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TOUCHÉ
Het nieuws van IVV

WELKOM IN DE TWEEDE GRAAD OP IVV!

Kijken met een open blik
naar onze diverse samenleving

In elke opleiding vertrekt IVV steeds vanuit deze
waarden :
OPEN COMMUNICATIE

Respect

Kwaliteit en vernieuwing Solidariteit
Verantwoordelijkheid en betrokkenheid
Eenheid in verscheidenheid
Kan jij je daarin vinden? Lees dan zeker verder!
Editie 3 - April 2022

Gratis | v.u. Debbie Mouton
IVV Sint-Vincentius GENT

Op onze school kan je veel studierichtingen binnen het
studiedomein Maatschappij en Welzijn volgen. Je wordt
opgeleid om verantwoordelijkheid te dragen voor de
zorg voor mensen in kwetsbare situaties: kinderen,
ouderen, zieken, … met een open blik naar onze diverse
samenleving.
Je interesseert je voor mensen en hoe ze binnen onze
samenleving leven en functioneren. Je wil graag het
gedrag van mensen leren begrijpen en onderzoeken.
Je bent geïnteresseerd in de actualiteit
actualiteit.. Het welbevinden
van de mensen is voor jou belangrijk. Thema’s zoals
welzijn, gezondheid, het menselijk gedrag, opvoeding
en begeleiding, filosofie, lichaamszorg, mode, kunst en
culturen komen aan bod.
De keuze van de studierichting binnen dit domein bepaalt
op welke thema’s de focus zal liggen en hoe theoretisch
of praktijkgericht je daarmee aan de slag gaat.
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We willen je helpen om de richting te kunnen kiezen die best bij jou past in onze tweede graad.
Er zijn vier mogelijke richtingen waarbij je je ontwikkelt binnen het domein Maatschappij en Welzijn:
Humane Wetenschappen					(D-finaliteit)
Maatschappij- en Welzijnswetenschappen		

(D-finaliteit)

Maatschappij en Welzijn					(D/A-finaliteit)
Zorg en Welzijn						(A-finaliteit)

D-finaliteit
doorstroomgericht

D-finaliteit
doorstroomgericht

Humane Wetenschappen

Maatschappij- en Welzijns wetenschappen

Grote nadruk op algemene theoretische vakken
aangevuld met filosofie, psychologie & sociologie
en kunstbeschouwing.

Theoretische vakken worden aangevuld met
twee domeinspecifieke vakken: psychologie &
sociologie en inleiding tot de filosofie.

Wat na de derde graad?
Leerlingen kunnen doorstromen naar de
universiteit of de hogeschool. Aangezien de
richting domeinoverschrijdend is, kunnen
leerlingen zich inschrijven voor een brede waaier
aan academische en professionele opleidingen.

Wat na de derde graad?
Leerlingen kunnen doorstromen naar de
universiteit of de hogeschool. Aangezien
de richting domeingebonden is, raden
we leerlingen aan om verder te studeren
in het verlengde van de studierichting.

Enkele voorbeelden: Archeologie, Geschiedenis,
talen,
Gezondheidszorg,
Psychologie
en
Pedagogische
wetenschappen,
Rechten,
Onderwijs, Sociaal-agogisch werk …

Enkele voorbeelden: Psychologie, Sociologie,
Pedagogische
Wetenschappen,
onderwijs,
Sociaal Werk, Toegepaste Psychologie, Pedagogie
van het jonge kind, Rechtspraktijk …

Finaliwadde???
De richtingen verschillen op basis van hun finaliteit. Er zijn drie verschillende finaliteiten.
D-finaliteit: doorstroomgericht
Als je later verder wil studeren aan de universiteit of hogeschool.
A-finaliteit: arbeidsmarktgericht
Als je na de derde graad graag wil gaan werken.
D/A-finaliteit: doorstroom- en arbeidsmarktgericht
Als je beide opties wil openhouden: ofwel gaan werken, ofwel verder studeren.

D/A-finaliteit
Doorstroom- en arbeidsmarktgericht

A-finaliteit
Arbeidsmarktgericht

Maatschappij en Welzijn

Zorg en Welzijn

Een combinatie van algemene vakken en
praktijkgerichte vakken. In de algemene vakken
wordt wetenschappelijke kennis opgedaan
en in de praktijkgerichte vakken wordt de
theorie gekoppeld aan de praktijk en worden er
vaardigheden ingeoefend.

De nadruk ligt op praktijkgerichte vakken waarin
leerlingen de verworven theorie toepassen. De
opleidingsspecifieke vakken zijn: pedagogisch
handelen, indirecte zorg en gezondheid &
welzijn.

Wat na de derde graad?
Leerlingen gaan aan de slag als zorgkundige of
kinderbegeleider of ze kunnen verder studeren
binnen het studiegebied Gezondheidszorg
( bv. Verpleegkunde, Ergotherapie ... ) of binnen
het studiegebied Opvoeding en begeleiding
( bv. Orthopedagogie, Pedagogie van het jonge
kind, Sociaal werk ... )

Wat na de derde graad?
Leerlingen gaan aan de slag als logistiek
assistent, werken in zorginstellingen of
ziekenhuizen of als huishoudhulp. Willen ze
toch nog verder studeren, dan kunnen ze
bijvoorbeeld doorstromen naar een zevende
jaar Kinderbegeleider, Thuis-en bejaardenzorg
of Veiligheidsberoepen. Leerlingen kunnen ook
instappen in de HBO5-opleiding Verpleegkunde.

DE VERSCHILLENDE
RICHTINGEN UITGELICHT

HUMANE WETENSCHAPPEN
DIT BOEIT MIJ:
Hoe denkt de mens? Hoe gedraagt hij/zij zich in
de maatschappij? Ik wil dit graag op een meer
wetenschappelijke manier begrijpen met een filosofische,
psychologische of sociologische kijk! Maar ook talen,
kunst en geschiedenis interesseren mij enorm.
WAT KRIJG IK?
Een brede algemene vorming met veel theoretische,
eerder abstracte vakken! Ik heb wel zin om mijn tanden
daarin te zetten. Ik leer vanuit een wetenschappelijke
invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Dit vanuit
verschillende wetenschapsdomeinen: filosofie, kunst en
cultuur, gedragswetenschappen en sociale wetenschappen.
Ook taalvakken blijven belangrijk.
TOEKOMSTPLANNEN
Ik wil verder studeren, maar de keuze nog zo breed mogelijk
houden!

scan de qr-code

om deze video te bekijken

De kennis die je opdoet is vooral
theoretisch zodat je na je zesde
middelbaar nog alle studierichtingen
uitkan. Dit kunnen richtingen zijn aan
de Universiteit of op de Hogeschool.
Alle opties blijven open.
Wendy Denijs, leerkracht
Ik studeer Humane Wetenschappen
omdat ik later graag verpleegkunde
wil studeren. De leerkrachten op IVV
kunnen alles héél goed uitleggen en
zijn enorm behulpzaam. Mijn favoriete
vakken zijn psychologie en sociologie.
Fatmanur, leerling

scan de qr-code

om deze video te bekijken

Ja LAB zeg!

ARTISTIEK PROJECT
LAB = UITGEBREIDE ARTISTIEKE VORMING WAARBIJ ELKE LES EEN
VORM T OP VLAK VAN MUZIEK, WOORD, MEDIA, BEELD OF BEWEGING.
D EN GEÏNTEGREERD.
DAARBIJ WORDEN OOK PASSENDE ICT-VAARDIGHEDEN AANGELEER

LAB, gewoon in elke richting van de tweede graad.

MAATSCHAPPIJ EN
WELZIJNSWETENSCHAPPEN

Ik wil later zeker iets met mensen doen
maar weet nog niet 100% zeker welke
job ik wil uitoefenen. Voorlopig gaat mijn
voorkeur uit naar de zorgsector. Graag
wil ik na het middelbaar verder studeren.
Daarom is de richting Maatschappij en
Welzijnswetenschappen zeker de ideale
richting voor mij.
Stan, leerling

scan de qr-code

om deze video te bekijken

DIT IS WAT MIJ BOEIT:
Alles wat te maken heeft met de mens en de
samenleving. Daar horen maatschappelijke problemen
bij maar ook maatschappelijke vraagstukken. Ik wil
de mens begrijpen vanuit een wetenschappelijke
invalshoek (sociologie, filosofie en psychologie) maar
ook al concrete verbanden kunnen leggen met de
samenleving. Ik weet nu al vrij zeker dat ik hier later
iets mee wil doen en wil er dus graag al meer focus
op leggen.
WAT KRIJG IK?
Een brede algemene vorming met grote focus op
vakken als filosofie, psychologie en sociologie. De
vakken leggen de link naar de samenleving en zijn
vooral theoretisch en abstract.
TOEKOMSTPLANNEN
Hoger onderwijs zoals universiteit of hogeschool met
het oog op menswetenschappelijke richtingen als
Psychologie, Pedagogische wetenschappen, SociaalAgogisch werk of onderwijs.

Leerlingbegeleiding is

... een luisterend oor bieden
... er zijn voor je leerlingen

... samen in gesprek gaan over je zorgen

... samen hulp zoeken
Mevr. Mestdagh, leerlingbegeleiding

Team onthaal & begeleiding
Aan het leerlingenonthaal werken heel wat
medewerkers. Bij ons kan je steeds terecht
met al je vragen. We proberen jullie op een zo
goed mogelijke manier te helpen.
Als wij je vraag niet kunnen beantwoorden,
sturen we jullie door naar wie dit wel kan.
Vanessa Dheere, Coördinator leerlingenonthaal

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN
DIT IS WAT MIJ BOEIT:
Het gedrag, de levensloop en de gezondheid van de mens. Ik wil dit graag vanuit de wetenschap
beter begrijpen maar ook de praktische kant van de zaak interesseert mij. Hoe ga je om met
baby’s, volwassenen, ouderen of mensen die ziek zijn? Hoe kan je deze verschillende doelgroepen
verzorgen of begeleiden?
WAT KRIJG IK?
Een theoretische maar ook praktische opleiding waarbij wetenschappelijke theorieën worden
gekoppeld aan praktijk en vaardigheden. Naast de algemene vakken krijg ik domeinspecifieke
vakken zoals gezondheid, anatomie en fysiologie, ontwikkeling en (ped)pedagogisch handelen en
kennis over mens en samenleving. In het vak indirecte zorg leer ik de theorie over gezonde voeding,
wassen en poetsen maar ook hoe ik praktisch een gezonde maaltijd kan bereiden of mensen kan
helpen met huishoudelijke taken.
Voor het vak ‘masterclass’ bezoek ik een kinderdagverblijf, een peuterklas, een jongerenorganisatie
of is er een zwerfvuilactie samen met lagere schoolkinderen. Binnen elke levensfase worden
projecten georganiseerd zodat de theorie wordt toegepast en ik elke doelgroep goed leer kennen.
TOEKOMSTPLANNEN
Ik kan onmiddellijk starten op de arbeidsmarkt als zorgkundige of kinderbegeleider maar ik kan ook
verder studeren voor verpleegkundige, leerkracht, ergotherapeut of binnen het sociaal-agogisch
werk.

scan de qr-code

om deze video te bekijken

Ik studeer deze richting omdat ik later héél
graag in de zorg wil werken. Mijn ouders
werken ook in de zorg en ik ga hen vaak
helpen in het rusthuis.
Anke, leerling

Ik studeer Maatschappij en Welzijn omdat ik
later graag psycholoog wil worden. Een vriend
van mij werkt als psycholoog en het lijkt mij een
leuke en interessante job.
Mo, leerling

Ik heb gekozen voor deze richting omdat ik
later graag iets met kleuters wil doen. Ik vind
het namelijk nu al leuk om voor mijn neefjes te
zorgen en met hen te spelen.
Lisa, leerling

De jongeren op IVV Sint-Vincentius kiezen meestal bewust voor een domeinschool
Maatschappij en Welzijn. Zorg dragen en bieden vormen een rode draad in veel
vakken maar ook voor de leerlingen zelf wordt goed gezorgd!

ZORG EN WELZIJN
DIT IS WAT MIJ BOEIT:
Gezondheid en zorg voor kinderen en volwassenen in hun woon- en leefomgeving. Vooral de
praktijk interesseert mij en ik wil héél graag leren hoe ik het best zorg en begeleiding kan bieden
aan verschillende doelgroepen.
WAT KRIJG IK?
Een algemene vorming met een basis aan theoretische vakken maar de focus ligt op de specifieke
vakken. Je leert alles over directe zorg maar ook indirecte zorg: hoe bereid je gezonde voeding, doe
je boodschappen of begeleid je activiteiten voor mense die zorg nodig hebben? Hoe communiceer
je met hen op een goede manier? Ook leer je hoe het menselijk lichaam werkt door de vakken
anatomie en fysiologie.
Voor het vak ‘masterclass’ bezoek ik een kinderdagverblijf, een peuterklas, een jongerenorganisatie
of is er een zwerfvuilactie samen met lagere schoolkinderen. Binnen elke levensfase worden
projecten georganiseerd zodat de theorie wordt toegepast en ik alle doelgroepen goed leer kennen.
TOEKOMSTPLANNEN
Ik kan onmiddellijk starten op de arbeidsmarkt als zorgkundige of kinderbegeleider maar ik kan ook
verder studeren voor verpleegkundige, leerkracht, ergotherapeut of binnen het sociaal-agogisch
werk.

scan de qr-code

om deze video te bekijken

Zorg en Welzijn sprak mij aan omdat ik het héél
tof vind om met mensen te werken, zowel met
kleine kinderen als met volwassenen! Daar wil
ik later graag iets mee doen.
Gite, leerling

Ik zou later héél graag in een algemeen
ziekenhuis of met ouderen werken. Het
leuke aan deze school is dat er nog héél veel
keuzemogelijkheden zijn na het volgen van deze
richting.
Femke, leerling
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Vraag & antwoord

Een dag op IVV in een notendop

Heb ik een laptop nodig voor mijn studies?
Elke leerling op ivv heeft een chromebook in bruikleen.
Die neem je elke dag mee naar school. Tijdens de
lessen gebruik je jouw chromebook om informatie op te
zoeken, presentaties te maken, je digitale cursussen in
te vullen of om groepswerken te maken.

08.15 Goedemorgen!
08.20 De lessen starten
10.00 Korte pauze
10.10 Aandacht! De lessen starten opnieuw
11.50 Middagpauze Smakelijk!
12.40 Opnieuw les
14.20 Korte pauze
14.30 Start van het laatste lesblok van de dag
15.20 of 16.10 Jouw schooldag zit erop!

Kan ik warm eten op school?
De school biedt geen warme maaltijden aan, maar voor
€0,50 kan je wel elke dag smullen van verse soep
soep.
Welke bus of tram kan ik nemen naar IVV?
De school is heel gemakkelijk bereikbaar en ligt dicht bij
het Gravensteen, de Korenmarkt en het Fratersplein.
Trams 1 en 4 stoppen om de hoek en bussen 3, 17,
18, 38, 39, 55 en 58 stoppen op ongeveer 10 minuten
wandeltijd.
Wat doe je tijdens het klasuur?
Tijdens dit wekelijkse uurtje helpt je klastitularis jou en
je klasgenoten op weg om te leren samenleven, een
positieve klasdynamiek te onderhouden, je studies te
plannen en je leerproces in eigen handen te nemen.
Hoeveel examens heb ik en wanneer?
De leerlingen in de richting Zorg en Welzijn worden
beoordeeld aan de hand van permanente evaluatie.
In de andere richtingen van de tweede graad heb je
in totaal 3 examenperiodes: in december, maart en juni.
De examenperiode in maart is korter dan de andere.
In Maatschappij en Welzijn heb je dan enkel examen
van Nederlands, wiskunde en ontwikkeling en
pedagogisch handelen.
In Humane Wetenschappen en Maatschappijen Welzijnswetenschappen heb je examen van
Nederlands, Frans, natuurwetenschappen en sociologie
en psychologie.
Secundair

1ste graad A-stroom & B-stroom
2de graad Humane Wetenschappen
2de graad Maatschappij- en Welzijnswetenschappen
2de graad Maatschappij en Welzijn
2de graad Zorg en Welzijn
3de graad Sociaal en Technische Wetenschappen
3de graad Defensie en Veiligheid
3de graad Jeugd- en Gehandicaptenzorg
3de graad Verzorging

Se-n-Se
Leefgroepenwerking
Integrale Veiligheid

Welkom op IVV!
Wil je graag nog meer weten over IVV? Check de
website en kom naar een infomoment, opendeurdag
of openklasdag.
www.ivv-gent.be.
Kom langs, bel of schrijf ons!
IVV Sint-Vincentius vzw | 09 235 82 40
Molenaarsstraat 30 - 9000 GENT
ingang Brandweerstraat 4
@ivvsintvincentius

@ivv_sint_vincentius

7de jaar

Thuis- en Bejaardenzorg /
Verzorgende/Zorgkundige duaal
Kinderzorg / Kinderbegeleider duaal
Veiligheidsberoepen
Voorbereidend jaar Hoger Onderwijs (7de BSO
Naamloos leerjaar)

HBO Verpleegkunde
Verpleegkunde – Dagonderwijs
Verpleegkunde – ALOV
Verpleegkunde – Zorgportaal

Bekijk alle info over onze opleidingen op www.ivv-gent.be

