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Sociale en Technische
vorming Kasterlee
1ste graad

Voor wie is deze richting?
Je behaalt over het algemeen goede resultaten.
Je hebt interesse voor verzorging, voedselbereiding en wooncultuur.
Je bent graag met mensen bezig.

Wat na deze opleiding?
Als vervolg op Sociale en technische vorming kan je een studierichting
kiezen uit het studiegebied Personenzorg: Sociale en technische
wetenschappen in de tweede graad en Jeugd- en gehandicaptenzorg of
Sociale en technische wetenschappen in de derde graad. Deze leerlingen
worden, eventueel na hogere studies (bachelor), later meestal
tewerkgesteld in de zorgsector.

Wat leer je in de richting?
In het eerste leerjaar A bestaat de basisvorming uit 27 wekelijkse lesuren.
De overige 5 lesuren worden ingevuld met
4 lesuren sociale en technische vorming
1 lesuur sociale vaardigheden
In het tweede leerjaar wordt de algemene basisvorming met 24 wekelijkse
lesuren verdergezet en aangevuld met een specifieke basisoptie van 8
lesuren. Deze 8 uren worden ingevuld met
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lesuren sociale en technische vorming
lesuur PO
lesuur ICT
lesuur Nederlands

In het vak "sociale en technische vorming" leer je methodisch werken en
denkend handelen. In de praktijk ga je aan de slag met voedsel en
materialen. Je ontwikkelt hierdoor eenvoudige technische vaardigheden:
hygiënisch, milieubewust en veilig handelen. Ook respect,
behulpzaamheid en luisteren naar elkaar zijn belangrijk binnen dit vak.
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