DOMEIN
MAATSCHAPPIJ
EN WELZIJN
Atheneum Lier
Hier groeit talent!

www.atheneumlier.be

campus Arthur Vanderpoorten
campus Louis Zimmer

HARTELIJK WELKOM OP ONZE SCHOOL
DE AMBITIE VAN ATHENEUM LIER

Tijdens je schoolloopbaan op onze campus
krijg je niet gewoon een pakket leerstof

Atheneum Lier wil een school zijn die
focust op de groei van ieders talent.

een

Arthur),

doorstroomfinaliteit
richtingen

met

een

(Campus
dubbele

finaliteit (Campus Arthur - Campus Louis)
en

richtingen

met

arbeidsmarktfinaliteit

(Campus

een
Louis).

Onze richtingen met doorstroomfinaliteit
leiden je op om succesvol door te stromen
naar een academische of professionele
bacheloropleiding. Onze richtingen met
een dubbele finaliteit bereiden je voor op
een professionele bacheloropleiding in het
hoger

onderwijs

of

een

graduaatsopleiding. Onze richtingen met
arbeidsmarktfinaliteit bereiden je voor om
na

het

afstuderen

te

gaan

deze leerstof te verwerken. In de eerste
plaats kan je hiervoor steeds terecht bij je

Als school bieden wij zowel richtingen aan
met

aangeboden, maar helpen we jou ook om

werken.

Concreet betekent dit dat wij jou helpen
om je talenten te ontdekken en verder te

vakleerkrachten.
Tot slot willen we je niet alleen opleiden tot
een goede student. We hechten ook veel
belang aan het Pedagogisch Project van het
GO! (PPGO). Onze leerlingen opvoeden tot
respectvolle jongeren en hen begeleiden in
het ontwikkelen van een open, kritische
geest zien wij als één van onze kerntaken.
Als je samen met je ouders vertrouwen stelt
in onze school, ben je van harte welkom.
We kijken alvast uit naar je komst in het
Atheneum Lier!
Directie
Ilse De Bast - Campus Arthur Vanderpoorten
Alessandro Fontana - Campus Louis Zimmer

ontwikkelen.
In de eerste graad van onze school kreeg
je reeds de kans om je talenten te
ontdekken. In de tweede graad zetten we
dit groeipad verder, door jouw talenten
verder te ontwikkelen in onze ‘ateliers’.
Wanneer

je

een

beeld

hebt

kunnen

vormen rond ‘wat jou interesseert’, krijg je
de kans om je binnen de ‘academies’ in de

"Wij stimuleren
leerlingen om
nieuwsgierig te

derde graad te verdiepen in je gekozen

zijn en een open

studierichting en/of kennis te maken met

geest te hebben."

een nieuw vakgebied ter voorbereiding op
het hoger onderwijs.

ONZE STUDIERICHTINGEN IN DE 2DE GRAAD
STUDIEDOMEIN

TAAL EN
CULTUUR

ECONOMIE EN
ORGANISATIE

DOORSTROOM
FINALITEIT

Latijn
(Campus Arthur)
Moderne Talen
(Campus Arthur)
Economische
Wetenschappen
(Campus Arthur)

Natuurwetenschappen
(Campus Arthur)
STEM

MAATSCHAPPIJ
EN WELZIJN

SPORT

Technologische
Wetenschappen
(Campus Arthur)

Humane
Wetenschappen
(Campus Arthur)

Sportwetenschappen
(Campus Arthur)

DUBBELE
FINALITEIT

ARBEIDSMARKT
GERICHTE
FINALITEIT

Taal en
Communicatie
(Campus Arthur)

Bedrijf en
Organisatie
(Campus Louis)

Organisatie en
Logistiek
(Campus Louis)

Elektrotechnieken
(Campus Louis)

Elektriciteit
(Campus Louis)

Houttechnieken
(Campus Louis)

Welness en
Lifestyle
(Campus Louis)

Houtbewerking
(Campus Louis)

Haar- en
Schoonheidsverzorging
(Campus Louis)

Maatschappij en
Welzijn
(Campus Louis)

Zorg en Welzijn
(Campus Louis)

Sport
(Campus Arthur)

Beweging en Sport
(Campus Louis)

HUMANE WETENSCHAPPEN
"GA OP ONDERZOEK NAAR DE MENS BINNEN DE SAMENLEVING!"

Wat houdt de
studierichting in?
Als

humane

wetenschapper

maak

je

kennis met mens en maatschappij en leer
je

de

ervaringswereld

in

een

breder

perspectief plaatsen. Je leert de wereld
beter begrijpen door relaties te leggen
vanuit een psychologisch, pedagogisch,
sociologisch,

kunstwetenschappelijk

en

brede waaier van studies in het hoger

Welke doorstroommogelijkheden biedt
deze richting?

onderwijs.

Dankzij de brede basisvorming die je net

filosofisch

referentiekader.

Door

onze

benadering van deze richting wil Humane
Wetenschappen je voorbereiden op een

als de leerlingen in de andere richtingen
krijgt, heb je in de derde graad nog heel

Wat is het
leerlingenprofiel?
Heb

je

mensen?

interesse
Ben

in

je

het

wat

een

kritische

De

gedrag

geboeid

door

van
de

manier

naar

voor

op

Humane

Wetenschappen

Welzijnswetenschappen

in

graad.

de

samenleving? Kan je een eigen mening
formuleren en durf je deze in vraag te
stellen? Dan is Humane Wetenschappen
iets voor jou!
Als

leerling

"Je
in

deze

richting

is

het

belangrijk dat je nieuwsgierig bent naar
vraagstukken met betrekking tot mens en
samenleving in tijd en ruimte. Daarnaast
wil

je

nadenken

richting

Humane Wetenschappen bereidt specifiek

actualiteit en de wereld om je heen? Kijk je
op

keuzemogelijkheden.

over

essentiële

levensvragen, ben je geboeid door de
actualiteit en durf je jezelf in vraag te
stellen.

Campus Arthur

nieuwsgierigheid
naar de mens en
de actualiteit
wordt
geprikkeld!"

de

of

derde

HUMANE WETENSCHAPPEN
LESSENTABEL
3de jaar

4de jaar

Levensbeschouwing

2

2

Beweging en Gezondheid

2

2

Nederlands

4

4

Frans

3

3

Engels

3

3

Aardrijkskunde

1

1

STEM Wetenschappen

3

3

Wiskunde

4

4

Historisch Bewustzijn

2

2

Actief Burgerschap

1

1

Economische en financiële
competenties

-

1

Culturele expressie

1

-

Atelier

1

1

Gedrags- en sociale wetenschappen

3

3

Kunstbeschouwing

1

1

Filosofie

1

1

32 lesuren

32 lesuren

Totaal

WELLNESS EN LIFESTYLE

"VOOR ELK CREATIEF TALENT, MET OOG VOOR PERSOONLIJKE
UITSTRALING!"

Wat houdt de studierichting in?
Bij

‘Wellness

en

Lifestyle’

staan

welzijn en

uitstraling van de mens centraal en heb je naast
een

uitvoerige

praktijkopleiding

eveneens

behoorlijk wat theoretische bagage.
In de 2de graad wordt de praktijk ingedeeld in
verschillende

disciplines

uit

de

schoonheidssector: manicure, pedicure, make-up
praktijk geïntegreerd. Weten hoe het menselijk

Wat is het
leerlingenprofiel?

lichaam werkt, is een must! Vakken als anatomie

Al wie een passie heeft voor beauty,

en fysiologie van de mens vormen je

verzorging en wellness zal zich goed

basisleerstof, maar ook de deontologie van het

voelen in deze studierichting.

en gelaatsverzorging. De theorie wordt in de

beroep is van groot belang.
In de 3de graad wordt de praktijk uitgebreid met
lichaamsverzorging,
pakkingen,
andere

waarin

onder

massagetechnieken,

meer

ontharing

behandelingstechnieken

en

worden

aangeleerd. Gedurende een halve dag per week
oefenen leerlingen op het zelfstandig uitbaten en
organiseren

van

een

schoonheidssalon.

Daarbovenop leer je nieuwe technieken voor het
aanbrengen van gelnagels, valse wimpers, een
wimperpermanent,

verschillende

soorten

Welke doorstroommogelijkheden biedt
deze richting?
Na het behalen van een diploma
‘Bedrijf

en

Organisatie’

heb

mogelijkheden om naar het hoger
onderwijs te gaan, maar kan je ook
meteen terecht op de arbeidsmarkt
in de commerciële of administratieve
sector.

maskers , orthoplastie, …
Je maakt in deze richting kennis met de échte
beautywereld en krijgt ook de kans achter de
schermen ervaring op te doen bij musicals of tvopnames. Een schoonheidsspecialiste staat nooit
stil:

firmabezoeken,

nieuwe

apparaten

leren

kennen, beautybeurzen bijwonen, deelnemen aan
maquillagewedstrijden, bijscholingen volgen, …
Hiervan zal je allemaal mogen proeven!

Campus Louis

je

"Je maakt kennis
met de échte
beautywereld!"

WELLNESS EN LIFESTYLE
LESSENTABEL

3de jaar

4de jaar

Levensbeschouwing

2

2

Beweging en Gezondheid

2

2

Nederlands

4

4

Frans

2

2

Engels

2

2

Aardrijkskunde

1

1

STEM Wetenschappen

2

2

Wiskunde

3

3

Historisch Bewustzijn

1

1

Actief Burgerschap

1

1

Economische en financiële
competenties

-

(1)*

Culturele expressie

1

-

Atelier

1

1

2

2

Fysiologie en anatomie

1

1

Wellness

6

6

Lifestyle

3

3

34 lesuren

34 lesuren

Generieke competenties

Totaal

PLUS

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN
"VOOR ELK ZORGZAAM TALENT, MET EEN PASSIE VOOR ELKE MENS IN DE
SAMENLEVING!"

Wat houdt de studierichting
in?
Een maatschappij zonder welzijn is maar een
harde wereld. In deze richting willen wij onze
jongvolwassenen laten kennismaken met
het

belang

van

veiligheid,

onderwijs,

opvoeding, begeleiding en verzorging van
verschillende

doelgroepen

in

onze

maatschappij. Je krijgt bv. meer zicht op
vragen als ‘Waarom is er misdaad?’, ‘Wat is
discriminatie en diversiteit?’, Hoe passen we
EHBO toe?’, …

Welke doorstroommogelijkheden biedt
deze richting?
Na deze opleiding ben je dan ook een

In dit studiedomein bereiden we je voor om

goed opgeleide arbeidskracht die kan

een rol op te nemen in onze samenleving.

inspelen op de noden van onze diverse

We

samenleving. Wil je jezelf eerst nog

leren

je

de

culturele

en

politieke

ontwikkelingen begrijpen, om straks als

verder

ontwikkelen

gedreven welzijnswerker een betekenisvolle

studeren,

plaats in die maatschappij in te nemen.

eveneens de juiste voorbereiding voor

Door te leren hoe er voor verschillende

een

doelgroepen gezorgd wordt, kom je vast op

bacheloropleidingen

vernieuwende ideeën waarmee je tijdens het

onderwijs.

dan

door

biedt

hele

te

deze

gaan

richting

waaier
van

het

aan
hoger

‘project sociaal leren’ en stages aan de slag
kan.

Wat is het leerlingenprofiel?
Je bent sociaal vaardig en empathisch? Je
kan goed omgaan met baby’s, bent de

"Je wordt

favoriete speelkameraad van kleuters en

klaargestoomd

houdt ook wel van een goed gesprek met je
bejaarde medemens? Je wil bovendien de

om een

wereld waarin je leeft beter begrijpen en je

betekenisvolle

hier ten volle voor inzetten?
Dan lijkt de studierichting ‘Maatschappij en
Welzijn’ je op het lijf geschreven!

plaats in de
maatschappij in
te nemen."

Campus Louis

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN
LESSENTABEL

3de jaar

4de jaar

Levensbeschouwing

2

2

Beweging en Gezondheid

2

2

Nederlands

4

4

Frans

2

2

Engels

2

2

Aardrijkskunde

1

1

STEM Wetenschappen

2

2

Wiskunde

3

3

Historisch Bewustzijn

1

1

Actief Burgerschap

1

1

Economische en financiële
competenties

-

(1)*

Culturele expressie

1

-

Atelier

1

1

2

2

Fysiologie en anatomie

1

1

Gezondheidszorg en welzijn

3

3

Indirecte zorg en voeding

3

3

(Ped)agogisch handelen

3

3

34 lesuren

34 lesuren

Generieke competenties

Totaal

PLUS

HAAR- EN SCHOONHEIDSVERZORGING

"VOOR ELK CREATIEF TALENT DAT GRAAG MET DE HANDEN IN HET HAAR ZIT!"

Wat houdt de studierichting in?
Deze praktische opleiding smelt samen met de
theoretische kennis van producten, technieken en
behandelingen.

Creativiteit

staat

centraal!

Het

basisleerplan in combinatie met een verdiepingsatelier
bereidt

je

voor

op

het

kappersvak!

Ook in de

kapperswereld is het belangrijk om sociaal, beleefd en
vriendelijk te zijn, en uitermate klantgericht over te
komen. Hier trainen we dagelijks op, opdat onze
jongeren zouden ‘uitgroeien’ tot professionele kappers.
Je leert ook zelfstandig werken via het digitaal
platform

“LAB”

van

Pivot

Point.

Zo

heb

je

de

mogelijkheid om je eigen leertraject in handen te
nemen.

Wat is het
leerlingenprofiel?
Ben je creatief en modebewust?
Vind je coole kapsels leuk? Dan schuilt
er misschien wel een geboren kapper

In de 2de graad maak je kennis met alle praktische
handelingen van een kapper: het uitvoeren van een
snit, brushing, permanent, watergolf, kleuring en vele
verschillende opsteektechnieken. Stapsgewijs leer je
‘zuiver’ werken, eerst op een oefenhoofd, vervolgens op
modellen en klanten.

in jou en ben je van harte welkom
in

de

studierichting

‘Haar-

en

Schoonheidsverzorging’.

Welke doorstroommogelijkheden biedt
deze richting?

In de 3de graad kan je je kennis en creativiteit volledig

Wie graag zijn job rechtopstaand doet,

ontplooien door onder andere deel te nemen aan

werklustig is en ervan geniet om

wedstrijden en het maken van je geïntegreerde proef.

andermans haar te verzorgen, zal

Zo leer je onder tijdsdruk werken. De stage en

gegarandeerd

salondienst op school geven je de kans om jezelf te

toekomst tegemoet gaan na deze

ontplooien in het vak. Hier kan je de aangeleerde

studierichting!

een

werkzekere

vaardigheden toepassen in reële praktijksituaties.
Een hippe kapper blijft zichzelf constant ontwikkelen.
Dit doe je onder andere door firma’s te bezoeken en
bijscholingen te volgen over de nieuwste technieken.
Behalve

de

specifieke

leerstofonderdelen

voor

haarzorg, zal doorheen de opleiding ook voldoende
aandacht

geschonken

worden

aan

algemene

schoonheidsverzorging, want een goede kapper heeft
niet enkel oog voor het haar!

Campus Louis

"Je hebt als
kapper niet enkel
oog voor haar!"

HAAR- EN SCHOONHEIDSVERZORGING
LESSENTABEL

3de jaar

4de jaar

Levensbeschouwing

2

2

Beweging en Gezondheid

2

2

Nederlands

1

1

Engels

2

2

Wiskunde en wetenschappen

2

2

PAV

4

4

Atelier

1

1

17

17

3

3

34 lesuren

34 lesuren

Haarverzorging
Bio-esthetiek

PLUS

PLUS

Totaal

ZORG EN WELZIJN
"KIEZEN VOOR ‘ZORG EN WELZIJN’ IS ZORG DRAGEN VOOR MENSEN IN
AL ZIJN FACETTEN"

Wat houdt de studierichting in?
Zorg

en

Welzijn

is

een

praktische,

arbeidsmarktgerichte studierichting waarin de
zorg voor de persoon centraal staat.
Binnen de verschillende vakken wordt de focus
gelegd op gezondheid en welzijn (op vlak van
veiligheid, hygiëne en verzorging) alsook op
voeding

en

interieur

(inrichting

van

het

huishouden, onderhoud en hygiëne).

Wat is het leerlingenprofiel?
Je bent een sociaal voelende leerling die over
een ruim inlevingsvermogen beschikt.
Je bent begaan met je eigen gezondheid en
die van anderen. Daarnaast neem je ook graag
de zorg op voor mensen die het nodig hebben.
Je hebt daarbij interesse en aandacht voor
gezonde voeding en een aangename woonen leefsituatie.

Welke doorstroommogelijkheden
biedt deze richting?
Na

het

doorlopen

van

deze

praktijkgerichte

studierichting kan je aan de slag als
huishoudhulp, logistiek assistent in de
zorgsector of woonassistent.

"Je focust je op de
gezondheid en
het welzijn van
mensen in onze
maatschappij!"

Campus Louis

ZORG EN WELZIJN
LESSENTABEL

3de jaar

4de jaar

Levensbeschouwing

2

2

Beweging en Gezondheid

2

2

Nederlands

1

1

Engels

2

2

Wiskunde en wetenschappen

2

2

PAV

4

4

Atelier

1

1

2

2

3

3

Indirecte zorg en welzijn

9

9

(Ped)agogisch handelen

6

6

34 lesuren

34 lesuren

Generieke competenties

PLUS

Gezondheid, zorg en welzijn

Totaal

PLUS

PERSONALISEER JE OPLEIDING
ATELIERS WAARUIT JE ALS LEERLING KAN KIEZEN

Gedurende 1 semester (half jaar) is er vrije ruimte voor
de invulling van 2 lesuren. Atheneum Lier
onderscheidt zich van de andere Lierse scholen door
deze vrije ruimte te besteden aan keuzevakken
waarmee de jongere aan talentverbreding of verdieping kan doen.
Bij ateliers van talentverbreding krijgt de jongere de
kans om nieuwe talenten en interesses bij zichzelf te
ontdekken. Het gekozen atelier heeft niet echt te
maken met de studierichting.
De ateliers van talentverdieping hebben tot doel dat
de leerling zijn kennis en vaardigheden binnen de
gekozen studierichting kan verfijnen door te kiezen
uit de aangeboden verdiepingsateliers.

Campus Arthur
Campus Louis

"Je krijgt niet
enkel de kans om
je talenten te
ontwikkelen
maar ook om
nieuwe talenten
te ontdekken!"

Atheneum Lier
Hier groeit talent!

Contacteer ons!

Campus Arthur
Arthur Vanderpoortenlaan 35
2500 Lier
Campus Louis Zimmer
Predikherenlaan 18
2500 Lier
Campus Arthur
03 480 01 28
Campus Louis Zimmer
03 480 27 07
Campus Arthur
arthur@atheneumlier.be
Campus Louis Zimmer
louis@atheneumlier.be

www.atheneumlier.be

