
De tweede en derde graad Sociale en technische wetenschappen in de 
BenedictusPoort                                                                                        

Waarom kiezen voor Sociale en technische we-

tenschappen? 

 Je hebt een ruime belangstelling voor alles wat met 

mens, voeding en milieu te maken heeft.  

 Je bent sociaal en creatief.  

 Je hebt interesse voor (toegepaste) wetenschappen en 

wil deze in de eerste plaats concreet en vanuit directe 

toepassingen benaderen. 

 

Sociale en technische wetenschappen : iets voor 

jou? 

De tweede en derde graad Sociale en technische we-

tenschappen biedt je een brede algemene vorming aan op 

sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak. Het uitgangs-

punt  voor elk vak is de wisselwerking tussen mens, voeding 

en milieu.   

 

Je krijgt een wetenschappelijke onderbouwing vanuit na-

tuurwetenschappen en sociale wetenschappen. De weten-

schappen worden niet zuiver abstract en theoretisch bena-

derd, maar krijgen hun toepassing in wat met het leefmilieu 

en de voeding te maken heeft.  

 

De mens zelf, zijn arbeid en zijn leefomgeving vormen het 

onderwerp van een doorgedreven studie: gezin en samenle-

ving, hygiëne en gezondheid, economie en recht, welzijn en 

ontwikkeling, voedsel– en andere levensbehoeften, commu-

nicatie en samenwerking, marktgebeuren en verkoop. De 

opleiding leert je hoe de mens functioneert in de samenle-

ving.  

Je leert sociale activiteiten organiseren aangepast aan ver-

schillende doelgroepen en contexten. Ook voor de materiële 

ondersteuning leer je instaan. Het technisch aspect uit zich 

in de praktijk rond voeding gesteund op wetenschappelijke 

inzichten.  

 



Wat na deze studierichting? 

 

Het logisch vervolg op de tweede graad Sociale en 

technische wetenschappen is de derde graad Sociale 

en technische wetenschappen, Jeugd– en gehandicapten-

zorg  en Gezondheids– en welzijnswetenschappen . Ook 

de derde graad Verzorging en Organisatiehulp behoren tot 

de mogelijkheden.  

 

De derde graad Sociale en technische wetenschap-

pen heeft weinig of geen onmiddellijke tewerkstellings-

kansen op de arbeidsmarkt. Je kan doorstromen naar 

voortgezette opleidingen in de agogische, sociale, ge-

zondheids– en onderwijssector: bachelor– en masterop-

leidingen. 

Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk: zevende spe-  

cialisatiejaren (Se-n-se), volwassenenonderwijs, syntra ...  

Je vooropleiding? 

Tweede graad Sociale en technische wetenschappen: 

 Je bent geslaagd in de eerste graad van de A-stroom. 

 

Derde graad Sociale en technische wetenschappen:  

 Je bent geslaagd in de tweede graad Sociale en tech-

nische wetenschappen. Andere vooropleidingen wor-

den individueel bekeken.  

 

 



Lessentabellen van de tweede en derde graad Sociale en technische 
wetenschappen 

Tweede graad Sociale en technische wetenschappen 1ste jaar 2de jaar 

Aardrijkskunde 1 1 

Engels 2 2 

Frans 3 3 

Geschiedenis 1 1 

Godsdienst 2 2 

Integrale vakopdrachten 6 6 

Lichamelijke Opvoeding 2 2 

Natuurwetenschappen 3 4 

Nederlands 4 4 

Sociale Wetenschappen 3 4 

Wiskunde 3 3 

 Talentwerking  

Talenturen 2 - 

Totaal 32 32 

Derde graad Sociale en technsiche wetenschappen 1ste jaar 2de jaar 

Aardrijkskunde 1 1 

Engels 2 2 

Frans 3 3 

Geschiedenis 1 1 

Godsdienst 2 2 

Integrale Vakopdrachten 6 6 

Lichamelijke Opvoeding 2 2 

Natuurwetenschappen 4 4 

Nederlands 4 4 

Sociale wetenschappen 4 4 

Wiskunde 3 3 

Totaal 32 32 



Waarom kiezen voor Sociale en technische wetenschappen in de 
BenedictusPoort? 

Missie / Visie 

 

Wij werken met een levensregel voor leerlingen, 

gebaseerd op de spiritualiteit van Benedictus.  

Deze levensregel is een bron die zich richt op de 

groei van elk individu in het dagelijks leven. 

 

 GROEI: 

 Wij geloven in de groei van elke leerling 

 met zijn talenten, waarop wij een positief 

 antwoord geven. 

 LUISTERBEREIDHEID: 

 Aandachtig luisteren en begrijpen zijn het

 begin van elk groeiproces. 

 TIJD: 

 We gaan op zoek naar een gezond ritme 

 om te  groeien. 

 ORDE: 

 Orde en regelmaat werken aanstekelijk,

 dragen bij tot een aangename schoolsfeer 

 en geven zuurstof om te leren. 

 FLEXIBILITEIT: 

 Omgaan met verandering en diversiteit 

 biedt kansen in het leven. 

 GASTVRIJHEID: 

 Onze warme gastvrijheid leidt tot respect 

 voor iedereen. 

 ENGAGEMENT: 

 Elke dag opnieuw kiezen wij voor haalbare 

 uitdagingen. 

BenedictusPoort is een school die voor 

vernieuwing kiest 
 

De BenedictusPoort is een school die voor ver-

nieuwing kiest. Wij geloven in de groei van elke 

jongere en dit van het eerste middelbaar tot in 

het hoger onderwijs. Samen dragen wij zorg voor 

meer dan 1000 leerlingen, verspreid over 2 loca-

ties. 

Bereikbaarheid: 

 

BenedictusPoort  

campus Ledeberg 

 Hundelgemsesteenweg 93 

 9050  LEDEBERG 

 tel. 09 231 23 48 
 

Voor alle info: 

 

 www.benedictuspoort.be 


