
ZORG EN WELZIJN

Zorg voor de toekomst  

Kom langs
Wil je onze school beter leren kennen? Kom langs met al jouw 
vragen en snuif de sfeer op. Neem een kĳ kje op onze website 
www.sai-aalst.be of contacteer ons via info@sai-aalst.be .

Sint-Augustinusinstituut
Leopoldlaan 9, 9300 Aalst

053 70 33 79 

info@sai-aalst.be   

Sint-Augustinusinstituut  

sai_aalst                                                                        

Zorg en Welzijn
De studierichting ‘zorg en welzĳ n’ bereidt je voor op de 
arbeidsmarkt. Je krĳ gt veel praktĳ k en je leert heel concreet 
over de mens en zĳ n thuissituatie. Je oefent sterk op sociale en 
communicatieve vaardigheden. 
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• Leerlingen die geslaagd zijn voor 2A of 2B.

• Leerlingen die uiterlijk op 31/12 van het ingeschreven 
schooljaar 15 jaar zijn.

Wie kan 
starten?

Wanneer kies je voor deze richting? Lessentabel
DE MENS
Je leert over de ontwikkeling van de mens en de 
samenleving. Je leert over de bouw, de werking en 
verschillende functies van het menselijk lichaam.

SOCIALE EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN
Je leert samenwerken en je leert wat de behoeftes zijn van 
(kwetsbare) mensen.

PRAKTISCH HANDELEN
Je leert verschillende huishoudelijke taken: koken, 
schoonmaken, boodschappen doen… .

REFLECTEREN
Je denkt na over je ervaringen, je omgeving en de 
samenleving. Je trekt hier conclusies uit.

ALGEMENE VAKKEN
Je krijgt algemene vakken zoals wiskunde, Nederlands en 
natuurwetenschappen. Je leert hoe je deel kan nemen aan 
de samenleving.

3de jaar 4de jaar

Godsdienst 2 2
Frans 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Cluster taal, cultuur en samenleving 4 5
Cluster stem, economie en samenleving 3 3
Zorg en welzijn 16 16
ICT 1 1
Artistieke vorming 1 0
K-uur* 1 1

*K-uur (kwaliteitsuur) = Dit uur wordt ingezet voor 
leerlingbegeleiding, leren leren, sociale vaardigheden 
en studiekeuze. Je kan ook algemene vakken zelfstandig 
inoefenen met behulp van een coach.


