
OUD AANBOD Hasp-O

LEERJAAR: III IV

Godsdienst 2 2

Frans 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Project algemene vakken 6 6

Informatica 1 1

Muzikale opvoeding 1 1

Plastische opvoeding 2 2

Gezondheid en welzijn 4 4

Interieur en textiel 3 3

Sociale vorming 3 3

Voeding 8 8

TOTAAL 34 34

Oud aanbod
2de jaar van de 1ste graad  Tot en met 2019-2020
1ste jaar van de 2de graad  Tot en met 2020-2021
2de jaar van de 2de graad   Tot en met 2021-2022
1ste jaar van de 3de graad  Tot en met 2022-2023
2de jaar van de 3de graad   Tot en met 2023-2024
3de jaar van de 3de graad   Tot en met 2024-2025

Opgelet:
Leerlingen die starten in het eerste jaar van de eerste graad in 
september 2019 of later vallen automatisch onder het studie-
aanbod van het nieuwe aanbod.

VERZORGING-VOEDING

2de graad (arbeidsmarktfinaliteit)

Wat?

Je maakt kennis met de wereld van de zorg en diensten. Je leert zorg dragen voor gezondheid en welzijn, zorg dragen voor lokalen, keuken en 
leefruimten en zorg dragen voor linnen. In de lessen voeding leer je een maaltijd plannen, voorbereiden en bereiden. Kwaliteitsbewust handelen, 
communiceren in een 1-1 relatie en in groep werken komen in alle vakken aan bod.

Voor wie?

Ben je een sociaal voelend persoon? Ga je graag met mensen om, jong en oud? Wil je ze graag helpen, verzorgen? Kan je goed naar ze 
luisteren? Ben je graag praktisch bezig, heb je interesse voor voeding, heb je aandacht voor een aangename en verzorgde leef- en 
woonomgeving? Dan is de studierichting Verzorging-Voeding iets voor jou.

Toekomstmogelijkheden?

Na twee schooljaren waar je meegedaan hebt aan projecten die gebaseerd waren op verschillende doelgroepen (kinderen, volwassenen en 
ouderen), kan je nu naar de derde graad verzorging waar je in het 7de specialisatiejaar een keuze tussen Kinderzorg of Thuis- en Bejaardenzorg- 
Zorgkundige kan maken.

Lessenrooster:
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