In de studierichting ‘Maatschappĳ en welzĳn’ leer je hoe je
personen begeleidt en zorg verleent. Je krĳgt een theoretische basis
maar ook praktĳklessen. Deze studierichting bereidt je voor op het
hoger onderwĳs en op de arbeidsmarkt.

Kom langs
Wil je onze school beter leren kennen? Kom langs met al jouw
vragen en snuif de sfeer op. Neem een kĳkje 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

v.u. Jan De Bruyn - Leopoldlaan 9, 9300 Aalst

Maatschappij
en welzijn

Zorg voor de toekomst

tweede graad

MAATSCHAPPIJ
EN WELZIJN

Wie kan
starten?

Wanneer kies je voor deze richting?
THEORIE
Je krijgt in deze studierichting de theorie over
zorgverlening, begeleiding, de mens en samenleving.
ONTWIKKELING EN GEDRAG
• Je leert over het gedrag en ontwikkeling van mensen.
• Je leert over de bouw, de werking en verschillende 		
functies van het menselijk lichaam.

•

Leerlingen die geslaagd zijn in 2A.

•

Leerlingen die in 2B geslaagd zijn in de opstroomoptie.

•

Leerlingen die geslaagd zijn in 2B op voorwaarde van
gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

•

Leerlingen die geslaagd zijn in het 3de jaar van de
A-finaliteit op voorwaarde van gunstige beslissing van
de toelatingsklassenraad.

SOCIAAL EN COMMUNICATIEF
Je werkt graag met mensen, je bent sociaal en
communicatief.
PRAKTISCH HANDELEN
Je krijgt een praktische voorbereiding die je later helpt
om kinderen en ouderen te ondersteunen in zorg en
begeleiding.
DOELGROEPEN
Je leert over de verschillende doelgroepen
(kinderen,ouderen, mensen met een beperking…). Zo kan
je nadien een keuze maken bij je latere studiekeuze.

Lessentabel
3de jaar

4de jaar

Godsdienst

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

2

2

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

MEAV

1

0

Natuurwetenschappen

2

1

Nederlands

4

4

Wiskunde

3

3

Maatschappij en welzijn

10

12

ICT

1

1

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.

