
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFIEL 
 

 

Je bent zorgzaam en hebt een 
ruime interesse in mensen. Je 
steekt graag je handen uit de 
mouwen. 

 
In kleinere klasgroepen voel jij 
je het best. Zo proberen wij jou 
ook maximaal te  ondersteunen. 

 
Bij problemen kan je rekenen 
op veel hulp en we proberen 
eventuele leerachterstand weg 
te werken. 

 
De leerkrachten helpen je bij 
het aanleren van een werk- en 
studiehouding. 

 
 

INSTAP 
 

 

Wil je starten in de focus 1B 
Sociale Vorming, dan kan dat 
na het 6de leerjaar of als je 12 
jaar wordt voor 31 december. 

 
Wil je starten in de basisoptie 
2B Maatschappij & Welzijn - 
Verzorging, dan is dat mogelijk 
na het volgen van de focus 1B  
Sociale Vorming of focus 1A 
Sociale Vorming. Je kan ook 
instromen als je 14 wordt voor 
31 december. 
 
De eerste graad is oriënterend 
en observerend, dit wil zeggen 
dat je na het tweede jaar nog 
kan kiezen voor andere 
studiegebieden .  

Wil je groeien in samenwerken en ben je geboeid door alles wat met gezondheid 
en het welzijn van jezelf en anderen te maken heeft? 

Steek je graag de handen uit de mouwen en liggen praktische opdrachten je? 

Dan is deze richting misschien iets voor jou! 

 
WAT LEER JE? 

 

 

Algemene vakken 

Basisvorming blijft belangrijk, vooral in 1B. De leerstof van het lager onderwijs 
herneem je en werk je verder uit in de vakken Nederlands, Frans, wiskunde en mavo. 

Na 1B behaal je het getuigschrift lager onderwijs. 
 

Eerste kennismaking met studiedomein Maatschappij en Welzijn 

Hierbij kies je in 1B voor de focus Sociale Vorming en in 2B voor de basisoptie 
Maatschappij & Welzijn.  

Dit studiedomein bestaat uit drie interessegebieden:  

Lichaamszorg: je leert zorg dragen voor het lichaam (gezondheid, hygiëne, haar en 
huid), geestelijk en lichamelijk welbevinden, zowel van jezelf als bij anderen. 

 
Lifestyle: hierbij is er aandacht voor woon- en leefomgeving. Was, strijk en onderhoud, 
sfeerschepping en gastvrijheid komen aan bod. 

Voeding: je leert eenvoudige gerechten klaarmaken in de keuken en je leert wat 
gezonde voeding concreet betekent. 

Je creativiteit wordt gestimuleerd en je ontwikkelt je digitale vaardigheden. 
 
Leren leren & leren leven 

Tijdens dit uur werk je samen met de klastitularis aan sociale vaardigheden, 
studiekeuze, het klasgebeuren en studiemethode. Er is aandacht voor leren leven, 
leren leren en leren kiezen. 

           
 
 

 
 

M&W VZ 
1STE GRAAD B 

MAATSCHAPPIJ & WELZIJN - 
VERZORGING 

STUDIEDOMEIN:  MAATSCHAPPIJ & WELZIJN 

Wil je graag meer weten over de zorg voor mensen, hun lichaam en omgeving? 



WAT HIERNA? 
 

De meeste leerlingen kiezen na de basisoptie Maatschappij & Welzijn - Verzorging in de tweede graad voor Zorg & Welzijn 
omdat dit het sterkst aansluit bij de gevolgde basisoptie en bij de interesse van de leerlingen. 

In de derde graad kan je de richting Basiszorg & Ondersteuning en Assistentie in Wonen, Zorg en Welzijn volgen. Een 
overstap naar een andere richting binnen de arbeidsmarktfinaliteit is ook mogelijk, al zal je wel een achterstand voor 
bepaalde vakken moeten wegwerken. 

Na het zesde jaar ben je helemaal voorbereid om door te stromen naar de arbeidsmarkt. Je kan je nog verder specialiseren 
via een se-n-se opleiding. 

 

LESSENTABEL 
 1ste jaar 2de jaar 

Engels 1 1 

Frans 2 2 

Nederlands 4 3 

wiskunde 4 3 

godsdienst 2 2 

maatschappelijke vorming 3 2 

wetenschappen 3 1 

techniek 4 2 

lichamelijke opvoeding 2 2 

muziek 1 1 

beeld 1 1 

 27 20 

  focus Sociale Vorming/Nederlands   

Nederlands 1 - 

beeld 1 - 

leren leren & leren leven 1 - 

  sociale vorming / Nederlands 2/2 - 

  basisoptie Maatschappij & Welzijn - 10 

  ICT - 1 

  crea - 1 

TOTAAL 32 32 

 

Focus Nederlands: 
Deze focus kan enkel gevolgd worden na 
overleg met de school. De duur van de focus 
hangt af van de taalachterstand en de 
vooruitgang. Wanneer je kennis van het 
Nederlands op niveau is, kan je aansluiten bij 
een andere focus naar keuze. 


