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Maatschappij en 

welzijnswetenschappen

2de graad - D* 

Wat?

Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene 
vorming met een inleiding in filosofie, sociologie en psychologie. Ook antropologie en gender & diversiteit laten we aan bod komen De leer-
lingen beginnen met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Dat 
alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn. Daarnaast ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk 
sociologisch en psychologisch begrippenkader en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn 
gedrag. Daartoe maken ze kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën. 

Voor wie?

Als leerling Maatschappij- en welzijnswetenschappen leer je om inzicht te krijgen in complexe leerinhouden, om verbanden te leggen 
tussen leerinhouden en om logisch te redeneren, vooral binnen de focus van het studiedomein en de studierichting. Je bent in staat om op 
een analytische en wetenschappelijke manier te kijken naar mens en samenleving. Je hanteert menswetenschappelijke concepten op een 
abstracte manier. Je verdiept je in sociologie, psychologie, antropologie, gender en diversiteit. Kortom, wil je alle aspecten van het menselijk 
bestaan bestuderen en begrijpen? Dan is deze studierichting zeker iets voor jou!

Wat na de tweede graad?

De logische vervolgopleiding is in de derde graad de studierichting Welzijnswetenschappen. 

Lessentabel:

 

LEERJAAR: I II

Algemene vorming 24 23

Aardrijkskunde 1 1

Artistieke vorming 1 -

Engels 2 2

Frans 3 3

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

ICT - 1

LO 2 2

Mens & samenleving 1 -

Natuurwetenschappen
    Biologie 1 1

    Chemie 1 1

    Fysica 1 1

Nederlands 4 4

Wiskunde 4 4

Richtingsspecifieke vorming 8 9

Antropologie 1 1

Gender & diversiteit 1 1

Inleiding filosofie 1 2

Sociologie & Psychologie 5 5

TOTAAL 32 32

*Legende:
D: doorstroomfinaliteit
D/A: dubbele finaliteit
A: arbeidsmarktfinaliteit


