
Praktische opleiding
Klaar voor arbeidsmarkt
Zorgen voor jezelf
Zorgen voor anderen
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Secundair onderwijs 
1

Apostoliekenstraat 4

OKAN

• Onthaalklas voor anderstalige 

nieuwkomers

1e graad

• A-stroom Maatschappij en welzijn

• B-stroom Maatschappij en welzijn

• B-stroom Opstroom

2de graad

• Zorg en Welzijn (arbeidsfi naliteit)

• Maatschappij en Welzijn (dubbele 

fi naliteit - enkel 3de jaar)

• Maatschappij en 

Welzijnswetenschappen 

(doorstroomfi naliteit)

3de graad

• Verzorging (BSO)

• Farmaceutisch technisch assistent 

(TSO)

• Gezondheids- en 

welzijnswetenschappen (TSO)

Postsecundair onderwijs 
2

Herentalsstraat 70

• 7de jaar Kinderzorg (BSO)

• Duaal leren Kinderbegeleider

• 7de jaar Thuis- en bejaardenzorg (BSO)

• Duaal leren Zorgkundige

• Se-n-Se Leefgroepenwerking

• Se-n-Se Tandartsassistent

• Se-n-Se Duaal Tandartsassistent 

• Se-n-Se Apotheekassistent 

HBO5-Verpleegkunde 2

Herentalsstraat 70

Dagonderwijs

• Campus Turnhout

• CIEZO in Herentals, Mol,

Hoogstraten en Zoersel

Leren & werken

• Avondonderwijs

• Gecombineerd onderwijs

Zorgopleidingen (GOZO)

Zorgportaal

Vormingscentrum HIVSET 
2

Herentalsstraat 70

• Vormingen: open aanbod & op maat

• Advies

• Coaching

• Procesbegeleiding

Centrum voor Interculturaliteit en

Meertaligheid DoorElkaar 
2

Herentalsstraat 70

Dienstenchequeonderneming 

Elisa-care 
2

Herentalsstraat 70

Zorgethisch lab deSpiegeling

Heiend 10A

2275 Lille

CAMPUS HIVSET TURNHOUT

OPTIE OM VERDER TE STUDEREN 
ZEKER VAN WERK

TOELATING 2de GRAAD

• certificaat studiegetuigschrift 2e jaar  van de 1ste graad

• je bent of wordt 15 in het 1ste trimester van het schooljaar

MEER INFORMATIE

Directieteam: 

Lies Van Hoeck: lies.van.hoeck@hivset.be • tel: 014 47 13 20

Opleidingscoördinator

2de graad zorg & welzijn: 

Jinli De Bruyn: jinli.de.bruyn@hivset.be

SECUNDAIR ONDERWIJS

S E C U N D A I R  O N D E R W I J S

ZORG & 
WELZIJN
2de GRAAD



Ben je op zoek naar een praktische opleiding waarmee je 

meteen op de arbeidsmarkt terecht kan? Wil je leren hoe 

je zorg draagt voor jezelf en anderen? Werk je graag met 

kinderen en volwassenen? Dan is de opleiding Zorg en Welzijn 

de ideale opleiding!

DE OPLEIDING
De opleiding Zorg en Welzijn is een praktische opleiding die gericht 

is op doorstroom naar de arbeidsmarkt (A-finaliteit). Je leert hoe je 

op een goede manier zorg draagt voor jezelf  en hoe je moet omgaan 

met kinderen en volwassenen. Er wordt geoefend op sociale en 

communicatieve vaardigheden en je krijgt al een basis aan leerstof  

over de werking van het menselijk lichaam.

Het lessenpakket in het derde en vierde jaar bestaat uit 14 uur 

algemene vorming en 17 uur specifieke vorming.

Als school kiezen we er voor om de specifieke 

vorming op te delen in de vakken Gezondheid & 

Welzijn, Indirecte Zorg en Agogisch handelen. 

Zo komen alle aspecten van zorg dragen voor 

jezelf  en anderen aan bod. Je leert (zorg)

vragen herkennen door te observeren en 

interpreteren. 

Tijdens 2 halve dagen waarin vakover-

schrijdend wordt gewerkt, krijg je de 

mogelijkheid om onder begeleiding van 

een leerkracht zelfstandig of in groepjes 

de leerstof uit de verschillende vakken te 

verwerken. Door in te zetten op teamtea-

ching en projectmatig te werken is er op die 

momenten meer ruimte voor uitbreiding 

en remediëring.

Verder vullen we ons aanbod nog aan met 1 

klasuur per week waarin de leerlingen met 

hun mentor aan de slag gaan met reflectie, 

bijsturing en welbevinden.

Na de tweede graad Zorg en Welzijn, kan 

je binnen HIVSET terecht in de derde graad 

Basiszorg en ondersteuning waarin je je nog 

meer voorbereidt op de arbeidsmarkt.

OPLEIDINGSONDERDEEL U/W

ALGEMENE VORMING  14

Godsdienst  2

Engels  2

Lichamelijke opvoeding  2

Maatschappelijke vorming  2

Wetenschappelijke vorming  3

Nederlands  3

SPECIFIEKE VORMING  10

Gezondheid & Welzijn  3

Indirecte zorg  4

Agogisch handelen  3

BIJ HIVSET  8

Verkennen & Verdiepen  7

Klasuur  1

TOTAAL 32

             


