
MAATSCHAPPIJ- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN

WIE BEN JIJ?

• Je wil zowel theorie studeren als de leerstof toegepast zien in concrete 
situaties.

• Je bent geboeid door mensen en wil je voor hen inzetten. Daarbij wil je je 
sociale vaardigheden verder ontwikkelen.

• Je wil de mens en de samenleving op een wetenschappelijke manier 
bestuderen.

WAT LEER JE?

• Je krijgt een brede algemene vorming met bijzondere aandacht voor het 
menswetenschappelijke.

• Je verwerkt een zwaar pakket sociologie en psychologie.
• Je krijgt een inleiding tot de filosofie.
• In deze studierichting leer je filosofische vragen stellen binnen de context 

van maatschappij en welzijn. Je bestudeert sociologische en psycho-
logische theorieën en past die toe. Je zoekt naar verbanden tussen de 
samenleving en menselijk gedrag. Je analyseert zaken als persoon-
lijkheidsvorming, communicatiekaders en sociaal gedrag. Binnen het 
vak geïntegreerd onderzoek wordt er bijkomend gefocust op je kritisch 
denkvermogen door het analyseren van maatschappelijke thema’s die jou 
boeien.

 

WAT NADIEN?
Deze studierichting bereidt je voor op de richting welzijnswetenschappen 
in de derde graad. Je kan ook kiezen voor een andere studierichting zoals 
bijvoorbeeld maatschappij en welzijn (dubbele finaliteit).

Op lange termijn werk je toe naar een keuze uit academische opleidingen 
waar mens en samenleving centraal staan of een breed gamma aan profes-
sionele bachelors in het hoger onderwijs.

Interesse in medemens en samenle
ving

Sterke focus op filosofie, sociologie
 en psychologie

Onderzoekende geest

32 32

3 4Lessentabel

DOMEIN: MAATSCHAPPIJ & WELZIJN
FINALITEIT: DOORSTROOM (DOMEINGEBONDEN)

Godsdienst 2 2

LO 2 2

Nederlands 4 4

Engels 2 2

Frans 3 3

Wiskunde 4 4

Natuurwetenschappen 3 3

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 1 1

Artistieke vorming 1

Inleiding tot de filosofie 1 2

sociologie en psychologie 5 5

LEES(K)UUR 1

talent 1

geïntegreerd onderzoek 2 2

Je hebt interesse in het gedrag van de mens en in de hedendaagse samenleving? 
Sociologische en psychologische vraagstukken spreken je aan. Je wil graag onder-
zoeken welk maatschappelijke en persoonlijke problemen zich stellen en hoe die 
opgelost worden. Maatschappij en welzijnswetenschappen is een theoretische 
studierichting in de doorstroomfinaliteit die je aan de hand van concrete 
maatschappelijke problemen antwoorden geeft op deze vragen!


