
Maatschappij en Welzijn
2de graad 
dubbele finaliteit
Je bent gefascineerd door het gedrag van de mens en hoe dit gedrag verandert in de loop van zijn leven. Je wil meer 
weten over de invloed van opvoedingssituaties op het gedrag van kinderen en volwassenen. Kook je graag en wil je 
leren koken voor personen met specifieke behoeften, zoals kleuters, diabetici…? Wil je later tijdens het uitoefenen van 
je beroep kinderen of volwassenen ondersteunen, verzorgen of begeleiden? Dan is deze richting de perfecte keuze 
voor jou.

Visie op de studierichting
De studierichting maatschappij en welzijn is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier 
aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan evenals een mogelijke toegang 
tot de arbeidsmarkt. Leerlingen leren daarom leerinhouden uit toegepaste psychologie, pedagogiek en toegepaste 
biologie functioneel integreren in competenties die belangrijk zijn bij het omgaan met en zorgen voor kinderen en 
volwassenen.  Maatschappij en welzijn wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de 2e graad. De 
basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze dubbele finaliteit.

Leerlingenprofiel
Een leerling uit de studierichting maatschappij en welzijn: 
• is gefascineerd door zijn/haar eigen (gezondheids-)gedrag en dat van anderen; 
• is gefascineerd door de levensloopfasen van de mens; 
• is geïnteresseerd in het theoretisch kader achter behoeften van kinderen en volwassenen; 
• is geïnteresseerd in de invloed van opvoedingssituaties op het gedrag van mensen;
• wil inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van gezondheidsondersteunende activiteiten; 
• wil inzicht verwerven in het theoretisch kader achter het uitvoeren van huishoudelijke en logistieke taken; 
• wil inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van gevarieerde vrije tijd; 
• is bereid om zich te verdiepen in sociale, communicatieve en (ped-)agogische vaardigheden in functie van het 

ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen.  

Overgang naar de derde graad
Maatschappij en Welzijn uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de derde 
graad: Gezondheidszorg, Opvoeding en begeleiding 

Vervolgopleidingen na de derde graad
Gezondheidszorg (m.u.v. Biomedische laboratoriumtechnologie), Pedagogie van het jonge kind, Onderwijs, Sociaal-
agogisch werk 
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Basisvorming 3de 4de

levensbeschouwing 2 2

lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Frans 2 2

Engels 2 2

STEAM

wiskunde 3 3

natuurwetenschappen - techniek 3 3

aardrijkskunde 1 1

geschiedenis 1 1

computationeel denken 1

module 1 1

cultuurbeschouwing en creativiteit

economische en fi nanciële competenties

coachuur 1

Specifi ek gedeelte

gezondheidszorg en voeding 7 7

fysiologie en anatomie 1 1

toegepaste gedragswetenschappen 
(pedagogie en psychologie)

4 4

Totaal 34 34

Versterkende en ondersteunende competenties

Talen
In een taallabo ga je creatief aan de slag met talen. Je leert de kneepjes 
van het vak om je vlot uit te drukken, zowel in het Nederlands als in 
vreemde talen. Expressie en creatie spelen daar uiteraard een belangrijke 
rol bij: leren improviseren, je inleven in een rollenspel, voor een publiek 
spreken, presentaties geven...  

Flexibele leertrajecten 
Jij en je coach overlopen je resultaten en detecteren je sterktes, moeilijk-
heden, opportuniteiten of uitdagingen. Voor leerlingen die willen verbre-
den, versnellen of verdiepen stippelen we een individueel leertraject uit. 
Samen met een leercoach ga je op zoek naar meer uitdaging. Heb je 
nood aan versnelde examens, extra opleidingen, complexere leerstof? 
Tijdens het flexibel traject laten we je zelfstandig werken en leren. Je 
werkt op je eigen tempo, niveau of plek aan je leerdoelen. In onze school 
maken we dit voor jou mogelijk.


