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// MAATSCHAPPIJ & WELZIJN / DOORSTROMING HOGER ONDERWIJS

MAATSCHAPPIJ- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN

RICHTING
Met Maatschappij- en welzijnswetenschappen kies je 
voor een theoretische domeingebonden doorstroom-
richting. Je combineert een brede algemene vorming 
met de vakken sociologie en psychologie en inleiding 
in de fi losofi e. In het vak sociologie en psychologie leer 
je verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse 
samenleving, de mens en zijn gedrag. Je ontwikkelt 
een sociologisch en psychologisch begrippenkader 
vertrekkende vanuit wetenschappelijke inzichten en 
theorieën. Via projecten pas je de theorie toe op con-
crete situaties. Binnen het vak inleiding in de fi losofi e 
leer je fi losoferen over de mens en de wereld rondom 
je. Om dit inzicht te verwerven baseer je je vooral op 
voorbeelden uit het dagelijks leven.  

Deze richting sluit aan bij de richting Humane weten-
schappen. Je bestudeert voor sociologie en psycholo-
gie dezelfde leerstof als in Humane wetenschappen, 
maar je hebt hier per week meer lesuren de tijd voor. 
Ook de vakken inleiding in de fi losofi e en fi losofi e ken-
nen sterke overeenkomsten. De leerstof van sommige 
andere vakken zoals wiskunde en natuurwetenschap-
pen is hetzelfde.

PROFIEL
Je hebt een uitgesproken interesse voor het menselijk 
handelen en de samenleving. Je kan deze thema’s the-
oretisch verwerken, maar je houdt er ook van ze toe te 
passen op jezelf en specifi eke situaties. Een kritische 
en onderzoekende houding is daarom erg belangrijk. Je 
bent gemotiveerd om dagelijks de leerstof van zowel 
de richtingsvakken als de algemene vakken thuis te 
verwerken.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
In de derde graad zet je je studies logischerwijs verder 
in de richting Welzijnswetenschappen. Nadien kan je 
in het hoger onderwijs een academische bachelorop-
leiding in de Sociale (gezondheids)wetenschappen of 
een professionele bacheloropleiding volgen. 

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN OP
Campus Beringen 
Campus Lummen

3DE JAAR 4DE JAAR
Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Artistieke vorming 1 - 1 -

Engels 2 2

Frans 3 3

Geschiedenis 1 1

ICT - 1 - 1

Inleiding fi losofi e 1 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Maatschappelijk project - 2 2 1

MEAV* - 1 - 1

Mens en samenleving 1 - -

Natuurwetenschappen 3 3

Natuurwetenschappen 
ondersteuning

1 - -

Nederlands 4 4

Sociologie en Psychologie 5 5

Wiskunde 4 4

Wiskunde ondersteuning 1 - -

TOTAAL 32 32

* MEAV: maatschappelijke, economische en artistieke vorming. 

De uren die aangeduid zijn in het blauw gelden specifi ek voor 
Campus Beringen. De uren die aangeduid zijn in het geel gelden 
specifi ek voor Campus Lummen.

// MAATSCHAPPIJ & WELZIJN / DOORSTROMING & ARBEIDSMARKT

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

RICHTING
Met Maatschappij en welzijn kies je voor een theore-
tisch-praktische studierichting in de dubbele fi naliteit. 
Ontwikkelingen van mens en samenleving staan hier 
centraal. Je leert over gezondheidsbevordering, ont-
wikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, ana-
tomie en fysiologie. Je verwerft basiscompetenties in 
zorg verlenen en begeleiden en je oriënteert je op ac-
tiviteiten in zorg en welzijn. Je ontwikkelt kennis, vaar-
digheden en attitudes m.b.t. indirecte zorg in een ge-
zinscontext. Je voert begeleidingsactiviteiten uit met 
oog voor de wensen, behoeften, mogelijkheden en be-
perkingen van kinderen, jongeren en volwassenen. Via 
artistieke vorming ontdek je je creatieve mogelijkheden 
en kan je deze verder ontplooien.

PROFIEL
Je hebt een ruime belangstelling voor de mens en de 
maatschappij. Je wil je verder verdiepen in de ontwikke-
ling en de gezondheid van de mens. Je werkt graag sa-
men met andere mensen. Je bent creatief en hebt goede 
communicatieve vaardigheden. Je bent theoretisch inge-
steld, maar praktische handelingen schrikken je niet af. 

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN 
In de derde graad zet je je studies logischerwijs ver-
der in de richting Gezondheidszorg of Opvoeding en 
begeleiding. Nadien kan je een professionele bachelor-
opleiding binnen de studiegebieden Gezondheidszorg, 
Sociaal-agogisch werk of Onderwijs volgen. Ook de 
studierichting Pedagogie van het jonge kind behoort 
tot de mogelijkheden. Uiteraard kan je ook een studie-
richting binnen een graduaatsopleiding of beroepsge-
richte Se-n-Se volgen. 

Indien je ervoor kiest om niet meer verder te studeren, 
kan je gaan werken als verzorgende of zorgkundige (na 
de richting Gezondheidszorg) of als kinderbegeleider 
(na de richting Opvoeding en begeleiding). 

STUDIERICHTING AANGEBODEN OP
Campus Beringen 
Campus Lummen  

3DE JAAR 4DE JAAR
Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Artistieke vorming 1 - 1 -

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

ICT - 1 - 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

Maatschappij en Welzijn 11 13 12

MEAV* - 1 - 1

Economische vorming 1 - -

Natuurwetenschappen 2 1

Nederlands 4 4

Wiskunde 3 3

TOTAAL 32 32

* MEAV: maatschappelijke, economische en artistieke vorming. 

De uren die aangeduid zijn in het blauw gelden specifi ek voor 
Campus Beringen. De uren die aangeduid zijn in het geel gelden 
specifi ek voor Campus Lummen.


