelor in het onderwijs. Je bent niet verplicht om één van de voorgaande studierichtingen te volgen in het hoger
onderwijs maar voor deze studierichtingen heb je wel een grondige voorbereiding gehad. Hierdoor worden je kansen vergroot om de studierichting succesvol aan te vatten. Indien je een andere studierichting in het hoger onderwijs wilt volgen kan dat uiteraard ook.

Is het mogelijk om van het derde jaar STEM-natuurwetenschappen over te stappen naar deze richting in
het vierde jaar mocht natuurwetenschappen te moeilijk zijn?
Ja, dat kan. Het is evenwel geen logische overstap. STEM-natuurwetenschappen situeert zich in het studiedomein STEM en dan is de leerling geïnteresseerd in wetenschappen: biologie, aardrijkskunde, fysica, wiskunde en chemie. De logische overstap indien deze richting te theoretisch moeilijk bevonden wordt is de
studierichting biotechnieken. Kies je voor de overgang naar de studierichting maatschappij en welzijn is
het interesseveld volledig anders.
Haar- en schoonheidsverzorging
Hoeveel leerlingen komen in aanmerking?
Voor deze studierichting werken we met een inschrijvingsstop, dit wil zeggen dat voor deze studierichting
het leerlingenaantal beperkt wordt tot 12 leerlingen. We hebben immers geen plaats in de lokalen om
meer leerlingen te huisvesten. Dit geldt eveneens voor de studierichting Wellness en lifestyle.
Vanaf wanneer kan je je inschrijven?
De inschrijving start na het oudercontact van eind juni. Op dit oudercontact op het einde van het jaar wordt
je de weg naar het digitale inschrijven getoond. Vanaf dan kan je je inschrijven. Vanaf 1 juli staan de inschrijvingen open voor leerlingen van buitenaf.
Hebben we nog steeds een computer nodig voor deze studierichting?
Ja, dat klopt. Het voornemen is om alle leerlingen van het derde jaar vanaf volgend schooljaar met een laptop te laten werken. Dit voornemen past in onze strategie om het laptopproject uit te breiden waarbij leerlingen voor een aantal vakken met de laptop i.p.v. een klassiek handboek werken.
Alle leerlingen krijgen de eerste weken van het schooljaar een PC in bruikleen. Verdere praktische informatie bezorgen wij jullie aan het begin van het volgende schooljaar.
Op welke basis worden de 12 leerlingen geselecteerd?
Er wordt geen selectie gemaakt. De eerste 12 leerlingen die zich inschrijven zullen de studierichting kunnen
aanvatten. Let wel dat de school een voorschot zal vragen bij de inschrijving. De inschrijving zal pas definitief zijn indien binnen de drie dagen het voorschot op de rekening van de school staat. Houd er rekening
mee dat aan deze studierichting, samen met de studierichting wellness en lifestyle, een hogere kostprijs
verbonden is voor het lesmateriaal dan de overige studierichtingen op onze school.
Wat gebeurt er met leerlingen die niet in aanmerking komen?
Antwoord: jammer genoeg moeten we voor deze studierichting werken met een inschrijvingsstop, dit wil
zeggen dat voor deze studierichting het leerlingenaantal beperkt wordt op 12 leerlingen. We hebben immers geen plaats in de lokalen om meer leerlingen te huisvesten. Indien er reeds 12 leerlingen ingeschreven zijn voor deze studierichting wordt de studierichting volzet verklaard. Je zal dan op zoek moeten gaan
naar een andere studierichting die aansluit bij je interesses en talenten.

Wellness en lifestyle
/

